












أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة من             
.مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بالملحق المرفق 

 اعتبار هذا التمهيد جزءا ال يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية سواء المرفقـة           يجب-١
.أو ما يصدر منها مستقبالً و يجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد

لمعايير ل الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتها تخضع-٢
 لحين صدور المعايير المصرية التى تتنـاول هـذه      الدولية إلعداد التقارير المالية   

  .الموضوعات 
ذات ( تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة          -٣

 و فى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء ،) األغراض العامة
. عرضو  بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح

  قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية مـن أجـل التحليـل               -٤
و التقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم 
  و بيانات داخلية ليس من الضرورى االلتزام فى إعدادها بالمعالجات و اإلفـصاح            

ويجب على اإلدارة عند تقديمها . ير المحاسبة المصرية و العرض الواردة فى معاي
 بأنها  هلهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى أعتقاد            

 . ذات األغراض العامةتمثل القوائم أو البيانات المالية
بعـض هـذه   . يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيـار         -٥

 فـى حـين أن الفقـرات      ، طبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار       الفقرات م 
 و يجب فى كل األحوال قراءة المعايير مـع شـرحها           .األخرى تمثل شرح للمعيار   

.كوحدة واحدة 
تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدالً من حذفها و تعديل -٦

 هذا األسلوب للمحافظة علـى تسلـسل        وقد استخدم . أرقام فقرات المعيار التالية     
أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند اإلشارة إليها فى             

.معايير أخرى 
يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلـة األهميـة             -٧

د بمدى تـأثيره علـى   وتقاس أهمية البن. فيمكن االسترشاد بالمعايير فى معالجتها 
المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعالقته بحجم المنشأة            

.و الظروف المحيطة 







  
  
  
  
  
  
  
  
  
  











































































































ة المخصصات وااللتزامات المحتمل  
ملة  واألصول المحت 



  .طبيعة إعادة التبويب) أ(
.د تبويبهايعأقيمة كل بند أو مجموعة بنود  ) ب(و 
  . سبب إعادة التبويب)  ج(و 



 ملموس فى طبيعة عمليـات المنـشأة أو دراسـة           رتغي نتيجة ل  -يكن واضحا     )أ(
مـة  ء أكثـر مال   آخر سـيكون  تبويب   وأأن أسلوب عرض     - المالية   هالقوائم

 وذلك بمراعاة معايير اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية        لألحداث والمعامالت 
  ).٥(سبة المصرى رقم الواردة فى معيار المحا

  . إجراء تغيير فى العرض يتطلب معيار محاسبة مصري)ب(أو



  .سم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفهاا )أ(  
  . منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآتتخصتحديد ما إذا كانت القوائم المالية  )ب(و 
  هـا القـوائم الماليـة    أو الفتـرة التـى تغطي  نهاية الفترة المالية تحديد تاريخ    )ج(و  

  .أو اإليضاحات



  .)١٣(عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم  )د(و 
على سـبيل   ( فى القوائم المالية     المبالغ عرض   المستخدم فى مستوى التقريب    )هـ(و  

  .")المبالغ المدرجة باأللف ما لم يذكر صراحة على خالف ذلك: "المثال







































  : تفصيلية عنبالنسبة لتلك األصول وااللتزامات يجب أن تتضمن اإليضاحات بيانات و
  .ة األصول وااللتزاماتطبيع) أ(

  . الماليةنهاية الفترة  تاريخ فىالدفترية تهاقيم  )ب(و 











ترتيب العرض وتسمية 
 مع القوانين واللـوائح أو مـن أجـل          لتتفقالبنود عندما يكون ذلك ضرورياً      

  .كل منشأةبالتوصل إلى عرض عادل يتناسب مع الظروف الخاصة 

  
  



  
  



  
  



  



  
  





  
  



  
  



  



  



  



  

























الخاص ) ٨( رقم  المصرى  معيار المحاسبةراجع(
)عقود اإلنشاءب

 أسس القياس



  :لوالمخزون هو أص
 . للمنشأةالمعتاد نشاط  بغرض البيع ضمن الامحتفظ به) أ(
  . للبيعفى مرحلة اإلنتاج ليصبح قابالً   )ب(أو 
 يةاإلنتاجالعملية  فى هاستخدمسيتم ا مهمات أوفى شكل مواد خام   )ج(أو 

  . فى تقديم الخدماتأو
 ناقصاًمن خالل النشاط العادى  هو السعر التقديرى للبيع : البيعيةصافى القيمة 

  .يستلزمها إتمام عملية البيع أخرى اليف وكذلك أية تكلتكلفة التقديرية لإلتماما
السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في هى  :القيمة العادلة 

  . في السوق في تاريخ القياسنمعاملة منظمة بين المشاركي



اإليراد

.أيهما أقلاالستردادية قاس المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة ي
 

تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف األخرى التى -١٠
  .تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة





"تكاليف االقتراض) "١٤(معيار المحاسبة المصرى رقم 



"الزراعة) "٣٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

) بنود المخزون التى ال تحل محل بعضها(بنود المخزون المحددة بذاتها بالنسبة ل  -٢٣
فيتم فصلها وربطها بمشروعات معينة يتم إنتاجها ووالخدمات التى والبضائع 
  ."للتكلفةالتمييز المحدد "باستخدام طريقة تكاليف الخاصة بها عناصر التحميلها ب



 تكلفة فى تحميل طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً أو طريقة المتوسط المرجح تستخدم  -٢٥
 "٢٣"بالفقرة رقم المشار إليها خالف تلك المخزون ب  بنود فى حاالتالمخزون

ة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس أ وعلى المنش
وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو االستخدام . ستخداماتالطبيعة ونفس اال

  . قد يكون له ما يبررهتهالمختلف فإن استخدام طرق مختلفة لحساب تكلف



 و األصول المحتملة المحتملةوااللتزامات المخصصات 



   :عما يلى القوائم المالية  فىأن تفصح   المنشأةعلى-٣٦
قياس قيمة المخزون بما فى ذلك فى السياسات المحاسبية المتبعة ) أ(

  .الطريقة المستخدمة لحساب التكلفة 
والقيمة الدفترية لكل مجموعة من بنود لى القيمة الدفترية للمخزون إجما)   ب(و

 .ةأمع طبيعة نشاط المنشيتناسب   بمامبوبةالمخزون ال
التكاليف بالقيمة العادلة مخصوماً منها "القيمة الدفترية للمخزون المدرج   )ج(و

  .لبيعالالزمة ل
  .قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خالل الفترة  )د(و
كمصروف وفقاً للمعالجة اعترف به قيمة أى تخفيض على المخزون   )هـ(و

  .المعيار هذا  من"٣٤"الواردة بالفقرة 
كتخفيض فى قيمة  تم معالجته )تخفيض فى قيمة المخزونل(قيمة أى رد   )و(و

  ".٣٤"وفقاً للفقرة المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة 
 إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً الظروف أو األحداث التى أدت  )ز(و

  ".٣٤"للفقرة 
 .لمخزون المرهون كضمان اللتزامات الدفترية لقيمة ال  )ح(و













  : قرين كل منهابالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار   - ٦
  .تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب:  النقدية  
جل عالية السيولة يمكن تحويلها هي استثمارات قصيرة األ: فى حكم النقدية ما  

  .تعرضها لتغير في قيمتها ضئيالًخطر يكون وبسهولة إلى مبالغ نقدية محددة 
  . الداخلة والخارجةالنقدية وما في حكمهاهى تدفقات : التدفقات النقدية  

 األخرى التي  واألنشطةإليراد المنشأة المولدةهي األنشطة الرئيسية : أنشطة التشغيل
  .ال تمثل أنشطة استثمار أو تمويل

والتخلص منها هي اقتناء أصول طويلة األجل واستثمارات أخرى : أنشطة االستثمار
  .في حكم النقديةضمن ما ال تدخل وهى أنشطة 

حقوق كل من  تغييرات في حجم ومكونات تؤدى إلىهي أنشطة : أنشطة التمويل
  . المنشأةاوالقروض التى تحصل عليهالملكية 



 إلى التدفقات النقدية خالل الفترة مبوبة النقدية اتقائمة التدفق ينبغى أن تعرض  -  ١٠
  .أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل



األصول الثابتة





  :من أىقدية من أنشطة التشغيل باستخدام عرض التدفقات النأن تة على المنشأيتعين   -١٨
 التبويباتالطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها اإلفصاح عن   )أ ( 

  . باالجمالىمدفوعات النقديةلمقبوضات النقدية واللالرئيسية 
  صافي الربح تعديلالطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها   )ب(

  المؤجالتو يةغير النقدذات الطبيعة ر المعامالت اثآبأو الخسارة 
   مقبوضات أو مدفوعات تشغيل ماضيةات الناشئة عنستحقاقاالأو 

لمصروف او بنود اإليراد أباإلضافة إلى تسوية آثار أو مستقبلية 
  .ية أو التمويليةالستثمارالتدفقات النقدية ل المصاحبة





الرئيسية لكل من إجمالي  الفئات ة منفصلبصورةأن تعرض ة أعلى المنش  -٢١
المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 

 إذا ما "٢٤" ، "٢٢" التدفقات النقدية الموضحة في الفقرات باستثناءوالتمويل 
  .الصافيبتم عرضها 

أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل لية من التا التدفقات النقدية عرضيمكن   -٢٢
  :على أساس الصافي

تلك كانت  إذاالمقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العمالء   )أ(  
  .المنشأةأنشطة العميل بدال من أنشطة تعكس التدفقات النقدية 

 سريع هاالمقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون معدل دوران  )ب(و
  .مبالغها كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرةوتكون 

لمؤسسة  التالية التدفقات النقدية الناشئة عن كل من األنشطة عرضيمكن    -  ٢٤
  :مالية على أساس الصافي

لها قبول وسداد الودائع التي يكون عن المقبوضات والمدفوعات النقدية   )أ(  
  .محددتاريخ استحقاق 



  .ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى وسحبها منها  )ب(و
السلف والقروض النقدية المقدمة للعمالء وتسديدات هذه القروض   )ج(و

  .والسلف

ة بعملينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بالعملة األجنبية   -٢٥
بين عملة التعامل (  سعر الصرف السارىبتطبيق وذلك  للمنشأةالتعامل

  . في تاريخ التدفق النقديعلى المبلغ بالعملة األجنبية) والعملة األجنبية
ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة األجنبية باستخدام   -٢٦

جنبية في تواريخ  والعملة األعملة التعاملأسعار الصرف السارية بين 
  .التدفقات النقدية



توزيعات ومن الفوائد المقبوضة والمدفوعة ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية     -٣١
 من فترة متسقة كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة األسهم كل على حدىأرباح 

  .أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويلكألخرى إما 

  الضرائب على الدخل  
  ،ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل –٣٥

تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ككما ينبغي تبويبها 
  .محددة مباشرةً بأنشطة تمويل أو استثمار اربطه

- 



    ومشروعات مشتركةشقيقةو في شركات تابعة اتاالستثمار

 المشتركةالترتيبات

  خرىاألعمال األ وأنشطةتابعة  الشركاتال في التغير فى حصص الملكية
  السيطرة أو فقدالحصول على  ينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن –٣٩

بشكل منفصل وتبويبها كأنشطة   األعمال األخرىأنشطةالشركات التابعة أو  على
  .ماراستث

 أنشطةالشركات التابعة أو على  حصولها على السيطرةفى حالة   ينبغي على المنشأة –٤٠
خالل الفترة أن تفصح بشكل عليها   تلك السيطرةفقدت ما أو عنداألعمال األخرى

  :عن كل من البنود التاليةمجمل 
  .المدفوع أو المحصلالمقابل ) أ(  

 نقدية وما في يتكون منالبيع الذى الجزء من مقابل الشراء أو مقدار ) ب(و 
  .حكمها



األخرى  األعمال ةنشطأ التابعة أو اتمبلغ النقدية وما في حكمها في الشرك )ج(و 
  .التى تحققت أو فقدت السيطرة عليها

الشركات التابعة حكمها فى مبلغ األصول وااللتزامات بخالف النقدية وما في ) د(و 
، على أن  ققت أو فقدت السيطرة عليهاأو أنشطة األعمال األخرى التى تح

 من تلك رئيسةعلى أساس كل مجموعة  اًمبوب لخص هذا المبلغميعرض 
  .األصول وااللتزامات

وائم المالية المستقلةالق



  المعامالت غير النقدية
 استخدام النقدية أو ينبغي استبعاد معامالت االستثمار والتمويل التي ال تتطلب  -٤٣

 تلكح عن مثل  وينبغي اإلفصا.ية النقداتما في حكمها من قائمة التدفق
المعلومات  كافةخر في القوائم المالية بطريقة توفر المعامالت في مكان آ

  .ية والتمويليةنشطة االستثمارعن تلك األ المالئمة

  مكونات النقدية وما في حكمها 
 كما ينبغي "النقدية وما في حكمها" اإلفصاح عن مكونات لمنشأةاينبغي على   -٤٥

 ية النقداتفي قائمة التدفق التى تظهرلمبالغ بين اعرض التسوية عليها 
  .للمنشأة قائمة المركز المالى التي تظهر في  لهاالمناظرةالبنود و

عرض القوائم المالية

السياسات المحاسبية 
و التغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء



  االفصاحات األخرى
لنقدية وما ل ةنسبيذات األهمية الاألرصدة مبلغ ة عن ح المنشأينبغي أن تفص  -٤٨

متاحة لالستخدام بواسطة  الة وغيرأفي حكمها التي تحتفظ بها المنش
  .المجموعة مع تعليق اإلدارة على ذلك

القطاعات التشغيلية



























عرض القوائم المالية

 المحاسـبة عـن     فـى  وتطبيق السياسات المحاسـبية و     اختيار عنديطبق هذا المعيار    - ٣
يرات فى السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقـديرات المحاسـبية وتـصحيح            يالتغ

.أخطاء الفترات السابقة
ضرائب الدخل 

: قرين كل منهافى هذا المعيار بالمعنى المذكور التالية تستخدم المصطلحات- ٥
شكلة بقـرار   مالهى معايير أو تفسيرات تضعها لجنة المعايير        : معايير المحاسبة المصرية  

.الوزير المختص  ويعتمدها وزارى
التـى تقـوم   ممارسات ال و واالتفاقاتواعد  قالسس و األمبادئ و الهى  : السياسات المحاسبية 

. القوائم الماليةعرضإعداد وفى  المنشأة بتطبيقها



فـى مبلـغ     أو   التزامالقيمة الدفترية ألصل أو     فى  هو تعديل   : ير فى التقدير المحاسبى   يالتغ
 المنـافع  وينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالى و     . الدورى ألصل  االستهالك/ االهالك  

 فـى   اتيـر ينـشأ التغ  ت و .االلتزامات المرتبطة باألصول و   االلتزاماتقبلية المتوقعة و  المست
ـ و تطورات جديدة وبالتالى فـال تعـد هـذه التغي   أالتقديرات المحاسبية من معلومات     رات ي

.تصحيحاً ألخطاء
  هـذا الحـذف   يـؤثر عنـدما    ذو أهمية نـسبية    البند   أو تحريف  إغفالعتبر  ي: 

 ها مـستخدمو  تخذيالتى   االقتصادية على القرارات    مجتمعة أو   ةمنفردبصورة   فأو التحري 
حجم و طبيعة الحكم على  وتعتمد األهمية النسبية على .على تلك القوائماً بناء القوائم المالية

   وقد يكون حجم أو طبيعـة البنـد     .الظروف المحيطة ضوء  حدد فى   المأو التحريف    اإلغفال
.الحكمدد فى هذا يهما العامل المحأو كل

  سـابقة    القوائم المالية للمنشأة عن فترة     أو تحريف فى   إغفالهى   :أخطاء الفترات السابقة  
 استخدام سوء    نتيجة  أو  بها  معلومات موثوق  استخدام عدم القدرة على     نشأ نتيجة أكثر ي أو  

   :التى هذه المعلومات
  .ة عن هذه الفتراتالموافقة على إصدار القوائم الماليتمت  ما عندكانت متاحة) أ(
 عند إعداد   االعتبارو أخذها فى    كان من المتوقع على نحو معقول الحصول عليها           )ب(و 

.القوائم المالية تلكو تصوير 
 تتتضمن هذه األخطاء تأثيرات األخطاء الحـسابية و األخطـاء فـى تطبيـق الـسياسيا              و

  .الغش والتدليسأو سوء تفسير الحقائق وكذلك   إغفالوالمحاسبية 
ة على معامالت وأحـداث وظـروف       دهو تطبيق سياسة محاسبية جدي     :التطبيق بأثر رجعى  

.دائمةبصفة مطبقة هى اللو كانت هذه السياسة  كما  سابقةأخرى
قياس واإلفصاح عن قيم عناصر القوائم ال واالعترافهو تصحيح  : بأثر رجعىالعرضإعادة 

.ث أبداًخطأ الفترة السابقة لم يحد كانالمالية كما لو 
 يعتبر تطبيق أحد المتطلبات غير عملى عندما يتعذر على      : من الناحية العملية   التطبيقتعذر  

قد يتعذر من الناحيـة     و. المجهودات المعقولة فى هذا الشأن    كل   بعد القيام ب   هالمنشأة تطبيق 
ح  بأثر رجعى لتصحيالعرضير فى سياسة محاسبية بأثر رجعى أو إعادة يتطبيق التغالعملية 

   :عندماوذلك فترة معينة عن خطأ 
  . رجعىبأثر العرض التطبيق بأثر رجعى أو إعادة آثارال يمكن تحديد ) أ(
 عما كانت عليه نية     افتراضات رجعى وجود    بأثر العرضتطلب التطبيق أو إعادة     ي  ) ب(أو 

 .اإلدارة فى هذه الفترة



وكان من لقيم عن اات هامة تقديرإعداد  بأثر رجعى العرضتطلب التطبيق أو إعادة ي) ج(أو 
عن غيرها بصورة موضوعية المتعلقة بهذه التقديرات   تمييز المعلومات    المستحيل

  :التىمن المعلومات 
قياس أو اإلفـصاح    ال أو   االعترافأدلة عن الظروف التى كانت قائمة فى تاريخ          تقدم)١(

.عن هذه القــيم
إصدار القوائم المالية عـن هـذه        اعتمادتم   ماعندتاحة  أن تكون م  كان من الممكن      )٢(و

  . السابقةةالفتر
 فـى تقـديرات     بأثر التغييـر   العترافلير فى سياسة محاسبية و    يلتغل :المستقبلىالتطبيق  

-: فيما يلى على الترتيبمحاسبية يتمثل
 التـى  تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعامالت واألحداث والظروف األخرى    ) أ(

.السياسة بعد تاريخ تغيير تنشأ
 بأثر التغير فى التقدير المحاسبى فى الفترات الحالية والمستقبلية المتأثرة   االعتراف  )ب(و 

  .ريبالتغي

 فيجـب  حالة أخرى  محدد على معاملة أو حدث أو        محاسبة مصرى طبق معيار   ي ماعند- ٧
  معاملـة تلـك ال  علـى    التى تطبقها المنـشأة   تحديد السياسة أو السياسات المحاسبية      

.طبقالمحاسبى المالمعيار  ذلك  خاللمن الحالة األخرىحدث أو الأو 



 بشكل محدد على معاملة أو حدث       طبقمحاسبى مصرى ين  فى حالة عدم وجود معيار      -١٠
وتطبيـق سياسـة   وضـع   تستخدم حكمها فى    على اإلدارة أن    فيتعين  أو ظرف آخر    

 :بأنهــاية تؤدى إلى معلومات تتسم محاسب
  .االقتصادية القرارات التخاذ مستخدمى القوائم المالية احتياجاتب ذات صلة ) أ(
: القوائم المالية تجعلاأنهمن منطلق يمكن االعتماد عليها ) ب(و
  .ةللمنشأ واألداء المالى والتدفقات النقدية  المالى عن المركز بأمانةتعبر ) ١(
الظروف األخرى وليس مجرد الشكل  للمعامالت واألحداث و الجوهر االقتصادي تعكس) ٢(و

.لهاالقانونى 
.)خالية من التحيز(محايده ) ٣(و
.بالحيطة والحذرتتسم ) ٤(و
.فى كافة جوانبها الهامة مكتملة) ٥(و

  "١٠"فـى الفقـرة   بـالمفهوم المبـين    فيما يتعلق حكمهاتطبيق تقوم اإلدارة ب   ماعند-١١
مرتبـة   المصادر التالية   اقطبانمدى  إلى  بعين االعتبار   النظر  الرجوع و   عليها فيتعين

  :ترتيباً تنازلياً
  .وذات صلةمماثلة تتعامل مع موضوعات محاسبة مصرية معايير المتطلبات التى تتضمنها ) أ(
واإليـرادات   االلتزامـات  ومفاهيم القيـاس لألصـول و      االعترافالتعريفات وأسس   ) ب(و

.فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية ةرداوال والمصروفات
 اًها أيـض يجوز لف" ١٠"فى الفقرة  حكمها بالمفهوم المبين    تطبيق  تقوم اإلدارة ب   ماعند-١٢

وضـع معـايير   هـا  ن جهات أخرى منـوط ب    محدث إصدارات   النظر بعين االعتبار أل   
 محاسـبية  وفلسفاتإطار ومفاهيم مماثلة لتطوير معايير محاسبية وتستخدم محاسبية  

وغيرها من ممارسات مقبولة أخرى بالصناعة وذلك إلى المدى الذى ال تتعارض عنده 
  ."١١"مع المصادر الواردة فى الفقرة كل هذه المفاهيم 



لمعـامالت  علـى ا  تها المحاسبية   اق سياس ي وتطب رايختالثبات فى ا  المنشأة   يجب على -١٣
بتبويـب  محاسبى  معيار   ما لم يشترط أو يسمح       المتماثلة  األخرى والحاالت واألحداث

تطلـب  ي لذا فعنـدما   .اعليهسياسات مختلفة   تطبيق  معه   اًالئممقد يكون   بنود  معين ل 
ختيار سياسة محاسـبية    ايتم  عندئذ  تبويب  محاسبى محدد أو يسمح بمثل هذا ال      معيار  

.تتبويب من تلك التبويبا تطبيقها على كل االستمرار فىمناسبة و

:كانفى حالة ما إذا ة بتغيير السياسة المحاسبية فقط أتقوم المنش-١٤
  .معيار محاسبى مصرىموجب هذا التغيير مطلوب ب   ) أ(
 صـلة  وأكثـر  يعتمـد عليهـا   إلى قوائم مالية تقدم معلومـات        يؤدى يري هذا التغ  ) ب(أو  

المـالى أو األداء    على المركز   التى تؤثر   ى  األخروالظروف  المعامالت واألحداث   ب
.نشأةـأو التدفقات النقدية للم المالى

 : فى السياسات المحاسبيةاًال يعد ما يلى تغيير-١٦
هرهـا   أخرى تختلف فى جوحاالتمعامالت أو أحداث أو  على  تطبيق سياسة محاسبية    ) أ(

  .التى كانت تحدث فى الماضيالمعامالت مثيلتها من عن 
 أخرى لم تحـدث     حاالتمعامالت أو أحداث أو     على  تطبيق سياسة محاسبية جديدة        )ب(و

  .النسبيةهمية ال تتسم باألمن قبل أو كانت 
.ملغاة-١٧



ت المحاسبيةا فى السياساتيريتطبيق التغ
:"٢٣" الفقرة مراعاةمع -١٩
ألول محاسبة مصرى تطبيق معيار عن ينشأ الذى تغيير فى سياسة محاسبية   للبالنسبة  ) أ(

 المحددة فـى    نتقاليةاالطبقاً لألحكام   ه  بالمحاسبة عن أن تقوم    المنشأة   فيتعين على مرة  
  .إن وجدت المعيار ذلك

 ألولمعيار محاسبة مصرى تطبيق نتيجة عندما تقوم المنشأة بتغيير سياسة محاسبية ) ب(و
 ق هذا التغييريتطبكيفية تحدد  محددة انتقاليةمعيار ال يتضمن أحكام مرة وكان ذلك ال  

سياسـة  يـارى فـى     إختبتغييـر   المنشأة   تقوم    عندما  أو ،)أثر رجعى أو مستقبلى   (
  . بأثر رجعىاتالتغييرتلك  أن تقوم بتطبيق فيتعين عليهامحاسبية 

التطبيق بأثر رجعى 

 رجعى د على التطبيق بأثروقيال
فيتعين على   "الفقرة بموجباًمطلوبالتطبيق بأثر رجعى    عندما يكون   -٢٣

من الناحيـة  تعذر إذا طبق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى إال     المنشأة أن ت  
. للتغييرالمتجمع التأثير  تحديد أومحددة الخاصة بفترة  اآلثار دتحديالعملية 



التى تخص كل فترة والناتجـة       اآلثار المحددة تحديد  احية العملية   عندما يتعذر من الن   -٢٤
مـن   عن فترة أو أكثر المقارنةعلى معلومات معينة ى سياسة محاسبية    فتغيير  لعن ا 

محاسبية السياسة  البتطبيق  أن تقوم   لمنشأة  على ا فيتعين   ةضوعرالسابقة الم رات  تالف
فتـرة  أبعد   فى بداية    االلتزامات و  الدفترية لألصول  األرصدةعلىبأثر رجعى   جديدة  ال

هـى  أبعد فترة يمكن الوصول إليهـا    تكون   قدالتطبيق و إجراء هذا   اًمعها عملي يمكن  
مقابلة على تسوية بإجراء أن تقوم المنشأة على فى هذه الحالة يتعين  و.الفترة الحالية

.كل بند من بنود حقوق الملكية تأثر عن هذه الفترةلرصيد أول المدة 
 عن تطبيق سياسـة     والناتجتعذر تحديد التأثير المتجمع في بداية الفترة الحالية         عند  -٢٥

محاسبية جديدة على جميع الفترات السابقة ، عندئذ تقوم المنشأة بتعديل معلومـات             
 من أقرب تاريخ يمكن فيه عملياً       اعتباراًة  دالمقارنة لتطبيق السياسة المحاسبية الجدي    

.المتجمعتحديد ذلك التأثير 



تأثير على الفترة الحاليـة  ألول مرة محاسبى مصرى  تطبيق معيار يترتب على عندما  -٢٨
تأثير على الفترات المـستقبلية عندئـذ تقـوم         له  يكون  عندما  و  أأو أى فترة سابقة     

 المنشأة من الناحية العملية تحديد قيمـة  إال لو تعذر على(المنشأة باإلفصاح عما يلى  
-:)ذلك التأثير

  .المعيار  إسم )أ( 
.)في حالة وجودها( للمعيار االنتقاليةير فى السياسة المحاسبية يتم طبقاً لألحكام يأن التغ  )ب(و
  .ير فى السياسة المحاسبيةيطبيعة التغ   )ج(و
  .)في حالة وجودها( االنتقاليةوصف األحكام    )د(و
  .)في حالة وجودها (التى قد يكون لها تأثير على الفترات المستقبلية االنتقالية األحكام )هـ(و
بالنسبة للفترة الحالية وأى  ة قيمة التسوي،  من الناحية العملية اًكلما كان ذلك ممكن  ) و(و

  :وذلك ةضوعرمفترة سابقة 
  . بذلك التغييركل بند بالقوائم المالية تأثرعلى ) ١(
 المحاسـبة  إذا كـان معيـار        ألربـاح   للسهم فى ا  المخفض  ولنصيب األساسى   لى ا ع) ٢(

.المنشأةعلى يسرى " نصيب السهم فى األرباح") ٢٢( رقم المصرى
مـن الممكـن    كلما كان    ةضوعرلمالفترات ا تسبق  فترات  بقيمة التسوية المرتبطة      )ز(و

  . تحديد تلك التسويةاًعملي
التطبيـق بـأثر رجعـى بموجـب     تعذر  احية العملية إلى الظروف التى أدت من الن      )ح(و 

المالية  الفترات قسبتفترات على أو   محددة فترة سابقةعلى ")ب(أو ) أ (١٩"الفقرة
 التغيير فى الـسياسة المحاسـبية   تطبيقالتى تم بها    كيفية  المع بيان   ،   المعروضة

  .والتوقيت الذى بدأ فيه ذلك التطبيق
  .اإلفصاحاتقة إلى تكرار هذهة عن الفترات الالحوال تحتاج القوائم المالي

فى سياسة محاسبية تأثير على الفترة الحاليـة أو أى           االختيارى يكون للتغيير    عندما-٢٩
وجود فى حالة   تحديد قيمة التسوية    عندما يتعذر من الناحية العملية      أو  ،  فترة سابقة   

غيير تـأثير علـى الفتـرات     يكون لهذا التعندماأو على تلك الفترة،   التأثير  مثل ذلك   
 :المستقبلية ، عندئذ تقوم المنشأة باإلفصاح عما يلى

  .ر فى السياسة المحاسبيةيطبيعة التغي  )أ(
أن تطبيق السياسة المحاسـبية الجديـدة يقـدم    ب تدعو اإلدارة لالعتقاداألسباب التى   ) ب(و

  .مالءمةأكثر و يعتمد عليها معلومات



لفترة  التسوية عن ا قيمة،   ذلك من الناحية العملية      ديدعه تح إلى المدى الذى يمكن م     )ج(و
  :معروضةسابقة   فترةكلالحالية و

. بذلك التغييرتأثر  بند بالقوائم الماليةكلعلى ) ١(
  إذا كـان معيـار المحاسـبة       ألربـاح   للسهم فى ا  المخفض  ولنصيب األساسى   على ا  )٢(و

.المنشأةعلى ى يسر" نصيب السهم فى األرباح) "٢٢( رقم المصرى
كلما كـان    المالية المعروضة فترة سابقة على الفترات     التى تخص كل     قيمة التسوية    ) د(و

  . من الناحية العمليةاًذلك ممكن
  فترة سابقةعلى تعذر التطبيق بأثر رجعى الظروف التى أدت من الناحية العملية إلى )هـ(و

التى تم بها كيفية المع بيان ،  ةالمالية المعروض الفترات قسبتفترات على  أو محددة
  . والتوقيت الذى بدأ فيه ذلك التطبيقالتغيير فى السياسة المحاسبية تطبيق

  .اإلفصاحاتحقة إلى تكرار هذه وال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الال
بعد ولم تقـم    سريانه  يبدأ  لم  صدر ولكن   جديد  محاسبة مصرى   معيار  فى حالة وجود    -٣٠

  :باإلفصاح عما يلىن تقوم المنشأة فيتعين على ، ذلك المعياريق المنشأة بتطب
 وجود معيار مصرى جديد صدر ولم يحل تاريخ سريانه بعد وأن المنشأة لم تقم               حقيقة ) أ(

  .بتطبيقه على قوائمها المالية
المرتبطة بتقدير التأثير   وبشكل معقول    افتراضهاالمعلومات المعروفة أو التى يمكن       ) ب(و

تطبيـق  الذى يمكن أن يترتـب علـى       و - على القوائم المالية للمنشأة    -تمل  المح
. مرةولأل هتطبيق بهاالتى سيتم فترة الالمعيار الجديد فى 



 بتأثير التغيير فى التقدير     االعترافيتم  " ٣٧"طبق عليه الفقرة    تنى  لذبخالف التغيير ا  -٣٦
قائمـة  (أو الخـسائر   فى األربـاح    ذلك التأثير   وذلك بإدراج    مستقبلى بأثر   ىالمحاسب

: عن )الدخل

عندما  أو االلتزاماتو أاألصول فى إلى تغييرات  ىتقدير محاسبفى تغيير   يؤدىعندما  -٣٧
يكون من الواجـب االعتـراف بهـذا       حقوق الملكية   يتعلق ذلك التغيير ببند من بنود       

ذات العالقة  حقوق الملكيةلبنود  أو اللتزاماتل أوألصول الدفترية ل القيمالتغيير بتعديل 
.فى فترة التغيير



عنـدما   باإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير فى تقدير محاسبى          تقوم أنالمنشأة  على  -٣٩
  الفترات المستقبليةعلىله تأثير يكون  يتوقع أنالفترة الحالية أو على له تأثير يكون 

.التأثير على الفترات المستقبلية ذلكتقدير  العمليةالناحية من تعذر إال عندما ي -
الوصـول  نظراً لتعذر الفترات المستقبلية على  المتوقع اإلفصاح عن قيمة التأثيرإذا لم يتم  -٤٠

.الحقيقةتلك تقوم باإلفصاح عن فعلى المنشأة أن ، من الناحية العمليةالتقدير إلى ذلك 



بتـصحيح أخطـاء    أن تقوم   المنشأة  ينبغى على    ،   "٤٣" الفقرةمع األخذ فى االعتبار     -٤٢
 ائم ماليـة تعتمـد    أول قو بأثر رجعى فى    ألهمية النسبية وذلك    اذات  لفترات السابقة   ا

 : وذلك من خاللاكتشافهالإلصدار بعد 
التى حدث بهـا  و مبالغ المقارنة عن الفترة أو الفترات السابقة المعروضة    عرضإعادة  ) أ(

  .الخطأ
 االفتتاحيـة تعديل األرصـدة  يتم  ف،  معروضة سابقة  فترةأبعد  إذا كان الخطأ حدث قبل       ) ب(أو  

. عن أبعد فترة مالية سابقة معروضةكية وحقوق الملااللتزاماتو  لألصول

من الناحية العمليـة    تعذر  إذا   بأثر رجعى إال     العرض فترة سابقة بإعادة     أيتم تصحيح خط  -٤٣
.لخطألذلك ا) المتراكم(األثر المجمع   تحديدمحددة أوآثار الخطأ عن فترة تحديد 

 لفترةعلى معلومات المقارنة فترة محددة آثار خطأ يد تحدمن الناحية العملية    تعذر  لو  -٤٤
رصـدة  األ عـرض  ، تقوم المنـشأة بإعـادة        لمعروضةاأو أكثر من الفترات     سابقة  

لها  العرضفترة يمكن إعادة     أبعد وحقوق الملكية عن     االلتزامات لألصول و  االفتتاحية
).الحاليةالفترة  تلك الفترة هىقد تكون و(من الناحية العملية بأثر رجعى 

تحديد التأثير التراكمى للخطأ على لو تعذر من الناحية العملية فى بداية الفترة الجارية -٤٥
 معلومـات المقارنـة     عـرض بإعادة  تقوم  أن  المنشأة  فعلى  جميع الفترات السابقة ،     

عنده الوصول لهذا التأثير    مكن  يتاريخ   من أبعد  اعتبارا مستقبلىلتصحيح الخطأ بأثر    
.لعمليةمن الناحية ا



:"٤٢"لفقرة ل هاتطبيقفى باإلفصاح عما يلى أن تقوم المنشأة على -٤٩
  .طبيعة خطأ الفترة السابقة ) أ( 
:وذلكعمليا   ذلك إن أمكنمعروضةقيمة الخطأ عن كل فترة سابقة  ) ب(و
  . تأثر بذلك الخطأالقوائم الماليةمن بنود د  بنكل على )١(
  إذا كان معيـار المحاسـبة      ،ألرباح  للسهم فى ا  المخفض  ولنصيب األساسى   على ا   ) ٢(و

.المنشأةعلى يسرى " نصيب السهم فى األرباح) "٢٢( رقم المصرى
   .معروضةفترة سابقة  أبعدقيمة التصحيح فى بداية   )ج(و
لتـصحيح   بأثر رجعى العرضإعادة تعذر لناحية العملية إلى   الظروف التى أدت من ا      ) د(و

أ والفترة التى بدأ    الخطذلك  بيان كيفية تصحيح    مع  عن فترة سابقة معينة     ذلك الخطأ   
  . تصحيح الخطأ اعتبارا منها

  .تكرار هذه اإلفصاحات  إلى  الالحقةتحتاج القوائم المالية عن الفترات ال و 















  .تقع بعد الفترة الماليةالتى  هذا المعيار فى المحاسبة واإلفصاح عن األحداث يطبق   -٢

  : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار    -٣
التى تقع بعد الفترة المالية    

 عن حاالت كانت قائمة فى أحداث توفر أدلة إضافية  ) أ(
  .تتطلب تعديل فى القوائم الماليةو

ال تتطلب تعديل وحاالت نشأت بعد لى  تشير إأحداث )ب(و 
  . القوائم هذه  اإلفصاح عنها فى فقط ، وقد تتطلبفى القوائم المالية





لفتـرة  ل أن تعدل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التالية           على المنشأة    -٨
  .التى تستوجب تعديل القوائم الماليةو المالية



تقع بعد الفترة  التى المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث ال تعدل  -١٠
  . القوائم الماليةتعديالً فى  تتطلبالتى ال و  المالية

فإنه ال يجوز الفترة المالية الملكية بعد أدواتإذا أعلنت المنشأة عن توزيعات لحائزى   -١٢
  .نهاية الفترة المالية  تاريخ  فىكالتزامللمنشأة أن تدرج هذه التوزيعات 

  اإلدارة  كانـت  إذا   االسـتمرارية رض   أن تعد القوائم المالية طبقاً لف      ال يجوز للمنشأة    -١٤
 دوجي ال    أو أن تتوقف عن مزاولة النشاط و       تصفية المنشأة الفترة المالية بعد  تنوى  

  .لديها بديل آخر معقول سوى ذلك



على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم الماليـة والـسلطة التـى قامـت                  -١٧
ذا كان لمالكى المنشأة أو اآلخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد             وإ . باعتمادها

  .إصدارها فيجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة

  تاريخ عن حاالت كانت قائمة فى   الفترة المالية بعد  إذا حصلت المنشأة على معلومات        -١٩
 ، فيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث اإلفصاحات التـى تتعلـق   نهاية الفترة المالية  

  .لومات الجديدةبتلك األحداث فى ضوء المع



 القوائم الماليـة    تعديالً فى والتى ال تستوجب    لفترة المالية ل إذا كانت األحداث التالية     -٢١
جوهرية ويؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية علـى التقيـيم       

على المنـشأة أن    فلسليمة بناء على هذه القوائم المالية ،        الصحيح وإتخاذ القرارات ا   
  . األحداث  تلك تفصح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من

  . طبيعة الحدث  )أ (  
  .أو ذكر عدم إمكان تقديرهللحدث تقدير األثر المالى ) ب (و







. فى القوائم المالية للمقاولينيار فى المحاسبة عن عقود اإلنشاء  هذا المعيطبق-١
٢-.   

: قرين كل منهابالمعنى المذكورحات التالية فى هذا المعيار تستخدم المصطل-٣
  هو عقد تم إبرامه خصيصاً إلنشاء أصل أو مجموعة من األصول التـى               عقد اإلنشاء 

ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف          
  . أو الغرض أو االستخدام النهائي لها

 يوافق فيه المقاول على سعر محدد للعقد ككل الذى   هو عقد اإلنشاءسعرالعقد محدد ال  
أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والـذى قـد                 

  . عينةيتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة األسعار بنسبة م
اسـترداد التكـاليف     الذى يقوم بموجبه المقاول ب       هو عقد اإلنشاء    عقد بالتكلفة زائد نسبة   

  .المسموح بها أو المعرفة بالعقد باإلضافة الى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد



 نه عقـد  أ معاملة إنشاء كل أصل على       يتمعلق العقد بإنشاء عدد من األصول       عندما يت -٨
: مستقل عندماإنشاء

  .يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدة )أ (
نه كان من حق كل طرف من تفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأم االيكون قد ت ) ب(و   

 بكل أصل   ط أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتب       أن يقبل ) العميل والمقاول (طراف التعاقد   أ
.على حدة

  . من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حدة يكون) ج(و   
 مع عدد من العمالء على أنهـا        مع عميل واحد أو   تعامل مجموعة العقود سواء كانت      -٩

  :عقد واحد عندما
.يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة)أ (

  .تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى) ب(و   



منـي  أو فـى ترتيـب ز  ) على التوازي(يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت        ) ج(و    
  .مستمر الواحد تلو األخر

 طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يـتم تعـديل العقـد      قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي     -١٠
 معاملة إنشاء األصـل اإلضـافي كعقـد    وتتم ،األصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافي   

  :مستقل عندما
األصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن األصل أو األصول            يختلف  )أ (

.التى تم إنشائها بموجب العقد األصلي
 التفاوض بشأن سعر األصل الجديد بدون األخذ فـى االعتبـار أسـعار العقـد      يتم) ب(أو    

  .األصلي

  : ما يليإيراد العقد يتضمن-١١
. المتفق عليه فى العقدلقيمة األصلية لإليرادا)أ (

  :فى العقد والمطالبات والحوافز وذلكالتعديالت على األعمال الواردة  المدفوعات عن ) ب(و
  . عن هذه األعمالإلى مدى احتمال أن يتحقق إيراد)١(
. بدرجة يعتمد عليها هناك إمكانية قياس اإليراد المتعلق بهاإذا كانت) ٢(و





  .كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد) أ(  
  .التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على العقد) ب(و  
  .التكاليف األخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد) ج(و  





  .يعتمد عليها ةبدرجلعقد لجمالى عندما يمكن قياس اإليراد اإل) أ(   
 تتحقق للمنشأة المنافع االقتصادية المتوقعـة مـن      أنعندما يكون من المتحمل     ) ب(و  

  .تنفيذ هذا العقد
ام الخاص  يمكن قياس كل من التكاليف الالزمة إلتمام العقد ومستوى اإلتم         عندما) ج(و

  .يعتمد عليها بدرجة نهاية الفترة الماليةبه فى 
يعتمد  بدرجة قياسها   تكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا       عندما يمكن تحديد ال   ) د(و

 التى تم إنفاقها مع تلـك   ةمن الممكن مقارنة التكاليف الفعلي     بحيث يكون    عليها
  .التى تم تقديرها مسبقاً

  . من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع االقتصادية المتصلة بهذا العقدأنه) أ(  
ن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلـة لالسـترداد يمكـن               أ) ب(   و

   بدرجةتحديدها وقياسها 
  .يعتمد عليها 





رادات إال فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى يكون مـن   عدم االعتراف باإلي  )أ(   
  .المتوقع استردادها

  .إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها) ب(و  
ف وذلك طبقاً للفقرة    و االعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصر        ويتم

  .من هذا المعيار" ٣٦"





  . الفترةخالل قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات  )أ(   
الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضـمن إيـرادات             ) ب(و  

  .الفترة
  . اإلتمام للعقود تحت التنفيذالطرق المستخدمة فى تحديد مستوى) ج(و

حتـى  ) ناقـصاً الخـسائر المحققـة    (ةجمالى التكاليف المنفقة واألرباح المحقق إ  )أ(   
  .تاريخه

  .جمالى الدفعات المقدمة المحصلةإ) ب(و  
  .بالغ المحتجزة طرف العمالء قيمة الم )ج(و

  .على العمالء عن أعمال العقد كأصل ضمن األصولجمالى المبالغ المستحقة إ) أ(   
  .عمال العقد كالتزام ضمن االلتزاماتجمالى المبالغ المستحقة للعمالء عن أإ) ب(و  

















 معيار يتطلب أو يسمح  المعيار فى المحاسبة عن األصول الثابتة ما لم هذايطبق- ٢
  . محاسبية مختلفةبمعالجةمحاسبى مصرى آخر 



  :رين كل منهاق بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار - ٦
مجمـع  و بعد خصم مجمع اإلهـالك     ألصلل بها   المعترف القيمة   ىه: يةالدفترالقيمة  

  .خسائر االضمحالل
آخر لمقابل  و القيمة العادلة    أ نقدية أو ما فى حكمها     المدفوع من لغ  مبالهى  : التكلفة

لمبلغ المنسوب  اهوأو األصل  ء أو إنشاءاقتناوذلك فى توقيت  أصلالقتناء تم تقديمه 
محددة فى معـايير محاسـبة      اللمتطلبات  لعتراف األولى به طبقاً     لهذا األصل عند اال   

 )٣٩(مثـل معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم             ذلك ينطبقعندما  (مصرية أخرى   
  .)"المدفوعات المبنية على أسهم"

اً مخـصوم أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفـة    األصلهى تكلفة   : القيمة القابلة لإلهالك  
  .القيمة التخريدية لهمنها 

 المقدر   اإلنتاجى  العمر على المنتظم للقيمة القابلة لإلهالك ألصل     التوزيعهو  : اإلهالك
  . األصللهذا

منشأة توقع  التى ت  للتدفقات النقدية    الحالية القيمة هى: القيمة من وجهة نظر المنشأة    
 هفى نهاية عمـر    التصرف فيه    ومن   ألصلالمستمر  ستخدام   اال من تحصل عليها أن  

  .عند تسوية التزام تتحملها أنتوقع تأو التى   المقدراإلنتاجى 
السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التـزام فـي              هى   ادلةالقيمة الع 

  . في السوق في تاريخ القياسنمعاملة منظمة بين المشاركي
 ألصـل عـن قيمتـه       يـة الدفترالقيمة  زيد به   تالمبلغ الذى   هى  : االضمحاللخسارة  

  .االستردادية



  :وسة التىم الملالبنودهى : األصول الثابتة
فى السلع أو الخدمات ، أو       توريدا المنشأة الستخدامها فى إنتاج أو       تحتفظ به   )أ ( 

  .أغراضها اإلداريةفى تأجير للغير أو ال
  .ن فترة واحدةأكثر م على مدار استخدامها المتوقعمن   )ب(و

الالزمـة  ف اليتكمخصوماً منها ال(  لألصل العادلة هى القيمة : الستردادالقابلة ل القيمة  
  .أيهما أكبر اإلستخداميةقيمته أو   ،)لبيعل

حالياً عليها  التى يمكن لمنشأة أن تحصل      المقدرة  هى القيمة   :  ألصل القيمة التخريدية 
عمر األصل فى ال لو كانبعد خصم التكاليف المقدرة لالستبعاد    األصل    التصرف فى  من
  .  لألصلاإلنتاجى المقدرعمر ال أن يكون عليها فى نهاية  المتوقعلةحاعلى الو

   :هو  ألصل المقدر  اإلنتاجىرالعم
  . لالستخداماً خاللهايكون األصل متاح منشأة أن الالفترة التى تتوقع   )أ (   
عليها أن تحصل منشأة ال تتوقع  التي مماثلةالوحدات ال أو اإلنتاجعدد وحدات   )ب( أو

  .من األصل

  :دما عنفقط أى بند من بنود األصول الثابتة كأصل بتكلفة يعترف- ٧
    .  البندهذامن  لمنشأةل مستقبلية اقتصاديةمنافع تتدفق أن  المرجحيكون من   )أ ( 
  .يعتمد عليهايمكن قياس تكلفة البند بدرجة   )ب(و





  . ته على أساس تكلف ثابت االعتراف به كأصلشروطيفى بيتم قياس أى أصل - ١٥









فئة من فئات على تطبيقها سيتم التى محاسبية ال ةسياسعندما تقوم المنشأة بتحديد ال- ٢٩
 نموذج تطبقفيجب عليها أن ) األراضى أو المبانى الخ: مثل(تبويب األصول الثابتة 

  ". ٣٠"بالفقرة الوارد  التكلفة

االعتراف به كأصل بعد  -أى بند من بنود األصول الثابتة إثبات يتم فى ظل هذا النموذج - ٣٠
  .لضمحالاال رئخساومجمع منها مجمع اإلهالك  اًمخصوم تكلفته على أساس -



) القابلة لإلهالك(يتم إهالك كل جزء من األجزاء المكونة لبند من بنود األصول الثابتة -٤٣
  . رة مستقلة إذا كانت تكلفة ذلك الجزء مؤثرة قياساً إلجمالى تكلفة البندبصو

  ما)قائمة الدخل (فى األرباح أو الخسائر فترة عن كل هالك اإل بعبءاالعتراف يتم -٤٨
  . لم يدرج ضمن القيمة الدفترية ألصل أخر



  مدارمنتظم علىعلى أساس  ألصل ثابت لإلهالك ةالقابل توزع القيمةيجب أن -٥٠
  لألصل  المقدراإلنتاجى العمر 

على األقل  له المقدر  اإلنتاجىالعمر وثابتالصل ألل القيمة التخريدية يجب مراجعة-٥١
لتوقعات عن التقديرات السابقة فيجب وعندما تختلف ا – ية كل سنة ماليةنهافى 

كتغير فى تقدير محاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة ) التغيرات(التغير ذلك  ةمعالج
السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية ") ٥(المصرى رقم 

  . "واألخطاء





المنشأة تستهلك من المتوقع أن  الذى النمطالمستخدمة  اإلهالكتعكس طريقة يجب أن -٦٠
  .لألصلالمستقبلية المنافع االقتصادية على أساسه 

فى نهاية كل سنة  األصول الثابتة المطبقة على اإلهالك ةقي النظر فى طريجب أن يعاد-٦١
المنافع المتوقع الستهالك  نمطالفى دما يحدث تغيير مؤثر عنو، على األقل مالية

 لتعكس اإلهالك ةقياألصل فيجب تغيير طرالمستقبلية التى يتضمنها االقتصادية 
 كتغيير فى تقدير"تم المحاسبة عن هذا التغيير يجب أن تو .فى ذلك النمطالتغيير 

  .)٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم طبقاً " محاسبى 



التعويض من طرف قيمة ) قائمة الدخل(على المنشأة أن تدرج فى األرباح أو الخسائر -٦٥
التى تخلت عنها المنشأة   أو فقدت أوتاضمحلنود األصول الثابتة التى عن بثالث 

  . مستحقاً للمنشأةالتعويضصبح يعندما 



    :هاثابت من دفاترالألصل لالقيمة الدفترية  تستبعد   أن على  المنشأة-٦٧
   .يتم التخلص منه عندما )أ   (   

 همن استخدام سواء   مستقبلية   اقتصادية منافع   أيةتتوقع المنشأة   عندما ال    )ب(أو  
  .منهالتخلص أو 

صل األ من استبعاد ةأو الخسار المكسب) قائمة الدخل(يدرج ضمن األرباح أو الخسائر -٦٨
معيار المحاسبة المصرى رقم تطلب عندما يإال (عندما يتم استبعاد األصل ثابت ال
 وال يجب تبويب مثل هذه .)ذلك فى حالة البيع وإعادة التأجيرخالف ) ٢٠(

  .  كإيراداتالمكاسب



 على من الدفاتربند من بنود األصول الثابتة ن استبعاد م ةالخسار وتحدد المكسب أي-٧١
 القيمةو - تإن وجد -من البند  التخلصالعوائد من أساس الفرق بين صافى 

  . المستبعد  للبنديةالدفتر

األصـول تبويب  يلى لكل مجموعة من مجموعات عما القوائم المالية اإلفصاح فى يتم-٧٣
  :الثابتة

   )التكلفة (س المستخدمة لتحديد إجمالى القيمة الدفتريةأسس القيا )أ (  
   المستخدمةاإلهالكطرق  )ب( و
   المستخدمةاإلهالكأو معدالت  لألصول   المقدرة  اإلنتاجية األعمار )ج ( و
 مجمـع   مـضافاً إليـه   ( اإلهالكومجمع  ) التكلفة(إجمالى القيمة الدفترية     )د  (  و

  .ة الفترةفى بداية ونهاي) خسائر اإلضمحالل
  : ما يلىبينتالقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة  بينتسوية   )هـ(و

  اإلضافات  )١( 
) ٣٢(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم       األصول التى بوبت      )٢(و

أو ضـمن مجموعـة جـارى       (غرض البيع   لمحتفظ بها   كأصول  
واالسـتبعادات  ) غرض البيع لالتخلص منها ومبوبة كمحتفظ بها      

  .خرىاأل
  .معامالت تجميع األعمال من خاللاألصول المقتناة   )٣(و
  فى الـدخل الـشامل  ةدترالمالمعترف بها أو    خسارة اإلضمحالل   )٤(و

  ).٣١(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  اآلخر



   األربـاح أو الخـسائر      فـى  المعترف بها  و خسارة اإلضمحالل   )٥(و
  .)٣١(حاسبة المصرى رقم وذلك طبقاً لمعيار الم ) قائمة الدخل(

قائمة ( إلى األرباح أو الخسائر      التي تم ردها   االضمحاللخسارة    )٦(و
  .)٣١( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) الدخل

  .اإلهالك  )٧(و
من عملة القيد صافى فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية   )٨(و

 إلى عملة نشاط أجنبى  بما فى ذلك ترجمة–إلى عملة عرض مغايرة 
  . فى قوائمها الماليةيدخل  النشاط األجنبىعرض المنشأة التى 

  . أخرىتغييراتأية   )٩(و
  : أيضا عما يلى أن تفصح القوائم الماليةعلى-٧٤

عن اإلفصاح ألصول الثابتة وكذا المنشأة لمدى وجود أية قيود على ملكية   )أ (   
  .تزاماتاألصول الثابتة المرهونة كضمان ألية ال

أثناء ثابت  والتى أدرجت ضمن القيمة الدفترية ألصل        ةنفقمالالمبالغ  قيمة    )ب(و
  .أنشائهفترة 

  . مستقبالًالقتناء أصول ثابتة التعاقدية قيمة االرتباطات  )ج( و
والذى أعترف به فى األرباح أو الخـسائر     قيمة التعويض من طرف ثالث        )د ( و

تخلـت   أو فقدت أو تاضمحلثابتة التى بنود األصول ال  عن  ) قائمة الدخل (
  .كبند مستقل فى قائمة الدخلمفصحاً عنه كن يما لم عنها المنشأة 



ملغاة







  : عن اإليراد الناتج عن المعامالت واألحداث التاليةالمحاسبةفى  هذا المعيار يطبق-١
  بيع سلع) أ(
تقديم خدمات) ب(و
توزيعات  وأ إتاوات وأ فوائدل عائداً من ِغالتى تُ ألصول المنشأة الغيراستخدام ) ج(و

  . أسهمأرباح





فى  الناشئ خالل الفترة واقتصاديةمنافع من  الداخل التدفق هو إجمالى :اإليراد
 اتزيادالداخلة إلى تلك التدفقات وذلك عندما تؤدى منشأة ل المعتادة ةألنشطسياق ا

المشاركين من التى ترد مساهمات بال المتصلةفى حقوق الملكية بخالف الزيادات 
  .الملكية فى

هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في : القيمة العادلة
.معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس





ملكية الـسلع   المرتبطة ب  المؤثرة المنافع المنشأة بتحويل المخاطر و    قامتإذا  ) أ(
  .إلى المشترى

 عـادة   المقترنـة لدرجـة   لالتدخل اإلدارى المستمر    بالمنشأة  تحتفظ  لم  إذا    )ب(و
. على تلك السلع الفعالةوال بالسيطرة السلع المباعةعلى  ملكيةالب

  .ايعتمد عليه بدرجةاإليراد  مبلغياس مكن قعندما ي  )ج(و
 مرجح إلى المنشأة   المصاحبة للمعاملة  االقتصاديةالمنافع  تدفق  يكون  عندما    )د( و

  .الحدوث
ـ الم التكاليف   قياسعندما يمكن     )هـ(و   التـى تحملتهـا   سـواء    بالمعاملـة    ةتعلق

  .بدرجة يعتمد عليهاأو ستتحملها المنشأة 





 بدرجـة   – اتتقديم خدم  تنطوى على    -معاملة   اتجن تقدير   تتمكن منشأة من  عندما  -٢٠
المـدى  علـى     بناء  وذلك المرتبط بها عترف باإليراد   يعتمد عليها فيتعين عليها أن ت     

معاملـة  ال ويمكن تقدير نتائج     .نهاية الفترة المالية   فىالذى تم تنفيذه من المعاملة      
بدرجة يالشروط التالية مجتمعة تستوفى عندما  عليهاعتمد:

  . عليهاعتمدبدرجة ي اإليراد مبلغيمكن قياس ما عند) أ(
 مـرجح   لمنشأةإلى ا  المتعلقة بالمعاملة    االقتصاديةالمنافع  يكون تدفق   عندما    )ب(و

.الحدوث
نهاية الفتـرة الماليـة   فى  المعاملة   منمدى ما تم تنفيذه      قياسيمكن  عندما    )ج(و

  .بدرجة يعتمد عليها
والتكـاليف الالزمـة    تى ترتبت على المعاملة     ال قياس التكاليف يمكن  عندما    )د(و

  .بدرجة يعتمد عليهاإلتمامها 





بدرجـة   -تأدية خدمـة   تنطوى على –معاملة تقدير نتائج إذا لم تتمكن منشأة من     -٢٦
مـن   سترداد المبالغ القابلة لال   فى حدود إال   باإليراد   فرعت ت الأعليها  ف  ، يعتمد عليها 

. فقطاالمصروفات المعترف به

 فوائـد التى تغـل   المنشأة ألصول الغير استخداماإليراد الناتج من  يجب أن يعترف ب   -٢٩
:عندماوذلك " ٣٠"بالفقرة طبقاً لألسس الواردة وإتاوات وتوزيعات أرباح 

   المـصاحبة للمعاملـة    قتـصادية االتـدفق المنـافع     من المرجح أن ت   يكون  ) أ(
  . المنشأةإلى

.ا يعتمد عليهبدرجةكن قياس اإليراد يم  )ب(و



: باإليراد وفقاً لألسس التاليةيعترف-٣٠

ـ الفا على أساس نسبة زمنية مع األخذ في االعتبار معدل      بالفوائد  عترف  ي) أ( دة ئ
   " ٩" بالفقرة  على النحو المبين الفعلية

. المعنىاالتفاقلجوهر  طبقاً االستحقاقس اإلتاوات على أسايعترف ب  )ب(و

الحصول علـى   فى  المساهم  حق   يثبتحينما  األسهم  توزيعات أرباح   يعترف ب   )ج(و
.  هذه التوزيعاتمدفوعات

: أن تفصح عنعلى المنشأة-٣٥

الطرق المستخدمة  فى ذلك    باإليراد بما    لالعترافلمحاسبية المتبعة   السياسات ا ) أ(
  .تأدية خدماتعلى مل تالتى تش المعامالتتحديد مستوى إتمام فى 



بما فـى ذلـك    اإليراد المعترف به خالل الفترة      قيمة كل فئة مؤثرة من فئات       )ب(و
 :عناإليراد الناتج 

  بيع سلع-
خدمات تقديم-
فوائد-
إتاوات-
  أسهمرباح أاتتوزيع-

فئـة  المدرجة ضـمن كـل   وقيمة اإليرادات الناتجة عن تبادل سلع وخدمات          )ج(و
  .اإليرادفئات من مؤثرة 







   إنشاء هو عقد االتفاق



تقديم خدماتلتفاق إاالتفاق هو 

  بيع سلعلتفاق إاالتفاق هو 













 بنـاء    احتفاظ المنشأة بالسلع بمخازنها    بيع مع بإصدار فواتير   المبيعات التى تتم      
على طلب العميل

   :التركيب والفحص)أ (



   :رد السلعفى  دو محد حقىلمشترل يكونالسلع عندما اعتماد )ب (

  ببيـع الـسلع نيابـةً     ) ىالمـشتر (المستلم  والتى يقوم بموجبها    : مبيعات األمانة )ج (
  ).البائع(عن المرسل 

  :مالتسالدفع عند االالمقترنة بمبيعات ال)د (

لسلع لقيمتها قبل تسلم المشترى  ئى أو جزلىسداد كالتى تقترن ب أوامر التوريدحاالت
نها ال تزال أل – على سبيل المثال –المنشأة البائعة إما ن ومخزمحتفظ بها ضمن غير 

. من طرف ثالثىالمشترمباشرة إلى تسلم ا سوف صنع أو ألنهفى طريقها لل



فى نفس حيث يتفق البائع ) بخالف معامالت المبادلة(إعادة الشراء مع اتفاقيات البيع 
يكون عندما على إعادة شراء نفس السلع فى تاريخ الحق ، أو توقيت إجراء المعاملة 

بيع يلزم البائع    خيارلمشترى  دى ا عادة شراء السلع ، أو يكون ل      إل خيارلبائع  دى ا ل
  .منهالسلع تلك إعادة شراء ب

االعتـراف  : األدوات المالية 
والقياس

أو آخرين إلعادة البيع) نلوالمتعام(التجار ن أو والمبيعات ألطراف وسيطة مثل الموزع

 وما شابهاتالنشرفى اإلصدارات وشتراك االرسوم

المقابل على أقساط يستحق فيهاالتى مبيعات التقسيط 



لتركيبأتعاب ا

منتجالتضمنها سعر يأتعاب خدمات 

عموالت اإلعالن

 التأمينءعموالت وكال

أتعاب الخدمات المالية



لألداة المالية الفعلى معدل الفائدةمن  ال يتجزأجزءاً  تعداألتعاب التى 

 المِنشأة عند إصدار أو اقتناء أداة مالية ا عليهاإلصدار التى تحصلرسوم أتعاب
أصول "ـ ك) ٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم لطبقاً تم تبويبها يبخالف تلك التى 

".مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 يكونعندما أتعاب االرتباط التى تحصل عليها المنشأة إلصدار قرض 
).٢٦(محاسبة المصرى رقم معيار التطبيق نطاق القرض خارج منح برتباط اال



قاسة بالتكلفة المستهلكة مالية مالتزامات إصدار نأتعاب محصلة ع

  .ماتدتأدية الخب المكتسبةاألتعاب )ب (
  قرض عن خدمة المحملةاألتعاب )١(

القرض خارج منح  باالرتباطإصدار قرض عندما يكون عن عاب االرتباط أت)٢(
  )٢٦(محاسبة المصرى رقم نطاق معيار ال

  أتعاب إدارة االستثمار)٣(



  مؤثر ىبتنفيذ عمل رئيستكتسب األتعاب التى 
تنفيذمال  تيتم االعتراف باألتعاب كإيراد عند اك      

  أسهم لعميلعن تخصيص عمولة )١(

  قرض بين مقترض ومستثمرالمقترنة بترتيب الطرح أتعاب )٢(

  أتعاب ترويج قرض)٣(

رسوم الدخول



رسوم التعليم

الدخول والعضويةالقبول ورسوم 

رسوم االمتياز

   أخرى معدات وأصول ملموسةاتتوريد)أ (

  الحقةو جاريةتوريد خدمات )ب (



رسوم االمتياز المستمرة )ج (

  عمليات الوكالة )د (

لحاسب اآللىمفصلة لالرسوم الخاصة بتطوير برامج 



واإلتاواترسوم التراخيص 

   أو كوكيل)موكل(بصفتها بائعاً  ما إذا كانت المنشأة تتصرف تحديد









 المحاسبة واإلفصاح عن المنح الحكومية وكذلك فى اإلفصاح في المعيار  هذايطبق-١
.عن األشكال األخرى للمساعدات الحكومية 

  : قرين كل منها ربالمعنى المذكوتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار -٣
   يقصد بها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية و الجهات المماثلة المحليـة           :الحكومة  

  .أو الدولية 
 معينة إلـى    اقتصادية يهدف إلى منح مزايا      حكومي كل إجراء    هي: المساعدات الحكومية   

 تـشمل   و ألغراض هـذا المعيـار ال      . معينة لشروط مجموعة من المنشآت طبقاً      أومنشأة  
المساعدات الحكومية المزايا التى يتم توفيرها من خالل إجراءات غير مباشرة للتأثير على             
الظروف التجارية العامة مثل توفير البنية األساسية فى المناطق التى يتم تنميتها أو فرض              

  .قيود تجارية على المنافسين 



 لمنشأة معينـة  اقتصادية هى مساعدات حكومية فى صورة تحويل موارد     :المنح الحكومية   
 تلك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باألنشطة التى تمارسها سواء كان            التزامفى مقابل   

 ويستثنى من ، به فى فترة سابقة االلتزام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم     االلتزامذلك  
مالت مع الحكومة التى ذلك المساعدات الحكومية التى ال يمكن تحديد قيمة لها ، وكذلك المعا

  .ال يمكن تمييزها عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة
  المنـشأة  قيامتشمل المنح الحكومية التى يكون شرطها األساسى        : المنح المرتبطة بأصول  

 ، وقد تتضمن الشروط اإلضافية  بهذه المنحةطويلة األجل اقتناء أصول   شراء أو إنشاء أو     ب
حديد موقع هذه األصول أو الفترة الزمنية التى تحصل خاللها على األصل         الملحقة بالمنحة ت  

  .أو التى تحتفظ خاللها بذلك األصل
  . من منح خالف المرتبطة بأصول الحكومةوتشمل ما تقدمه  : المنح المرتبطة بالدخل

هى القروض التى يتعهد فيهـا المقـرض بالتنـازل عـن            : القروض القابلة للتنازل عنها   
  . تحت ظروف معينة دهااستردا

هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة           :القيمة العادلة   
  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس



 العادلة ، إال إذا تـم   بالقيمة بما فى ذلك المنح غير النقدية      ، المنح الحكومية  ال تثبت -٧
:ن اآلتى التأكد المناسب م

  .مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح) أ(
.أن المنشأة سوف تتسلم المنح فعالً) ب(و





  المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عـن نفقـات          ب يتعين االعتراف -٢٠
  ، ال تقابله أية نفقات فى المـستقبل  فورى بمثابة دعم مالى  أو أو خسائر حدثت فعالً   

 تصبح هذه المنح قابلة   فى الفترة المالية التى)قائمة الدخل( فى األرباح أو الخسائر
.للتحصيل



 بما فى ذلك المنح غير النقدية المثبتة –المنح الحكومية المرتبطة بأصول   يتم عرض-٢٤
  كإيرادات مؤجلة أو بإظهـار   بإثباتها إماقائمة المركز المالى  فى   –بقيمتها العادلة   

.تها مخصومة من تكلفة األصل للوصول إلى القيمة الدفترية الصحيحة لألصلقيم



  تعـديالً  ارهـا باعتب المنحة الحكومية التى تصبح واجبـة الـرد          عن المحاسبة   تتم-٣٢
الـسياسات  " ) ٥( معيار المحاسـبة المـصرى رقـم         راجع( للتقديرات المحاسبية   

 ويتبع لسداد المنحة  ") و األخطاء      التقديرات المحاسبية   فى تغييراتالالمحاسبية و   
 أن تخصم من الرصيد الدائن المؤجل لهذه المنحة فإذا لم يكن ذلك             خلدبالالمرتبطة  

فى   ردها فوراًيكن هناك رصيد أصالً تعين تحميل القيمة التى يتمالرصيد كافياً أو لم 
. كمصروف)قائمة الدخل(األرباح أو الخسائر 

رتبطة باألصول  فيتم تسجيلها بتعلية القيمة الدفترية لألصل         موبالنسبة لرد المنح ال   
 تحميـل  ويـتم واجبة الرد ،  بالقيمة   لهذه المنحة     المؤجل الدائند  رصيالأو تخفيض   

مجمع اإلهالك اإلضافى الذى كان يجب أن تتحمله  ب )قائمة الدخل (ألرباح أو الخسائر    ا
  .المنشأة لو لم تكن قد حصلت على تلك المنحة 



:فصاح عن األمور التالية  اإليتعين-٣٩
السياسة المحاسبية التى تتبعها المنشأة فى شأن المنح الحكومية بما فى ذلـك             ) أ(

  .طرق عرض هذه المنح فى القوائم المالية 
 بالقوائم الماليـة مـع       بها االعترافطبيعة ومقدار كل المنح الحكومية التى تم        ) ب(و

اإلشارة إلى أية أشكال أخرى من المساعدات الحكوميـة تكـون المنـشأة قـد           
. منها بطريق مباشراستفادت

 التى لم تتمكن المنشأة من الوفاء بها و أيـة ظـروف             االلتزاماتو  أالشروط  ) ج(و
  . بهااالعترافوص المساعدات الحكومية التى تم  أخرى بخصمحتملة







:يطبق هذا المعيار فى-٣
 فيما عدا معامالت وأرصدة  بالعمالت األجنبية واألرصدةالمحاسبة عن المعامالت   )أ(

األدوات " )٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم تطبيق المشتقات التى تقع فى نطاق 
                                                 ."االعتراف والقياس: المالية

 يتم إدراجها فـى  األجنبية التى لألنشطة نتائج األعمال والمركز المالى   ترجمة   ) ب(و
تطبيـق طريقـة    بأو   طريق التجميع الكلى     سواء عن  القوائم المالية للمنشأة  

  .حقوق الملكية
  .إلى عملة العرض  ونتائج أعمال المنشأةمركز المالى الة ترجم ) ج(و



  : قرين كل منهابالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار -٨
  .نهاية الفترة المالية  تاريخ فىالسائد  اللحظىو سعر الصرف  ه :سعر اإلقفال

 ما إلى عملة  عملةمن الوحدات  معين منالفرق الناشئ عن ترجمة عدد هو: العملةفرق 
  . بأسعار صرف مختلفةأخرى

  .هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين: سعر الصرف
أصل أو دفعه لنقل التزام في هى السعر الذى يتم استالمه من بيع : القيمة العادلة

  .معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
  .للمنشأةالتعامل هى أى عملة أخرى بخالف عملة  :العملة األجنبية
تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع تمثل فى شركة ي كيان وه :النشاط األجنبى

 التى بلدالوتقع أنشطته فى بلد آخر بخالف  -  التى تعرض قوائمها الماليةللمنشأة -
 تختلف عنبعملة  تهأنشط مارس يأو  المنشأة التى تعرض قوائمها الماليةفيه تقع 

  .قوائمالالعملة التى تعرض بها تلك 
 البيئة االقتصادية األساسية التى تمارس فيها هى عملة :)القيدعملة  (عملة التعامل

  .المنشأة أنشطتها



  .المنشآت التابعة لها كافةوى شركة أم ه: المجموعة
 سوف  التىلتزاماتاالصول واألمحتفظ بها وال النقدية  هى:البنود ذات الطبيعة النقدية

  . من العملةأو قابلة للتحديد  ثابتةدفع بوحداتحصل أو تُتُ
 نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية  قيمةهو : أجنبىنشاطصافى االستثمار فى 

. األجنبىالنشاطذلك ى أصول فى صاف
  . الماليةهاقوائم منشأة تعرض بهاهى العملة التى  :العرضعملة 

  . لوحدات العملةلتسليم الفورىاسعر صرف هو  : السائداللحظى سعر الصرف







وائم المالية المستقلةالق



للمنشأة ل عملة التعامبتثبت المعاملة التى تتم بعملة أجنبية عند االعتراف األولى بها      -٢١
باستخدام سـعر  على أساس ترجمة قيمة العملة األجنبية التى تتم بها المعاملة  وذلك  

  .بين عملة التعامل والعملة األجنبية فى تاريخ المعاملةالسائد  اللحظىالصرف 

  : نهاية كل فترة ماليةفى -٢٣
  .تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر اإلقفال) أ(
بالتكلفة التاريخية يتم قياسها ترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى ت  )ب(و

. (*)فى تاريخ المعاملةالسائد  باستخدام سعر الصرف وذلك بعملة أجنبية
  بالقيمة العادلةيتم قياسها تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى   )ج(و

 التاريخ الذى يتم فيه فىسائدة البعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف 
  .تحديد القيم العادلة



المخزون
األصول  قيمة   اضمحالل



ـ ن تسوية بنود ذات طبيعة نقديـة أو         ع الناتجة   العملةبفروق  لمنشأة  اتعترف  -٢٨ ن ع
ختلـف عـن تلـك التـى     ت  صرفأسعاراستخدام ب -ترجمة بنود ذات طبيعة نقدية  

الفترة أو فى قوائم مالية     نفس   فىبها   األولىاالعتراف  عند  استخدمت فى ترجمتها    
 نشأ فيهـا  ت فى الفترة التى  ) قائمة الدخل  (خسائرال وأرباح  األ وذلك ضمن  - سابقة

  ."٣٢"فى الفقرة تلك المبينة  فيما عداهذه الفروق 

٢٩-

.  



ـ  طبيعة نقديـة    وبند ذ ترجمة أى   ن  عالناشئة   -العملة   بفروق   عترافااليتم  -٣٢ شكل ي
 راجع( نشاط أجنبى فى   )التى تعرض قوائم مالية   (منشأة  الجزءاً من صافى استثمار     

القوائم ب) قائمة الدخل  (الخسائر وأ األرباح   فى وذلك   -) من هذا المعيار   "١٥"فقرة  ال
للنشاط  المنفردةالقوائم المالية بائم مالية أو  للمنشأة التى تعرض قو  المستقلة المالية
 النـشاط األجنبـى  كـل مـن   فى القوائم المالية التى تضم  و .حسب األحوال  األجنبى

 القوائم الماليـة المجمعـة      ما يحدث فى حالة   مثل(والمنشأة التى تعرض قوائم مالية      
ق وفـر تلك ال مثل  باألولى   االعتراف   فيتم)  شركة تابعة   يكون النشاط األجنبى   عندما
  الملكيـة   حقوق منيتم تسويتها   على أن    بحقوق الملكية اآلخر  الدخل الشامل   ضمن  

 طبقـاً    صـافى االسـتثمار    عند التخلص من  ) قائمة الدخل ( الخسائر  األرباح أو  إلى
  ".٤٨" رقم  ةلفقرمتطلبات ال

٣٣-

 

  







   



رض القوائم الماليةع



  

ضـرائب  "
"الدخل

 إلى  "٥٥" والفقرات من    "٥٣" ةفى الفقر الواردة   "عملة التعامل "إلى   اتاإلشارتنطبق  -٥١
  . لشركة األملتعامل ال عملة  على-فى حالة المجموعة  - ٥٧"

  :عما يلىأن تفصح على المنشأة -٥٢
فيما  )قائمة الدخل (فى األرباح أو الخسائر     المعترف به   العملة  مبلغ فروق     )أ ( 

من خالل األرباح أو   بالقيمة العادلة   تقاس  ن أدوات مالية    معدا تلك الناتجة    
  .)٢٦(الخسائر طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 



المتراكمة فى و اآلخرالدخل الشامل ضمن  عترف بهامال العملةصافى فروق   )ب(و 
من مبلغ ذلك العلى بالحركة تسوية باإلضافة إلى حقوق الملكية ب مستقل بند

  .فى بداية ونهاية الفترة العملة فروق
تلك اإلفصاح عن يتعين على المنشأة    فملة العرض عن عملة التعامل      عندما تختلف ع  -٥٣

  .اإلفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام عملة عرض مختلفةمع  الحقيقة
نشاط للمنشأة التى تعرض قوائم مالية أو لسواء تغيير فى عملة التعامل يوجد عندما  -٥٤

.ير فى عملة التعاملعن سبب التغيتلك الحقيقة واإلفصاح عن فيتعين  مؤثر أجنبى
منشأة قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصـة بهـا      تعرض  عندما  -٥٥

وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا      بأنها معدة   القوائم المالية   تصف  عليها أن   ف
وتفسيراتها بما فى ذلك المحاسبة المصرية معايير تتماشى مع كافة متطلبات ما كانت 
  ."٤٢" و "٣٩"فى الفقرات المبينة لترجمة طريقة ا

عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلـف             -٥٧
تـستوفى متطلبـات    لم  الخاصة بها وإذا     أو عملة العرض     التعاملعن عملة   سواء  
  : عليها أنف "٥٥"الفقرة 

معلومات إضافية لتمييزها عـن     أنها  على  بوضوح هذه المعلومات    تصف    )أ(
  . مع معايير المحاسبة المصريةتتماشى المعلومات التى 

  .المعلومات اإلضافيةبها عرض تتفصح عن العملة التى   )ب(و
فى تحديـد   ةستخدململمنشأة وطريقة الترجمة ا لتفصح عن عملة التعامل       )ج(و 

  . المعلومات اإلضافية







 هى الفوائد و التكاليف األخرى التى تتكبـدها المنـشأة نتيجـة       :االقتراضتكلفة  
  . األموالالقتراض

 هو ذلك األصل الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه : األصل المؤهل
  . فى األغراض المحددة له أو لبيعهلالستخدام







  .قامت بتكبد نفقات على األصل) أ(
 .  إقتراض تكاليف قامت بتكبد ) ب(و  
 فى األغراض المحددة له     لالستخدام  إلعداد األصل  األنشطة الالزمة ب قامت) ج(و    

  .أو بيعه 



 خالل الفترات التى تتعطل فيهـا       االقتراض تكاليف التوقف عن رسملة     على المنشأة -٢٠
. المؤهلء الفعالة لألصلأعمال اإلنشا

 من كل  االنتهاء عندما يتم    االقتراض تكاليف عملية رسملة    توقف عن على المنشأة ال  -٢٢
 فى األغراض المحددة له لالستخداماألنشطة الجوهرية الالزمة إلعداد األصل المؤهل  

.أو لبيعه للغير 

 من إنشاء أجزاء من األصل المؤهل ويكـون مـن           االنتهاء ا تقوم المنشأة من   عندم-٢٤
 عملية إنشاء باقى األجزاء     استمرار كل جزء من هذه األجزاء أثناء        استخدامالممكن  
 على األجزاء المنتهية طالمـا  االقتراض تكاليفيتعين التوقف عن رسملة  ف  ، األخرى

 فـى   لالسـتخدام زمة إلعداد هذه األجزاء      من كل األنشطة الجوهرية الال     االنتهاءتم  
. المحددة أو لبيعهااألغراض









   : فى هذا المعيار يطبق  -٢
  .معهم األطراف ذوى العالقة والمعامالت تحديد العالقات مع   )أ(   
 واألطـراف ذوى  المنشأة ما بين - بما فيها التعهدات- األرصدة القائمةتحديد)ب(و 

  . عها مالعالقة
  . مطلوب)ب( ، )أ( الظروف والتى من أجلها يكون اإلفصاح فى تحديد) ج(و 

  . لهذه البنودتحديد اإلفصاحات المطلوبة)د(و  
  مع األطراف ذوى العالقة والمعامالتالعالقاتالمعيار اإلفصاح عن هذا يتطلب   -٣

المستقلة للشركة  المجمعة والقوائم المالية  فى-القائمة بما فيها التعهدات واألرصدة 
 وفقاً الذين لهم سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيهااألم أو 

 أو معيار المحاسبة "ية المجمعة القوائم المال") ٤٢( لمعيار المحاسبة المصرى رقم
يار أيضاً على يسرى هذا المع و ."القوائم المالية المستقلة ) " ١٧(المصرى رقم 

  .القوائم المالية المنفردة



  : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار   -٩
هو الشخص الذى له أو المنشأة التى لها عالقة بالمنشأة المعدة  :الطرف ذو العالقة

  )."ة للقوائمالمنشأة المصدر" ويشار إليها فى هذا المعيار بـ ( للقوائم المالية 
يعد الشخص أو أحد أطراف العائلة المقربين لهذا الشخص ذوى العالقة بالمنشأة 

المصدرة للقوائم إذا كان هذا الشخص 



المنـشأة   فيما بين    االلتزامات الخدمات أو     أو هى تبادل الموارد    :معامالت األطراف ذوى العالقة   
  . تم تحميله لهذا التبادلثمن بغض النظر عن وجود المصدرة للقوائم وطرف ذو عالقة

ر بواسطة  هم األطراف المتوقع لهم التأثير أو التأث      :  أطراف العائلة المقربون لشخص   
  : يتضمن هذا  قد ، والمنشأةذلك الشخص عند تعاملهم مع 

  األطفال/  الزوج/ الزوجة  )أ( 
الزوج/ أطفال الزوجة  )ب(و
  الزوج/ فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة هم من  )ج(و

 المدفوع أو المقدم بواسطة الشركة أو نيابة عن هى كافة أنواع المقابل  :التعويضات
كما تم تعريفها فى (تتضمن كل مزايا العاملين  :ل خدمات أديت للشركةالشركة فى مقاب

فوع د ويتضمن كذلك المقابل الم، )"مزايا العاملين) "٣٨( رقم معيار المحاسبة المصرى
  - :  وهذا يتضمنبالمنشأة والمتعلق نيابة عن الشركة القابضة

 فى المنشأةساهمة  م ومزايا العاملين قصيرة األجل مثل األجور والمرتبات  )أ( 
جازات المرضية  واألجازات السنوية المدفوعة واإلاالجتماعيةالتأمينات 

 شهر من ١٢إذا كانت ستدفع خالل (المدفوعة وتوزيعات األرباح والمكافآت 
ووسائل  السكن ، و مثل الرعاية الصحية( غير النقدية والمزايا) نهاية الفترة

  . المدفوعة للعاملين الحاليين)ة أو المدعمة ، والسلع والخدمات المجانياإلنتقال



نظام معاش وتقاعد العاملين كالمعاشات ومزايا التقاعد األخرى والتأمين على   )ب(و
  .الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد

األجل أو المزايا  جازات طويلةين األخرى طويلة األجل متضمنة اإلمزايا العامل  )ج(و
ايا العجز طويلة األجل وكذلك توزيعات األرباح طويلة األجل األخرى أو مز

  . شهر من نهاية الفترة١٢ سدادها بالكامل خالل  والتى لن يتموالمكافآت المؤجلة
  مقابل إنهاء الخدمة   )د(و
.المدفوعات المبنية على أسهم )هـ(و

ول  للحص وذلكلمنشأة التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية القدرة على هى : السيطرة
  .على منافع من أنشطتها

  .مشاركة بموجب اتفاق تعاقدى للسيطرة على نشاط اقتصادىهى :  السيطرة المشتركة
هم األشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه  :  أفراد اإلدارة العليا

سواء ( أى مدير  ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شامالًالمنشأةوالسيطرة على أنشطة 
  . لهذه المنشأة) كان تنفيذياً أو ال

السياسات المالية في اتخاذ القرارات المتعلقة ب المشاركة القدرة علىهو  : النفوذ المؤثر
المستثمر فيها ولكنها ال ترقى إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة  للمنشأةوالتشغيلية 

  .على تلك السياسات 
   سواء كانت محليةالمماثلةوإداراتها وهيئاتها واألجهزة تشير إلى الحكومة  : الحكومة

  .أو أقليمية
 هى المنشأة التى للحكومة عليها سيطرة أو سيطرة : المنشآت ذات العالقة بالحكومة

  .مشتركة أو نفوذ مؤثر 



 والشركات التابعة بغض النظر عن األمالعالقة ما بين الشركة   اإلفصاح عنيتعين  -١٣
 األم الشركة اسمعن   أن تفصحعلى المنشأة كما . بينهم من عدمهحدوث تعامالت 

ائم مالية  قووجودوفى حالة عدم - األم الشركة  هو إذا لم يكن–أو الطرف المسيطر 
 التالية األم أو الطرف المسيطر فإنه يتم اإلفصاح عن الشركة األممنشورة للشركة 

  .لها قوائم مالية منشورة والتى فى األهمية 



 بما في ذلك -ليااإلدارة العالمدفوعة ألفراد  التعويضات أن تفصح عن المنشأةعلى   -١٧
  :  كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالى -أعضاء مجلس اإلدارة 

  .مزايا العاملين قصيرة األجل  )أ( 
  . بعد التقاعد معاشات العاملينمزايا )ب(و
  مزايا العاملين األخرى طويلة األجل ) ج(و
  مقابل إنهاء الخدمة  ) د(و
  المدفوعات المبنية على أسهم )هـ(و

 فعلى  خالل فترة القوائم الماليةا كانت هناك معامالت مع األطراف ذوي العالقةإذ  -١٨
 وكذلك معلومات عن هذه  ، اإلفصاح عن طبيعة العالقات مع هذه األطرافالمنشأة

والتى تعتبر ضرورية لفهم التأثير بما فيها اإلرتباطات المعامالت واألرصدة المستحقة 
 المتطلبات الواردة فى إلىضافة وذلك باإل ،ئم المالية المحتمل لتلك العالقة على القوا

  : ما يلى اإلفصاحات تتضمن وكحد أدنى . "١٧"الفقرة 
  . المعامالتقيمة) أ(
   : بما فيها االرتباطات واألرصدة القائمة  )ب(و

بما فيها وجود ضمانات من عدمه وطبيعة المقابل الذى سيتم شروط ال  )١( 
  .تقديمه فى التسوية 

   تم الحصول عليها التىصيل الضمانات المقدمة أوتفا  )٢(و
المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها لألرصدة القائمة   )ج(و

  لألطراف ذوى العالقة
  الديون المعدومة أو لمواجهةل خالل الفترةما تم تحميله على قائمة الدخ  )د(و

  .الديون المشكوك فيها لألطراف ذوى العالقة
  : بشكل منفصل لكل من"١٨"اإلفصاحات المطلوبة فى الفقرة  يتم عرض  -١٩

  األمالشركة )   أ( 
  المنشأة على نفوذ مؤثراألطراف التى لها سيطرة مشتركة أو )  ب(و
  الشركات التابعة ) ج(و



  الشركات الشقيقة   )د(و
  التى للمنشأة حصص فيهاالمشروعات المشتركة ) هـ(و
  األمركة أو الشركة أفراد اإلدارة العليا للش )  و(و
  أطراف أخرى ذات عالقة )  ز(و



يمكن تجميع البنود المتشابهة عند اإلفصاح ما لم يكن من الضروري اإلفصاح   -
المنفصل لبند ما بهدف فهم تأثير المعامالت مع األطراف ذوي العالقة على القوائم 

  .للمنشأةالمالية 

فيما " ١٨"نشأة المصدرة للقوائم  من متطلبات اإلفصاح الواردة فى فقرة تعفى الم -
يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذوى العالقة واألرصدة القائمة معهم بما فيها 

  :اإلرتباطات والتى تتم مع 
حكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة ) أ(

.للقوائم
 سيطرة أو سيطرة مشتركة لهاات عالقة بسبب أن نفس الحكومة منشأة أخرى ذ) ب(و 

  .أو نفوذ مؤثر على كل من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة األخرى 
- 

- 







ـ   كـل مـن  في االستثمارات المحاسبة عن  فيعيار  يطبق هذا الم  -٢  التابعـة  شركاتال
أن المنشأة  عندما تختار   شقيقة  الشركات  الو تخضع لسيطرة مشتركة      التى منشآتالو
المحلية بإعداد تلـك    القوانين واللوائح   عندما تلزمها   أو   عرض قوائم مالية مستقلة   ت

.القوائم
٣-

: قرين كل منهابالمعنى المذكور هذا المعيار فيتستخدم المصطلحات التالية -٤
تعـرض فيهـا األصـول     القوائم الماليـة لمجموعـة    هي: القوائم المالية المجمعة  

اللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقديـة للـشركة األم           وا
  .وشركاتها التابعة كما لو كانت لكيان اقتصادى واحد

منشأة والتي يمكن بعد     المعروضة بمعرفة  تلك القوائم    هي: لية المستقلة االقوائم الم 
أة المحاسـبة عـن     األخذ في االعتبار متطلبات هذا المعيار أن تختار فيهـا المنـش           

 في منشآتها التابعة أو مشروعاتها المشتركة أو شركاتها الشقيقة إمـا            ااستثماراته
  .) ٢٦( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  أوبالتكلفة

٥-



  

  بالتكلفة) أ(
االعتـراف  : دوات الماليـة  األ ")٢٦( رقم   طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى     ) ب(أو 

  . "والقياس
 فئـة مـن     علـى كـل   تطبيق نفس المعالجـة المحاسـبية       تقوم ب أن   على المنشأة 
 أو باسـتخدام  "بالتكلفـة المثبتـة  "الستثمارات االمنشأة  وإذا ما بوبت    . االستثمارات

أو ضـمن    ( أو التوزيـع     محتفظ بها بغرض البيـع    كأصول   طريقة حقوق الملكية    
لمعيـار  وفقـا    ) محتفظ بها بغـرض البيـع      "هامن ارى التخلص جأصول  مجموعة  "

غـرض البيـع    لاألصول غير المتداولة المحتفظ بها      " )٣٢(المحاسبة المصرى رقم    
تلك االستثمارات من المحاسبة عن بتقوم على المنشأة أن ف" والعمليات غير المستمرة

ما االستثمارات التى أ). ٣٢(لمعيار المحاسبة المصرى رقم   طبقاً  تاريخ ذلك التبويب    
 فى  يتغير قياسها  نفل) ٢٦(لمعيار المحاسبة المصرى رقم     يتم المحاسبة عنها طبقا     

  .مثل تلك الحاالت





 ) ٤٢(معيار المحاسبة المصرى رقـم  من   ""٤" طبقاً للفقرة    - أمشركة  تختار   ماعند-١٦
ح ينبغى أن تفصفية مستقلة وان تكتفى بإعداد قوائم مالقوائم مالية مجمعة تعد  أال –

  :القوائم المالية المستقلة عما يلىتلك 
قـد  المنـشأة   وأن  ،   مـستقلة هى قوائم ماليـة     إن القوائم المالية    حقيقة  ) أ(

 المنـشأة  واسـم مجمعة ، قوائم مالية   إعداد   اإلعفاء من    استخدمت شروط 
وتتماشى مـع   لالستخدام العام   متاحة   قوائم مالية مجمعة     لهاصدرت  التى  

والدولة التى أسست بها تلك المنـشأة أو يقـع       عايير المحاسبة المصرية  م
 ، والعنوان الذى يمكن الحصول منه على القوائم المالية          فيها محل إقامتها  

   .المجمعة المتاحة لالستخدام العام
منشآت فى فى شركات تابعة والمملوكة للمنشأة  الهامة باالستثماراتبيان      ) ب(و 

كل شـركة    اسمبما فى ذلك    شركات شقيقة   فى  و تركةتخضع لسيطرة مش  
التى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتها        دولة  الومن تلك الشركات ،     

التى  التصويت   وقنسبة حق وكل شركة   ملكية  المنشأة فى   حصة  نسبة   و ،
.) الملكيةصةتختلف عن نسبة حاألخيرة إذا كانت (تحوزها 

ضـمن   التى وردت االستثماراتللمحاسبة عن بيان بالطريقة المستخدمة      )ج(و
.أعاله) ب(

أو  )"١٦"فـى الفقـرة   تـم ذكرهـا    التى األمخالف الشركة ب (أمشركة  تقوم   ماعند-١٧
 المستثمر فيها بإعداد قوائم المنشأةمستثمر لديه سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على 

 قد ةالقوائم المالي   أن وضحيمالية مستقلة فينبغى على الشركة األم أو المستثمر أن          
) .٤٣(، ) ٤٢(،  ) ١٧(تم اعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أرقام 

أيـضاً   المالية المستقلة    م األم أو المستثمر اإلفصاح في قوائمه      الشركةوينبغى على   
: عما يلى 

 .مالية مستقلةهى قوائم أن القوائم حقيقة ) أ(
فـى منـشآت     وأكة للمنشأة فى شركات تابعة      بيان باالستثمارات الهامة المملو   ) ب( و  

   : فى شركات شقيقة بما فى ذلك وأتخضع لسيطرة مشتركة 
 اسم كل شركة من تلك الشركات )١(
 الدولة التى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتهـا ، ونـسبة حـصة          ) ٢(و

.المنشأة فى ملكية كل شركة
حقوق التـصويت التـى      حصة المنشأة في ملكية كل شركة ونسبة         نسبة) ٣(و

   .)إذا كانت األخيرة تختلف عن نسبة حصة الملكية(تحوزها 
.أعاله) ب (التى وردت ضمن االستثماراتبيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن ) ج(و  







 وتحديد في الشركات الشقيقة تيهدف هذا المعيار إلى شرح المحاسبة عن االستثمارا-١
متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن االستثمارات في الـشركات    

  .كةترالشقيقة والمشروعات المش

 لها سيطرة مشتركة أو     يتعين تطبيق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت التي يكون         -٢
.نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيها

   : قرين كل منهابالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار -٣
   .ستثمر م قبلمن نفوذ مؤثرتخضع ل منشأة هى :الشركة الشقيقة

تعـرض فيهـا األصـول      لمجموعـة  هى القوائم الماليـة   :القوائم المالية المجمعة  
وااللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقديـة للـشركة األم           

  . واحدىاقتصاد  كما لو كانت لكيانوشركاتها التابعة
األولـى  تـراف   االع هى طريقة محاسبية يتم بنـاء عليهـا          :طريقة حقوق الملكية  

خـالل الفتـرة الالحقـة    ما يحدث   ببعد ذلك    هايتم تعديل على أن    تكلفةال ب االستثمارب
 المنشأة المـستثمر فيهـا  تغيير على نصيب المستثمر فى صافى أصول  من  لالقتناء  

وتتضمن أرباح وخسائر المستثمر نصيبه في أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها 
 اآلخر للمستثمر نصيبه في الدخل الشامل اآلخر للمنـشأة      كما يتضمن الدخل الشامل   

  .المستثمر فيها 
  .هو ترتيب يمارس عليه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة  :الترتيب المشترك

هي اتفاق تعاقدى باالشتراك في السيطرة على ترتيب ما ، والتي  :السيطرة المشتركة
 من األطراف ة موافقة باإلجماع    توجد فقط عندما تتطلب القرارات المرتبطة باألنشط      

  .المشتركة في السيطرة 



 يمارسـون لألطراف الـذين     بموجبه   هو ترتيب مشترك يكون    :المشروع المشترك 
  .الترتيب ذلك  صافى أصولفىسيطرة مشتركة حقوق 

هو طرف في مشروع مـشترك يكـون لـه سـيطرة           :الشريك في مشروع مشترك   
   . المشتركمشتركة على هذا المشروع

 بالـسياسات  القرارات المتعلقـة     اتخاذ هو القدرة على المشاركة فى       :فوذ المؤثر الن
إلى درجـة الـسيطرة أو      ترقى   ال   ها المستثمر فيها ولكن   للمنشأة والتشغيليةالمالية  

  .السيطرة المشتركة على تلك السياسات











٢٢-



















هى القيمة المتفق عليها فى العقد ، والتى يلتـزم المـستأجر             : القيمة اإليجارية 
  .بأدائها إلى المؤجر مقابل الحق فى إستخدام األصل المؤجر تأجيراً تمويلياً

ى المستأجر فـى    هو الثمن المحدد فى العقد إلنتقال ملكية األصل إل        : ثمن الشراء   
  .تأجيرنهاية مدة ال

  .هو إجمالى القيمة اإليجارية مضافاً إليها ثمن الشراء  : إجمالى القيمة التعاقدية



هو معدل الفائدة الذى يستخدمه المـؤجر        : معدل العائد الناتج من العقد اإليجارى     
لحساب القيمة اإليجارية و ثمن الشراء وهو الذى يجعل القيمة الحالية إلجمـالى             

   .المؤجر عند بدء سريان العقد  قيمة المالالقيمة التعاقدية تساوى

  يدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية القتنائـه           -٥
 حسبما جرى   المقدرو يتم إجراء اإلهالكات على تلك األصول وفقاً لعمرها اإلنتاجى           

.فقاً للعرف و طبيعة المال الذى يجرى إهالكهعليه العمل عادة و
اس معدل العائد النـاتج مـن عقـد         تسجل إيرادات عقود التأجير التمويلى على أس      -٦

و يجنب الفـرق بالزيـادة أو       يجار مضافاً إليه مبلغاً يعادل قسط اإلهالك الدورى         اإل
رية المستحقة بالنقص حسب األحوال بين اإليراد المثبت بهذه الطريقة و القيمة اإليجا

عن نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل مدين أو دائن يتم تسوية رصيده مـع        
. إنتهاء العقد دصافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عن

يتم تحميل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة و التأمين و كافة المصروفات الالزمة -٧
.ن يتحملها المستأجرللحفاظ على األصل إال إذا تم التعاقد على أ

إذا شك المؤجر فى تحصيل دفعات اإليجار ينبغى عليه تكوين المخصصات الالزمـة             -٨
.لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها 

 للمال المؤجر ، تدرج أرباح أو خسائر البيع        الموزعإذا كان المؤجر هو المصنع أو       -٩
ن الفترة للمصنعين أو الموزعين وفقاً للسياسة المتبعة عادة         فى حساب النتيجة ع   

.فى البيع للغير 

:فى نهاية كل فترة مالية يجب اإلفصاح فى القوائم المالية للمؤجر عما يلى -١٠
  .السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على إيرادات التأجير) أ(
.سياسات اإلهالك المتبعة الخاصة باألصول المؤجرة و نسبة اإلهالك المطبقة) ب(
بيان بتكلفة األصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع إهالكها والحركة عليه            ) ج(

  .وأرصدتها فى نهاية الفترة
األرباح و الخسائر الناجمة عن عمليات إنتقال ملكية األصول المـؤجرة إلـى              ) د(

  .ل الفترة المالية المستأجرين خال
  .من هذا المعيار " ٦" أية مبالغ مدينة أو دائنة تنتج تطبيقاً للفقرة   )هـ(



تدرج القيمة اإليجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلى كمصروف فى قائمـة            -١١
.الدخل الخاصة بالمستأجر خالل كل فترة مالية

 بمـا  –ج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة و إصالح األموال المـؤجرة        يدر-١٢
 إليه المؤجر بشأن    ا وفقاً للتعليمات التى يسلمه     و يتفق مع األغراض التى أعدت لها     

األسس الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو            
. خالل كل فترة مالية  بقائمة الدخل الخاصة بالمستأجر–المقاول 

إذا قام المستأجر فى نهاية العقد بإستخدام حق شراء المال المستأجر يثبت هذا المال -١٣
  كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقاً للعقـد          

و يتم إهالكه على مدار العمر اإلنتاجى المتبقى المقدر له وفقاً للطرق و المعـدالت               
.تى يتبعها المستأجر لألصول المماثلةال

:يجب أن يتم اإلفصاح فى القوائم المالية للمستأجر عما يلى -١٤
  :بيان األصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلى ) أ(

إجمالى القيمة التعاقدية لكل أصل مع تحليلهـا إلـى إجمـالى القيمـة              -
   .اإليجارية و ثمن الشراء

.العمر اإلنتاجى لألصول المستأجرة-
.القيمة اإليجارية السنوية-

  .إلصالح األموال المؤجرة اتفاصيل مصاريف صيانة و ) ب(
يجب تحليل التزامات االستئجار التمويلى حسب تواريخ استحقاقها بحيث يـتم           ) ج(

يستحق سداده خالل السنوات المالية الخمس التالية كل على حدة ، إيضاح ما
  .الي ما يستحق سداده خالل السنوات بعد السنة الخامسة و إجم

 تستلزمها عقود االستئجار مثل االلتزامات       هامة   اإلفصاح عن أية شروط مالية    )  د(
 عن تجديد تلك العقود أو استخدام حق اختيار شراء األصل و دفعات      المحتملة

  االستئجار االحتمالية 



 ملكيتـه إلـى   آلـت جر بتأجير مال إلى مستأجر و يكون هذا المال قد          قد يقوم المؤ  -١٥
المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى و فى              
هذه الحالة يجب أن يقوم المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح أو خسائر تنـتج عـن                

 دفاتره و يتم إستهالك هذا      الفرق بين ثمن البيع و صافى القيمة الدفترية لألصل فى         
.الفرق على مدار مدة عقد التأجير 

بعد عملية البيع وبدء سريان التأجير التمويلى يطبق المؤجر ما ورد فى الفقرات من -١٦
".١٤"إلى " ١١"و يطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من " ١٠"إلى " ٥"















)لصندوقا(

  :المصطلحات التاليةأيضاً ستخدم تغراض هذا المعيار وأل



صافى األصول بنظام االشتراك المحدد قائمة لالقوائم المالية  تتضمنأن  ينبغى-١٣
.متاحة للمزايا باإلضافة إلى شرح لسياسة التمويلال



  : إمام المزايا المحددة انظلتتضمن القوائم المالية ينبغى أن -١٧
   :تظهر فيهاقائمة   )أ(

  .صافى األصول المتاحة للمزايا  )١(
بين  الفصل المتعهد بها مع لمزايا التقاعدرية االقيمة الحالية االكتو  )٢(و 

. مكتسبةالمزايا غير المكتسبة والمزايا ال
  .الفائض أو العجز الناتج قيمة  )٣(و 



  تـضمن علـى أن ت قائمة توضـح صـافى األصـول المتاحـة للمزايـا            )ب(أو 
  :اإمتلك القائمة 

 المتعهد  لمزايا التقاعدريةاالقيمة الحالية االكتوعن  إيضاح يفصح)١(
  .مكتسبةالمزايا غير المكتسبة والمزايا البين  الفصل بها مع

.  بالقائمةرفقم اكتوارىاإلشارة لتلك المعلومة في تقرير   )٢(أو 

 فينبغىتاريخ القوائم المالية فى رى افاذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتو
  . مع اإلفصاح عن تاريخهكأساس تقييم متاح أحدثستخدام ا

ن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد إ ف عاليه"١٧"الفقرة تطبيق ألغراض -١٨
عن الخدمات  لشروط النظام طبقاًالمتعهد بها يجب أن تستند إلى المزايا المتعهد بها 

أو المستويات  حاليةاألجور ال حتى تاريخه سواء باستخدام مستويات ةالمؤدا
يجب اإلفصاح كما .  تم استخدامهمع اإلفصاح عن األساس الذىألجور لالمتوقعة 

 بالغاً اًتأثيرالتغيرات لتلك إذا كان  االفتراضات االكتوارية أيضاً عن اثر أى تغيرات فى
.على القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها









فى حالة األوراق . ستثمارات نظام مزايا التقاعد بالقيمة العادلةيتم قياس ايجب أن -٣٢
  يكونوعندما.  القيمة السوقيةتكون القيمة العادلة هىسوق القابلة للتداول بالالمالية 

فيجب اإلفصاح عن غير ممكن المحتفظ بها  ستثمارات النظامتقدير قيمة عادلة ال
.  عدم استخدام قيمة عادلةفى سبب ال











 اموما فى حكمهفى أسهم  وقالحقالخيارات و

   األدوات القابلة للتحويل
    القابلة لإلصداراألسهم المشروطة

  اًأسهم عادية أو نقدفى صورة إما تسويتها قد يتم العقود التى 
    خيارات مشتراة
    المحررةخيارات البيع 



  



القوائم المالية المجمعة"

  
  -أ٤

المضاد للتخفيضاألثر 

اتفاقية أسهم مشروطة
لإلصداراألسهم العادية المشروطة القابلة 

العادى للتخفيضاألثر 

الخيارات والحقوق وما فى حكمهما

ىعادالسهم ال

السهم العادى المحتمل



ألسهم العاديةعلى اخيارات البيع 

العرض: األدوات المالية

.  





  











  



 االعتراف والقياس–األدوات المالية "





  فى أسهم وما فى حكمهما وقالخيارات والحق



المدفوعات المبنية "
"على أسهم



  األدوات القابلة للتحويل 

  األسهم المشروطة القابلة لإلصدار 





  اًأسهم عادية أو نقدإما فى صورة تسويتها  قد يتم العقود التى

  



 خيارات مشتراة

المحررةخيارات البيع  



  

  

  



  





اإلفصاح: األدوات المالية





























سهم لكلاألسهماألرباح

أسهم على المبنية المدفوعات



 االلتزام بعنصر ولىاأل االعتراف من الناتج الخصم استهالك الفائدة مصروف يتضمن: مالحظة
  )العرض : المالية األدوات) ٢٥( رقم المصرى المحاسبة معيار راجع(



ملكا عامالرابع الربعالثالث الربعالثانى الربعاألول الربع



كامل عامالرابع الربعالثالث عالربالثانى الربعاألول الربع



العرض: المالية األدوات





 األسهم نوع
المحتملة العادية

 فى الزيادةالحساب فيةكي
  األرباح
بالجم

 فى الزيادة
 األسهم عدد

العادية

 األرباح
 اإلضافية

 سهم كل على
بالجم إضافي



 العمليات من األرباح
 إلى المنسوبة المستمرة

 العادية األسهم مالك
  األم للمنشأة
)الحاكم الرقم(

  
  
  

العادية األسهم

  
  
  

سهم لكل









عادية أسهمممتازة أسهم





األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

مارس ١ فى عادية أسهم إصدار

األرباح فى للسهم األساسى النصيب
  األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب



األرباح فى للسهم المخفض النصيب

األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

  للــسهم األساســى النــصيب
األرباح فى



األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب

األرباح فى للسهم لمخفضا النصيب



األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

 جحالمر المتوسطالفترة من الجزءالقائمة األسهم التواريخ
لألسهم

 فى للسهم األساسى النصيب
األرباح



األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب



األرباح للسهمفى األساسى حسابالنصيب

 المرجح المتوسطالفترة من الجزءالقائمة األسهمالتواريخ
لألسهم

 والمخفض األساسى النصيب
األرباح للسهمفى



األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

 المرجح المتوسطالفترة من الجزءالقائمة األسهم التواريخ
لألسهم

األرباح فى للسهم األساسى النصيب



  األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب

األرباح فى للسهم مخفضال النصيب



  كامل عام   الرابع الربع   الثالث الربع   الثانى الربع   األول الربع









يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن األصول غير الملموسـة             -٢
  :فيما عدا 

  . آخرىطيها معيار محاسباألصول غير الملموسة التى يغ) أ(
  المـصرى األصول المالية ، كما جاء تعريفها فـى معيـار المحاسـبة             ) ب(و

."عرضال -األدوات المالية"  )٢٥(رقم 
راجع معيار المحاسبة المصرى   ( التنقيبأصول   وتقييم   وقياساالعتراف  ) ج(و

  ")التنقيب وتقييم الموارد التعدينية "  )٣٦(رقم 
ستخراج الثروات المعدنيـة    اأو تطوير و    عن  علقة بالتنقيب   النفقات المت  ) د(و

والزيت و الغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المتـشابهة وحقـوق           
.التعدين الخاصة بها 





  : المذكور قرين كل منها بالمعنى فى هذا المعيار  التاليةتستخدم المصطلحات-٨
ر الملمـوس    األصل غي   قيمة  من لالستهالكهو التحميل المنتظم للقيمة القابلة       : االستهالك

   .منهمدار االستفادة المتوقعة على 
   :األصل هو مورد

  .تتحكم فيه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة ) أ(
. للمنشأةاقتصادية منافع منه أن تتدفق من المرجح) ب(و

 االسـتهالك  خـصم مجمـع       بعد قائمة المركز المالى   األصل فى    قيمة  هى  :القيمة الدفترية 
  .ضمحاللاالتجة عن الخاص به ومجمع الخسارة النا

هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذى قدم من                : التكلفة
 االعتراف أو المبلغ الخاص بهذا األصل عند إنشائهو  أاقتنائهأجل الحصول على األصل عند 

ل معيار المحاسـبة     مث المحاسبة المصرية األخرى   لمعايير طبقاَ للمتطلبات المحددة     أولياًبه  
  ." المدفوعات المبنية على أسهم  " )٣٩(المصرى رقم 



هى تكلفة األصل ، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة ناقصاً القيمة             : لالستهالكالقيمة القابلة   
  .المتبقية له 

 وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغـرض           األبحاثهو تطبيق نتائج     : التطوير
جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشطة           تقديم إنتاج   

  .أو خدمات وذلك قبل البدء فى اإلنتاج على نطاق تجارى 
هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقع المنشأة أن           :من وجهة نظر المِنشأة    ةالقيم

هاية العمر اإلفتراضى له أو التى  المستمر ألصل ومن التصرف فيه فى ناالستخدامتنشأ من   
   .التزامتتوقع تكبدها عند تسوية 

السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة         هى   : العادلة   ةالقيم
  . في السوق في تاريخ القياسنمنظمة بين المشاركي

  . المتوقع إسترداده منههى الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل عن المبلغ: ضمحاللاالخسارة 
  .هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادى  : ألصل غير الملموسا

هى األموال المحتفظ بها واألصول التى سوف تحصل بمبالغ          : األصول ذات الطبيعة النقدية   
  .محددة  وأنقدية ثابتة 

تفهم معرفة علمية أو فنية     هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب و         : األبحاث
  .جديدة 

 لألصل  اإلنتاجىهى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر           : القيمة المتبقية 
 كان األصل فى العمر و الحالة المتوقعة له فـى نهايـة             إذابعد خصم تكاليف التخلص منه      

  . له اإلنتاجىالعمر 
  :هو إما أن يكون  : العمر اإلنتاجى

  .تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل  التىالفترة) أ(
عدد وحدات اإلنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليهـا             ) ب(أو    
  . األصل هذامن 



    :يكون األصل قابالً للتحديد عندما-١٢
 عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه أو الترخيص به           عزلهفصله أو   يمكن  ) أ( 

  . ذا صلة التزامل منفرد أو مع عقد أو أصل أو أو تبادله سواء بشك
ينشأ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن     ) ب(أو    

مدى إمكانية التنازل عن هذه الحقوق أو فصلها عن المنشأة أو عن أى             
  . أخرى التزاماتحقوق أو 







 مستقبلية يمكن أن تنسب اقتصادية أن تتدفق إلى المنشأة منافع المرجحكان من ) أ(
  . صل إلى األ

   .بدرجة يعتمد عليهاكان من الممكن قياس تكلفة األصل ) ب(      و  
 المستقبلية مستخدمة فى ذلـك      االقتصادية تدفق المنافع    احتماليةتحدد المنشأة   -٢٢

 منطقية معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنـشأة للظـروف       افتراضات
. لألصل  التى سوف تسود خالل العمر اإلفتراضىاالقتصادية

 .بالتكلفة  عند االعتراف األولى يقاس األصل غير الملموس -٢٤







نفقـات األبحـاث    عند المحاسبة عـن      " ٦٢"إلى  " ٥٤"  من تطبيق الفقرات يتم  -٤٢
  :والتطوير التى 

 بشكل منفصل المقتناة تحت التنفيذ أو التطوير األبحاثشروعات ترتبط بم )أ( 
  .التى يعترف بها كأصل غير ملموس و األعمال أو عند تجميع

. المشروع اقتناء تكبدها بعد تم) ب(و





 .كأصلال يعترف بالشهرة المتولدة داخلياً -٤٨



أو أثناء مرحلة البحـث       (األبحاثال يعترف باألصل غير الملموس الناشئ عن        -٥٤
أو نفقات مرحلـة    ( ويتم اإلعتراف بنفقات األبحاث       .)الخاصة بمشروع داخلى  

.كمصروف فور إنفاقها ) األبحاث الخاصة بمشروع داخلى 



ع أو من مرحلة تطوير مشرو(يعترف باألصل غير الملموس الناتج عن التطوير -٥٧
  : ما يلى  كلإذا توافرت لدى المنشأة) داخلى 

  دراسة جدوى فنية إلستكمال األصل غير الملموس بما يجعله متاحـاً للبيـع            ) أ(
  .أو لإلستخدام

. غير الملموس إلستخدامه أو لبيعهاألصلة لدى المنشأة إلستكمال توافر الني) ب( و
  .قدرة المنشأة على إستخدام أو بيع األصل غير الملموس )  ج( و
معرفة ما إذا كان األصل غير الملموس سوف يكون قادراً على تحقيق منافع     )د(و

ويمكن للمنشأة أن توضح مدى توافر سوق لما   . إقتصادية مستقبلية محتملة    
كـان  و إذا أ ،ينتجه هذا األصل غير الملموس أو لألصل غير الملموس نفسه      

سوف يتم إستخدام هذا األصل داخلياً فيكون لدى المنشاة القدرة على تحديـد          
  .منفعة إستخدام هذا األصل غير الملموس 

مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد األخرى الكافية إلستكمال تطوير    ) هـ(و
  .ستخدام أو بيع األصل غير الملموساو 

فقات المنسوبة لألصل غير الملموس خالل فتـرة        قدرة المنشأة على قياس الن    ) و(و
   .يعتمد عليهاالتطوير بدرجة 



 وحقوق النشر وقـوائم العمـالء       البيانات التجارية العالمات التجارية للسلع و     -٦٣
، ال يعترف بهـا    داخلياً تولدهاوالبنود األخرى المشابهة فى جوهرها والتى يتم        

.كأصول غير ملموسة





  : فور إنفاقها ما لم  كمصروفات يعترف بالنفقات التى تتعلق بالبنود غير الملموسة-٦٨
تشكل هذه النفقات جزءا من تكلفة األصل غير الملمـوس وينطبـق عليهـا              ) أ(

إلـى  " ١٨" الفقـرات مـن      راجع( باألصل غير الملموس     االعترافاييس  مق
"٦٧.("  

 به كأصل غير    االعتراف األعمال و ال يمكن      عند تجميع  البند   اقتناء قد تم    يكن) ب(     أو  
المتضمنة فى تكلفة وتجميع    ( وإذا كان األمر كذلك تمثل هذه النفقات          ، ملموس
معيـار   راجـع  ( االقتناءرة فى تاريخ    جزء من المبلغ المنسوب للشه    ) االعمال

  ).)٢٩( رقم المحاسبة المصرى



إنـشاءها  وبالمثل عندما يكون قد تم  . ما تمتلكها يكون للمنشأة الحق فى البضاعة عند       -أ٦٩
 ويكون للمنشأة الحق فـى طلـب التوريـد     ، المورد طبقاً لشروط عقد التوريد   عند

وتكون الخدمة قد قدمت عندما تكون قد أديت مـن المـورد طبقـاً              . مقابل الدفع   
دمـة  لشروط عقد توريد الخدمة مع المنشأة وليس عندما تستخدمها المنشأة لتقديم خ           

  .أخرى مثل تقديم خدمة اإلعالن للعمالء 

. "٧٤" نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة أن تطبقمنشأة ال على-٧٢

 منها مجمع مخصوماير الملموس بالتكلفة  يتم إثبات األصل غاألولى االعترافبعد -٧٤
.ضمحاللاالخسائر  ومجمع  االستهالك



 لألصل غير الملموس محدداً أو غير محدد ،      اإلنتاجى المنشأة ما إذا كان العمر       تقدر-٨٨
صل أو عدد وحداتـه اإلنتاجيـة أو   لهذا األاإلنتاجى فإذا كان محدداً تحدد مدة العمر      

 محدد عندما ال إنتاجى و تعتبر المنشأة أن األصل ليس له عمر           .الوحدات المشابهة 
يوجد حداً منظوراً للمدة التى يتوقع فيها األصل أن يحقق تـدفقات نقديـة للـداخل                

.للمنشأة وذلك بناء على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة 



س تم أقتناء الحق فيه من خـالل عمليـة      ويقاس العمر اإلنتاجى ألصل غير ملمو     
ـ              مـنح الحـق    هتجميع أعمال بالفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذى تم بموجب

  .وال يتضمن فترات التجديد





   .اإلنتاجىعمره  تعهد طرف ثالث بشراء األصل فى نهاية ) أ(
  : و طة لألصلجد سوق نشا تو)ب(  أو

 بما يتفق مع تلك السوق       له  المتبقية ةيمكن تحديد القيم  ) ١ (   
  النشطة 

من المحتمل أن توجد مثل تلك السوق النـشطة فـى           ) ٢(و             
  . لألصل اإلنتاجىنهاية العمر 





  .التصرف فيه) أ(
  . أو من التصرف فيهاستخدامه تحقق منافع إقتصادية مستقبلية من  توقعإنعدام) ب(أو 



 المستخدمة  االستهالكت  ددة وغير المحددة أو معدال     المح اإلنتاجيةاألعمار  ) أ(
  .إذا كانت محددة

. المحددةاإلنتاجية المستخدمة لألعمار االستهالكطرق ) ب(
خـسائر  متـضمناً مجمـع      (  االستهالك القيمة الدفترية و مجمع      إجمالي)    ج(

  .فى كل من بداية ونهاية الفترة ) ضمحاللاال
  .ألصول غير الملموسة بند أو بنود قائمة الدخل الذى أدرج ضمنه إستهالك ا)    د(
   :اً بهالقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة موضحلتسوية )  هـ(

 المولـدة اإلضافات لألصل غير الملموس مع الفصل بـين اإلضـافات        )١(
.داخلياً واإلضافات الناتجة عند تجميع األعمال



حتفظ بها بغرض البيع أو التى ضـمن مجموعـة          األصول المبوبة كم   ) ٢(و
 لمعيار  اًم التصرف فيها مبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع طبق  أصول يت 

صول غير المتداولة المحتفظ بهـا      األ" ) ٣٢( رقم   المحاسبة المصرى 
.و اإلستبعادات األخرى  "غير المستمرةغرض البيع و العمليات ل

الناتجـة عـن   خـالل الفتـرة     التخفيضات المعترف بهـا   الزيادات أو   ) ٣(و
 إلى الدخل الشامل – إن وجدت –تم ردها مباشرة  أو التى يضمحاللاال

.)٣١( رقم لمعيار المحاسبة المصرى طبقاً اآلخر
  األربـاح  التى تم اإلعتراف بها فـى        اإلضمحاللالخسائر الناتجة عن    )  ٤(و

 خالل الفتـرة طبقـاً لمعيـار المحاسـبة     ) قائمة الدخل( أو الخسائر  
) .٣١(رقم  المصرى 

لألربـاح أو الخـسائر      والتى تم ردها    ) إن وجدت  (خسائر اإلضمحالل ) ٥(و
.)٣١(رقم  المصرىأثناء الفترة بموجب معيار المحاسبة 

. خالل الفترة بهالمعترف االستهالك)  ٦(و
صافى فروق العملة الناتج عن ترجمة القوائم الماليـة إلـى عملـة             )  ٧(و

 عملـة العـرض   بالعملة األجنبيـة إلـى   عملية و ترجمة أى  العرض
.لخاصة بالمنشأة ا

. خالل الفترة التغيرات األخرى فى القيم الدفترية) ٨(و



 القيمة تفصح عن محدد أن إنتاجىبالنسبة لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر ) أ(
 لـه ، وعنـد إفـصاح    إنتاجىألصل و األسباب المؤيدة لعدم تحديد عمر  الدفترية ل 

التى لعبت دوراً مـؤثراً  ) العوامل(المنشأة عن هذه األسباب ، تحدد المنشأة العامل      
  . محددإنتاجى أن األصل ليس له عمر فى اعتبار

ألصل غير الملموس وقيمته الدفترية وفترة اإلستهالك المتبقية له بصورة     وصف ل ) ب(
.فردة عندما يكون هذا األصل هاماً و مؤثراً بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة ككل من

بالنسبة لألصول غير الملموسة المقتناه عن طريق منح حكومية و المعترف بها            ) ج(
  :، تفصح المنشأة عن ) "٤٤" فقرة راجع(  بالقيمة العادلة أولياً

   .القيمة العادلة المعترف بها مبدئياً لهذه األصول)١(
. الدفترية لهذه األصولةالقيم) ٢(و

وكذا  وقيمتها الدفترية    ا قيود على حقوق ملكيته    وجود أصول غير ملموسة هناك      ) د(
.القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة المرهونة كضمان لإللتزامات

  . قيمة اإلرتباطات التعاقدية الخاصة بإقتناء أصول غير ملموسة)هـ(



قياس األصول غير الملموسة بعد اإلعتراف بإستخدام نموذج إعادة التقييم 























  . هذا المعيار فى المحاسبة عن ضرائب الدخليطبق -١

  :بالمعنى المذكور قرين كل منهاالمصطلحات التالية فى هذا المعيار تستخدم  -٥

  . الضرائبعبء خسارة الفترة قبل خصم أوهو ربح : أو الخسارة المحاسبيةالربح 

للتشريع  طبقاً   المحددترةالف) خسارة(هو ربح ): الخسارة الضريبية(الربح الضريبى 
على أساسه ) تسترد (تسددالتى تضعها اإلدارة الضريبية و الذى   و القواعدالضريبى

  . ضرائب الدخل

 التى تدخل فى تحديد صافى ربح اإلجماليةهو القيمة :)الضرائب المستردة( الضريبى العبء
  .والضريبة المؤجلةالجارية المتعلقة بالضريبة و خسارة الفترة أو

  المرتبطة بصافى الربح)االسترداد(المستحقة السداد هى قيمة الضرائب : الضريبة الجارية
  . للفترة) الضريبيةالخسارة (الضريبى 

 فى الفترات التى يستحق سدادهاهى قيمة ضرائب الدخل :االلتزامات الضريبية المؤجلة
  .المستقبلية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة



 فى الفترات التى يستحق استردادها هى قيمة الضرائب : مؤجلة الضريبية الاألصول
أى القابلة للخصم من الربح  (الفروق المؤقتة المخصومة) ا (:المستقبلية فيما يتعلق بـ

  ).الضريبى فى الفترات المستقبلية
  . للفترات التالية المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة) ب(و 
  . للفترات التالية المرحل و غير المستخدم )(الخصم الضريبى )ج(و 

قائمة المركز االلتزامات فى  وأ لألصول الدفترية القيمة بينهى الفروق :المؤقتةالفروق 
   : و تتمثل الفروق المؤقتة إما فى ، لهذه األصول أو االلتزامات  الضريبىواألساس المالى
يترتب عليها  سوف هى الفروق المؤقتة التى  و: خاضعة للضريبةفروق مؤقتة) أ(

  )الخسارة الضريبية ( الضريبى  تحديد الربحعند أرباح خاضعة للضريبة
عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل   وذلكفى الفترات المستقبلية

   .أو االلتزام 
وهى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها  : فروق مؤقتة قابلة للخصم) ب(أو 

فى الفترات ) الخسارة الضريبية(مقدار الربح الضريبى خصومات تخفض 
  .عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام وذلك المستقبلية 

 األصل أو االلتزام لألغراض المتعلقة بهذاهو القيمة  : األساس الضريبى لألصل أو االلتزام
  .الضريبية 







لم يتم  السابقة والتىوالفترات  الحاليةللفترة  الجارية الضرائب  يتم االعتراف ب-١٢
 الحالية التى تم سدادها بالفعل فى الفترة الضرائب أما إذا كانت ، كالتزامسدادها بعد

بهذه  يتم االعترافف  هذه الفتراتنوالفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة ع
  .كأصلالزيادة 

  للخلفالرجوع بها التى يمكن المتعلقة بالخسارة الضريبية الميزة يتم االعتراف ب-١٣
  .كأصلفترات سابقة  فترة أو عنالسترداد ضرائب جارية 

 التى ينتظر خضوعها االلتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتةيتم االعتراف ب -١٥
  :فيما عدا ما يلى  للضريبة

  . بالشهرة األولىاالعتراف  )أ(
  : التىللعملية االلتزام أو ألصل بااألولىاالعتراف  ) ب(  أو

  .األعمال لتجميع ليست)١(
 الضريبى  الربح  علىو الال تؤثر على صافى الربح المحاسبى  ) ٢(و

  .)الخسارة الضريبية(
فروع وشركات و استثمارات فى شركات تابعة ب المرتبطة الفروق المؤقتة نإف و مع ذلك

 طبقاً  بها كالتزام ضريبى مؤجليتم االعترافات مشتركة شقيقة و حصص فى مشروع
  .""٣٩"لفقرة ل













الضريبية المؤقتة القابلة للخصم  الضريبى المؤجل لكل الفروق األصليتم االعتراف ب-٢٤
 الفرق المؤقت القابلالربح الضريبى كاف لمقابلة  يكون فيه أن المدى الذى يتوقع إلى

  : االعتراف األولى بأصل أو التزامنع اً ناشئالمؤجل  الضريبىاألصل كنما لم يللخصم 
  . أعمال تجميع تمثل ال فى عملية) أ(
بح المحاسبى و الربح ر لم يكن لها تأثير فى كل من الفى تاريخ نشأة العملية) ب(     و 

  ).الخسارة الضريبية(الضريبى 
 فى شركات االستثمارلفروق المؤقتة القابلة للخصم الناتجة عن ل فبالنسبةو مع ذلك 

 االعتراف فيتمو حصص فى مشروعات مشتركة أتابعة أو فروع أو شركات شقيقة 
  .""٤٤" طبقاً للفقرة هاباألصل الضريبى المؤجل المترتب علي









خدم يترتب على الخسائر الضريبية المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المست -٣٤
 يتم االعتراف به إلى المدى الذى يكون فيه من المرجح تحقق نشأة أصل ضريبى مؤجل

 فى المستقبل يكون كافياً لمقابلة تلك الخسائر المرحلة و الحق فى الخصم ضريبى ربح
  .الضريبى غير المستخدم 





 الخاضعة  بااللتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتةأن تعترف المنشأة على-٣٩
  الشركات الشقيقة االستثمارات فى الشركات التابعة والفروع وب المرتبطة للضريبة

فر فيها كال الشرطين ا التى يتومشروعات المشتركة فيما عدا الحاالتال الحصص فى و
  :التاليين

 يتحكم فى توقيت أن على اً صاحب الحصة قادرأو المستثمر وأ األمالشركة تكون أن ) أ(
  . الفروق المؤقتةعكس

  . فى المستقبل المنظورتعكس الفروق المؤقتة لن أن أن يكون من المرجح ) ب(و 



 الضريبى المؤجل لكل الفروق المؤقتة القابلة للخصم الناشئة باألصل تعترف المنشأة -٤٤
   حصص الملكيةبعة والفروع والشركات الشقيقة ومن االستثمارات فى الشركات التا

  :المرجح فيه يكون من الذى المدى إلىالمشروعات المشتركة  فى
  ) تصبح مقبولة ضريبياً كخصوماتىأ( تعكس  الفروق المؤقتة سوف أن) أ(

  .فى المستقبل المنظور
  .ه الفروق المؤقتةذ يمكن استخدامه لهمستقبالً  ضريبى ربح وجود ) ب( و 

والفترات السابقة  الحالية  للفترةالجارية الضريبية )األصول (االلتزاماتتقاس قيم -٤٦
 أسعار، باستخدام اإلدارة الضريبية) استردادها من( إلى هابالقيمة المتوقع سداد

  .نهاية الفترة المالية فى تاريخ السارية) قوانين الضرائبو(الضرائب 



 الضريبية اآلثار االلتزامات الضريبية المؤجلة  األصول و قياسعمليةتعكس يجب أن -٥١
نهاية الفترة  فى تاريخ المنشأةيتوقع أن تحدث مستقبالً على أساس توقعات التى 
 ألصولها الدفترية أو سداد القيمة  استرداديتم بها س التى طريقةعن ال المالية

  .والتزاماتها
  .ملغاة -أ٥١
  .ملغاة -ب٥١

  . إلى قيمتها الحالية و االلتزامات الضريبية المؤجلةخصم األصولال يتم -٥٣

و يتم  ، ماليةنهاية كل فترة  الضريبى فى تاريخلألصل الدفتريةالقيمة مراجعة  يتم-٥٦
أن  صبح من غير المحتمليعندما  الضريبى المؤجل لألصل الدفترية  القيمة تخفيض
  . أو جزء منه الضريبى المؤجلاألصل  باستيعابالضريبى المستقبلى  الربح يسمح

و يلغى هذا التخفيض ليعود األصل الضريبى المؤجل لقيمته السابقة عندما يصبح من 
  .يبى كاف لمقابلة األصل الضريبى المؤجل ربح ضر المرجح أن يتحقق



و تدرج فى ربح  كمصروف أو كإيراد المؤجلة و بالضريبةلضريبة الجارية يعترف با-٥٨
  : منالضريبة فيما عدا الحاالت التى تنشأ فيها  ،أو خسارة الفترة

 خارج األرباح – تلفة فترة مخ فى فى نفس الفترة أو-  يعترف بهعملية أو حدث )أ(
  مباشرة حقوق الملكيةضمن  أو األخرىأو الخسائر سواء فى قائمة الدخل الشامل

  )."٦٥" إلى "أ٦١"من  الفقرات راجع(
  )."٦٨ إلى "٦٦"  من الفقراتراجع( تجميع األعمال ) ب( أو 



 كانت إذا  يعترف بالضرائب الجارية والضرائب المؤجلة خارج األرباح أو الخسائر-أ٦١
خارج األرباح أو  –  فترة مختلفة فىأو فى نفس الفترة - تم االعتراف بهاببنود تتعلق 

لمؤجلة والمتعلقة ببنود تم  وبالتالى فإن الضرائب الجارية والضرائب ا.الخسائر
  :االعتراف بها فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة 

.اآلخر فى الدخل الشامل بهايتم األعتراف اآلخر فى الدخل الشامل ) أ(
  .مباشرة فى حقوق الملكية يتم األعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية) ب(









ات الضريبية  وااللتزام الضريبية الجارية األصول لمقاصة بينا بإجراء المنشأة تقوم  -٧١
   :إذافقط الجارية 

  . المبالغ المعترف بها بينمقاصةفى إجراء   حق قانونىا كان لديه)أ(
تسدد الضرائب على أساس رصيد المقاصة أو أن تحصل األصل  أننوى ت  كانت)ب(و 

  .الضريبى لتسدد االلتزام الضريبى فى نفس الوقت

 الضريبى المؤجل موااللتزا الضريبى المؤجل األصل  مقاصة بين  بإجراءالمنشأة تقوم -٧٤
   :إذافقط 

االلتزام   و الجارى الضريبى األصل بإجراء مقاصة بين حق قانونى  للمنشأةكان ) أ(
  ، الجارىالضريبى 

 الضريبية المؤجلة المتصلة بضرائب تالمؤجلة وااللتزامااألصول الضريبية كانت ) ب(و
  : على اإلدارة الضريبيةالدخل المفروضة بواسطة نفس 

  .المنشأة الخاضعة للضريبةنفس  )١(
  الضريبية الجارية االلتزاماتتسويةالوحدات الضريبية المختلفة والتى تنوى  )٢(    أو 

 وتسوية األصول لتحصيل أو صافىال أساس الضريبية الجارية على واألصول
واحد فى كل فترة مستقبلية لكل القيم الهامة لاللتزامات فى وقت االلتزامات 

  . استردادهاأو الضريبية المؤجلة المتوقع سدادها واألصول



 العادية األنشطة الخسارة من أو المرتبط بالربح الضريبة) دخل(عبء  يتم عرض-٧٧
  . قائمة الدخلمنفرداً فى



   بصورة منفصلةعما يلى أيضاً اإلفصاح يتعين-٨١
  تضافأو المتعلقة بالبنود التى تحمل  الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلةمجموع) أ(

  .)")أ(٦٢"فقرة  الراجع (  حقوق الملكيةإلى مباشرة 
راجع (  مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى )أ ب(

  ) ).١(ومعيار المحاسبة المصرى رقم " ٦٢"الفقرة 
  .ملغاة )ب(  
 كال أو حدفى أ والربح المحاسبى ةالضريب) دخل (عبء العالقة بين إيضاح )ج(و 

  :الشكلين التاليين
 حاصل ضرب الربح  وةضريبال) دخل(عبء بين  بط ترتسوية رقمية) ١(

  مع إيضاح األساسالضريبة المطبق، ) أسعار(المحاسبى فى سعر 
  .الضريبة المطبق) أسعار (أو الوعاء الذى يحسب عليه سعر 

 وسعر الضريبة الفعلىبين متوسط سعر الضريبة بط ترتسوية رقمية ) ٢(أو 
بة ب عليه سعر الضريس األساس أو الوعاء الذى يحإيضاحمع المطبق 
  .المطبق

 المطبق مقارنة بالفترة المحاسبية الضريبة) أسعار( التغيرات فى سعر إيضاح ) د(و 
  .السابقة



المرحلة و الحق فى الخسائر الضريبية و لفروق المؤقتة القابلة للخصم، اقيم  )هـ(و 
 الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فى لألصول غير المستخدم الخصم الضريبى

  .، مع إيضاح مدة سريان كل منها قبل أن تتقادم إذا وجدتز المالىقائمة المرك
االستثمارات فى الشركات التابعة المتعلقة ب القيمة الكلية للفروق المؤقتة )و(و 

 حصص الملكية فى المشروعات المشتركة التى لم ةوالفروع والشركات الشقيق
  )."٣٩"فقرة ال اجعر (يعترف بااللتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة عليها

  المرحلة نوع من الخسائر الضريبية وكل المؤقتة فروقال من بالنسبة لكل نوع )ز(و 
  : ما يلى  الضريبي غير المستخدمو الحق فى الخصم

  .قائمة المركز المالىالمعترف بها فى  وااللتزامات الضريبية األصول قيمة ) ١(
  كانإذا فى قائمة الدخل،  بهدخل أو عبء الضريبة المؤجل المعترف قيمة )٢(

  .قائمة المركز المالىلقيم المعترف بها فى  من التغيرات فى اواضحغير ذلك 
  : الضريبى المرتبط بـيوضح العبء غير المستمرة العمليات بفيما يتعلق  ) ح(و 

  .المترتبة على عدم إستمرار العمليةالربح أو الخسارة   )١(
 مع  خالل الفترةغير المستمرة للعمليةنشطة العادية الربح أو الخسارة من األ) ٢(و 

  . معروضة بالقوائم المالية األرقام المقارنة لكل فترة سابقة
  .ملغاة )ط(و
 المستحوذة المنشأةسببت عملية إندماج أعمال والتى تكون فيها المنشأة هى إذا ت) ى(و

فقرة الراجع (لفى تغيير فى المبلغ المعترف به قبل األستحواذ كأصل ضريبى مؤج
  . قيمة ذلك التغيير اإلفصاح عن يتم  ،") ٦٧"

إذا لم يتم األعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة التى تم الحصول عليها فى عملية ) ك(و
  االستحواذ تاريخ بعدإندماج أعمال فى تاريخ األستحواذ ولكن تم األعتراف بها 

  تبر فى الظروف التى تسبللحدث أو التغييوصف   يتم ،")٦٨"فقرة  الراجع( 
  .فى األعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة 

 أى أصل ضريبى مؤجل و ما استند إليه من أدله لالعتراف  عن قيمةتفصح المنشأة -٨٢
  :ن معاً اليابه عندما يتوافر الشرطان الت

 ضريبية مستقبلية تزيد أرباحتحقق  الضريبى المؤجل يعتمد على األصل استخدام )أ(
الخاضعة للضريبة الناتجة عند  الفروق الضريبية عكس الناشئة من األرباح عن

  .االعتراف باألصل الضريبى المؤجل



تعرض المنشأة لخسارة فى الفترة الجارية أو الفترة السابقة فى الدولة التى  )ب(و 
  .يرتبط بها األصل الضريبى المؤجل













:  المالية فيما عدااألدواتالمعيار على جميع أنواع  نشآت تطبيق هذاعلى جميع الم-٤
المشروعات حصص الملكية فى  فى الشركات التابعة والشقيقة واالستثمارات ) أ(

) ٤٢(المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
االستثمارات ) "١٨(رى رقم  معيار المحاسبة المصأو" القوائم المالية المجمعة"

) ١٧( أرقام  معايير المحاسبة المصريةقد تسمح ومع هذا ،" فى شركات شقيقة
يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى  على أن )٤٣(وأ) ١٨(وأ

، تطبق وفى هذه الحاالت . "االعتراف والقياس:  المالية األدوات) "٢٦(رقم 
   كذلك بتطبيقالمنشأةكما تقوم   هذا المعيار، فىفصاحاإلمتطلبات  شأةـالمن

  هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة باالستثمارات فى الشركات التابعة
  .  المشتركة الترتيبات أو الشقيقة أو

 مزايا العاملين ، والتى يطبق نظمحقوق والتزامات صاحب العمل بموجب )  ب(
" .مزايا العاملين) "٣٨(عليها معيار المحاسبة المصرى رقم 

  .  ملغاة)  ج(



) ٣٧( فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم أوعقود التأمين وفقاً لتعريف )   د(
 تطبيق هذا المعيار على المشتقات المنشأة ومع ذلك على  ."عقود التأمين"

ذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم إالتى تكون مشمولة داخل عقود التأمين 
  . بصورة منفصلة اب المحاسبة عنهيتطل) ٢٦(

عالوة على ذلك فعلى المصدر تطبيق هذا المعيار على عقود الضمان المالى     
عند االعتراف ) ٢٦(إذا قام المصدر بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 

) ٣٧(بالعقود وقياسها إال أنه يجب عليه تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 
.منه تطبيقه عند االعتراف وقياسها )" د(٤" الفقرة إذا اختار المصدر حسب

حيث ) ٣٧(ار المحاسبة المصرى رقم  المالية التى تقع ضمن نطاق معياألدوات) هـ(
 من األدوات ويعفى مصدر تلك ،نها تتضمن خاصية المشاركة االختيارية إ

 إلى" ٢٥تأ"والفقرات من  من هذا المعيار"٣٢ "إلى" ١٥ " منتطبيق الفقرات
 على تلك الخاصية ، وذلك فيما يتعلق بالتفرقة بين االلتزامات المالية "٣٥تأ"

 لجميع المتطلبات األدوات وفيما عدا ذلك تخضع هذه ، وأدوات حقوق الملكية
 كما يطبق هذا المعيار على المشتقات ، خرى الواردة فى هذا المعياراأل

 .))٢٦(لمصرى رقم راجع معيار المحاسبة ا (األدواتالمشمولة داخل هذه 
دفوعات المبنية على  المالية والعقود وااللتزامات المتعلقة بمعامالت الماألدوات)   و(

:وذلك باستثناء) ٣٩( والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم أسهم
من هذا المعيار " ١٠ "إلى" ٨"العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من )١(

.المعياروالتى ينطبق عليها هذا 
 أسهممن هذا المعيار ، والتى يتم تطبيقها على " ٣٤"و" ٣٣"الفقرات 
 بنظم الملغاه فيما يتعلق أوالمصدرة  أوالمباعة  أو  المشتراة الخزينة

 ، وجميع النظم سهم شراء العاملين لألو نظم للعاملين سهمخيارات األ
 .أسهماألخرى للمدفوعات المبنية على 



 بيع البنود غير المالية التى يمكن تسويتها أو هذا المعيار على عقود شراء يطبق-٨
 المالية كما لو كانت تلك العقود األدوات بمبادلة أو مالية أخرى أداة بأوبالصافى نقداً 

أدوات مالية وذلك باستثناء العقود التى يتم الدخول فيها واستمرار االحتفاظ بها 
 المتوقعة من المنشأة تسليم بنود غير مالية طبقاً الحتياجات وأألغراض استالم 

.  االستخدام أو المبيعات أوالمشتريات 



:فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها التالية تستخدم المصطلحات-١١
 أداة أو مالى والتزام منشأة لمالى أصل نشأة إلى عقد يؤدى أى هى : الماليةداةاأل

  . أخرىمنشأةحقوق ملكية ل
  : يكون إماأصل هو أى :مالىال صلألا

  نقدية)   أ  (
   أخرىمنشأة حقوق ملكية لأداة)  ب(أو
   :حق تعاقدى)   ج(أو

  . أخرىمنشأةخر من آ مالى أصل أوالستالم نقدية   )١(   
 بموجب أخرى منشأة االلتزامات المالية مع أو المالية األصوللمبادلة   )٢( أو

 المنشأةة شروط تكون على األرجح لمصلح
   : ذاتها ويكونمنشأة قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للأوعقد سيتم )   د(أو

جبه باستالم و ملتزمة بمالمنشأة قد تكون أومن غير المشتقات وتكون ) ١(   
. ذاتها منشأةحقوق الملكية لل عدد متغير من أدوات 

ير مبادلة مبلغ ثابت من  قد يتم تسويتها بطرق أخرى غأومشتقة سيتم ) ٢(  أو
 مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية ،آخر مالى أصل أوالنقد 

 ولهذا الغرض ال تتضمن أدوات حقوق الملكية . ذاتهاالمنشأةالخاصة ب
 المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة األدوات المنشأةالخاصة ب

أو األدوات التى " ب١٦"و" أ١٦" حقوق ملكية طبقاً للفقرات كأدوات
تفرض على المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية فى صافى 
 أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة كأدوات حوق ملكية طبقاً

  ستالملال التى تكون هى نفسها عقود أو " د١٦"و " ج١٦"للفقرات 
   .ا ذاتهالمنشأة التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة بأو



  :  هو أى التزام يكون إما:مالىالااللتزام 
  :التزاماً تعاقدياً)   أ  (

 . أخرىمنشأة إلىخر آ مالى أصل أولتسليم النقدية )  ١  (
 أخرى بموجب شروط منشأة االلتزامات المالية مع أو األصوللمبادلة )  ٢(أو

   .المنشأةتكون على األرجح فى غير مصلحة 
  : ذاتها ويكونمنشأة تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية لل قدأوعقد سيتم )  ب(أو

 ملتزمة بموجبه المنشأة -  قد تكونأو - من غير المشتقات وتكون)  ١  (
 ذاتها منشأة حقوق الملكية للباستالم عدد متغير من أدوات

 مبادلة مبلغ ثابت  غير تسويتها بطرق أخرى-  قد تمأو -  مشتقة سيتم)  ٢(أو
 مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة  ،آخر مالى أصل وأمن النقد 

 ولهذا الغرض فإن الحقوق أو الخيارات أو الضمانات ، ذاتها المنشأةب
 على عدد محدد من أدوات ملكية المنشأة نفسها مقابل مبلغ ذلالستحوا

 المنشأة الحقوق أو تبر أدوات ملكية إذا عرضتمحدد من أى عملة تع
ت على المالك الحاليين لنفس فئة أدوات الملكية الخيارات أو الضمانا

 ال تتضمن  أيضاًولهذا الغرض بالنسبة والتناسب بينهم المشتقةغير
 المالية المحملة بحق األدوات المنشأةأدوات  حقوق الملكية الخاصة ب

" أ١٦"إعادة البيع والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات للفقرات 
 بتسلم طرف آخر التى تفرض على المنشأة إلتزامأو األدوات " ب١٦"و 

فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة حصة تناسبية 
 التى تكون هى أو" د١٦"و " ج١٦"كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات 

 التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية أونفسها عقود لالستالم 
  . ذاتهاالمنشأةالخاصة ب

 يتم تصنيف األداة التي تستوفى تعريف االلتزام المالى على أنها أداة وكاستثناء
  حقوق ملكية إن كانت لها جميع الصفات وتستوفى كافة الشروط الواردة

  ".د١٦"، " ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"، " أ١٦"في الفقرتين 
 بعد خصم جميع منشأة هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول : حقوق الملكيةأداة
  .زاماتها الت



هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في  :القيمة العادلة
 .معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

 هى األداة المالية التى تعطى لحاملها الحق فى :األداة المحملة بحق إعادة البيع 
أو أى أصل مالى آخر أو التى تعاد تلقائياً إعادة بيع األداة إلى مصدرها مقابل نقدية 

إلى مصدرها فى حالة وقوع حدث مستقبلى غير مؤكد أو فى حالة وفاة أو تقاعد 
.حامل األداة 



 مكوناتها أو داةاأل المالية تصنيف داةاأليتعين على مصدر لى وعند االعتراف األ-١٥
 حقوق ملكية وفقاً لجوهر االتفاق التعاقدى أداة أو مالى التزام أو ىمال أصلك

. حقوق الملكية أداة ومالىال االلتزام أو مالىال صلاألوتعريفات 



















  يكونأنمثال ( الخيار فى كيفية تسويتها طرافاأل مالية مشتقة أحد أداةعندما تعطى -٢٦
 عن طريق استبدال أو اختيار كيفية تسويتها نقداً داةاأل حامل أومن حق المصدر 

مالياً إال إذا كانت جميع خيارات  التزاماً أو  مالياًأصالً داةاألفتعتبر )  بالنقديةسهماأل
.  حقوق ملكية أداة تكون أن إلىالتسوية ستؤدى 



المالية لتحديد ما  داةاأل المالية من غير المشتقات تقييم شروط داةاألسيقوم مصدر -٢٨
 ويتم تصنيف تلك المكونات  .إذا كانت تتضمن مكونات التزام وحقوق ملكية معاً

 للفقرة وفقاً  أدوات حقوق ملكية أو التزامات مالية أو مالية بصورة منفصلة كأصول
" .١٥"رقم 



فيتم ) خزينة أسهم( شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها بإعادة المنشأةإذا قامت -٣٣
 أو  االعتراف بأى ربحو ال يجوزحقوق الملكية  من  مخصومةاألدوات تلك عرض

 أدوات إلغاء أو إصدار أو بيع أوالخسائر الناتجة عن شراء  أو رباحخسارة فى األ
 تكون ضمن أخرى منشأة أية أو المنشأةمكن أن تقوم وي . ملكية المنشأة هذهحقوق 

 أو واالحتفاظ بها ويتم االعتراف بالقيمة المدفوعة سهمالمجموعة بشراء تلك األ
.  حقوق الملكية فىالمحصلة مباشرة 

   ماليةأداة والخسائر المرتبطة برباحأل وارباحيتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات األ-٣٥
 أما ،الخسائر أو رباح مصروف فى األأوكإيراد ،  التزاماً مالياً مكون يمثل أو 

 حقوق من مباشرة بخصمها المنشأةحقوق الملكية فتقوم توزيعات حاملى أدوات 
. ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها أيةالملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم 



 حقوق الملكية أداة إصدار تكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية باستثناء تكلفة أما
لمحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة والتى يتم ا (األعمالوالتى ترتبط مباشرة باقتناء 

 فيتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية )"األعمالتجميع ) "٢٩(المصرى رقم 
.  ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها أيةوذلك بقيمتها الصافية بعد خصم 



يزانية  وعرض صافى المقاصة فى الممالى والتزام مالى أصليتم عمل مقاصة بين -٤٢
 جراءلقانونى القابل للنفاذ إلاحالياً الحق المنشأة تمتلك   )أ( :عندما ، وفقط عندما 

  المقاصة بين المبالغ المعترف بها 
 االعتراف أو صافى المبالغ س التسوية على اسا إلجراءالنية إما لدى المنشأة  )ب(و

    .ن واحدآ وتسوية االلتزام فى صلاألب
 ال تقوم  ، من الدفاترلالستبعاد غير مؤهل مالى أصلوعند المحاسبة عن تحويل 

 راجع معيار( المحول وااللتزام المرتبط به صلاأل مقاصة بين إجراء بالمنشأة
  .)"٣٦"فقرة ) ٢٦( رقم المحاسبة المصرى



















































                                                                            فى الشركات التابعة و الشقيقة و حـصص الملكيـة فـى المـشروعات                         االستثمارات ) أ   (
    ) "   ٤٢ (                                      ً                                        المشتركة  والتى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم          

              االسـتثمارات       "          )  ١٨ (        ى رقم                            و معيار المحاسبة المصر    أ  "                            القوائم المالية المجمعة    
    ومع    ".                    الترتيبات المشتركة    ) "  ٤٣ (                                 و معيار المحاسبة المصرى رقم       أ "                  فى شركات شقيقة    

                 فـى الـشركات               االسـتثمارات                                      تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن         المنشأة     على   ف     هذا
         معـايير                     عندما تتطلـب                                                              التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة      

                              ً          على أن يتم المحاسبة عنها وفقـاً         )  ٤٣ (    أو    )   ٤٢ (    أو    )   ١٧ (                     سبة المصرية أرقام         المحا
                                                     تطبيق هذا المعيار على مشتقات األدوات المالية                           يتعين على المنشأة       كما  .              لهذا المعيار 
                          وحصص الملكية فى المشروعات             والشقيقة                      فى الشركات التابعة            االستثمارات           المرتبطة ب 
                                                       لمشتقات ينطبق عليها تعريـف أدوات حقـوق ملكيـة                              إذا كانت هذه ا            ، إال          المشتركة

 .  "            أسهم خزينة     "  )  ٢٥ (                                    الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم                 المنشأة ذاتها  و
      الخاص   )   ٢٠ (                                                      ات الناشئة عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم              لتزام           الحقوق واال  ) ب   (

   . "                 بالتأجير التمويلى "
           الخـاص     )   ٣٨ (                  سبة المصرى رقم                معيار المحا                   ً      ات صاحب العمل طبقاً ل           والتزام      حقوق   ) ج   (

   " .               بمزايا العاملين "



                                                                              األدوات المالية التى تصدرها المنشأة والتى ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق الملكية  )   د (
      بمـا      " (      العرض   :     ة  ـ               األدوات المالي     ) "   ٢٥ (   م  ـ                                     الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رق    

                       األدوات هذا المعيـار                            ، ومع ذلك يطبق حامل هذه     )                                    فيها عقود حق الخيار والتعهدات      
 .              من هذه الفقرة   )  أ (                               ً       إال إذا كانت مستثناة من ذلك وفقاً للبند 

                                                                     ات بموجب عقود التأمين كما ورد تعريفها فى معيـار المحاسـبة                 لتزام             الحقوق و اال    )   هـ (
                                       أو بموجب أى عقد يقع تحـت نطـاق            "                   بعقود التأمين     "     الخاص  )"  ٣٧ (             المصرى رقم   

            اختياريـة                            العقد يتضمن سمة مـشاركة    إن    حيث   )  ٧ ٣ (                            معيار المحاسبة المصرى رقم   
                            فى مثل هذا العقد إذا             الضمنية                                                            ومع ذلك يطبق هذا المعيار على األداة المالية المشتقة          

     ً                               طبقاً لنطاق معيـار المحاسـبة               منفصل    عقد             فى صورة                                  لم تكن األداة المشتقة نفسها    
    إلى   "   ٢٣    أت   "           الفقرات من  و   "  ١٣ "       إلى      "   ١٠ "                الفقرات من        راجع    ) (   ٣٧ (             المصرى رقم   

       الضمان     عقد                      ينطبق عليه تعريف                                            باإلضافة إلى ذلك إذا كان عقد التأمين             و      ،  ) "  ٣٣  أت "
                ات مالية لطرف         التزام                                 به  عند تحويل أصول  أو                االحتفاظ               إبرامه أو                     المالى الذى يتم  

                                 طبيق هذا المعيار على العقـد              ً                                                   آخر طبقاً لنطاق هذا المعيار ، تقوم الجهة المصدرة بت         
     "). ) أ ( ٤  أت   "–      فقرة و  "  ٣   "      فقرة    راجع (

   .     ملغاة  )  و (
               المقتناة        المنشأة                                                              العقود بين البائع و المشترى فى عملية تجميع أعمال لشراء أو بيع    )   ز   (

                                                                            على أال يزيد توقيت العقد اآلجل هذا عن فترة معقولة عادة ما تكون                              فى تاريخ الحق  
   .                                        سنة للحصول على الموافقات وإنهاء المعاملة

 . ٤ "                                                          القروض األخرى فيما عدا ارتباطات القروض الواردة فى الفقرة         ارتباطات    )    ح (
                                                                                        األدوات المالية و العقود و االلتزامات بموجب معامالت المدفوعات المبنية على أسهم                )   ط (

                                 فيما عدا العقود التـى تقـع         )   ٣٩ (                                                   والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم        
 .            هذا المعيار    من   "  ٧ "    إلى   "  ٥ "                    ضمن نطاق الفقرات من 





                                  أخرى تقع ضمن نطاق هـذا المعيـار          عقود    أية                        هى أدوات مالية أو      :          المالية   ات      المشتق  
   :                                وتتضمن كل الخصائص الثالث التالية    ")  ٧ "    إلى   "  ٢ "           الفقرات من      راجع  (
                                                ر فائدة معين أو سعر أداة مالية معينـة أو سـعر                    ً               تتغير قيمتها وفقاً للتغير فى سع   )   أ (

                                                                           سلعة أولية أو سعر صرف عمله أو مؤشر أسعار أو معدالت تصنيف ائتمـانى أو        
   .      أخرى                           مؤشر ائتمانى أو أية متغيرات

                                                                                  ال تتطلب صافى استثمار أولى أو تتطلب صافى استثمار أولى أقل من المطلـوب                )  ب (   و  
             ً      ً                           ن تتأثر تأثراً مماثالً بالتغيرات  فـى عوامـل                                            ألنواع أخرى من العقود التى يتوقع أ      

 .      السوق 
     .             تاريخ مستقبلى               يتم تسويتها فى   )  ج (    و 



        هو األصل    :                                                                          األصل أو االلتزام المالى المقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر            
   :                           فيه أى من الشروط التالية         تتوافر                             المالى أو االلتزام المالى الذى

   :                                            ألغراض المتاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان                        تم تبويبه كأصل محتفظ به )   أ (
                           و إعادة الشراء فى مدى زمنى                ية لغرض البيع أ    أساس        بصفة     نشأ       أو              تم اقتناؤه  ) ١ (

   .    قصير
                                             ً                                 من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً و يوجد دليـل علـى               ً اً      جزء    ) ٢ (  أو

   .                                الحصول على أرباح قصيرة األجل     تؤيد              ت فعلية حديثة        معامال    وجود
                                     ية التى ينطبق عليها شروط محاسبة                                فيما عدا المشتقات المال     (                مشتقات مالية     )  ٣ (  أو

    ).        التغطية 
                                                                                     تم تبويبه بمعرفة المنشأة عند األعتراف األولى ليقاس بالقيمة العادلة من خـالل              )   ب (

                                     ام هذا التبويب فقط عند سماح فقـرة                                                   األرباح أو الخسائر، حيث يمكن للمنشأة أستخد      
 :                                                              بذلك أو عندما يؤدى ذلك إلى الحصول على معلومات أكثر مالءمة بسبب   "  أ  ١١ "

                                  ً                                             إن هذا التبويب يمنع أو يخفض جوهرياً التضارب الذى قد ينشأ عند قيـاس               ) ١ (
                                والمكون اآلخر بالقيمة العادلة                                                      أحد مكونات األداة المالية بالتكلفة المستهلكة       

  ).                                                        د المشتقات الضمنية مثل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم    عقو  :      مثال  (
                                                                                 مجموعة من األصول المالية أو االلتزامات المالية أو كليهما التي يتم تقييم              )  ٢ (  أو

                                   ً                                         أدائها وتزويد المعلومات عنها داخلياً إلى أفـراد اإلدارة الرئيـسيين علـى       
   .                تراتيجية استثمار                        ً                        أساس القيمة العادلة طبقاً إلدارة مخاطر موثقة أو اس

   أن   )   ٤٠ (                                    من معيار المحاسبة المصرى رقـم         "  ٤  أت " ،  "   ١١ "     إلى    "  ٩ "                    تتطلب الفقرات من      
                                                                                        تقدم المنشأة إفصاحات على األصول المالية واإللتزامات المالية التى خصصتها بالقيمة           
                                                         ً                                 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  بحيث  يتضمن اإلفصاح وصـفاً لكيفيـة أتفـاق                 

                                                                          الذى قامت به المنشأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مع إدارة             التخصيص  
   .                                               المخاطر الموثقة أو أستراتيجية األستثمار للمنشأة 

                                                                                          األستثمارات فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مدرج فى سوق نشط والتى               
  و  "  ٨٠  أت "             والفقـرتين     "  ج  ٤٦ "   ة             راجع الفقر   (                                                    ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه         

   .                                                                   ال يجوز تخصيصها كبنود تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر     " )   ٨١  أت "



                             يحدد متطلبات قياس القيمـة      )   ٤٥ (                                                     تجدر اإلشارة إلى أن معيار المحاسبة المصرى رقم         
        يـتم                                                                                  العادلة لألصل المالى أو اإللتزام المالى سواء بالتخصيص أو خالف ذلك أو التـى         

   .                       اإلفصاح عن قيمته العادلة
                                               هى أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سـداد           :                                               االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق     

                                                                                                       محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد و لدى المنشأة النية و القدرة على االحتفاظ  بهـا                
     :           فيما عدا    ")   ٢٥  أت "    إلى   "   ١٦  أت "                     راجع ملحق أ فقرات من   (                     حتى تاريخ استحقاقها 

   .                                         القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    أساس      ً      أولياً على       تبويبه      ما تم  )   أ (
 .                            بتحديده على أنه متاح للبيع       المنشأة        ما قامت   )  ب (      و 
   .               و المديونيات       القروض                   ينطبق عليه تعريف   ما   )   ج (      و 

               إذا كانـت           الستحقاق ا                                                      تبويب أى أصل مالى كأصل محتفظ به حتى تاريخ                            وال يجوز للمنشأة  
                                                                      أو خالل السنتين الماليتين السابقتين قد باعت أو أعادت تبويب                     الحالية                    خالل السنة المالية  

    ها                       قبل تـاريخ اسـتحقاق              االستحقاق                             محتفظ بها حتى تاريخ                                استثمارات ذات قيمة هامة        أية
      ، ما   )    حقاق    االست      اريخ  ـ                        المحتفظ بها حتى ت              االستثمارات        إلجمالي             ً     هامة قياساً                 وتكون القيمة  (

   :                  أحد الشروط التالية                         البيع أو إعادة التبويب         يتوفر فى   لم 
                على سبيل المثال    ( ً اً                                   او تاريخ استدعاء األصل المالى قريب        االستحقاق              أن يكون تاريخ  ) ١ (

                                          ً          بحيث ال يؤثر التغير فى أسعار الفائدة تـأثيراً           )         االستحقاق                        ثالثة شهور قبل تاريخ     
   .   الى     الم      ً                        جوهرياً على القيمة العادلة لألصل

      علـى    %   ٩٠   (                                                                   تم البيع أو إعادة التبويب بعد قيام المنشأة بتحصيل جزء جـوهرى         )  ٢ (    أو  
                                                         لألصل المالى من خالل جدول اآلجال المرتبط به أو مـن                          من القيمة األصلية    )     األقل

 .                 خالل السداد المعجل
      كـن      لم ي                               على التحكم وغير متكرر و            المنشأة               يفوق قدرة            استثنائى         بحدث    ً اً     مرتبط  )  ٣ (    أو  

                                    متطلبات قانونية لـضرورة تـوافر        :       مثال     (                                للمنشأة توقعه بدرجة معقولة      ً ناً   ممك
     .  )       سيولة 

                                                                          هى أصول مالية غير مشتقة ذات تاريخ سداد محدد أو قابل للتحديد              :                   القروض والمديونيات 
   :                                  و غير متداولة فى سوق نشط فيما عدا 

                  تى تم تبويبها فى             ً                                  بيعها فوراً أو فى مدى زمنى قصير، وال               المنشأة                   األصول التى تنوى     )   أ (
                     ً         تم االعتـراف بهـا أوليـاً                                        تفظ بها ألغراض المتاجرة ، والتى                           هذه الحالة كأصول مح   

   .                                        بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر



 .         األولى بها                                   على أنها متاحة للبيع عند االعتراف        المنشأة                  األصول التى بوبتها  )   ب (
                           د قيمة استثماره األصلى فيها                       بصورة جوهرية استردا                      لن يستطيع حاملها              األصول التى  )   ج (

                                  سيتم تبويبها كأصول متاحة للبيع    التى    ية و       االئتمان                                ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة    
                                                                     األصول التي قررت إدارة المنشأة الحصول عليها مقابل الديون فـي ضـوء       :       مثال    ( 

                                                                                        قراراتها االستثمارية والتي يجب أن تستبعد من بند القروض والمديونيات فور اتخاذ           
   .  )                      هذا القرار االستثمارى 

     ليست                   فى مجموعة أصول        اقتناؤها          التى تم                                         وال تبوب كقروض أو مديونيات تلك االستثمارات
     ) .                                      فى إصدارات صندوق استثمار أو ما شابهه          االستثمارات    مثل   (               أو مديونيات  ً اً     إقراض

   د           للبيع عن                                                   هى أصول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة           :                              األصول المالية المتاحة للبيع   
     :         غير مبوبة   ، و       االقتناء

 .            ومديونيات      كقروض )   أ (
 .        االستحقاق                      محتفظ بها حتى تاريخ           كاستثمارات )   ب (
 .                                                    كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )   ج (
  

                                       تعريفات مرتبطة بعقود الضمانات المالية
            دة ليعـوض                                                          هو العقد الذى يتطلب من المصدر إجراء مدفوعات محد            :                    عقد الضمان المالى  

   أو  (                                                                                         حامل العقد عن الخسارة التى يحققها بسبب تقاعس مدين محـدد عـن سـداد دفعـة                  
                    ً                                     عند أستحقاقها طبقاً للشروط األصلية أو المعدلة ألداة الدين   )        مديونية

  

               ها األصل المالى                          هى القيمة التى يقاس ب :        المالى     لتزام                                   التكلفة المستهلكة لألصل المالى أو اال
         ً                            ً                     به ناقصاً أقساط سداد أصل المبلغ مضافاً إليـه أو                األولى                         المالى عند االعتراف          لتزام      أو اال 

                   ألية فـروق بـين       )                                      باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى      (       ً                        مخصوماً منه االستهالك المجمع     
    )       صـدار                          عالوة اإلصدار أو خصم اإل      :       مثال   (          االستحقاق                                        القيمة األصلية و القيمة فى تاريخ       

       سـواء    (      ً                                                                            ناقصاً خسائر االضمحالل فى قيمة األصل أو لمواجهة عدم قابلية البند للتحصيل             
    ).                     مباشرة أو من خالل مخصص



   أو  (         مالى         التزام                                                       هى طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالى أو           :       الفعلية                طريقة الفائدة   
                          ف الفوائـد أو إيـراد                   توزيع مـصرو   و  )            ات المالية      لتزام                                  مجموعة من األصول المالية أو اال     

   .                           عمر األصل أو االلتزام المالى                  الفوائد على مدار 
                                                                           هو المعدل الدقيق الذى يستخدم لخصم الدفعات النقديـة المـستقبلية              :  لى                   معدل الفائدة الفع  

            إذا كان      أقل                 أو فترة زمنية      (             المالية    ة                            خالل العمر المتوقع لألدا                          وقع سدادها أوتحصيلها      المت
                          وعند حساب معدل الفائدة      .          مالى         التزام                                     القيمة الحالية ألصل مالى  أو              لتحديد  )           ً  ذلك مناسباً 

                                                                      تقدير التدفقات النقدية باألخذ فى االعتبار جميع شـروط عقـد األداة              المنشأة        ، على         فعلى    ال
    وال  )           مـشابه        خيـار                                                                على سبيل المثال الدفعات المقدمة و حق االستدعاء وأى حق            (         المالية  

   ،             المستقبلية        االئتمان        خسائر                                  عتبار عند تقدير التدفقات النقدية                               يجب أن تأخذ المنشأة في اال     
        والتـى                  من أطراف العقد         لمقبوضات                                                       وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب والمدفوعات أو ا       

   ،   ) )  ١١ (                                         معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم             اجع ر (                              من معدل الفائدة الفعلى              ً  تعتبر جزءاً 
     ً                             اخذاً في االعتبار أن هناك افتراض   .       خصومات            عالوات أو    أية                            كما تتضمن تكلفة المعاملة و

      بصورة              دوات المالية                                              التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األ                    ضمنى بامكانية تقدير 
              عتمد عليه ،              بصورة ي     هما                                                                      يعتمد عليها ، ومع ذلك ففى الحاالت النادرة عندما ال يمكن تقدير           

               ألداة الماليـة   ا     لعقد        الكامل     عمر   ال             دية على مدار                                    استخدام التدفقات النقدية التعاق               فعلى المنشأة 
     ) .                           أو مجموعة من األدوات المالية (

         سـبق                 كـان قـد                        مالى من الدفاتر         التزام                  أصل مالى أو            استبعاد    هو  
     .       المنشأة                     قائمة المركز المالى              االعتراف به فى 

                                  ل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة                                السعر الذى يتم استالمه من بيع أص   هى 
     . .                                            منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

                            ً                             هو شراء أو بيع أصل مالى طبقاً لعقد تتطلب شـروطه           
                 بصورة رسمية أو                                       تم تحديده من خالل أسواق المال المعنية   ي                              تسليم األصل خالل إطار زمنى      

   .     عرفية
             استبعاد أصل                                            المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار أو                   اإلضافية               هى التكاليف 

                     لو لم تقتن أو تصدر                 المنشأة لتتحملها        لم تكن                       أو هى المصروفات التى                     مالى أو التزام مالى،
 .     مالية  ال    داة   األ          أو تستبعد 

             تاريخ أو                                                         ملزم لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى                      هو اتفاق       :         المؤكد      رتباط  اال
   .                     تواريخ مستقبلية محددة



   .                          ً  و لكن متوقع حدوثها مستقبالً       ارتباط                       هى معامالت غير مؤيدة ب   :                 المعامالت المتوقعة
                                                                                   هي عملية محاسبية يتم بموجبها تخصيص واحد أو أكثـر مـن أدوات تغطيـة                 :         التغطية  

                                                                      ى المقاصة بين التغيرات في قيمتها العادلة بالكامل مع التغيرات                                     المخاطر المالية بحيث تجر   
   .                                                                    في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود التي يتم تغطية مخاطرها 

                      أو أصل مالى أو التزام                             مخصصة بمعرفة المنشأة                        هى مشتقات مالية    :                      أداة تغطية المخاطر    
                              قيمتها العادلة أو تدفقاتها                  التغيرات فى                          من المتوقع أن تعوض                        المشتقات التى              مالى بخالف 

                                    لبند محدد يـراد تغطيـة مخـاطره                                                                النقدية أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية    
     ً           تفصيالً لتعريـف     "   ٩٧ ت أ "     إلى    "   ٩٤ ت أ "             الفقرات من       و   "   ٧٧ "     إلى    "   ٧٢ "                    وتعطى الفقرات من     (

    ).                  أداة تغطية المخاطر

                                       مؤكد أو معامالت متوقعة بدرجة عالية          ارتباط       أو         التزام             هو أصل أو      :  ة ت       تغطي    يتم             البند الذى   
   :                   عمليات أجنبية والتى                 صافى االستثمار فى               من االحتمال أو 

   .                                                                 لمخاطر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية        المنشأة     تعرض     )    أ   (

   "    ٨٤ "       إلـى     "   ٧٨   "                      وتعطى الفقـرات مـن      (                                                  تم تحديدها على أنها بند يتم تغطية مخاطره            )   ب ( و
   ) .     ً                                     تفصيالً لتعريف البنود التى يتم تغطية مخاطرها  "    ١٠١  أت "    إلى   "   ٩٨  أت "            والفقرات من 

                                                                    إلغاء أو تعويض أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات              مدى    هى    : 
            لنقدية ألداة                                                                                         النقدية لبند تمت تغطية مخاطره من خالل التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات ا             

   .         المخاطر     تغطية



                               الخـصائص والمخـاطر للعقـد          عن                               والمخاطر للمشتقات الضمنية              الخصائص        اختالف  )  أ   (
     ").  ٣٣  ت  أ "  ،  "  ٣٠  ت  أ "      فقرات   ال      راجع  (       األصلي 

                           كافة حقوق الخيـار أو حـق     :      مثال   (  .                  تعريف المشتقات        تستوفى                 أداة منفصلة        وجود  )  ب ( و
                                                                   تتضمن خطر محدد إلى أداة مالية أخرى تتضمن نوع مختلف من                              تحويل أداة مالية  

  ).      الخطر 
                         أن التغيرات فى القيمة     و                                  يتم قياسها بالقيمة العادلة                                         تكون األداة المالية المركبة ال       أن  )  ج ( و

           المـشتقات    (               و الخـسائر        أ              األربـاح             من خـالل                االعتراف بها     تم   ي            المشتقة        العادلة
                                             الى معترف به بالقيمة العادلة من خالل األربـاح      م       التزام                            الضمنية فى أصل مالى أو      

    ).                      أوالخسائر ال يتم فصلها 
                                                                                    إذا تم فصل األداة المشتقة الضمنية، تتم المحاسبة عن العقد األصلي بموجب هذا المعيار إذا 

                         ً                                               في حين تتم المحاسبة طبقاً لمعيار آخر مناسـب إذا كـان العقـد                                 العقد أداة مالية         هذا    كان
                                                                 وال يتناول هذا المعيار ما إذا كان يجب عرض األداة المالية المشتقة  .    الية                األصلى أداة غير م

   .                                     منفصلة فى قائمة المركز المالى من عدمه        الضمنية 



                                        إذا أحتوى العقدعلى مشتقة ضمنية واحدة أو   "   ١١ "                                  وبغض النظر عما جاء فى الفقرة    - أ  ١١
                       صل مالى أو إلتزام مالى                                                            أكثر فإنه يمكن للمنشأة تبويب العقد المختلط بكامله على أنه أ

   :                                                بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إال إذا
                                                             الضمنية ال تعدل بشكل جوهرى القيمة العادلة نتيجة تغيير           )         المشتقات (               كانت المشتقة    )   أ (

 .                                 التدفقات النقدية المرتبطة  بالعقد
     :    مثل  (        محظور                                                             كان من الواضح بتحليل بسيط أو بدون تحليل أن فصل األداة الضمنية  )  ب (  أو

                                  ً                                           ً        خيار السداد المعجل الموجود ضمنياً في عقد  قرض يسمح لصاحبه أن يسدد الدين معجـالً      
   . )                             ً بقيمة تكلفته المستهلكة تقريباً







              أو جـزء مـن     (                          على جزء من األصل المـالى    "   ٢٣ "    إلى   "   ١٧ "                  تطبق الفقرات من    ) أ   (
                  يكون الجزء الذى -              وفقط عندما-       عندما  )                                 مجموعة متشابهة من األصول المالية 

 :                                            يتوافر فيه شرط من الشروط الثالثة التالية         استبعاده     سيتم 
        وعة من         أو مجم   (                      من األصل المالى        فقط          محددة         ت نقدية      تدفقا              يتضمن الجزء     )  ١ (

      فى   ً اً      طرف        المنشأة                                   على سبيل المثال عندما تكون        ، )                         األصول المالية المتشابهة  
                                                                              عقد مبادلة سعر فائدة مجزأ والذى بمقتضاه يكون ألحد األطراف الحق فـى              
                                                                                     التدفقات النقدية من الفائدة و ليس له الحق فى التدفقات النقدية مـن أصـل               

                  علـى التـدفقات      "   ٢٣ "       إلـى     "   ١٧ "                                             لدين ، فى هذه الحالة تطبق الفقرات من          ا
   .                   النقدية من الفوائد 

               أو مجموعة من     (                                             من التدفقات النقدية من األصل المالى         ً اً                       يتضمن الجزء فقط نصيب     )  ٢ (    أو  
                                    على سبيل المثال عندما تكـون        ،                     النسبة والتناسب        أساس     على    )                          األصول المالية المتشابهة  

  %   ٩٠                                                                       فى ترتيبات يكون بموجبها ألحد األطراف الحق فى الحـصول علـى               ً اً ف     طر        المنشأة
                                        دين ، فى هذه الحالة يتم تطبيق الفقـرات    ال                                                    كحصة من كل التدفقات النقدية الناتجة من أداة         

                                    وفى حالة وجود أكثر من طرف ، فـال                        من التدفقات النقدية    %   ٩٠     على    "   ٢٣ "     إلى    "   ١٧ "    من  
 .                              صة متناسبة من التدفقات النقدية                              يستلزم األمر حصول كل منهم على ح

   أو  (                                                      من جزء محدد من التدفقات النقدية ألصل مـالى            ً اً                       يتضمن الجزء فقط نصيب     )  ٣ (    أو  
         على سبيل   .                    النسبة و التناسب     أساس    على   )                                مجموعة متشابهة من األصول المالية

                                             فى ترتيبات يكون بموجبها ألحد األطراف الحـق    ً اً      طرف        المنشأة                     المثال عندما تكون    
                        ، فيتم تطبيق الفقرات                                        كحصة من التدفقات النقدية للفوائد      %   ٩٠             الحصول على       فى  
 .                    من التدفقات النقدية   %   ٩٠    على   "   ٢٣ "    الى   "   ١٧ "   من 



                      على األصـل المـالى       "   ٢٣ "     إلى    "   ١٧ "                                            فى جميع الحاالت األخرى تطبق الفقرات من         ) ب   (
ـ      ).                                                     أو مجموعة من األصول المالية المتشابهة بأكملها          (         بأكمله      ال                  على سبيل المث

                            أو األخيرة من التحصيالت          األولى  %   ٩٠                  بتحويل الحق فى      )  ١   (       المنشأة             عندما تقوم   
  %   ٩٠   ) ٢   (  أو   )                                       أو مجموعة األصول المالية المتشابهة      (                            النقدية من األصل المالى     

                                                                          من التدفقات النقدية من مجموعة المديونيات مقابل ضمان لتعويض المشترى عـن    
                                         مديونيات المحولة ، وفى هـذه الحالـة                       من أصل قيمة ال     %  ٨        حتى          االئتمان       خسائر  

                  أو مجموعة األصول     (                            على األصل المالى بأكمله       "   ٢٣ "     إلى    "   ١٧ "                   تطبق الفقرات من    
   .  )                          المالية المتشابهة بأكملها

                 من األصل المالى  ً اً           إلى إما جزء  "   ٢٦ "    إلى   "   ١٧ "              فى الفقرات من   )         أصل مالى (           يشير مصطلح  و
       و إلى   أ      أعاله    )  أ (                           كما هو موضح فى الفقرة        )                                          أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة        ( 

     . )                                           أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة بأكملها (                    األصل المالى  بأكمله 

                                                                          فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقديـة مـن األصـل               تنتهى ) أ   (
      .         المالى

  "   ١٩ "   و    "   ١٨ "                                                       بتحويل األصل المالى على النحو الموضح بالفقرات                المنشأة      تقوم  )  ب ( و أ
   ".   ٢٠ "                ً                من الدفاتر طبقاً للفقـرة               االستبعاد                           ً             على أن يكون التحويل مستوفياً لشروط       

     ).                                      لتحديد الطريقة المعتادة لبيع أصل مالى  "   ٣٨ "            راجع الفقرة  (

    .                                                                قامت بتحويل الحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية من األصل المالى ) أ   (
       التزام                                                                       احتفظت بالحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية ولكن يفترض وجود            )  ب (  أو

            تعاقـدى          لتـزام                                         ً         التدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى طبقاً ال            تلك            لسداد         تعاقدى
    ".  ١٩ "                           ه الشروط الواردة فى الفقرة          تنطبق علي



                                                      لسداد مبلغ إلى المستلم النهائى ما لم يتم تحصيل مبلغ       التزام         المنشأة  ى   عل    ليس  ) أ   (
                           قصيرة األجل التى تدفعها                           وال تعتبر السلفيات      ،                              معادل من األصل المالى األصلى    

                                                          ترداد لكامل المبلغ باإلضافة إلى الفوائـد المـستحقة                             مع الحق فى االس           المنشأة
   .                                       بسعر الفائدة فى السوق مخالفة لهذا الشرط

   إال      ً                                            طبقاً لعقد التحويل بيع أو رهن األصل المالى األصلى                 يحظر على المنشأة   أن   )  ب (  و 
 .                                                   تقديمه كضمان للمستلم النهائى لسداد التدفقات النقدية                إذا كانت ستقوم ب

                                               تدفقات نقدية يتم تحصيلها بالنيابة عـن                                 نشأة ملتزمة بتحويل أية      الم     كون   ت    أن    )  ج (   و  
         ها الحق                                      باإلضافة إلى أن المنشأة ليس ل                                           المستلم النهائى بدون تأخير جوهرى،    

                                                                                      فى إعادة استثمار هذه التدفقات النقدية، فيما عدا االستثمار فى النقدية أو مـا            
        قائمـة      ) "  ٤ (         مصرى رقم     ً                                  طبقاً للتعريف الوارد بمعيار المحاسبة ال  (           فى حكمها  

                                                               خالل فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ           ) "                   التدفقات النقدية   
             مـن تلـك                                                                       السداد الفعلى للمستلم النهائى ، على أن تحول الفوائـد المتولـدة      

   .                     إلى المستلم النهائى             االستثمارات 

                                                               بتحويل مخاطر ومنافع ملكية األصل المالى بصورة جوهريـة                 المنشأة           إذا قامت    ) أ   (
          التـزام                                                         األصل المالى من الدفاتر، وتعترف فقط كأصـل أو                   باستبعاد             فإنها تقوم   

   .                            ة أو المحتفظ بها عند التحويل         ات الناشئ       االلتزام                     بالناتج عن الحقوق أو 
                                                      بشكل جوهرى بكل مخاطر ومنافع ملكية األصـل المـالى،           المنشأة             إذا احتفظت    ) ب   (

 .                                  أن تستمر فى االعتراف باألصل المالى       المنشأة     فعلى 
                                                              بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهرى بكل مخاطر ومنافع ملكيـة               المنشأة                إذا لم تقم     )   ج (

                                         ما إذا كانت الزالت محتفظة بالـسيطرة                    أن تحدد           المنشأة                        األصل المالى فإن على     
   :             فى هذه الحالة  .                على األصل المالى

                      األصل المالى مـن             باستبعاد             أن تقوم             ، فعليها            بالسيطرة        المنشأة                إذا لم تحتفظ      )  ١ (
                             بالنـاتج عـن الحقـوق أو            التـزام                                        الدفاتر على أن تعترف فقط كأصـل أو      

   .                                     ات الناشئة أو المحتفظ بها عند التحويل     لتزام  اال
                          فى االعتـراف باألصـل            ستمرار                           بالسيطرة فإن عليها اال           المنشأة            ذا احتفظت    إ  )  ٢ (

       راجـع   (                       فى األصل المـالى                المستمر                                        المالى للمدى الذي يتناسب مع تدخلها     
     ").  ٣٠ "       الفقرة 





   .                 القيمة الدفترية
       مالى       التزام                        ً          أى أصل مالى جديد وناقصاً أى       ً اً     متضمن  (                      المقابل المستلم     ) ١ (        إجمالي  )  ب ( و

                                                                    أرباح أو خسائر متراكمة سبق االعتراف بها مباشرة فى حقـوق                  أية  ) ٢ ( و   )    جديد
     "). ) ب (  ٥٥ "          راجع فقرة   (           الملكية 

   .            من الدفاتر        استبعاده                      ة على الجزء الذى سيتم                       القيمة الدفترية المحمل ) أ   (
      ً   متـضمناً   (               من الدفاتر           استبعاده                                                 إجمالى القيمة المستلمة عن الجزء الذى سيتم           ) ب ( و

                   أرباح أو خسائر     ية  وأ  )                  ات مفترض وجودها        التزام    ية                 ً       أصول جديدة ناقصاً أ      ية أ
                              وسبق االعتراف بها مباشرة فى        استبعاده                                  متراكمة مرتبطة بالجزء الذى سيتم   

   .   )") ب (  ٥٥ "            راجع الفقرة    (            حقوق الملكية
                                                             و الخسائر المتراكمة المرتبطـة باألصـل ككـل والـسابق            أ               وتوزع األرباح   

                                                                    االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء المعترف به والجزء الذى 
   .                         القيمة العادلة لكل جزء     أساس                من الدفاتر على      استبعد



         ن مـدى    إ    ف  ،                         فى ضمان األصل المحول          ً   متمثالً        المنشأة         تدخل          استمرار             عندما يكون    ) أ   (
   :        ألى من   قل                 يقاس بالقيمة األ       المنشأة     تدخل 

   .                قيمة األصل المحول ) ١ (
             بـسدادها            المنـشأة      الب                                                       الحد األقصى من القيمة المستلمة التى يمكن أن تط         ) ٢ (

   ) .           قيمة الضمان (
           الـشراء      خيار                     فى حق الشراء أو حق       ً  متمثالً       المنشأة         تدخل          استمرار             عندما يكون    ) ب   (

                               يقاس بقيمة األصل المحـول             المنشأة                                          لألصل المحول أو كالهما، فإن مدى تدخل        
               لشراء المكتوب   ا    خيار                    شراؤه وفى حالة حق        المنشأة             الذى قد تعيد 



                   ال يزيـد عـن             المنشأة              ن مدى تدخل     إ                                  صل تم قياسه بالقيمة العادلة ف         أل 
         الشراء     خيار  ق ـ     عر حـ                                        ألى من القيمة العادلة لألصل المحول أو س لـ  ق         القيمة األ

   ").  ٤٨ ت أ "          راجع فقرة   ( 
                                     ً                                       عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثالً فى صورة حق خيـار التـســوية              )   ج (

                                       أحكام مشابهة لألصل المحول ، فإن مـدى      أو         النقدية  
                                          ً                               استمرار تدخل المنشأة يقاس كما لو كان ناتجاً عن حق خيار تسوية غير نقديـة   

   .     أعاله   )  ب (                    على النحو الموضح فى 

          ، إذا كان        المنشأة                   ات المحتفظ بها لدى      لتزام                                       بقيمة التكلفة المستهلكة للحقوق و اال     ) أ   (
   .                                               األصل المحول يتم قياسه بطريقة التكلفة المستهلكة 

                     المنشأة عندما تقاس                ظ بها لدى              ات المحتف      لتزام                               بالقيمة العادلة للحقوق و اال       )   ب (  أو
   .                                             ، إذا كان األصل المحول يقاس بالقيمة العادلة               على أساس مستقل



   .            من الدفاتر        استبعاده                           ة الدفترية للجزء الذى سيتم      القيم ) أ   (
     أية    و            من الدفاتر           استبعاده                                                   إجمالى القيمة المستلمة مقابل األصل الذى سيتم          )  ب (   و      

                                                                          أرباح أو خسائر متراكمة مرتبطة به وسبق االعتراف بها مباشـرة فـى             
             و الخـسائر    أ                      وتـوزع األربـاح          ،   ") ) ب (  ٥٥ "            راجع فقرة     (                حقوق الملكية   

                                                                   ة والتى سبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء                   المتراكم
                     بنـسبة القيمـة             استبعاده                                               الذى سيستمر االعتراف به والجزء الذى سيتم        

   .                 العادلة لكل منهما

                                ً             ً       الحق فى بيع أو رهن الضمانات طبقـاً لعقـد أو طبقـاً                          إذا كان للمحول إليه    ) أ   (
       بـصفة                                    تبويب هذه األصول فى الميزانية              إعادة                        فعلى المحول لألصل    ،    لعرف

                                                على سبيل المثال كأصول تـم إقراضـها  أو            (                           مستقلة عن األصول األخرى     
    ).                                               أدوات حقوق ملكية مرهونة أو مديونيات معاد شراؤها



     مـة     بقي                                       نات المرهونة له، فيجب أن يعتـرف                                           إذا قام المحول إليه ببيع الضما      ) ب   (
              عـن تعهـده      )                        مقيمة بالقيمة العادلة   (    ات       لتزام                               التدفقات من البيع وكذلك باال    

 .                   بإعادة هذه الضمانات
                          ً                                                    إذا أخفق المحول لألصل طبقاً لشروط العقد وأصبح ليس لـه الحـق فـى                )   ج (

                                   الضمانات من الـدفاتر وعلـى                   استبعاد هذه                                  المطالبة بهذه الضمانات، فيجب     
                                                      ً                     لمحول إليه األصل االعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس أوليـاً بالقيمـة            ا

     من      لتزام    اال       استبعاد                                                            العادلة، وإذا كانت هذه الضمانات قد تم بيعها بالفعل فيتم     
 .                                     الدفاتر عن تعهده بإعادة هذه الضمانات 

                                          يجب أن يستمر المحول لألصل فى االعتـراف        "  ج "                               فيما عدا ما جاء فى البند        )   د (
 .                                              ت وعلى المحول إليه أال يعترف بهذه الضمانات كأصل        بالضمانا

  -              وفقط عندما-                    من ميزانيتها عندما  )           أو جزء منه (         المالى      لتزام      اال       المنشأة       تستبعد 
           ينتهى إما  





  "  ٩ "            فى فقـرة                                           ا حتى تاريخ االستحقاق كما تم تعريفها                    المحتفظ به            االستثمارات  )  ب (   و  
 .        الفعلية                                                            والتى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة 

                                                                    فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مـسجل فـى                      ستثمارات  اال  )  ج (   و  
        يعتمـد               بطريقـة                         قياس قيمتها العادلة                                         البورصة فى سوق نشط والتى ال يمكن        

            التى يجـب    و                                                          والمشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية غير المسعرة               عليها  
  ،   "   ٨٠ ت أ "                  راجع الفقـرتين    (                                                      تسويتها بهذه األدوات والتى يتم قياسها بالتكلفة        

     ")   ٨١ ت أ "
                                                  ً                           تخضع األصول المالية المحددة كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة            و

               جميع األصول            كما تخضع   .   "    ١٠٢ "     إلى    "   ٨٩ "                                     التغطية الواردة فى الفقرات من        
                                                                                    المالية فيما عدا تلك األصول المقومة بالقيمة العادلة من خـالل األربـاح أو               

  "   ٧٠ "     إلـى   "   ٥٨ "               ً            حالل القيمة طبقاً للفقرات من                             الخسائر للمراجعة ألغراض اضم  
    ".  ٩٣ ت أ "    إلى   "   ٨٤  ت  أ "        قرات من   ــ ف   وال











                                                                              فى حالة األصل المالى الذى له تاريخ استحقاق ثابت ، يتم استهالك األرباح أو         
                                                                                الخسائر على مدار العمر المتبقى لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق           

                                                       علية ، ويتم استهالك أى فرق بـين القيمـة علـى                                         باستخدام طريقة الفائدة الف   
                                                                             أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق علـى مـدار            
                                                                                     العمر المتبقى لألصل المالى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بالمثل كمـا هـو             

                        و فى حالـة اضـمحالل        .                                                    الحال بالنسبة الستهالك أية عالوة أو خصم إصدار         
                                  أرباح أو خسائر سبق االعتراف                       إعادة تبويب أية             ً        المالى الحقاً يتم                قيمة األصل   

                       ً      األرباح أو الخـسائر طبقـاً                                  بنود الدخل الشامل األخرى إلى                      بها مباشرة ضمن    
  ".  ٦٧ "      لفقرة 

                                                                                 فى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظـل األربـاح أو                ) ب   (
                عندئـذ يـتم       ،        رف فيه                                                      الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التص        

                                   و فى حالة اضـمحالل قيمـة األصـل       ،          الخسائر   أو                          االعتراف بها فى األرباح     
                        االعتراف بها مباشرة              خسائر سبق     أو          أرباح                    إعادة تبويب أية             ً        المالى الحقاً يتم    

  ".  ٦٧ "                      ً       األرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة                             بنود الدخل الشامل األخرى إلى     ضمن 



                  مـالى مبـوب             التـزام                                  أو خسارة من أصل مالى أو            مكسب                   يتم االعتراف بأى     ) أ   (
 .                                 أو الخسائر ضمن األرباح والخسائر                              بالقيمة العادلة من خالل األرباح

                                           أو خسارة  من األصل المالى المتـاح             مكسب                           يتم االعتراف مباشرة بأى      ) ب   (
              فى القيمة                               فيما عدا خسائر االضمحالل                              بنود الدخل الشامل األخرى           ضمن      للبيع

     ملحق  (                                 ح و خسائر تقييم العمالت األجنبية          و أربا    ")   ٧٠ "     إلى    "   ٦٧ "             الفقرات من    (
                 و فى هذا الوقت  .                                       وذلك حتى إلغاء األصل المالى من الدفاتر  ")  ٨٣   ت   أ "         فقرة    ) أ (

            بنود الدخل                                                        األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن                     إعادة تبويب      يتم  
           المحـسوبة                                                  األرباح أو الخـسائر ، إال أن الفائـدة              إلى     ً  سابقاً                 الشامل األخرى   

                   ضمن األرباح أو       بها              يتم االعتراف      ")  ٩ "      فقرة   (                                   باستخدام طريقة الفائدة الفعلية     
                و يتم االعتراف     )  "      اإليراد "  )   ١١ (                                 معيار المحاسبة المصرى رقم          راجع (         الخسائر  

                                                                                  بتوزيعات األرباح الخاصة بأداة حقوق الملكية المتاحة للبيع فـى األربـاح أو            
ـ           المنشأة                             الخسائر عند اإلعالن عن حق               معيـار         راجـع   (  ا                       فى الحـصول عليه

   )).  ١١ (                    المحاسبة المصرى رقم 

















         معترف        التزام                                                                هى تغطية خطر التعرض للتغيرات فى القيمة العادلة ألصل أو           
       لتزام                                                             مؤكد غير معترف به أو جزء محدد من ذلك األصل أو اال                  ارتباط        به أو   
                                                      رتبط بخطر محدد يمكن أن يؤثر علـى األربـاح أو                 و الم            المؤكد      رتباط      أو اال 

   .       الخسائر



   :                                                      هى تغطية خطر التعرض للتقلبات فى التدفقات النقدية والتى
                     مثل كـل أو بعـض        (               معترف به          التزام                            ترتبط بخطر محدد ألصل أو       ) ١ (

                                                                          مدفوعات الفوائد المستقبلية بالنسبة للمديونيـة ذات سـعر الفائـدة           
 .                                          أو معامالت متوقعة مؤكدة الحدوث بدرجة عاليه   )     تغير   الم

 .                                  يمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسائر ) ٢ (
  )  ج (

  

















أرباح العقد اآلجل





                                                                                               ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر على أداة التغطية المرتبطة بالجزء الـسارى والفعـال              
         وذلك فى       ضمن                                            للتغطية والذى سبق االعتراف به مباشرة       

 .                                               األرباح أو الخسائر عند التصرف فى العملية األجنبية















































ات نقدية من  بحقوقها التعاقدية للحصول على تدفقمنشأةالترتيبات التي بموجبها تحتفظ ال
األصل المالي مع تحمل االلتزام التعاقدي لسداد تدفقات نقدية لواحد أو أكثر من المستفيدين 

  ).من المعيار)" ب(١٨" فقرهال(

  ).من المعيار" ٢٠"فقره ال(تقييم تحويل مخاطر ومنافع الملكية 



  تقييم تحويل السيطرة على األصل المالى



  التحويالت المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر



  التحويالت غير المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر

  استمرار التدخل في األصل المحول

  جميع األصول

  األصول المقومة بالتكلفة المستهلكة



  األصول المقومة بالقيمة العادلة



  جميع التحويالت



  أمثلــة

 : عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية  )أ(

 :                  ً نفس األصول تقريبا –عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية  )ب(

 :  حق االستبدال–ة عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالي )ج(



 :  الشراء بالقيمة العادلةحق الشفعة فى  )د(

 :  واحدمعاملة البيع والشراء في آن  )هـ(

 : خيارات البيع والشراء ذات األرباح العالية  )و(

يستبعد من الدفاتر : خيارات البيع وخيارات الشراء غير المربحة  )ز(

ال (األصول التى يمكن الحصول عليها علي الفور التي تخضع لخيار شراء محايد )ح(
إذا احتفظت منشأة بخيار شراء علي أصل يمكن : )ينطوي علي أرباح أو خسائر

ل الحصول عليه علي الفور في السوق وكان الخيار محايد ، عندئذ يتم استبعاد األص
  :من الدفاتر ألن لمنشأة



ب و مكت محايداألصل غير الممكن الحصول عليه علي الفور الذي يخضع لخيار بيع )ط(
إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالي غير ممكن الحصول عليه على : المنشأةمن 

ربح ، عندئذ فان المنشأة الفور من السوق وقامت بالدخول فى خيار بيع مكتوب غير م
ال تكون قد احتفظت أو حولت جميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة كبيرة بسبب خيار 
البيع المكتوب ، وتحتفظ المنشأة بالسيطرة علي األصل إذا كان خيار البيع ذا قيمة 
كبيرة تكفي لمنع المحول إليه من بيع األصل ، وفي هذه الحالة يستمر استبعاد األصل 

فقره الراجع (الدفاتر في حدود استمرارية مشاركة المحول منه في األصل من 
وتقوم المنشأة بتحويل السيطرة علي األصل إذا كان خيار البيع غير ذى ") ٤٤أت"

قيمة كافية تمنع المحول إليه من بيع األصل ، وفي هذه الحالة يستبعد األصل من 
  . الدفاتر

 : جلآ شراء بالقيمة العادلة أو عقد إعادة شراء األصول التي تخضع لخيار بيع أو )ى(
يستبعد من الدفاتر األصل المحول الذي يخضع فقط لخيار بيع أو شراء أو عقد إعادة 
شراء آجل له سعر إعادة شراء أو ممارسة خيار مساو للقيمة العادلة لألصل المالي 

  .صورة جوهريةقي وقت الشراء حيث إنه يتم تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية ب
تقوم المنشأة بتقييم تحويل األصل المالي الذي  :                                    ًخيارات الشراء أو البيع المسددة نقدا  )ك(

يخضع لخيار بيع أو شراء أو عقد أو إعادة شراء آجل يسدد نقدا لتحديد هل قامت 
باالحتفاظ أم بنقل جميع مخاطر ومنافع األصل ، وإذا لم تحتفظ المنشأة بجميع مخاطر 

فع ملكية األصل المالي المحول بصورة جوهرية ، عندئذ تحدد هل احتفظت و منا
وال يعنى السداد النقدي لخيار البيع أو الشراء أو . بالسيطرة على األصل المحول أم ال

راجع (عقد إعادة الشراء اآلجل في حد ذاته قيام المنشأة بتحويل السيطرة علي األصل 
  ). بعاليه) ط( ، )ح(، ) ز(والفقرات " ٤٤أت"فقرة ال

 إعادة شراء يتيح شرط استبعاد الحسابات خيار : شرط استبعاد الحسابات   )ل(
للمنشأة الحق في إعادة المطالبة باألصول المحولة التي تخضع لبعض القيود ، وبشرط 
إال ينتج عن مثل هذا الخيار قيام المنشأة إما باالحتفاظ أو بتحويل جميع مخاطر 

كية ، فأنه يمنع االستبعاد من الدفاتر فقط في حدود المبلغ الخاضع إلعادة ومنافع المل
، علي سبيل المثال إذا ) بافتراض أن المتنازل إليه ال يستطيع بيع األصول(الشراء 

كانت القيمة الدفترية والمتحصالت من تحويل األصول الخاصة بالقروض تبلغ 
جمالي قيمة القروض التي يمكن  ويمكن استرجاع أي قرض فردى إال أن إ١٠٠٠٠٠



 من القرض ٩٠٠٠٠ ، عندئذ فإن ما قيمته ١٠٠٠٠إعادة شراؤها ال يمكن أن تتجاوز 
  .يمكن استبعاده 

يمكن أن تحتفظ المنشأة  : خيارات الشراء بدون قيود وتحفظات   )م(
ء دون قيود والتى تقوم بخدمة األصول المحولة بخيار شرامنها التي قد تكون محول 

                                                                          لشراء األصول المحولة المتبقية عندما ينخفض مبلغ األصول القائمة عند مستو  معين 
عنده تصبح تكاليف خدمة هذه األصول محملة بأعباء بالنسبة لمنافع الخدمة ، وبشرط 
أال ينتج عن خيار الشراء هذا احتفاظ أو تحويل لمخاطر ومنافع الملكية وعدم 

يع األصول ، فان هذا الخيار يمنع االستبعاد من الدفاتر فقط استطاعة المحول إليه ب
  . في حدود مبلغ األصول الخاضعة لخيار الشراء 

للمحول إليه يجوز أن تقدم المنشأة :  المحتفظ بها وضمانات االئتمان المعاونةالفوائد )ن(
 أن دعم بتجميع بعض أو كل الفوائد المحتفظ بها في األصل المحول ، وكبديل يجوز

تقدم المنشأة للمحول إليه دعم ائتماني في صورة ضمان ائتماني قد يكون غير محدود 
وإذا احتفظت المنشأة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع . أو محدود بمبلغ معين

ملكية األصل المحول ، يستمر استبعاد األصل كلية من الدفاتر ، وإذا احتفظت المنشأة 
منافع المرتبطة بالملكية واحتفظت بالسيطرة يمنع ببعض وليس جميع المخاطر وال

االستبعاد من الدفاتر في حدود مبلغ النقدية أو األصول األخرى المطلوب من المنشأة 
  .سدادها

                        ً      ً     يجوز للمنشأة أن تبيع أصال  ماليا  إلي  : إجمالي مبادالت العائد  )س(
 المحول إليه بموجبها يتم تحويل جميع محول إليه وإبرام مبادلة عائد إجمالية مع

التدفقات النقدية من مدفوعات الفوائد من األصل األساسي إلي المنشأة مقابل مبلغ ثابت 
أو متغير وتقوم المنشأة بتحمل أية زيادات أو تخفيضات في القيمة العادلة لألصل 

  .األساسي وفي هذه الحالة يحظر استبعاد األصل كله من الدفاتر 
يجوز أن تقوم المنشأة بتحويل أصل مالى للمحول إليه بسعر : بادالت سعر الفائدة م )ع(

فائدة ثابت وتبرم مبادلة سعر فائدة مع المحول إليه للحصول هلي سعر فائدة ثابت 
                                                                        وتسدد سعر فائدة متغير بناء  علي مبلغ افتراضي يساوى أصل مبالغ األصل المالي 

دة استبعاد األصل المحول من الدفاتر بشرط أن المحول وال تمنع مبادلة سعر الفائ
تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي المدفوعات التي تتم علي األصل 

  .المحول



                                      ً      ً يجوز ألية منشأة أن تنقل للمحول إليه أصال  ماليا   : مبادالت استهالك سعر الفائدة )ف(
الك سعر الفائدة مع المحول إليه بفائدة ثابتة يتم سداده مع الوقت وإبرام مبادلة استه

                                                                           للحصول علي سعر فائدة ثابت وسداد سعر فائدة متغير بناء  علي مبلغ افتراضي وإذا 
ما تم استهالك القيمة االفتراضية للمبادلة بحيث تتساوى مع أصل مبلغ األصل 
المحول القائم في أي تاريخ ، فإن المبادلة ينتج عنها بصفة عامة احتفاظ المنشأة 

خاطر السداد المعجل وفى هذه الحالة إما أن  تستمر المنشأة فى االعتراف بإجمالى بم
األصل المحول أو تستمر في االعتراف باألصل المحول في حدود استمرار مشاركتها 
فيه ، وعلي العكس إذا كان استهالك القيمة االفتراضية للمبادلة ال يرتبط بالمبلغ 

إن هذه المبادلة ال ينتج عنها احتفاظ المنشأة بمخاطر األصلي القائم لألصل المحول ، ف
السداد المعجل ، ومن ثم فإنه ال يمنع استبعاد األصل المحول من الدفاتر بشرط أن 
تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي مدفوعات الفوائد التي تتم علي 

خاطر أو منافع هامة وال ينتج عن المبادلة احتفاظ المنشأة بأية م. األصل المحول 
  .أخرى خاصة بالملكية علي األصل المحول























)أى الفائدة بالسعر األساسي أو بالسعر بدون مخاطر(القيمة الزمنية للنقود 

:االئتمان رخط

:أسعار صرف العمالت األجنبية 

: أسعار السلع





















































 فى المعالجة المحاسبية للمخصصات و االلتزامات  هذا المعيار جميع المنشآتتطبق  - ١
  :فيما عدا واألصول المحتملة المحتملة 

  ).خسارةمحمل ب(البنود التي تنتج عن العقود تحت التنفيذ إال إذا كان العقد    )أ(
  .ملغاة)  ب(
  . مصرى آخربىتم تغطيتها بواسطة معيار محاسيالبنود التي   )ج(





  :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعني المذكور قرين كل منها   -١٠
  . وال المقدارالتوقيت هو التزام غير محدد :المخصص

 والذي أحداث حدثت في الماضي هو التزام حال على المنشأة ناتج من :االلتزام
  .قتصادية ا لموارد متضمنة منافع ةطلب تسويته حدوث تدفقات خارجيت

 هو الحدث الذي يؤدى إلى خلق التزام قانوني أو حكمى والذي يترتب :الحدث الملزم
.عليه عدم وجود بديل واقعى للمنشأة إال تسوية هذا االلتزام























 و يتم تسويتها لنهاية الفترة الماليةتاريخ كل يجب أن يتم فحص المخصصات فى 
فإذا أصبح من غير المحتمل أن يكون هناك تدفق خارج . لتعكس أفضل تقدير حال 

.لتزام فيتم رد المخصص      ً                            متضمنا  للمنافع االقتصادية لتسوية اال



االلتزام الحالى فى ظل ذلك العقد و بخسارة فيعترف بإذا كان لدى منشأة عقد محمل 
.يتم قياسه كمخصص



:ينشأ االلتزام الحكمى المتعلق بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة 
  :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 
الوظائف و العدد التقديرى للعاملين الذين سوف يتم األماكن و ) ٣( و

    .تعويضهم إلنهاء خدمتهم
  .التكاليف التى سيتم تحملها ) ٤(و 
  .التوقيت الذى سوف يتم فيه تطبيق الخطة ) ٥(و 

لدى الجهات التى سوف تتأثر بخطة إعادة الهيكلة أنها قد أعطت توقعا ) ب(و 
على فى تنفيذها أو إعالن أهم سوف تقوم بتنفيذها عن طريق البدء الف

  .ئيسية للجهات التى سوف تتأثر بهاالمكونات الر





:على المنشأة أن تفصح لكل نوع من أنواع المخصصات عن 
  القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة  )أ (

تدعيم المخصصات اإلضافية التى تم تكوينها خالل الفترة ، بما فى ذلك   )ب( و 
  . الموجودة المخصصات

  .خالل الفترة ) حدثت و تم تحميلها على المخصص: بمعنى ( المبالغ المستخدمة   )ج( و 
  .المبالغ غير المستخدمة و التى تم ردها خالل الفترة  ) د (و  
) المبالغ المقيمة بمعدالت خصم ( الزيادة خالل الفترة فى القيمة الحالية  )هـ( و 

  .غيير فى معدل الخصم الناشئة عن مرور الوقت و األثر الناتج عن أى ت
  .و ال يوجد إلزام باإلفصاح عن المعلومات المقارنة 



  : المخصصات عن  انواععلى المنشأة أن تفصح لكل نوع من
لتزام و الوقت المتوقع ألية تدفقات خارجة االشرح مختصر عن طبيعة ) أ(

  .للمنافع االقتصادية 
.  التدفقات الخارجة إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت لتلك) ب(و 

 دقيقة ، فعلى المنشأة اتوعندما يكون من الضرورى أن يتم تقديم معلوم
أن تفصح عن االفتراضات األساسية التى تم افتراضها فيما يتعلق بأحداث 

  ".٤٨"مستقبلية كما هو مشار إليه فى الفقرة 
العتراف به  أية استردادات متوقعة و قيمة األصل الذى تم بالفعل اقيمة)  ج(و  

  .لتلك االستردادات المتوقعة 

































شروط االعتراف
وااللتزامات االلتزاماتوأصول مقتناة قابلة للتحديد تخصيصأو بويبت

. تجميع أعمال عمليةفيالمحتملة

االعترافمبدأعلىاستثناءات
والقياساالعترافمبادئمنلكلاستثناءات
  القياسمبدأعلىاستثناءات

































































































    :                                                                     تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  - ٤
                                                                             هى الفترة التى تصدر فيها  قوائم مالية دورية عن فترة أقل من سنة              :               الفترة الدورية 

   .           مالية كاملة



                                                                    تعنى القوائم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من            :   رية                      القوائم المالية الدو    
  ،   )                      عرض القوائم المالية    )  ١ (                                         كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم        (                  القوائم المالية   

   .              للفترة الدورية  )                     كما ورد بهذا المعيار (                                    أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية 



   :         ما يلى –           كحد أدنى -                              تتضمن القوائم المالية الدورية   - ٨
   .         مختصرة                قائمة مركز مالى    )  أ (

   .                 قائمة دخل مختصرة    ) ب (  و   
                            قائمة دخل شامل مختصرة  ) ج (  و   

   .                           التغيرات فى حقوق الملكية                   قائمة مختصرة توضح      ) د (     و  
     .                                    قائمة التدفقات النقدية المختصرة   )  ه (     و  

   .              أهم اإليضاحات   ) و (   و    

                                               فى تقريرها المالى الدورى فيجب أن يتفق                                                     عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة        -
                   لقـوائم الماليـة    ل  )  ١ (                                                             شكلها ومحتواها مع ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقـم         

   .       الكاملة
                                                                                      عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى يجب أن تتـضمن                -

                   التـى تتـضمنها                               العناوين والمجاميع الفرعية-            كحد أدنى  -                        هذه القوائم المختصرة    
                                        ً                                                آخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً اإليضاحات الهامة كمـا يتطلبهـا هـذا             
                                                                                          المعيار ، باإلضافة إلى بعض البنود أو اإليضاحات التى إذا ما حذفت تكون القـوائم               

   .                              المالية الدورية المختصرة مضللة
                    ة الـدخل للفتـرة                        فى األرباح بقائم                         األساسى أو المنخفض                        يجب عرض نصيب السهم   

   .                                         سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة 





    إلى   "   ١٥ "                                                    ً                      باإلضافة إلى اإلفصاحات عن األحداث والمعامالت الهامة وفقاً للفقرات من           -
        فـى   -                  كحـد أدنـى      -                                                       على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانـات التاليـة             ،    "  ج  ١٥ "

                                                                                         اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يفصح عنها فـى أى              
                                                 و يجب أن تثبت هذه البيانـات علـى أسـاس             .           الدورية                               مكان آخر بالقوائم  المالية    

                                  ومن ناحية أخرى يجب أن تفـصح         .                                                   وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه       
                                                                  المنشأة عن األحداث والمعامالت الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية 

     مع                                                                          فقرة تنص على أنه قد تم إتباع نفس السياسات واألسس المحاسبية المتبعة           ) أ (
                                                                                     القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو ما إذا كان هناك          

   .                                                               تغيير فى هذه السياسات و األسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التغيير 
   .                                                 التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية   ) ب (
                          ات أو حقوق الملكية أو                                                              طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على األصول أو االلتزام           ) ج (

                                                                           صافى األرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلـك لطبيعتهـا أو    
   .                حجمها أو تأثيرها



                                                                                      طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات المحاسبية  للمبالغ المثبتة فى الفتـرات                ) د (
        سـبية                                                                                  الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقـديرات المحا          

   .                                           للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة 
     .                  أدوات حقوق الملكية                                      إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و    )  هـ (
      األسهم                               هم الواحد وذلك لألسهم العادية و                                      التوزيعات اإلجمالية لألسهم ككل أو للس      ) و (

    .      األخرى
                     لتوزيـع الجغرافـى                                                             إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب األنشطة أو حسب ا            ) ز (

      يجـب      .  (         ً                                                             وذلك طبقاً لألساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعـات          
                                                                                     اإلفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقـط إذا كـان معيـار              

                  يقضى بـضرورة                        بالقطاعات التشغيلية        الخاص     )    ٤١ (                       المحاسبة المصرى رقم    
    ).                      لمالية السنوية للمنشأة                                    اإلفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم ا

                                                                                      األحداث التالية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القـوائم الماليـة                ) ح (
   .              للفترة الدورية

                                                                          تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خالل الفترة الدورية بما فى ذلك تجميع األعمال    ) ط (
               يل األجـل أو                                   شركة تابعة أو استثمار طو                        فقدان السيطرة على                    أو االستحواذ أو    

                             وفى حالة تجميع األعمال تقوم  .                                           إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين  
                      ً                         المنشأة باإلفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار        

  

                                                                    قوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فيجب اإلفـصاح                  إذا كانت ال    -  ١٩
                                                                                      عن ذلك ، و ال يمكن وصف القوائم  المالية الدورية للمنشأة على  أنها متفقة                
                                                                                   مع معايير المحاسبة المصرية إال إذا كانت متفقة مع كـل متطلبـات معـايير               

   .                المحاسبة المصرية

   :              للفترات ما يلى  )                    المختصرة أو الكاملة (                      تتضمن التقارير الدورية  -  ٢٠
                   قائمة مركز مالى                                                    فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و                              قائمة المركز المالى     ) أ (

   .                                                  مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة



                              ساس مجمع من بداية الـسنة                                                           قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أ           ) ب (
                                      ة عن الفترات الدوريـة المقابلـة                                                      المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارن      

   .                         خالل السنة السابقة مباشرة    )                     الحالية وحتى تاريخه (
                                                            عن الفترة الدورية الحالية وعلى أساس مجمع من بدايـة                  الشامل                قائمة الدخل       )  ج (

                              المقارنة عن الفترات الدورية         الشامل   دخل                                    السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم ال
   .                         خالل السنة السابقة مباشرة    )                     الحالية وحتى تاريخه  (          المقابلة 

                                                                          قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية    ) د (
                                                                                      حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة الماليـة الـسابقة              

   .       مباشرة 
                                                                                     قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتـى                )ـ  ه (

   .                                                                  تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة

                                                                                       عند تحديد كيفية االعتراف أو قياس أو تبويب أو اإلفصاح عـن بنـد مـن البنـود                  -
                              النسبية لذلك البند على أساس                                                   ألغراض القوائم المالية الدورية ، يتعين تقدير األهمية

                                            و يجب األخذ فى االعتبار  عند تحديد األهمية       .                                            البيانات المالية للفترة المالية الدورية    
                                                                                         النسبية أن القياس ألغراض الفترات الدورية قد  يعتمد على التقديرات بدرجة أكبـر              

   .                                                     من االعتماد على القياس الفعلى للبيانات المالية السنوية



                  ة و تغيـر هـذا                                                                               إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معين              -
             ً       ً                                                                         التقدير تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية األخيرة لذات السنة المالية ولم يـتم نـشر               

                                                             عن الفترة الدورية ، يتعين اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى       مستقلة              قوائم مالية   
   .                                                                التقديرات وذلك باإليضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة

                                                                                        يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها المالية الدورية أن تطبـق نفـس الـسياسات                 -  ٢٨
                                                                                          المحاسبية المطبقة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا السياسات المحاسبية           



                      سوف تنعكس على القوائم         والتى     صدرت                                               التى تم تغييرها بعد آخر قوائم مالية سنوية      
        السنوية  (                                                                           المالية السنوية التالية،  وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنشأة 

                                                    يجب أال  تؤثر على قياس نتائج أعمال المنـشأة            )                                  ، النصف سنوية أو الربع سنوية     
                                                                                           السنوية،  ولتحقيق هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدوريـة              

   .                                           يجب أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه





                                                                                      ال يتم تأجيل أو تعجيل اإليرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضـية                  -
                                                                                              خالل السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية  إذا كان التأجيل أو التعجيل غير               

   .                        ية السنة المالية للمنشأة            مناسب فى نها

                                                                                          يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة و المتقلبة خالل السنة المالية ألغراض إعداد               -  ٣٩
                                                                                  الية  الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النـوع مـن                            القوائم الم 

   .                              التكلفة فى نهاية السنة المالية

                                                                                             يتم تصميم إجراءات القياس المتبعة إلعداد القوائم المالية الدورية للتأكـد مـن أن                -
                                                                                            البيانات الناتجة عنها يمكن االعتماد عليها و أنه قد تم االفصاح عن كـل البيانـات                
                                                                                         المالية الهامة والتى تساعد على فهم المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها ، و  فى          

                                                                      س لكل من القوائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير مـن                              حين أن أسس القيا   
                                                                                      األحيان على التقدير المعقول ، إال أن إعداد القوائم المالية الدوريـة بـصفة عامـة         

   .                                                              يتطلب استخدام للتقديرات بصورة  أكبر من القوائم المالية السنوية



                                                                                      يتم إظهار أية تغييرات فى السياسات المحاسبية بخالف التى يحددها معيار محاسبى               
   :                                    جديد أو تفسير جديد له من خالل ما يلى 

                            لسنة المالية الحالية كما                                                              إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة ل          ) أ     (
        ً                                                                             يتم أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنـة أليـة             
                                                      ً                              سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية السنوية وذلك طبقاً لمعيـار المحاسـبة            

     ) . ٥ (            المصرى  رقم 
         لـسياسة                                                                             عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة الماليـة لتطبيـق ا              )  ب (    أو  

                                                                                       المحاسبية الجديدة على جميع الفترات السابقة ، يتم تعـديل القـوائم الماليـة              
                                                                                      للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحاليـة ، و كـذلك الفتـرات             
                                                                                     الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية الـسابقة وذلـك لتطبيـق الـسياسة             

   .        ريخ ممكن                                     المحاسبية الجديدة بأثر الحق فى أقرب تا
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  معيار احملاسبة املصرى
   ٢٠١٥ املعدل) ٣١(رقم 

  اضمحالل قيمة األصول
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  ٢٠١٥المعدل ) ٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم 
 اضمحالل قيمة األصول

 
  المحتويات

 
 فــقرات 

 ١ هدف المعيار

 ٥-٢ نطاق المعيار

  ٦ تعريفات
  ١٧-٧  تحديد األصل الذى قد يحدث اضمحالل فى قيمته

  ٥٧-١٨  القيمة االسترداديةقياس 
قياس القيمة االستردادية لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر 

  إنتاجي محدد
٢٤  

  ٢٩-٢٥                           ً             صافى القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع
  ٥٧-٣٠  القيمة االستخدامية

  ٣٨-٣٣  أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية
  ٥٣-٣٩  دية المستقبلية العناصر المكونة لتقديرات التدفقات النق

  ٥٤  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية 
  ٥٧-٥٥  سعر الخصم 

  ٦٤-٥٨  االعتراف وقياس خسارة االضمحالل فى القيمة
  ١٠٨-٦٥  وحدات توليد النقد والشهرة

  ٧٣-٦٦  تحديد وحدة توليد النقد التى ينتمى إليها األصل 
  ١٠٣-٧٤  دفترية لوحدة توليد النقدالقيمة االستردادية والقيمة ال

  ٩٩-٨٠  الشهرة 
  ٨٧-٨٠  توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد

  ٩٠-٨٨  اختبار اضمحالل القيمة للوحدات المولدة للنقد التى تتضمن شهرة
  ٩٩-٩٦   توقيت اختبارات اضمحالل القيمة 
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  ١٠٣-١٠٠   األصول العامة للمنشأة 
  ١٠٨-١٠٤   توليد النقدخسارة اضمحالل قيمة وحدة

  ١٢٥-١٠٩  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة 
  ١٢١-١١٧  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل المنفرد

  ١٢٣-١٢٢  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة وحدة مولدة للنقد
  ١٢٥-١٢٤  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة 

  ١٣٧-١٢٦  فصاحاال
التقديرات المستخدمة لقياس القيمة االستردادية للوحدات المولدة للنقد 
التى تحتوى على شهرة أو أصول غير ملموسة ليس لها أعمار إنتاجية 

  محددة 

  
١٣٧-١٣٤  

    ) أ( ملحق 
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  ٢٠١٥  المعدل)٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم 
  ل قيمة األصولاضمحال

  
  هدف المعيار

يهدف هذا المعيار إلى وضع اإلجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها لضمان أن    – ١
 بقيمة                 ًويصبح األصل مثبتا  . االسترداديةأصولها قد تم إثباتها بقيم ال تتجاوز قيمتها 

تجاوز القيمة المتوقع استردادها  إذا كانت قيمته الدفترية تاالسترداديةأكثر من قيمته 
ت اضمحلوفى هذه الحالة فإن األصل يعتبر قد  ، من خالل استخدام أو بيع األصل

يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بإثبات الخسارة الناجمة عن هنا و، قيمته 
 يحدد المعيار الحاالت التي يتعين فيها أن تقوم المنشأة ، ول قيمة ذلك األصلاضمحال

فصاحات معينة عن  قيمة األصل ، كما يوصى بإلاضمحالإلغاء الخسارة الناجمة عن ب
  .ل في قيمتهااضمحالاألصول التي حدث 

  نطاق المعيار  
  : ل في قيمة كافة األصول بخالفضمحال هذا المعيار عند المحاسبة عن االيطبق – ٢

  ).ون المخز) ٢(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( المخزون )  أ   (
) ٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء ) ب(و 

  ).عقود اإلنشاء
) ٢٤(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الضريبية المؤجلة  ) ج(و 

  ).ضرائب الدخل
) ٣٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الناشئة عن مزايا العاملين ) د(و 

  ) .ا العاملينمزاي
) ٢٦(األصول المالية المدرجة في نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم ) هـ(و

  .األدوات المالية االعتراف والقياس
  .ملغاة) و(و 
األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ) ز(و 

راجع معيار المحاسبة (      ً                                       مطروحا  منها التكاليف المقدرة عند  نقطة البيع 
   ).لزراعةا) ٣٥(المصرى رقم 
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تكاليف االقتناء المؤجلة واألصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية ) ح(و
                                    ً                            لشركات التأمين بموجب عقود تأمين طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  .عقود التأمين) ٣٧(
 ةالمبوب) رى التخلص منهاالجاأو مجموعات األصول ( األصول غير المتداولة ) ط(و

) ٣٢(                               ً                            كأصول محتفظ بها بغرض البيع طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير " 

  ".المستمرة
طبق هذا المعيار على المخزون أو األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء أو األصول ال ي – ٣

  غير المتداولةة أو األصول الناشئة عن مزايا العاملين أو األصولالضريبية  المؤجل
غرض البيع المبوبة كأصول محتفظ بها ل) أو مجموعة األصول الجارى التخلص منها(

 على هذه األصول تتضمن متطلبات السارية الحالية المصريةألن معايير المحاسبة 
  .معينة إلثبات هذه األصول واالعتراف بها وقياسها

  : يطبق هذا المعيار على األصول المالية المبوبة– ٤
لمالية القوائم ا " ) ٤٢(المحاسبة المصرى رقم ما ورد في معيار كشركات تابعة ك)  أ(

  ".المجمعة 
االستثمارات ) " ١٨ ( المحاسبة المصرى رقمشركات شقيقة كما ورد في معيارك) ب(

  ".في شركات شقيقة
 المحاسبة المصرى تركة كما ورد في معيارمشروعات مشكحصص ملكية فى ) ج(

  ".الترتيبات المشتركة  ")٤٣(رقم 
لمعيار المحاسبة المصرى  األخرى ، يتم الرجوع  الماليةل قيمة األصولضمحالبالنسبة الو 

  ).٢٦(رقم 
 المحاسبة  ال يطبق هذا المعيار على األصول المالية التي  تقع ضمن نطاق معيار– ٥

ال يطبق كذلك على األصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط و) ٢٦ (المصرى رقم
 المحاسبة         ً       بيع طبقا  لمعيار الالزراعي المقومة بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف

ت قيمته بناء اضمحلدد ما إذا كان األصل المعاد تقييمه قد ويح ، )٣٥(المصرى رقم 
   :على األسس المتبعة لتحديد القيمة العادلة

إذا كانت القيمة العادلة لألصل هى قيمته السوقية و الفرق الوحيد بين القيمة ) أ (
                                 ً                                     العادلة لألصل وقيمته العادلة ناقصا  تكلفة البيع هى تكاليف إضافية مباشرة 

  :الستبعاد هذا األصل 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

٧٤٧

إذا كانت تكلفة االستبعاد زهيدة فتكون القيمة االستردادية لألصل المعاد ) ١ (
على سبيل ( بالضرورة قريبة أو أكبر من قيمة إعادة التقييم ) مالمقي( تقييمه 

فى هذه الحالة وبعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، ). المثال القيمة العادلة
فمن غير المحتمل أن األصول المعاد تقييمها يصيبها االضمحالل و بالتالى 

  .تصبح القيمة االستردادية فى غير حاجة إلى تقدير 
                                                        ً              كانت تكلفة االستبعاد غير زهيدة فتكون القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع إذا ) ٢(

لألصول المعاد تقييمها بالضرورة أقل من القيمة العادلة ولذلك سوف 
تضمحل قيمة األصل المقيم إذا كانت قيمته فى االستخدام أقل من قيمة إعادة 

الحالة وبعد تطبيق فى هذه ) . على سبيل المثال القيمة العادلة( التقييم 
متطلبات إعادة التقييم ، تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار لتحديد ما إذا كان 

  .األصل قد اضمحل أم ال
إذا كانت القيمة العادلة لألصل حددت على أساس غير القيمة السوقية فإن قيمة )  ب (

ستردادية  ، قد تكون أكبر أو أقل من القيمة اال) القيمة العادلة( إعادة التقييم 
ولذلك و بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار عند 

  .تحديد ما إذا كان األصل قد اضمحل أم ال 
  تعريفات 

  : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها– ٦
ف به لألصل بعد خصم أى مجمع لإلهالك أو  وهى المبلغ الذي يتم االعترا:القيمة الدفترية

  .ل فى قيمتهضمحالاالستهالك  أو خسائر اال
 تدفقات نقدية التى تولد من األصول  يمكن تحديدها أصغر مجموعة:الوحدة المولدة للنقد

غيرها من األصول أو  التدفقات النقدية الداخلة من كبير عنبشكل  و تكون مستقلة داخلة
  ..مجموعات األصول

 وهى األصول بخالف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية :ألصول العامة للمنشأةا
  . والوحدات األخرى المولدة للنقد محل االختبار من  الوحدة المولدة للنقد  لكلالمستقبلية

 وهى التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة بالتخلص من أصل أو وحدة :تكاليف التخلص
  .استبعاد تكاليف التمويل ومصروفات الضرائب الدخلية بعدمولدة للنقد 

لتكلفة فى القوائم بديلة ل أو أية قيمة أخرى  الثابت هى تكلفة األصل: القيمة القابلة لإلهالك
  .  له فى نهاية عمره اإلنتاجى المقدر             ً                 المالية ناقصا  القيمة التخريدية
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بلة لإلهالك من األصل الثابت على العمر هو التحميل المنتظم للقيمة القا): االستهالك(اإلهالك 
  ).أو استهالك األصل غير الملموس على مدار االستفادة المتوقعة منه( اإلنتاجى المقدر له 

السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة هى : القيمة العادلة 
  . في السوق في تاريخ القياسنمنظمة بين المشاركي

 المبلغ الذى تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ى ه:ل فى القيمةضمحالة االخسار
  . لهااالسترداديةالمولدة للنقد عن القيمة 

و  أ                       ً              هى قيمته العادلة ناقصا  تكاليف البيع: لألصل أو للوحدة المولدة للنقداالسترداديةالقيمة 
  . أيهما أكبر االستخدامية قيمته 

  :إما أن يكون  العمر اإلنتاجى
  . تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل الفترة التي)  أ    (
عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها عدد وحدات اإلنتاج أو ) ب(أو 

  .من ذلك األصل 
 حدوثها من أي ع هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق:االستخداميةالقيمة 

  . ل أو وحدة مولدة للنقدأص
 تحديد األصل الذي قد يحدث اضمحالل في قيمته

 ، وهذه الشروط االسترداديةمتى يجب تحديد القيمة " ١٧"إلى " ٨" تحدد الفقرات من – ٧
                                      ً           ولكنها تطبق بنفس الشكل على األصل منفردا  أو الوحدة " أصل "حتستخدم  مصطل

   .المولدة للنقدية
  :على النحو التالي  مقسمة  فى هذا المعيار فهي       أما بقية ما ورد

 .االسترداديةمتطلبات وشروط قياس القيمة " ٥٧ "إلى" ١٨ " منتحدد الفقرات)  أ (
  .مولدة للنقدية وحدة ةليشير لألصل المنفرد أو ألي" أصل"ويستخدم مصطلح 

خسائر شروط االعتراف والقياس بالنسبة ل" ١٠٨"إلى " ٥٨"من تحدد الفقرات ) ب (
ل القيمة واالعتراف به اضمحال ويتم تناول ما يتعلق بقياس .ل القيمةاضمحال

ما  أ"٦٤ " إلى"٥٨" من بالنسبة لألصول الفردية بخالف الشهرة في الفقرات 
 القياس واالعتراف بالنسبة لخسائر تتناولفإنها " ١٠٨ "إلى" ٦٥"من الفقرات 
  .كذلك الشهرة  والمولدة للنقديةل القيمة للوحدات اضمحال
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ل اضمحالمتطلبات وشروط إلغاء خسائر " ١١٦ "إلى" ١٠٩ " منتحدد الفقرات) ج(
 ينطبق مولدة للنقدية وحدة والقيمة المثبتة في فترات سابقة بالنسبة ألي أصل أو 

 .مولدة للنقدية وحدة أيةفي هذه الشروط على األصل الفردي أو " أصل "مصطلح 
، " ١٢١ "إلى" ١١٧ " منلفردي وردت في الفقراتوهناك شروط إضافية لألصل ا

" ١٢٢ "الفقرتين في المولدة للنقدية فقد وردت الشروط اإلضافية وبالنسبة للوحدة 
  ". ١٢٥ "و"  ١٢٤ "الفقرتينفي  فقد وردت  للشهرة وبالنسبة ،" ١٢٣ "و

أن  اإلفصاح عنها بشيجبالمعلومات التي " ١٣٣ "إلى" ١٢٦ " منتحدد الفقرات) د  (
 المولدة للنقديةل القيمة وإلغائها بالنسبة لألصول والوحدات اضمحال خسائر

 اإلفصاح اإلضافية للوحدات متطلبات" ١٣٧ "إلى" ١٣٤ " منوتحدد الفقرات.
األصول غير الملموسة ذات األعمار  وأ الموزع عليها الشهرة المولدة للنقدية

  .ل القيمةالاضمحار ب غير المحددة وذلك ألغراض اختاإلنتاجية
" ١٢" والفقرات من االستردادية قيمته قيمته الدفترية عندما تتجاوز يضمحل األصل – ٨

خسائر          ً                                        تقدم وصفا  لبعض الدالالت والمؤشرات على إمكانية حدوث "  ١٤ "إلى
ل في قيمة األصل ، فإذا ظهرت أي من هذه الدالالت والمؤشرات فإنه يتعين اضمحال

وفيما عدا ما ورد فى فقرة ، االسترداديةل تقدير رسمي للقيمة على المنشأة أن تقوم بعم
ل في ضمحال حدوث خسارة نتيجة االاحتمال داللة على أية لم تكن هناك ، إذا" ١٠"

قيمة األصل فإن هذا المعيار ال يتطلب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير رسمي للقيمة 
  . االستردادية

 ما إذا كان هناك أى نهاية الفترة المالية تاريخ  كل فيتقدر يتعين على المنشأة أن – ٩
 وإذا كان األمر كذلك، فإنه يجب .ل في قيمة أصلاضمحال حدوث احتمالمؤشر على 

  . لألصلاالسترداديةأن تقوم المنشأة بعمل تقدير للقيمة 
ل القيمة ، تقوم المنشأة بما ضمحال بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مؤشر ال– ١٠

  : يلي
               ً                              ل القيمة  سنويا  لألصل غير الملموس الذي له عمر اضمحالاء اختبار إجر  ) أ(

 وذلك بمقارنة لالستخدامإنتاجى غير محدد أو األصل غير الملموس غير المتاح 
ويمكن إجراء هذا االختبار في أي وقت . االسترداديةقيمته الدفترية مع قيمته 

 إجراء اختبارات ويجوز.  كل سنةمنفي السنة بشرط إجرائه في نفس الوقت 
 تم االعتراف إذا أنه إال  .في أوقات مختلفة لألصول غير الملموسة المختلفة

ل اضمحال                           ً                                      بهذا األصل غير الملموس أوليا  أثناء السنة الحالية يتم إجراء اختبار 
 .القيمة لهذا األصل قبل نهاية هذه الفترة
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 ً     ً            ا  طبقا  للفقرات من  فى عملية تجميع أعمال سنويالمقتناةإجراء اختبار للشهرة  ) ب(
 ".٩٩"إلى " ٨٠"

قدرة األصل غير الملموس على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية كافية السترداد قيمته  – ١١
لالستخدام عنها بعد  األصل إتاحة وذلك قبل  تخضع لدرجة أكبر من عدم التأكدالدفترية

ل القيمة اضمحالختبار وبالتالي يتطلب هذا المعيار قيام المنشأة بااتاحته لالستخدام 
 يتاح بعد          ً                                                 مرة سنويا  وكذلك القيمة الدفترية لألصل غير الملموس الذي لم قلعلى األ

  .لالستخدام
ل في قيمة األصل فإنه يجب على المنشأة أن اضمحال حدوث احتمال وعند تقدير مدى – ١٢

   : المؤشرات التالية-كحد أدنى  -تأخذ في االعتبار 
  :معلومات المصادر الخارجية لل

حدوث انخفاض ملموس فى القيمة السوقية لألصل أثناء الفترة أكثر مما هو   ) أ(
 .متوقع نتيجة مرور الوقت أو االستخدام المعتاد 

 أو سوف تحدث ة سلبى على المنشأة أثناء الفترأثر حدوث تغيرات ملموسة ذات  ) ب(
دي في المستقبل القريب في البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ االقتصا

 .لها تم تخصيص األصل التىوالتشريعي الذي تعمل فيه المنشأة أو في السوق 
حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على االستثمارات أو في معدالت العائد ) ج(

األخرى في السوق خالل الفترة وأن يكون من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير 
 لألصل مما يسفر عن االستخدامية على سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة

  . لألصلاالسترداديةل ملموس في القيمة اضمحال
 Market إذا تجاوزت القيمة الدفترية لصافى أصول المنشأة قيمها الرأسمـالية) د(

Capitalizationطبقا  ألســعار السوق               ً     .  
  : للمعلوماتةالمصادر الداخلي

  .لتوافر دليل تقادم أو تلف مادي في األص) هـ (
بى على المنشأة  خالل الفترة أو يتوقع سلحدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير ) و(

 وهذه ،حدوثها في المستقبل القريب الذي يستخدم فيه األصل أو يتوقع استخدامه 
التغيرات تشمل تخريد األصل والخطط الخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها األصل 

صرف في األصل أو بيعه قبل التاريخ المتوقع أو إعادة هيكلتها أو خطط تتعلق بالت
  .)( تقدير العمر اإلنتاجى لألصل بحيث يكون له نهاية محددةةوإعاد

                                                
)(  بمجرد أن يفى األصل بشروط التبويب كمحتفظ به لغرض البيع) أو يدرج ضمن مجموعة مستبعدة مبوبة

                                                            ً                 فإنه يستبعد من نطاق هذا المعيار و يتم معالجته المحاسبية طبقا  لمعيار المحاسبة ) كمحتفظ بها لغرض البيع
  ".األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة) " ٣٢(المصرى رقم 
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 األداء االقتصادي لألصل أو يتوقع سوءتوافر دليل من التقارير الداخلية تشير إلى ) ز(
  .            ًأن يكون سيئا 

 األرباح فى استثمار من مؤشرات وجود اضمحالل عند اعتراف المستثمر بتوزيعات) ح( 
  :فى شركة تابعة أو شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة مشتركة ما يلى  

عندما يزيد الرصيد الدفترى لالستثمار فى القوائم المالية المستقلة عن )  ١   (
األرصدة الدفترية الواردة فى القوائم المالية المجمعة لصافى أصول 

  .لشهرة المرتبطة بها المنشأة المستثمر فيها بما فى ذلك ا
عندما تزيد التوزيعات عن إجمالى الدخل الشامل فى المنشأة المستثمر فيها ) ٢(

  .فى الفترة التى يعلن فيها التوزيع
نه يجوز أن تقوم المنشأة بتحديد حيث إ. ليست شاملة " ١٢" الحاالت المدرجة في الفقرة – ١٣

 أن تقوم المنشأة بتحديد  هذا يتطلبإمكانية اضمحالل األصل ودالئل أخرى تشير إلى 
ل القيمة طبقا اضمحال أو في حالة الشهرة تقوم بإجراء اختبار االسترداديةالقيمة 
  " .٩٩ "إلى" ٨٠ " منللفقرات

  :منها ل في قيمة األصول اضمحال احتمالدالئل من التقارير الداخلية إلى قد تشير  – ١٤

أو االحتياجات النقدية التالية لتشغيل األصل أو أن التدفقات النقدية القتناء األصل ) أ(
  .التقديريةصيانته ، أعلى مما هو مقدر في الموازنة 

أن تكون التدفقات النقدية الفعلية بالصافي أو أرباح التشغيل أو الخسائر الناجمة ) ب(
  .التقديريةعن األصل ، أسوأ مما هو مقدر في الموازنة 

التدفقات النقدية الصافية أو األرباح التشغيلية  تاتقديرحدوث تراجع ملموس في ) ج(
  .في الخسائر المتوقعة من األصل أو الزيادة الملموسة

 لألصل عند تجميع أرقام الفترة خارجةوجود خسائر تشغيلية أو تدفقات نقدية ) د(
  .                                 ًالحالية مع األرقام المتوقعة مستقبال 

 قلل القيمة على األاضمحال إجراء اختبار يتطلب هذا المعيار" ١٠"فقرة ال كما ورد في – ١٥
 محدد أو غير المتاح إنتاجىمرة كل سنة لألصل غير الملموس الذي ليس له عمر 

 "١٠" ما جاء بالفقرة متى يتم تطبيق وبغض النظر عن .وكذلك الشهرة ،  لالستخدام
 السترداديةالتقييم القيمة  يطبق عند تحديد هل هناك احتياج ن مفهوم األهمية النسبيةفإ
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 السابقة أن القيمة العمليات الحسابيةعلى سبيل المثال ، إذا أظهرت . لألصل 
 لألصل تتجاوز بكثير قيمته الدفترية عندئذ ال تحتاج المنشأة إلى إعادة تقييم االستردادية

 ما لم يقع أي حدث يؤدى إلى استبعاد هذا الفرق وبالمثل قد تظهر االسترداديةالقيمة  
 تجاه أي مؤشر ة حساسية لألصل ال تتسم بأياالستردادية السابقة أن القيمة تالتحليال

  ".١٢"فقرة الورد في 

إذا حدثت زيادة في أسعار فائدة السوق عن المعدالت " ١٥" في الفقرة  كإيضاح لما ورد– ١٦
                                                                 ً           األخرى للعائد على االستثمار في السوق أثناء الفترة ، فإنه ليس مطلوبا  بموجب هذا 

  لألصل في الحاالت االسترداديةعيار أن تقوم المنشأة بعمل تقديرات رسمية للقيمة الم
  :التالية

حساب القيمة  سعر الخصم المستخدم في أثرإذا لم يكن من المحتمل أن يت  ) أ(
 على سبيل المثال ، الزيادات في . لألصل بالزيادة في تلك األسعار االستخدامية

قد ال يكون لها تأثير ملموس على سعر الخصم أسعار الفائدة على المدى القصير 
 .             ً المتبقي طويال االفتراضىبالنسبة لألصل الذي يكون عمره 

 االستخدامية القيمة حساب سعر الخصم المستخدم في أثرإذا كان من المحتمل أن يت ) ب(
 االسترداديةإال أن تحليل الحساسية السابق للقيمة . لألصل بالزيادة في أسعار السوق 

  :يوضح

 االسترداديةل جوهري في القيمة اضمحالأنه من غير المحتمل أن يكون هناك  )١(
على سبيل المثال .ألن من المحتمل حدوث زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية 

، في بعض الحاالت ، قد يكون هناك منشأة قادرة على إظهار أنها تقوم بتسوية 
 .سوق زيادة في أسعار الأيةاإليرادات للتعويض عن 

 إلى حدوث االسترداديةل في القيمة ضمحالنه من غير المحتمل أن يؤدى االأ) ٢(  أو
 .ل في قيمة األصلضمحالخسائر جسيمة  نتيجة اال

ل في قيمته ، فإن هذا قد اضمحال إذا كان هناك مؤشر على أن أصل ما سوف يحدث – ١٧
أو القيمة ) االستهالك( اإلهالك ة طريقأن المتبقي أو اإلنتاجىيشير إلى أن العمر 
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 المطبق المصرى ةبموجب معيار المحاسبوتعديلها المتبقية لألصل يتعين مراجعتها 
  .  ل قيمة األصلاضمحالعلى هذا األصل حتى إذا لم يتم إثبات أية خسائر ناجمة عن 

  قياس القيمة االستردادية
صل بالصافي أو القيمة  على أنها سعر بيع األاالستردادية يحدد هذا المعيار القيمة – ١٨

تحدد متطلبات قياس القيمة " ٥٧"إلى " ١٩" له أيهما أعلى ، والفقرات من االستخدامية
ولكنه ينطبق على األصل " أصل" ، وهذه المتطلبات تستخدم اصطالح االستردادية

  .      ً                        ًمنفردا  أو الوحدة التي تدر نقدا 
، على االستخداميةالصافي وقيمته                      ً                        ليس من الضروري دائما  أن نحدد سعر بيع األصل ب– ١٩

فمعنى ذلك أنه ال  أي من هذه المبالغ القيمة الدفترية لألصل ، تجاوزسبيل المثال، إذا 
  . القيمة األخرىلتقدير هناك داعوليس فى قيمة األصل ل اضمحال يوجد

  في سوق نشطة ، إال      ًمتداوال  يمكن تحديد سعر البيع بالصافي حتى إذا لم يكن األصل – ٢٠
                 ً                                                          أنه لن يكون ممكنا  تحديد سعر البيع بالصافي في حالة عدم وجود األساس الذي يمكن 

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع األصل يعتمد عليهابناء عليه عمل تقديرات 
من الحقائق و يتعامالن بإرادة  على بينة  كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وبين أطراف

 قيمته أنها لألصل يمكن اعتبار االستردادية القيمة ن فإوفى هذه الحالة. حرة
   .االستخدامية

 ألصل ما تتجاوز بشكل ملموس االستخدامية إذا لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأن القيمة – ٢١
 لهذا األصل يمكن اعتبارها سعر االستردادية األصل ، فإن القيمة هذاصافى سعر بيع 

غالبا بالنسبة ألصل يحتفظ به للبيع، وهذا ألن القيمة بيعه بالصافي ، وهذا هو الحال 
 تتكون من صافى عائد التصرف حيث  لألصل المحتفظ به للتصرف فيهاالستخدامية

ن التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر لألصل حتى التصرف فيه من إ
  .المتوقع أن تكون ضئيلة

تدفقات نقدية ل  إال فى حالة عدم إنتاج األصل بذاته ألصل ل االستردادية تتحدد القيمة – ٢٢
داخلة من االستخدام المستمر له وبشكل مستقل عن سائر األصول األخرى أو 

 تتحدد االسترداديةمجموعات األصول األخرى ، وإذا كان الحال كذلك ، فإن القيمة 
إلى " ٦٥ " منت الفقراراجع(  التي يتبعها األصل تولد نقدية وبالنسبة للوحدة التي 

   :ما لم" ) ١٠٣"
 . يكن سعر بيع األصل بالصافي أعلى من قيمته الدفترية  ) أ(
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 سعر بيعه ويكون  صافى لألصل لتكون قريبة مناالستخداميةتقدير القيمة يمكن ) ب(أو 
 .في اإلمكان تحديد سعر البيع بالصافي له

 يانات الحسابية المختصرة التقديرات والمتوسطات والبتوفرفى بعض الحاالت يمكن أن  – ٢٣
في هذا المعيار لتحديد للحسابات التفصيلية الموضحة   بدرجة معقولة       ً        ًتقديرا  تقريبيا 

  . قيمته االستخداميةسعر بيع األصل بالصافي أو
   إنتاجى محدد لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر االسترداديةقياس القيمة 

ل القيمة ألي أصل غير ملموس ليس له ضمحالاإجراء اختبار " ١٠"فقرة ال تتطلب – ٢٤
 بغض النظر االستردادية           ً                                    محدد سنويا  بمقارنة القيمة الدفترية مع القيمة إنتاجىعمر 

نه يجوز استخدام آخر حسابات أ إال .ل القيمةاضمحالر عن شعن وجود أى مؤ
الحالية ل القيمة في الفترة اضمحال لألصل في اختبار االسترداديةتفصيلية عن القيمة 

  :بشرط توافر الشروط التالية
 من االستخدام المستمر داخلةإذا كان األصل غير الملموس ال يحقق تدفقات نقدية   ) أ(

المستقل بشكل كبير عن األصول األخرى ، وبالتالي يتم اختباره كجزء من الوحدة 
 لم تتغير األصول وااللتزاماتوبالتالى  يتبعها هذا األصل المولدة للنقدية التى

  .االستردادية للقيمة حسابخر نة لهذه الوحدة بدرجة كبيرة منذ آالمكو

 مبلغ يتجاوز القيمة الدفترية لألصل االستردادية للقيمة حسابخر آ أن ينتج عن ) ب( و 
 .بهامش كبير

 للقيمة حسابخر تي وقعت والظروف التي تغيرت منذ آألحداث الفي ضوء ا)  ج( و 
ر القيمة االستردادية الحالية بأقل من القيمة الدفترية االستردادية ، ويكون تقدي
  .لألصل أمر بعيد الحدوث

   تكاليف البيع     ًناقصا صافى القيمة العادلة 
  . ملغاة-٢٥
  .ملغاة – ٢٦
  . ملغاة– ٢٧
تكاليف االستبعاد بخالف تلك التى اعترف بها كالتزام يتم خصمها عند تحديد القيمة  – ٢٨

 القانونية وكذلك تالمصروفا،  ومن أمثلة هذه التكاليف .لبيع              ً         العادلة ناقصا  تكاليف ا
ضريبة الدمغة والضرائب المماثلة وتكاليف نقل األصل والتكاليف اإلضافية المباشرة 
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كما هو محدد في ( الخدمة إال أن مكافآت ترك  .لوضع األصل في حالة تسمح بالبيع
المرتبطة بتخفيض والتكاليف ) "مزايا العاملين)  "٣٨(معيار المحاسبة المصرى رقم 

 دأو إعادة تنظيم المنشأة بعد استبعاد األصل ال تعتبر تكاليف إضافية مباشرة الستبعا
   . األصل

 ويكون هناك  ًا  أصل ما في بعض األحيان أن يتحمل المشترى التزاماستبعاد  يتطلب - ٢٩
زام وتوضح الفقرة بالصافي لكل من األصل وااللت      ً               ناقصا  تكاليف البيع قيمة عادلة 

  .كيف يمكن التعامل مع هذه الحاالت" ٧٨"
  االستخدامية القيمة 

  : لألصل االستخدامية العناصر اآلتية عند حساب القيمة تراعى   -٣٠
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من   ) أ(

 .األصل

كنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية التوقعات بشأن التغيرات المم) ب(         و 
 .ةالمستقبلي

  بدونالقيمة الزمنية للنقود ممثلة فى أسعار الفائدة الحالية في السوق ) ج(و 
  .مخاطر

  .قيمة تحمل عدم التأكد المتأصل في األصل )  د(و 
العوامل األخرى مثل عدم قابلية التسييل والتصفية والتي يظهرها السوق ) هـ(و 

ند تحديد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول ع
  .عليها من األصل

   : ألصل ما ، يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتيةاالستخدامية  وعند إجراء تقدير للقيمة – ٣١
تقدير التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية الناشئة عن   ) أ(

 .مستمر   لألصل وعن بيعه النهائياالستخدام ال

 . تطبيق سعر الخصم المالئم على تلك التدفقات النقدية المستقبلية ) ب(

ما كتسويات إ) " هـ(و) د(و ) ب (٣٠"   يمكن إظهار العناصر الواردة في الفقرة -  ٣٢
 وبغض النظر عن األسلوب ،للتدفقات النقدية المستقبلية أو كتسويات لسعر الخصم

ت التدفقات المنشأة إلظهار التوقعات الخاصة بإمكانية تغير قيمة أو توقيالذي تتخذه 
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النقدية المستقبلية فإن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
إرشادات ) أ(ويوفر المرفق . المستقبلية بمعنى المتوسط المرجح لجميع النتائج الممكنة

  .قيمة الحالية عند قياس قيمة األصل المستخدم  عند استخدام أسلوب الةإضافي
 أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

  : يجب على المنشأةاالستخدامية عند قياس القيمة – ٣٣ 
تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على أساس افتراضات معقولة ومؤيدة   ) أ(

االقتصادية التي ستكون تمثل أفضل تقديرات اإلدارة لمجموعة الظروف واألوضاع 
قائمة على مدار العمر اإلنتاجى المتبقي لألصل ، ويجب إعطاء أهمية لألدلة 

 .والمؤشرات الخارجية

 تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على ضوء آخر الموازنات والتوقعات  ) ب(
اك التي اعتمدتها اإلدارة وأن تغطى تلك التوقعات فترة خمس سنوات ما لم يكن هن

 تدفقات نقدية للداخل أو للخارج مستقبلية أية     ً                          مبررا  لفترة أطول ، ومع استبعاد 
 .متوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة في المستقبل أو من تحسين أو دعم أداء األصل

تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية فيما بعد الفترة التي تغطيها الموازنات ) ج(
ل في ضمحال ، باستخدام معدل نمو ثابت أو متجه لال                        ًوالتوقعات  الصادرة مؤخرا 

السنوات التالية ما لم تكن هناك زيادة في المعدل لها ما يبررها، ويجب أال يتجاوز 
معدل النمو هذا متوسط معدل النمو على المدى الطويل بالنسبة للمنتجات أو 

شاطها أو الصناعات أو بالنسبة للدولة أو الدول التي تمارس فيها المنشأة ن
  . األصل ما لم يكن هناك ما يبرر معدل نمو أعلىالتى يستخدم فيهابالنسبة للسوق 

 ت الحالية للتدفقاالتنبؤات  تقوم اإلدارة بتقدير معقولية االفتراضات التي قامت عليها - ٣٤
النقدية باختبار أسباب الفروق بين التنبوءات الماضية للتدفقات النقدية والتدفقات 

 أن هذه االفتراضات تتفق مع النتائج  منويجب على اإلدارة التأكد، الفعلية النقدية
الفعلية الماضية وأن يدعم ذلك األحداث أو الظروف التي لم تكن قائمة أثناء تحقق 

  . هذه التدفقات النقدية
 بشأن و التى يعتمد عليها  وبشكل عام فإن التوقعات والموازنات المالية الواضحة – ٣٥

ولهذا . ات النقدية المستقبلية لفترات أطول من خمس سنوات ال تكون متاحةالتدفق
 اإلدارة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية تكون قائمة على فترة تقديراتن السبب ، فإ

 النقدية تأقصاها خمس سنوات ، ويجوز لإلدارة أن تستخدم توقعات خاصة بالتدفقا
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 إذا كانت لديها الثقة أطول من خمس سنواتلية تغطى فترة                    بناء  على موازنات ما
 على الخبرة     بناء  - ويمكن أن توضح قدرة اإلدارة يعتمد عليهابأن تلك التوقعات 

  . على التوصل إلى توقعات التدفقات النقدية بدقة لفترات أطول-السابقة 
 لألصل من ىاإلنتاج النقدية حتى نهاية العمر ت   يمكن تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقا– ٣٦

خالل استقراء واستخالص توقعات التدفقات النقدية القائمة على أساس الموازنات 
                      ً    وهذا المعدل يكون ثابتا  أو . والتوقعات المالية باستخدام معدل النمو لسنوات تالية

 ما لم تحدث زيادة في المعدل تتوافق مع المعلومات الموضوعية لالنخفاض امتجه
              ً                   وإذا كان مالئما  ، يكون معدل النمو .  اإلنتاجىورة العمر حول أنماط المنتج أو د

  . أو سلبى ًا صفر
 ، فإنه يكون من المحتمل دخول المنافسين للسوق وتقييد وعندما تكون الظروف مواتية – ٣٧

 معدالت النمو التاريخية على  سوف تواجه صعوبات لتجاوز لذلك فإن المنشأة،النمو
بالنسبة للمنتجات أو الصناعات أو في الدولة أو الدول )     ً مثال  سنة٢٠(المدى البعيد 

  .التي تمارس فيها المنشأة نشاطها أو في السوق التي تستخدم فيها األصل
 وعند استخدام المنشأة لمعلومات وردت في الموازنات أو التوقعات المالية ، فإنها – ٣٨

دة وتمثل تدرس هذه المعلومات من حيث كونها تعكس افتراضات معقولة ومؤي
أفضل تقديرات اإلدارة لمجموعة الظروف واألوضاع االقتصادية التي سوف تكون 

   . المتبقى لألصلاإلنتاجىقائمة على مدار العمر 
    المستقبليةةالعناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدي

  : يجب أن تتضمن التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ما يلى– ٣٩
  . من االستخدام المتواصل لألصلالداخلةوقعات التدفقات النقدية ت) أ(
توقعات التدفقات النقدية للخارج التي تتكبدها المنشأة بالضرورة لتوليد ) ب(

بما في ذلك (التدفقات النقدية الداخلة الناشئة عن االستخدام المستمر لألصل 
لتي يمكن أن ترجع أو وا ) لالستخدامالتدفقات النقدية الخارجة إلعداد األصل 

  .توزع بشكل مباشر على األصل بشكل معقول وثابت
لبيع ) أو سدادها( المتوقع تحصيلها - إن وجدت -صافى التدفقات النقدية ) ج(

  .األصل أو التصرف فيه في نهاية عمره اإلنتاجى
شأن  تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الخصم االفتراضات الثابتة ب– ٤٠

الزيادات في األسعار التي ترجع إلى التضخم بشكل عام ، لذلك ، إذا كان سعر الخصم 
يشمل تأثير الزيادات في األسعار التي ترجع إلى التضخم ، فإن التدفقات النقدية 
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المعدالت العادية ، أما إذا كان سعر الخصم يستبعد التأثير بالمستقبلية يتم تقديرها 
عار بسبب التضخم فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية تكون الناجم عن زيادة األس
  ). معين في األسعار المستقبليةنقصولكن تشمل زيادة أو (في معدالتها  الحقيقية 

 الخدمة اليومية لألصل وكذلك  تشمل التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة – ٤١
جع بشكل مباشر أو يمكن ربطها بدرجة التكاليف غير المباشرة المستقبلية التي تر

  .استخدام األصلبمعقولة وبشكل ثابت 
عندما ال تشمل القيمة الدفترية التدفقات النقدية الخارجة التي ستتحملها المنشأة قبل أن – ٤٢

 أو البيع ، فإن تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية لالستخدام  ًا يكون األصل جاهز
تدفق نقدي خارج آخر يتوقع أن تتكبده المنشأة قبل أن يكون األصل يتضمن تقدير أي 

 تحت اإلنشاء  المثال ، فإن هذا ينطبق على مبنعلى سبيل.  أو البيع لالستخدام  ًا جاهز
  . أو مشروع تنموى أو عمراني لم يستكمل بعد

  :ي تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يليجب أال االزدواج لتجنب – ٤٣
  التدفقات النقدية الداخلة من أصول تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر) أ(

و التي ال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات النقدية الداخلة من األصل محل 
  ).العمالءمثال ذلك األصول المالية مثل  (الدراسة

 كالتزامات تم االعتراف بها تى قدبااللتزامات الالتدفقات النقدية الخارجة المتعلقة ) ب(و
  ).  أو المعاشات أو المخصصاتالموردينمثال ذلك (

 يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل في حالته الراهنة ويجب أال تشمل – ٤٤
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات الداخلة أو الخارجة المستقبلية المقدرة 

  :نشأ مما يلىالتي يتوقع أن ت
  .إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد) أ (  

  .تطوير أو تحسين أداء األصل) ب(أو 
ن القيمة قدرت لألصل في حالته الراهنة فإ     ً                                 نظرا  ألن التدفقات النقدية المستقبلية – ٤٥

  : ال تعكس ما يلياالستخدامية
مثال (وفورات في التكلفة المتعلقة بذلك التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية أو ال) ا(

أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ من إعادة ) ذلك التخفيضات في تكاليف الموظفين
  .هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد
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أداء األصل أو التدفقات النقدية   من أو تزيدن التي تحسالتدفقات النقدية الخارجة) ب(أو 
  .نشأ من هذه التدفقات الخارجةالداخلة المتوقع أن ت

هام و  ، وهو يغير بشكل ومراقب بمعرفة اإلدارة  إعادة الهيكلة هي برنامج مخطط – ٤٦
ويقدم . يؤدى به العمل إما نطاق العمل الذي تقوم به المنشأة أو األسلوب الذي مؤثر

شأة  التوقيت الذي تكون فيه المنتوضحإرشادات ) ٢٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة 
  .  بإعادة الهيكلةةملتزم

 بعض األصول بإعادة الهيكلة أثر أن تتالمتوقعمن ف  ، المنشأة بإعادة هيكلةتلتزم عندما – ٤٧
  :  المنشأة  بإعادة الهيكلةتلتزمهذه ، وعندما 

فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة ألغراض تحديد ) أ(
دمة سوف تعكس وفورات التكلفة و المنافع األخرى من إعادة القيمة المستخ

  )بناء على أحدث موازنة مالية   أو تقديرات معتمدة من اإلدارة( الهيكلة 
تتضمن  فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية إلعادة الهيكلة ) ب(

   ).٢٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة ل     ًطبقا مخصص إعادة الهيكلة 
 قيمة األصل بما يتعدى  من     ً             ماليا  يحسن أو يزيدرأس               ً  المنشأة مصروفا  إلى حين تحمل – ٤٨

ن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ال تشمل التدفقات فإمستوى أدائه الذي تم تقييمه 
  .النقدية الداخلة المقدرة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ من هذه المصروفات 

 الالزمة للمحافظة ةت التدفقات النقدية المستقبلية المصروفات المستقبلي تشمل تقديرا– ٤٩
المولدة عندما تتكون الوحدة  و.على األصل واإلبقاء عليه عند مستوى أدائه الحالي

تشغيل المستمر للوحدة،  مختلفة وجميعها أساسية للإنتاجية أصول لها أعمار من للنقدية
عمليات  من  ًا  يعتبر جزءأقل إنتاجيةأعمار  األصول بأصول أخرى ذات إحاللن فإ

،  اليومية للوحدة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة التشغيل
إنتاجية مختلفة وبالمثل عندما يكون هناك أصل منفرد يتكون من أجزاء ذات أعمار 

 عمليات التشغيل من  ًا  يعتبر جزءأقل إنتاجية األجزاء بأجزاء ذات أعمار إحاللن فإ
  .اليومية لألصل عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي يحققها األصل

  : يجب أال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي– ٥٠
  .التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من األنشطة التمويلية) أ(

  .مقبوضات أو مدفوعات ضريبة الدخل) ب(أو 
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 تتفق مع طريقة تحديد سعر كس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة افتراضات تع– ٥١
  بعض االفتراضات مرتين أو يتم تجاهلهاو إال يؤدى غير ذلك إلى أخذ أثر. الخصم 

ات النقدية المستقبلية بخصم التدفق حسابها ن القيمة الزمنية للنقود يتم               ً  بالمرة ، ونظرا  أل
لنقدية هذه ال تشمل التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من ن التدفقات االمقدرة فإ

فإنه يتم .  الضريبةحسابنه يتم تحديد سعر الخصم قبل و حيث إاألنشطة التمويلية ،
  . الضريبةقبل حساب    ً                                   أيضا  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

) أو سدادها(يها  علل يجب أن يكون تقدير صافى التدفقات النقدية التي سيتم الحصو– ٥٢
ستبعاد أصل ما في  نهاية عمره اإلنتاجى هو المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل ال

 بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و  معاملةعليه من استبعاد األصل في
على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة وذلك  بعد خصم التكاليف المقدرة 

  .الستبعاد األصل 
من استبعاد أصل ما ) أو سدادها(التى سيتم تحصيلها  يتم تحديد صافى التدفقات النقدية – ٥٣

القيمة العادلة لألصل بعد خصم  بطريقة مماثلة لتحديد صافى اإلنتاجى نهاية عمره فى 
  : ، فيما عدا انه عند تقدير صافى التدفقات النقديةتكاليف البيع

 وصلت لألصول المماثلة التىلسائدة في تاريخ التقدير تستخدم المنشأة األسعار ا)  أ(
 ظروف مماثلة للظروف التي  ظل والتي عملت فياإلنتاجىإلى نهاية عمرها 

  .سيتم استعمال األصل فيها
سعار الناجمة  كل من الزيادات المستقبلية في األأثريتم تسوية هذه األسعار حسب ) ب(

نه إذا فى حين أ ،المستقبلية المحددة ) تاالنخفاضا(ن التضخم العام والزيادات ع
استبعدت تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر لألصل وسعر 

 يستبعد أيضا من صافى التدفقات النقدية ثرن هذا األأثر التضخم العام فإالخصم 
  .   األصلاستبعادعند 

ة حيث تعكس القيمة العادلة االفتراضات  تختلف القيمة العادلة عن القيمة االستخدامي-أ٥٣
وبخالف ذلك ، تعكس . التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل 

القيمة االستخدامية آثار العوامل التي قد تخص المنشأة وال تكون مطبقة على المنشآت 
ية إلى الحد على سبيل المثال ، ال تعكس القيمة العادلة أي من العوامل التال. بشكل عام 

  :الذى ال تتوفر فيها بشكل عام للمشاركين في السوق 
القيمة اإلضافية المستمدة من تجميع األصول مثل إنشاء محفظة عقارات استثمارية   ) أ(

 .في مواقع مختلفة
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  .عالقات الترابط بين األصل الذى يتم قياسه واألصول األخرى) ب(و
  .لتي تخص فقط المالك الحالي لألصلالحقوق القانونية أو القيود القانونية ا) ج(و
  .المنافع الضريبية أو األعباء الضريبية التي تخص المالك الحالي لألصل ) د(و

  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية
 تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سوف تتحقق بها ثم يتم خصمها باستخدام – ٥٤

 وتقوم المنشأة بترجمة القيمة الحالية التي تم الحصول . العملةكسعر خصم مناسب لتل
  .االستخدامية القيمة حسابعليها باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ 

  سعر الخصم
  :  سعر الخصم هو السعر قبل الضريبة الذي يعكس التقييم الحالى للسوق لكل مما يلي– ٥٥

  .القيمة الزمنية للنقود) أ   (
 تقديرات التدفقات النقدية تعديل بشأنها التي يتمخاطر المرتبطة باألصل الم) ب(و 

  .المستقبلية
للنقود والمخاطر المتعلقة الحالية للسوق للقيمة الزمنية  أن السعر الذي يعكس التقييمات – ٥٦

باألصل هو العائد الذي يطلبه المستثمرون إذا كان عليهم اختيار استثمار يولد تدفقات 
 لتلك التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من مساويةبالغ وتوقيت ومخاطرة نقدية لم
 ويقدر هذا السعر من السعر الضمني في عمليات السوق الحالية ألصول ،األصل 

 في سوق األوراق المالية مقيدةمشابهة أو من تكلفة المتوسط المرجح لرأس مال منشأة 
المتوقعة و احية قدرتها الخدمية مشابهة من ن) أو محفظة أصول (حد الها أصل و
 الخصم )أسعار (إال أن سعر.الدراسة المرتبطة بها مع األصل محل المخاطر 
عكس المخاطر التي تم بشأنها  سوف ال ت لألصلاالستخدامية لقياس القيمة ةالمستخدم

 تأثير بعض االفتراضات سيحسبتسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وإال 
  .مرتين

تستخدم  ،       ً          مباشرة  من السوق  بصورة                                      ً  عندما ال يكون السعر الخاص بأصل متوفرا  – ٥٧
إرشادات إضافية لتقدير سعر ) أ( ويقدم المرفق .المنشأة بدائل لتقدير سعر الخصم

  .الخصم فى مثل هذه الظروف
  و قياس خسارة االضمحالل فى القيمةاالعتراف 

وقياس خسائر اضمحالل تطلبات االعتراف م" ٦٤"إلى " ٥٩ "ات من حددت الفقر– ٥٨
االعتراف " ١٠٨"إلى " ٦٥"وتتناول الفقرات من . األصل ، وذلك بخالف الشهرة 

  .وقياس خسائر االضمحالل للوحدات المولدة للنقدية و الشهرة 
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 من قيمته الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة أقل ألصل االستردادية القيمة ت إذا كان– ٥٩
 ناتجة عن خسارة االنخفاض ، ويعتبر ذلك االسترداديةلى مبلغ قيمته الدفترية إ

  .ل القيمةاضمحال
  . في الحال األرباح أو الخسائرل في ضمحال يجب االعتراف بخسارة اال– ٦٠
  .ملغاة – ٦١
ل في قيمة أصل تزيد على المبلغ المثبت االضمحال عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة – ٦٢

على المنشأة االعتراف بوجود التزام إذا طلب ذلك معيار ف ،صل       ً        دفتريا  لذلك األ
  . محاسبة مصرى آخر

األصل في ) استهالك(ل القيمة يجب تسوية مبلغ إهالك اضمحال بعد االعتراف بخسارة – ٦٣
التخريدية                                                              ً      الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة الدفترية المعدلة لألصل ناقصا  قيمته

  . على أساس منتظم على مدار عمره اإلنتاجى المتبقي)ن وجدتإ ()المتبقية(
ة ي القيمة فإنه يتم تحديد أية أصول أو التزامات ضريبتخفيض إذا تم االعتراف بخسارة -  ٦٤

،  " ضرائب الدخل" )٢٤(رقم  المصرى مؤجلة متعلقة بذلك بموجب معيار المحاسبة 
  .س الضريبى الخاص بهاألساوذلك بمقارنة القيمة الدفترية المعدلة لألصل مع 

  وحدات توليد النقد و الشهرة
متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها " ١٠٨"إلى " ٦٦ " من توضح الفقرات– ٦٥

 والشهرة و خسائر األصل ، وكذلك تحديد القيمة الدفترية بالنسبة لوحدات توليد النقد
  .االضمحالل المعترف بها

   التي ينتمي إليها األصل تحديد وحدة توليد النقد 
ل قيمة أى أصل فإنه يجب تقييم المبلغ القابل اضمحال إذا كانت هناك أية داللة على – ٦٦

 لالسترداد وإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل ، لألصل المفرد لالسترداد
ليد النقد  لوحدة تولالستردادلألصل المفرد فإنه يجب على المنشأة تحديد المبلغ القابل 

  ).وحدة توليد النقد لألصل( إليها الذى ينتمى
  : ألصل مفرد في الحاالت التاليةلالسترداد ال يمكن تحديد المبلغ القابل – ٦٧

                    ً لقيمته العادلة ناقصا   لتكون مقاربة االستخدامية                ً                 إذا لم يكن ممكنا  تقدير قيمة األصل ) أ(
ير التدفقات النقدية المستقبلية من                          ً    مثال ذلك إذا لم يكن ممكنا  تقد (تكاليف البيع

  ).االستعمال المستمر لألصل على أنها ضئيلة
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إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر والتي هي مستقلة إلى ) ب(
  .حد كبير عن التدفقات النقدية من أصول أخرى 

                      ً توليد النقد لألصل وتبعا   فقط لوحدة االستخداميةوفى هذه الحاالت يمكن تحديد القيمة 
  .االسترداديةلذلك قيمته 

  : مثال 
منشأة تعدين تمتلك سكة حديد خاصة بها لدعم أنشطتها التعدينية، ومن الممكن بيع سكة 
الحديد الخاصة فقط بمقدار قيمتها كخردة ، وال تولد سكة الحديد الخاصة تدفقات نقدية 

لة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة داخلة من االستعمال المستمر والتي هى مستق
  .من الموجودات األخرى للمنجم

 ليس من الممكن تقدير القيمة االستردادية لسكة الحديد الخاصة ألن القيمة االستخدامية 
للسكة الحديد الخاصة ال يمكن تحديدها ، ومن المحتمل أنها تختلف عن قيمتها كخردة، 

 االستردادية لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد ولذلك تقدر المنشأة القيمة
  . الخاصة ، أى المنجم ككل

هي أصغر مجموعة أصول " ٦" أن وحدة توليد النقد لألصل كما هي معرفة في الفقرة – ٦٨
 والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة إلى حد تتضمن األصل

، ت النقدية الداخلة من األصول األخرى أو مجموعات األصول كبير عن التدفقا
                                        ً نطوي على الحكم الشخصي، وإذا لم يكن ممكنا  وتحديد وحدة توليد النقد لألصل ي

 ةالمنشأة أصغر مجموع تحدد  لكل أصل على حدة لالستردادتحديد المبلغ القابل 
     . كبيرلألصول تولد أكبر تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد 

  :مثال 
                                                                  ً         تقوم شركة أتوبيسات بتقديم الخدمات بموجب عقد مع مجلس محلى يتطلب حدا  أدنى من 
الخدمة في كل واحد من الخطوط الخمسة ، ويمكن تحديد األصول المخصصة لكل خط 

  .والتدفقات النقدية من كل خط بشكل منفصل ، واحد الخطوط يعمل بخسارة كبيرة
يار إيقاف أى خط لألتوبيسات فإن أقل مستوى للتدفقات النقدية     ً                    نظرا  ألن المنشأة ال تملك خ

الداخلة التي يمكن تحديدها من االستعمال المستمر والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات 
النقدية الداخلة من األصول أو مجموعة األصول األخرى هي التدفقات النقدية التي تولدها 

  .نقد لكل مسار هي شركة األتوبيسات ككل                 ً                 الخطوط الخمسة معا  ، ووحدة توليد ال
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 التدفقات النقدية الداخلة من االستخدام المستمر هي التدفقات الداخلة للنقدية وما في - ٦٩
 وعند تحديد ما إذا كانت ،حكمها والتي يتم الحصول عليها من أطراف خارج المنشأة 

قلة إلى حد كبير عن مست) أو مجموعة األصول( التدفقات النقدية الداخلة من األصل
ن المنشأة تأخذ فإ)  مجموعة األصولأو( التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى

مثل ( في االعتبار مختلف العوامل بما في ذلك كيفية متابعة اإلدارة لعمليات المنشأة 
 يةأأو  يميةقلخطوط اإلنتاج أو األعمال أو المواقع الفردية أو األحياء أو المناطق اإل

 االستمرار في استخدام أصول بشأن، أو كيفية اتخاذ اإلدارة للقرارات )طريقة أخرى
  .فيهاوعمليات المنشأة أو التصرف 

صول فإنه يجب تحديد األ الذي ينتجه أصل أو مجموعة للمنتج ة سوق نشطت إذا وجد– ٧٠
أو هذا األصل أو مجموعة األصول على أنها وحدة توليد نقد وحتى ولو كان بعض 

       ً                                                   داخليا  ، وفى حالة تأثير التدفقات النقدية الناشئة بواسطة يستخدم هذا المنتجكل 
أصل أو وحدة توليد نقد بسعر التحويل الداخلي عندئذ تستخدم المنشأة أفضل تقديرات 
اإلدارة لألسعار المستقبلية التي يمكن أن تتحقق في معامالت تجارية بإرادة حرة 

  :وذلك عند تقديرها

 لألصول أو االستخدامية للتدفقات النقدية للداخل المستخدمة لتحديد القيمة  )أ  (
  .لوحدة توليد النقد

 أصول ألية االستخداميةللتدفقات النقدية للخارج المستخدمة لتحديد القيمة ) ب(و
  .  بالسعر التحويلي الداخليأثر توليد نقد أخرى تتلوحداتأو 

منتج أو المنتج بأكمله الذي أنتجه أصل أو مجموعة  حتى ولو تم استخدام جزء من ال– ٧١
مثال ذلك منتجات في المرحلة ( المنشأة فى األصول من قبل وحدات أخرى نم

ن هذا األصل أو مجموعة األصول تشكل وحدة توليد نقد فإ) المتوسطة لعملية اإلنتاج
لك إلى أن و يرجع ذ  ، ة إذا استطاعت المنشأة بيع هذا اإلنتاج في سوق نشطةمنفصل

 توليد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال اهذا األصل أو مجموعة األصول يمكنه
المستمر بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى 

/  التقديرية الموازنات وعند استخدام معلومات مبنية على ،أو مجموعة األصول 
 أو وحدات توليد نقد متأثرة نقد أو ألى أصل آخر بوحدة توليد المالية المتعلقة التنبؤات
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 تقوم المنشأة بتعديل هذه المعلومات إذا لم تكن أسعار التحويل بأسعار التحويل الداخلى
 الداخلية تعكس أفضل تقدير لإلدارة ألسعار السوق المستقبلية إلنتاج وحدة توليد النقد

  .فى معامالت بإرادة حرة
 إال د وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة ألخرى لنفس األصل أو األصول ،يجب تحدي – ٧٢

  .إذا كان إجراء تغيير ذلك له ما يبرره
 إذا حددت المنشأة أن أصال ينتمي لوحد توليد نقد مختلفة عن وحدة أخرى في الفترات – ٧٣

ن الفقرة  فإ تغيرت توليد النقد ألصل قدةالسابقة أو أن أنواع األصول المجمعة لوحد
 تتطلب افصاحات معينة حول وحدة توليد النقد إذا تم االعتراف بخسارة " ١٣٠"

  .ها بالنسبة لوحدة توليد النقد تم إلغاؤفي القيمة أواالضمحالل 
  القيمة االستردادية و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد

 لوحدة توليد النقد أو القيمة  صافى سعر البيعالقيمة االستردادية لوحدة توليد نقد هى – ٧٤
 لوحدة توليد نقد فان القيمة االستردادية لها أيهما أعلى ، ولغرض تحديد االستخدامية

 على إنها إشارة يجب أن تفسر) األصل(إلى " ٥٧"إلى " ١٩" من إشارة في الفقراتأية
  .لوحدة توليد نقد

ق مع طريقة تحديد القيمة  يجب تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد نقد بما يتف– ٧٥
  . توليد النقدة لوحداالستردادية

  : لوحدة توليد النقدالقيمة الدفترية – ٧٦
شمل فقط القيمة الدفترية لتلك األصول التي يمكن أن تعزى مباشرة أو توزع على ت  )أ(

أساس معقول وثابت على وحدة توليد النقد، والتي سوف تولد التدفقات النقدية الداخلة 
  . لوحدة توليد النقداالستخداميةستقبلية المقدرة عند تحديد القيمة الم

ال تشمل القيمة الدفترية ألي التزام معترف به إال إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة ) ب(
االستردادية لوحدة توليد النقد بدون أخذ هذا االلتزام في االعتبار ويرجع ذلك إلى أن 

خصم تكاليف البيع والقيمة االستخدامية لوحدة توليد النقد يتم صافى القيمة العادلة بعد 
                                                                    ً         تحديدهما باستثناء التدفقات النقدية المتعلقة باألصول التي هي ليست جزءا  من وحدة 

  ")٤٣"و " ٢٨"راجع الفقرتين (توليد النقد وااللتزامات التي تم االعتراف بها 
فإنه من األهمية   ، إمكانية اإلسترداد عندما يتم تجميع األصول في مجموعات لتقييم– ٧٧

 التي تولد التدفقات النقدية الداخلة من االستعمال المستمر ضمن وحدة إدراج األصول
      ً        تماما  عندما لالسترداد ةتوليد النقد وخالف ذلك قد تظهر وحدة توليد النقد أنها قابل
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من أن بعض ل قد وقعت بالفعل، وفى بعض الحاالت بالرغم ضمحالتكون خسارة اال
 ال يمكن إال أنهنقد الاألصول تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد 

توزيعها على وحدة توليد النقد على أساس معقول  وثابت ، وقد يكون الحال كذلك 
 مثل أصول المقر الرئيسي ، وتوضح األصول العامة للمنشأةبالنسبة للشهرة أو 

كيفية التعامل مع هذه األصول عند اختبار وحدة توليد " ١٠٣"إلى " ٨٠ " منالفقرات
  .لضمحال اال ألغراض نقدال

القيمة  قد يكون من الضروري أخذ بعض االلتزامات المعترف بها في االعتبار لتحديد – ٧٨
نقد النقد، وقد يحدث ذلك إذا كان التصرف في وحدة توليد ال لوحدة توليد االستردادية

وم المشترى بتحمل هذا االلتزام ، وفى هذه الحالة يكون صافى سعر البيع يتطلب أن يق
لوحدة توليد النقد هو سعر البيع المقدر ) أو التدفق النقدي المقدر من التصرف النهائي(

 إجراء ألغراض و .                                  ً      ً              ألصول وحدة توليد النقد وااللتزام معا  ناقصا  تكاليف التصرف
 تخصم و قيمتها االسترداديةرية لوحدة توليد النقد  بين القيمة الدفت              مقارنة ذات معن 

 لوحدة توليد النقد وقيمتها كل من القيمة االستخدامية عند تحديد مالقيمة الدفترية لاللتزا
  .الدفترية

  :مثال

تقوم شركة بتشغيل منجم و تتطلب القوانين وجوب أن يقوم المالك باستعادة الموقع إلى 
لتعدينية، وتشمل تكاليف االستعادة استبدال المواد الموجودة حالته عند استكمال عملياته ا

فوق المنجم التي يجب إزالتها قبل بدء عمليات التعدين، وقد تم االعتراف بمخصص 
                                               ً                                لتكاليف استبدال المواد الموجودة فوق المنجم فورا  عندما أزيلت هذه المواد، كما تم 

ويتم استهالكه على مدى العمر االعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة المنجم 
، وهو مساو ٥٠٠اإلنتاجى المقدر للمنجم و تبلغ القيمة الدفترية لمخصصات االستعادة 

  .للقيمة الحالية لتكاليف االستعادة

تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضمحالل القيمة للمنجم، ووحدة توليد النقد للمنجم هي المنجم 
، وهذا ٨٠٠ختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالي ككل، وقد استلمت المنشأة عروضا م

السعر يتضمن قيام  المشترى بتحمل التزام استعادة المواد الموجودة فوق المنجم، وقدرت 
تكاليف التصرف في المنجم على أنها طفيفة، وتبلغ  القيمة االستخدامية للمنجم حوالي 

   .١٠٠٠للمنجم هي  بخالف تكاليف االستعادة ، والقيمة الدفترية ١,٢٠٠
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  وهذا المبلغ يأخذ في االعتبار ٨٠٠                         ً                             تبلغ القيمة العادلة ناقصا  تكاليف بيع وحدة توليد النقد 
تكاليف االستعادة التي تم وضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يتم تحديد القيمة االستخدامية 

      ً  ناقصا  ١٢٠٠ (٧٠٠لوحدة توليد النقد بعد أخذ تكاليف  االستعادة في االعتبار وتقدر بمبلغ 
       ً   ناقصا  ١٠٠٠القيمة الدفترية للمنجم  ( ٥٠٠القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد هى ) ٥٠٠

وبالتالي فالقيمة االستردادية للوحدة تزيد ) ٥٠٠القيمة الدفترية لمخصص تكاليف االستعادة 
  .       عن القيمة الدفترية

نقد بعد األخذ في ال الدفترية لوحدة توليد تحديد القيمةلألسباب العملية يتم أحيانا  – ٧٩
 أو األصول العمالءمثال ذلك (االعتبار األصول التي هي جزء من وحدة توليد النقد 

مثال ذلك (أو االلتزامات التي تم االعتراف بها في القوائم المالية ) المالية األخرى 
 القيمة الدفترية دتزا، وفى هذه الحاالت ) والمعاشات والمخصصات األخرى الموردين

 ه بالقيمة الدفترية لهذضلوحدة توليد النقد بمقدار القيمة الدفترية لهذه األصول وتخف
  .االلتزامات

  ةالشهر
  شهرة على الوحدات المولدة للنقد توزيع ال

ل القيمة يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع األعمال اضمحال ألغراض اختبارات – ٨٠
ولد النقد أو مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنية على الوحدات التي ت

والمتوقع منها االستفادة من عملية التجميع بغض النظر عن إسناد األصول أو 
 وحدة أية وتتسم . لهذه الوحدات أو المجموعاتالمقتناةااللتزامات األخرى للشركة 

  : أو مجموعة وحدات يتم توزيع الشهرة عليها بما يلي
  .                                                                           أنها تمثل أدنى مستو  داخل المنشأة تراقب بها الشهرة لألغراض الداخلية لإلدارة )ا(
من معيار " ٥"تشغيل كما هو معرف بالفقرة أنها ليست أكبر من أي قطاع ) ب(

  .قبل التجميع " القطاعات التشغيلية ) " ٤١(المحاسبة المصرى رقم 
      ً         توقعا  لمنافع المشترى يدفعها  التىمبالغ الالمقتناة من عملية تجميع أعمال تمثل الشهرة – ٨١

اقتصادية مستقبلية، من األصول غير القابلة للتحديد بشكل منفرد أو من األصول التي 
 والشهرة ال تولد تدفقات ،ال تحقق شروط االعتراف بشكل منفرد في القوائم المالية 

 ما تساهم في                                                        ًنقدية بشكل مستقل عن األصول األخرى أو مجموعات األصول وغالبا 
          ً                     وأحيانا  ال يمكن توزيع الشهرة،التدفقات النقدية للوحدات المتعددة لتوليد النقد
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          أدنى مستو ن لفردية المولدة للنقد وبالتالي فإإال على أساس تقديري على الوحدات ا
  ًا ما يتضمن عدد اإلدارة الداخلية أحيانا داخل المنشأة يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض

 واإلشارة .حدات توليد النقد ترتبط بها الشهرة ولكن ال يمكن توزيعها عليهممن و
والتي يمكن توزيع الشهرة " ٩٩ "إلى" ٨٣ " منلوحدة توليد النقد كما وردت في الفقرات

  .حدات توليد النقد التي يتم توزيع الشهرة عليهاوعليها هي أيضا إشارة لمجموعة 
 ل قيمة الشهرةاضمحالإلى اختبار " ٨٠"فقرة الردة في   يؤدى تطبيق المتطلبات الوا– ٨٢

  يعكس الطريقة التي تقوم بها المنشأة بإدارة عملياتها والتي ترتبط بها         عند مستو 
  .  ًيا  نظم إضافية إلعداد التقارير المالية ليس ضرورأيةالشهرة ، وبالتالي فان إدخال 

التي تم توزيع الشهرة عليها ألغراض يكون هناك توافق بين وحدة توليد النقد   قد ال– ٨٣
 ل القيمة مع المستوى الذي تم عنده توزيع الشهرة طبقا لمعياراضمحالاختبارات  

  " التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةآثار) "١٣ (المحاسبة المصرى رقم
  ًا  على سبيل المثال إذا كان مطلوب.رباح وخسائر العمالت األجنبية أألغراض قياس 

      ً        نسبيا  ألغراض أقلتوزيع الشهرة على مستويات ) ١٣(من أي منشأة بموجب معيار 
قياس أرباح وخسائر العمالت األجنبية عندئذ ال يطلب من المنشآت اختبار 

ة تقوم بمراقبة الشهرة أ لم تكون المنشا قيمة الشهرة عند نفس المستوى ماضمحالل
  .عند هذا المستوى ألغراض اإلدارة الداخلية

 للشهرة المكتسبة من تجميع األعمال األولى التوزيع استكمال في حالة عدم إمكانية – ٨٤
 التوزيع استكمالقبل نهاية الفترة السنوية التي تم فيها عملية التجميع عندئذ يتم 

  . قبل نهاية الفترة السنوية األولى التي تبدأ بعد تاريخ االقتناءاألولى
 أمكن تحديد المحاسبة إذا" تجميع األعمال " )٢٩(لمصرى رقم المحاسبة ا      ً          طبقا  لمعيار -  ٨٥

 عندئذ التجميع عن تجميع األعمال بصفة مؤقتة بنهاية الفترة التي تم فيها األولية
    :لىي بما المقتنيةتقوم الشركة 

  . باستخدام القيم المؤقتةالتجميعالمحاسبة عن عملية   )أ( 
 في مدة األولية المحاسبة استكمالقتة نتيجة  تسويات على القيم المؤأيةإثبات ) ب(

وفى مثل هذه األحوال قد يكون من غير .  االقتناء خ من تاري ًا  شهراالثنى عشر
 قبل التجميع للشهرة المكتسبة في عملية األولى التوزيع استكمال           ً الممكن أيضا  

قوم  وعندما يكون األمر كذلك ، ت.التجميعنهاية الفترة السنوية التي تم فيها 
  ".١٣٣"الفقرةب الواردة عن المعلومات باإلفصاحالمنشأة 
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ى  بالتصرف في أ إذا تم توزيع الشهرة على الوحدة المولدة للنقد وقامت المنشأة– ٨٦
مكون يخص هذه الوحدة يتم معاملة الشهرة المرتبطة بهذا المكون التي تم التصرف 

  : فيها على النحو التالي
  .لدفترية للمكون عند تحديد أرباح أو خسائر التصرفتدرج ضمن القيمة ا)  أ  (
تقاس على أساس القيم النسبية للمكون التي تم التصرف فيه وعلى أساس ) ب(و 

 في الوحدة المولدة للنقد إال إذا استطاعت المنشأة أن تثبت أن ىالجزء المتبق
  .   هناك طريقة أفضل إلظهار الشهرة المرتبطة بالمكون التي تم التصرف فيه

  :مثال
 وهذا المكون جزء من وحدة توليد نقد تم ١٠٠تقوم منشأة ببيع مكون معين مقابل مبلغ 

توزيع الشهرة عليها، وال يمكن تحديد الشهرة الموزعة على هذه الوحدة أو ربطها باية 
مجموعة من األصول عند مستوى أدنى من هذه الوحدة اإل بصفة تقديرية وتبلغ القيمة 

  .٣٠٠للجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد االستردادية 
     ً                                                                           ونظرا  ألن الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ال يمكن تحديدها إال بصفة تقديرية 
أو ربطها مع مجموعة من األصول عند مستوى أقل من هذه الوحدة ، لذا يتم قياس الشهرة 

قيم النسبية للمكون الذى تم التصرف المرتبطة بالمكون الذى تم التصرف فيه على أساس ال
من الشهرة الموزعة على الوحدة % ٢٥فيه والجزء المتبقي من الوحدة وبالتالي يتم إدراج 

  .المولدة للنقد ضمن القيمة الدفترية للمكون الذى تم التصرف فيه
اصر  في حالة قيام المنشأة بإعادة تنظيم هيكلها التنظيمى بطريقة تؤدى إلى تغيير عن– ٨٧

وحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها ، عندئذ يتم 
 وتتم عملية إعادة التوزيع .إعادة توزيع الشهرة على الوحدات التي حدث بها تغيرات

 مكون أى في فعند قيام المنشأة بالتصركالمستخدم  القيمة النسبية اسلوبباستخدام 
 إال إذا استطاعت المنشأة إثبات أن هناك طريقة  ،لدة للنقدضمن مكونات الوحدة المو

  . أفضل لالعتراف بالشهرة المرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمها

  :مثال
المولدة للنقد وال يمكن تحديد هذه الشهرة أو ربطها ) أ(تم توزيع الشهرة من قبل على وحدة 

) أ(تقديرية، ويتم تقييم الوحدة إال بصفة ) أ(مع مجموعة من األصول عند مستوى أدنى من 
  ). د(و) ج(و) ب(وإدخالها ضمن ثالث وحدات أخرى مولدة للنقد وهى 
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ال يمكن تحديدها إال بصفة تقديرية أو ربطها ) أ (ة    ً                            نظرا  ألن الشهرة الموزعة على الوحد
لذا يتم إعادة توزيعها على الوحدات )  أ(مع أية مجموعة أصول عند مستوى أدنى من 

قبل إدماج هذه ) أ(على أساس القيم النسبية لألجزاء الثالثة من الوحدة ) د(و) ج(و) ب(
  ).د(و) ج(و) ب(األجزاء ضمن الوحدة 

   ل القيمة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن شهرةاضمحالاختبار 

عندما ترتبط الشهرة بوحدة مولدة للنقد ولم يتم توزيعها على هذه " ٨١"    ً        طبقا  للفقرة  – ٨٨
ل القيمة على هذه الوحدة عندما يكون هناك مؤشر اضمحاللوحدة يتم إجراء اختبار ا

ل قيمة الوحدة وذلك بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة اضمحالية احتمالأو داللة على 
 خسائر ناجمة عن بأية ويتم االعتراف .االسترداديةمع استبعاد الشهرة مع قيمتها 

  ".١٠٤"في الفقرة              ً         ل القيمة طبقا  لما ورد اضمحال
                        ًضمن قيمتها الدفترية أصال " ٨٨" إذا تضمنت الوحدة المولدة للنقد كما وردت في الفقرة – ٨٩

 وهناك إمكانية إنتاجى محدد ولم يتح بعد لالستخدامغير ملموس ليس له عمر 
" ١٠"ن الفقرة  ، فإل قيمة هذا األصل كجزء من هذه الوحدة اضمحالالختبار 

  .                         ًل القيمة على الوحدة سنويا اضمحالاء اختبار           ً    تتطلب أيضا  إجر

 و التى تم توزيع  ل القيمة على الوحدة المولدة للنقداضمحال يتم  إجراء اختبار – ٩٠
ل قيمة اضمحالية احتمال مؤشر أو داللة تفيد  أو عندما يوجد     ًسنويا  شهرة عليها

فإذا .  االستردادية الوحدة وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية متضمنة الشهرة مع قيمتها
 قيمة الوحدة الدفترية عندئذ ال تعتبر قيمة هذه الوحدة االسترداديةما تجاوزت القيمة 

ما إذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة  أتاضمحلوالشهرة الموزعة عليها قد 
ل القيمة اضمحال للوحدة عندئذ تعترف المنشأة بوجود خسائر ناجمة عن االستردادية
  ".١٠٤"ة طبقا للفقر

  . ملغاة٩٥ – ٩١

  ل القيمة اضمحالتوقيت اختبارات 

ل قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم اضمحال يمكن إجراء االختبار السنوي لقياس – ٩٦
 فىتوزيع الشهرة عليها في أى وقت أثناء الفترة السنوية بشرط القيام باالختبار 

دات مختلفة في توقيتات  ويجوز إجراء اختبار على وح،نفس الوقت من كل سنة
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 الموزعة على الوحدة المولدة -  أو جزء منها-  إذا تم اقتناء الشهرةأنهمختلفة إال 
ل  اضمحالللنقد في عملية تجميع  أعمال أثناء الفترة الحالية، عندئذ يتم إجراء اختبار 

  . القيمة على هذه الوحدة قبل نهاية الفترة الحالية
ل القيمة على األصول المكونة للوحدة المولدة للنقد اضمحالر  إذا كان إجراء اختبا– ٩٧

الموزع عليها الشهرة يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للوحدة المتضمنة 
 هذا االختبار على هذه األصول قبل الوحدة المتضمنة إجراءالشهرة ، عندئذ يتم 

 وحدات مولدة للنقد تمثل ل القيمة علىاضمحالللشهرة ، وبالمثل عند إجراء اختبار 
مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في نفس توقيت 
المجموعة التي تضم الشهرة ، عندئذ يتم اختبار الوحدات الفردية قبل مجموعة 

  .الوحدات التي تتضمن الشهرة
، قد لموزع عليها الشهرة ل القيمة للوحدة المولدة للنقد ااضمحال إجراء اختبار فى وقت – ٩٨

ل قيمة أحد األصول بداخل الوحدة التي اضمحالن هناك مؤشر أو داللة على يكو
ل قيمة اضمحالتتضمن الشهرة، عندئذ في مثل هذه األحوال تقوم المنشأة باختبار 

ل قيمة األصل قبل إجراء اختبار اضمحال خسارة ناجمة عن بأية        ً        األصل أوال  وتعترف 
 على الوحدة المولدة للنقد التي تتضمن الشهرة، وبالمثل قد يكون هناك ل القيمةاضمحال

ل قيمة الوحدة المولدة للنقد التي بداخل مجموعة الوحدات المولدة اضمحالمؤشر على 
 بإجراء اختبار المنشأةللنقد المتضمنة للشهرة و في مثل هذه األحوال أيضا تقوم 

 للنقد وتعترف بالخسارة الناجمة عن ل القيمة أوال على الوحدة المولدةاضمحال
ل القيمة على مجموعة الوحدات اضمحالل قيمة هذه الوحدة قبل إجراء اختبار اضمحال

  .الموزعة عليها الشهرة
 في الفترة السابقة بالنسبة للقيمة ؤه يمكن استخدام أخر حساب تفصيلي تم إجرا -٩٩

لشهرة عليها عند إجراء اختبار  للوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع ااالستردادية
  : ل القيمة على هذه الوحدة في الفترة الحالية بشرط تحقق الشروط التاليةاضمحال

عدم حدوث تغيرات هامة في األصول وااللتزامات المكونة للوحدة منذ آخر  )أ     (
  .االسترداديةحساب تم للقيمة 

 مبلغ يتجاوز القيمة يةاالستردادأن يكون قد نتج عن أخر حساب للقيمة ) ب(و 
  .الدفترية لألصل بهامش كبير 

بناء على تحليل األحداث التي وقعت والظروف واألحوال التي تغيرت منذ آخر ) ج(و 
 االستردادية بأن تقديرات القيمة احتمال ال يوجد االسترداديةحساب للقيمة 
  .  للوحدة  من القيمة الدفتريةأقلالحالية ستكون 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

٧٧٢

  للمنشأةاألصول العامة 
  مجمعة أو منفصلة مثل مبنى المقر الرئيسي أو     ً أصوال األصول العامة للمنشأة تشمل -١٠٠

ويحدد  ،من المنشأة أو معدات معالجة البيانات االلكترونية أو مركز بحوث قسم 
منشأة ما إذا كان األصل يفي بالتعريف الوارد في هذا المعيار بالنسبة الهيكل 

العامة ألصول لتوليد نقد معينة ، والخصائص الرئيسية  ولوحدة لألصول العامة
 هي إنها ال تولد تدفقات نقدية داخلة بشكل مستقل عن األصول أو مجموعات للمنشأة

األصول األخرى ، وال يمكن أن تعزى قيمتها الدفترية كاملة لوحدة توليد النقد محل 
  .الدراسة

ال يمكن تحديد   تدفقات نقدية منفصلة فإنه ال تولداألصول العامة للمنشأة ألن     ً  نظرا  – ١٠١
 إال إذا قررت اإلدارة التصرف في األصل ، منها ألصل منفرد القيمة االستردادية

 فإنه يتم اضمحلت قد عام داللة على أن قيمة أصل ك هناتونتيجة لذلك إذا كان
ك بالمقارنة  األصل وذلا هذا لوحدة توليد النقد التي ينتمي لهالقيمة االسترداديةتحديد 

ل يتم االعتراف بها ضمحالمع القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد ، وأية خسارة في اال
  " .١٠٤"بموجب الفقرة 

ل القيمة على وحدة توليد النقد ، تقوم المنشأة بتحديد  اضمحال عند إجراء اختبار - ١٠٢
  : األصول العامة التي ترتبط بالوحدة المولدة للنقد محل الدراسة

إذا كان من الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ثابت ) أ(
ومعقول على هذه الوحدة ، عندئذ تقوم المنشأة بمقارنة القيمة الدفترية 
للوحدة بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة الدفترية لألصل الموزع على 

ناجمة عن  خسارة بأية ويتم االعتراف االسترداديةالوحدة مع قيمتها 
  ".١٠٤"             ً        ل القيمة طبقا  للفقرة اضمحال

إذا كان من غير الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ) ب(
  : ثابت ومعقول ، عندئذ تقوم المنشأة بما يلى

مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد األصل العام مع القيمة )  ١(
ل القيمة طبقا اضمحال الناجمة عن  و االعتراف بالخسارةاالستردادية

  ".١٠٤"للفقرة 
تحديد أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التى تتكون منها )  ٢(و 

الوحدة المولدة للنقد محل الدراسة والتي يمكن توزيع جزء عليها من 
  .القيمة الدفترية لألصل العام على أساس ثابت ومعقول
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هذه المجموعة من الوحدات بما في ذلك الجزء  مقارنة القيمة الدفترية ل )٣(و 
الخاص بالقيمة الدفترية لألصل العام الموزع على هذه المجموعة مع 

 خسائر ناجمة عن بأية للمجموعة ويتم االعتراف االسترداديةالقيمة 
  ".١٠٤"             ً        ل القيمة طبقا  للفقرة اضمحال

  .ملغاة – ١٠٣
  ل قيمة وحدة توليد النقداضمحالخسارة 

ل قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كانت قيمتها اضمحال بخسارة فب االعترا يج-١٠٤
ل في القيمة ضمحال الدفترية ويجب توزيع خسارة االا من قيمتهأقل االستردادية

  :                                        ً               لتخفيض القيمة الدفترية ألصول الوحدة طبقا  للترتيب التالي
أو وحدات (النقد  تخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدة توليد  )أ(

  ).توليد النقد
 األصول األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية تخفيضثم ) ب(

  .لكل أصل في الوحدة
ل في اضمحالو يجب معاملة هذه التخفيضات في القيمة الدفترية على أنها خسائر 

  ".٦٠"قيمة األصول الفردية وكذلك االعتراف بها بموجب الفقرة 
فإنه يجب عدم تخفيض " ١٠٤"ل القيمة بموجب الفقرة اضمحال توزيع خسارة  عند– ١٠٥

  : من مما يلى أيهما أكبر أقلالقيمة الدفترية لألصل إلى 
  ).إذا كان من الممكن تحديدها لألصل(                     ً             القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع) أ(
  ).إذا كان من الممكن تحديدها(  لألصلاالستخداميةالقيمة ) ب(
  .صفر) ج(

                          ً       الذي كان سيتم توزيعه خالفا  لذلك االستخداميةل في القيمة ضمحالمبلغ خسارة اال
مجموعة (على األصل يتم توزيعه على األصول األخرى للوحدة بالتناسب 

  ).الوحدات
 لكل أصل فردى لوحدة توليد القيمة االستردادية  إذا لم توجد طريقة عملية لتقدير - ١٠٦

ل بين أصول تلك ضمحال              ً        ً          ر يتطلب توزيعا  تقديريا  لخسارة االنقد فان هذا المعياال
  .                          ً وحدة توليد النقد تعمل معا لالوحدة عدا الشهرة ألن كافة أصو
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  ) :"٦٧" الفقرة راجع(ألصل مفرد القيمة االستردادية  الممكن تحديد  غير إذا كان من– ١٠٧
دفترية أكبر من ل لألصل إذا كانت قيمته الضمحاليتم االعتراف بخسارة اال) أ(

  و"١٠٤"صافى سعر بيعه أو نتائج إجراءات التوزيع المبينة في الفقرتين 
  . أيهما اكبر"  ١٠٥"

ل قيمة أصل إذا لم تضمحل قيمة وحدة اضمحالال يتم االعتراف بأية خسارة في ) ب( و 
 أقلتوليد النقد المتعلقة به، وينطبق ذلك حتى ولو كان صافى سعر بيع األصل 

  .  ته الدفتريةمن قيم

  :مثال
                                                                    ً           عانت آلة من تلف مادي إال أنها ال زالت تعمل بالرغم من أن عملها ليس جيدا  كما كان ،  

 سعر بيع اآللة عن قيمتها الدفترية، وال تولد اآللة تدفقات نقدية داخلة مستقبلية صافىو يقل 
ل اآللة ضمنها من االستخدام المستمر لها ، واصغر مجموعة أصول قابلة للتحديد تدخ

وتولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر لها والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات 
تبين القيمة والنقدية من األصول األخرى هي خط اإلنتاج الذي تنتمي إليه اآللة، 

  .االستردادية لخط اإلنتاج أن خط اإلنتاج ككل لم تضمحل قيمته
  :االفتراض األول

  .التنبؤات المعتمدة من قبل اإلدارة ال تعكس التزاما لإلدارة الستبدال اآللة/  التقديرية الموازنات
  :ال يمكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لآللة بمفردها حيث إن القيمة االستخدامية لآللة

  .                                ً                       قد تختلف عن القيمة العادلة ناقصا  التكاليف الالزمة للبيع   ) أ(
 ).خط اإلنتاج(وحدة توليد النقد والتي تنتمي إليها اآللة يمكن تحديدها فقط بالنسبة ل ) ب(

لم تضمحل قيمة خط اإلنتاج ، وعلى ذلك ال يتم االعتراف بأية خسارة في اضمحالل 
قيمة اآللة، وبالرغم من ذلك قد تحتاج المنشأة إلى أن تعيد تقييم فترة اإلهالك أو 

لى فترة إهالك أقل أو إلى أسلوب اإلهالك لآللة، ومن المحتمل أن الحاجة تدعو إ
أسلوب إهالك أسرع إلظهار العمر المتبقي المتوقع لآللة أو نمط استهالك المنشأة 

  .للمنافع االقتصادية
  :االفتراض الثاني

التنبؤات المعتمدة من قبل اإلدارة التزام اإلدارة باستبدال / تعكس الموازنات التقديرات 
قدر التدفقات النقدية من االستخدام المستمر لآللة اآللة وبيعها في المستقبل القريب، وت
  .إلى أن يتم التصرف فيها أنها ضئيلة
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يمكن تقدير القيمة االستخدامية لآللة بأنها قريبة من صافى سعر بيعها ، وعلى ذلك 
يمكن تحديد القيمة االستردادية لآللة مع عدم االعتداد بوحدة توليد النقد التي تنتمي 

، وحيث إن صافى سعر بيع اآللة أقل من قيمتها الدفترية يتم )دة اإلنتاجوح(إليها اآللة 
  . االعتراف بخسارة اضمحالل في قيمة اآللة

يجب االعتراف بأى " ١٠٥"، " ١٠٤" بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين – ١٠٨
ان ل قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كاضمحالالتزام خاص بأي مبلغ متبق لخسارة 

  .          ً     ً                            ذلك مطلوبا  طبقا  ألي معايير محاسبة مصرية أخرى
  عكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة 

ل قيمة أصل أو اضمحال خسارة عكسمتطلبات " ١١٦"إلى " ١١٠"من  تحدد الفقرات -١٠٩
إال " أصل"نقد في السنوات السابقة، وهذه المتطلبات تستخدم مصطلح الوحدة توليد 

 الفقرتان و تحتوى ليشير ألي أصل مفرد أو وحدة توليد نقد،             ً يستخدم أيضا أنه
، " ١٢٢"رتان ق الفو تحتوى ،  إضافية لألصل المفردعلى متطلبات" ١٢١ "،" ١١٧"
، " ١٢٤ "الفقرتين تحتوىوحدة توليد النقد، كما على متطلبات خاصة ب" ١٢٣"
  على متطلبات خاصة بالشهرة"  ١٢٥"

 تقييم ما إذا كان هناك داللة على أن  نهاية كل فترة ماليةتاريخ على المنشأة في - ١١٠
 أصل معترف بها خالف الشهرة في السنوات السابقة لم تعد أىل اضمحالخسارة 

 ، وإذا وجدت مثل هذه الداللة يجب على االنخفاضموجودة أو أنها أخذت فى 
  . لذلك األصلاالسترداديةالمنشأة تقييم القيمة 

 لم تعد توجد خسارة في أنه احتمال إذا كانت هناك أية داللة على  عند تقييم ما– ١١١
 أصل خالف الشهرة في السنوات السابقة أو أنها انخفضت فإنه أىل قيمه اضمحال

  :يجب على المنشأة النظر كحد أدنى في الدالالت التالية
  مصادر المعلومات الخارجية

  . الفترةزيادة القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير خالل) أ(
حدوث تغييرات هامة لصالح المنشأة خالل الفترة أو أنها ستحدث في ) ب(

المستقبل القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي 
  . األصلإليها ينتمي التىتعمل بها المنشأة أو في السوق 
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ألخرى على االستثمارات انخفاض أسعار الفائدة في السوق أو أسعار العوائد ا) ج(
 على سعر االنخفاضفي السوق خالل الفترة ، ومن المحتمل أن يؤثر هذا 

 وتزيد قيمة األصل االستخداميةالخصم المستخدم في حساب قيمة األصل 
  . جوهريةة بصوراالستردادية

  مصادر المعلومات الداخلية 
 حدوثها في حدوث تغيرات هامة لصالح المنشأة خالل الفترة أو يتوقع) د(

المستقبل القريب إلى الحد أو باألسلوب الذي يستعمل به األصل أو يتوقع 
استعماله، وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة خالل الفترة لتحسين أداء 

  .األصل أو إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها األصل
القتصادي لألصل أفضل توافر األدلة من التقارير الداخلية على أن األداء ا) هـ(

  .مما هو متوقع أو سيكون كذلك
 محتمل في الخسارة الناجمة عن انخفاض تتطابق الدالئل والمؤشرات على وجود -١١٢

مع الدالئل والمؤشرات على " ١١١"ل قيمة األصل كما ورد في الفقرة اضمحال
  ".١٢"ل محتمل في القيمة كما ورد في الفقرة اضمحالوجود 

ل القيمة المثبتة بالنسبة اضمحال وجود مؤشر يفيد بأن الخسارة الناتجة عن  في حالة– ١١٣
 فإن هذا يوضح أن العمر انخفضتموجودة أو قد لم تعد ألصل ما بخالف الشهرة 

أو القيمة المتبقية قد تكون بحاجة ) االستهالك( المتبقي أو طريقة اإلهالك اإلنتاجى
 المطبق على األصل حتى في بة المصرىلمعيار المحاس                      ً إلى مراجعة وتسوية طبقا  

  .ل القيمة بالنسبة لألصلاضمحالحالة عدم إلغاء الخسارة الناتجة عن 
 أصل بخالف الشهرة في أىل قيمة اضمحال يتعين إلغاء الخسارة المثبتة الناتجة عن -١١٤

 في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل ا كان هناك تغييرالسنوات السابقة إذ
ل القيمة ، فإذا كان األمر اضمحالخر خسارة ناتجة عن آ منذ إثبات سترداديةاال

،  ما لم تنص االسترداديةكذلك، يتعين زيادة المبلغ المثبت لألصل ليصل إلى قيمته 
  .ل القيمةاضمحال                      ً         وتعد هذه الزيادة عكسا  لخسارة .على خالف ذلك" ١١٧"فقرة ال

مة عن اضمحالل القيمة زيادة في الخدمة المقدرة  وتعكس عملية عكس الخسارة الناج– ١١٥
المرتقبة الخاصة باألصل سواء من االستخدام أو البيع منذ التاريخ األخير الذي قامت 
  فيه المؤسسة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة األصل ،
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سبب من المنشأة القيام بتحديد التغيرات في التقديرات التي ت" ١٣٠"وتتطلب الفقرة 
  : الزيادة في الخدمة المقدرة المرتقبة ، وتشمل األمثلة عن التغيرات في التقديرات اآلتي

 على محددةسواء كانت القيمة المستردة  (االسترداديةتغير في أساس القيمة ) أ(
  ).االستخداميةصافى القيمة البيعية أو القيمة أساس 

ن هذه االستخدامية ، فإساس القيمة  على أمحددة االسترداديةإذا كانت القيمة ) ب( أو
 تغيير في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية أو نسبة أىالتغيرات تشمل 

  .الخصم
 صافى القيمة البيعية، فان هذه  أساس علىمحددة االسترداديةإذا كانت القيمة  ) ج( أو

   .  التغيرات تشمل أي تغيير في تقدير عناصر صافى القيمة البيعية
 وذلك ببساطة ألن القيمة الدفترية لألصل قد تصبح أكبر من القيمة االستخدامية القيمة – ١١٦

الحالية للتدفقات النقدية الداخلة المستقبلية تزداد مع اقترابها إال أن الخدمة المرتقبة 
ل القيمة اضمحال يتم إلغاء الخسارة الناتجة عن الالخاصة باألصل لم تزداد وبالتالي 

 و إنحتى ) وأحيانا ما يطلق عليها اإلبقاء على الخصم (د مرور الوقت بمجر
  .الدفترية الخاصة باألصل أكبر من قيمته االسترداديةأصبحت القيمة 

   ل القيمة بالنسبة لألصل المنفرداضمحال الخسارة الناجمة عن عكس
 نتيجة لعكس  -  فيما عدا الشهرة–الدفترية المزادة ألصل  يجب أال تتعدى القيمة – ١١٧ 

 التي كان سيتم تحديدها الدفترية القيمة  ،لاالضمحالالخسارة الناجمة عن 
ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن ) بالصافي بعد االستهالك أو اإلهالك(

  .ل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقةاضمحال
  . ملغاة – ١١٨

ل قيمة أصل  بخالف الشهرة على اضمحالجة عن  خسارة ناتأية يتعين إثبات عكس – ١١٩
  .الفور بقائمة األرباح والخسائر

  . ملغاة – ١٢٠
 كل القيمة ، يتعين تسوية مبلغ اإلهالاضمحال بعد إثبات إلغاء الخسارة الناجمة عن – ١٢١

                                                         ً      في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المثبتة المعدلة ناقصا  منها ) االستهالك(
  .على أساس منتظم على العمر اإلنتاجي المتبقي) إن وجدت(بقية القيمة المت
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  قيمة وحدة مولدة للنقدل اضمحال الخسارة الناجمة عن عكس
ل القيمة بالنسبة للوحدة التي اضمحاليتم توزيع قيمة ما تم عكسه بشأن خسائر   - ١٢٢

لدفترية  بالتناسب مع القيم ا-  فيما عدا الشهرة -تولد النقد على أصول الوحدة
ل اضمحاللهذه األصول وتعامل الزيادات في القيم الدفترية كقيود عكسية لخسائر 

  ".١١٩"         ً         بها طبقا  للفقرة فالقيمة لألصول الفردية ويتم االعترا
ل القيمة بالنسبة للوحدة اضمحال عند توجيه القيد العكسي للخسارة الناتجة عن – ١٢٣

 أ ، ينبغي زيادة القيمة المثبتة لألصل عن، ال "١٢٢"المولدة للنقد بموجب الفقرة 
  :ب أيهما أقل 

  ).إذا كان من الممكن تحديدها (االسترداديةقيمته ) أ(
) بالصافي بعد االستهالك أو اإلهالك(قيمته الدفترية التى كان سيتم تحديدها ) ب(

ل القيمة بالنسبة لألصل اضمحال خسارة ناجمة عن بأيةما لم يتم االعتراف 
  .وات السابقةفي السن

و ل القيمة اضمحال الناجمة عن ر توزيع مبلغ القيد العكسي الخاص بالخسائو يتم
 فيما عدا بالنسبة و التناسب كان سيتم توزيعه على األصول األخرى للوحدة الذى

  .الشهرة
  لشهرةقيمة ال اضمحاللخسارة الناجمة عن ا عكس
  .قيمة الشهرة في فترة الحقةل اضمحال ال ينبغي عكس الخسارة الناجمة عن – ١٢٤
يحظر إثبات " األصول غير الملموسة ")٢٣( لمعيار المحاسبة المصرى رقم     ً  طبقا  – ١٢٥

ل قيمة اضمحال زيادة الحقة بعد االعتراف بخسائر و أية                      ً   الشهرة المكتسبة داخليا  ، 
 ً ا   مكتسبة داخليشهرة زيادة في            ًستكون غالبا  ة للشهراالسترداديةالشهرة في القيمة 

  .المقتناة للشهرة الدفتريةل القيمة اضمحالوليست إلغاء لخسائر 
  اإلفصاح 

  : بالنسبة لكل فئة من األصول ، ينبغي أن تفصح المنشأة عن اآلتى– ١٢٦ 
 أو الخسائرقيمة الخسائر الناتجة عن اضمحالل القيمة المثبتة في األرباح )  أ(

ة الدخل المندرجة تحتها الخسائر أثناء الفترة والبنود التفصيلية الخاصة بقائم
  .الناجمة عن اضمحالل القيمة
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مبلغ القيد العكسي للخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة في قائمة ) ب(
الدخل أثناء الفترة والبنود التفصيلية لقائمة الدخل التي تم فيها إلغاء الخسائر 

  .الناتجة عن اضمحالل القيمة
  .ملغاة ) ج(
  .ملغاة) د(

 فئة األصول هي مجموعة من األصول ذات طبيعة واستخدام متشابه في عمليات – ١٢٧
  .المنشأة

يمكن تقديمها مع معلومات أخرى تم اإلفصاح " ١٢٦" المعلومات المطلوبة في الفقرة – ١٢٨
عنها بالنسبة لفئة األصول ، على سبيل المثال، يمكن إدراج هذه المعلومات في 

 الخاص باألصول الثابتة في بداية ونهاية الفترة بموجب ما ورد تسوية المبلغ المثبت
  ".األصول الثابتة ") ١٠(معيار المحاسبة المصرى رقم في 

) ٤١( يتعين على المنشأة التي تقوم بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم – ١٢٩
له  قوائم مالية  تعداإلفصاح عن اآلتى بالنسبة لكل قطاع " القطاعات التشغيلية"

بناء على النموذج األولى إلعداد القوائم المالية للمنشأة كما هو محدد في معيار 
  ) :٤١(المحاسبة المصرى رقم 

  .ل القيمة المثبتة في قائمة األرباح اضمحالقيمة الخسائر الناجمة عن )  أ (
مثبتة في قائمة الخسائر الناجمة عن الخسائر ال) القيود العكسية(قيمة مبالغ ) ب  (

  .األرباح والخسائر
ل القيمة بالنسبة لألصل اضمحال خسارة ناجمة عن أية إذا تم إثبات أو عكس – ١٣٠

 أثناء الفترة وإذا كانت هذه المولدة للنقدالمنفرد ويشمل ذلك الشهرة و الوحدة 
الخسارة مؤثرة بشكل جوهري على القوائم المالية للمنشأة ككل ، يتعين على 

  : آلتىالمنشأة اإلفصاح عن ا
األحداث والظروف التي أدت إلى إثبات أو عكس الخسارة الناجمة عن ) أ( 

  . ل القيمةاضمحال
   .ال القيمة المثبتة أو التي تم عكسهاضمحالقيمة الخسارة الناجمة عن ) ب(
  :بالنسبة لألصل المنفرد) ج(
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  .طبيعة األصل) ١(
             عه األصل بناء القطاع الذي يمكن إعداد قوائم مالية عنه والذي يتب) ٢(

 الخاص بإعداد التقارير المالية كما هو لى للمنشأةعلى النموذج األو
" القطاعات التشغيلية) " ٤١(محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم 

  .إذا كانت المنشأة تقوم بإعداد قوائم مالية للقطاعات الخاصة بها
  بالنسبة للوحدة المولدة للنقد) د(

هل هي خط إنتاج، أم مصنع، أم (ة للنقد وصف الوحدة المولد) ١(
) مشروع، أم منطقة جغرافية، أم قطاع يتم إعداد قوائم مالية عنه

  ).٤١( المصرى رقم ةكما هو محدد في معيار المحاسب
قيمة الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة أو الملغاة حسب ) ٢(

مالية عنه إذا فئة األصول أو حسب القطاع الذي يتم إعداد قوائم 
) ٤١(كانت المنشأة تطبق ما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم 

  .         ً                                      وذلك طبقا  للنموذج األولى للقوائم المالية للمنشأة
إذا تغير مجموع األصول لتحديد الوحدة المولدة للنقد منذ التقدير ) ٣ (

 يتعين - إن وجد -السابق للقيمة االستردادية للوحدة المولدة للنقد 
لى المنشأة وصف الطريقة الحالية أو السابقة لتجميع األصول ع

  .وأسباب تغيير الطريقة التي يتم بموجبها تحديد الوحدة المولدة للنقد
 هى) الوحدة المولدة للنقد( بالنسبة لألصل االسترداديةما إذا كانت القيمة ) هـ(

  .االستخداميةصافى القيمة البيعية أو القيمة 
قيمة االستردادية هي صافى القيمة البيعية يفصح عن األساس إذا كانت ال) و(

                             ً سواء تم تحديد سعر البيع رجوعا  ( المستخدم لتحديد صافى القيمة البيعية 
  ).  إلى سوق نشطة أو بطريقة أخرى

إذا كانت القيمة االستردادية هي القيمة االستخدامية يفصح عن أسعار الخصم ) ز(
 للقيمة -   أن وجد -ي والتقدير السابق المستخدمة في التقدير الحال

  .االستخدامية
ل اضمحال تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة إلجمالي خسائر – ١٣١

القيمة وإجمالي ما تم رده من مبالغ تم االعتراف بها أثناء فترة لم يتم اإلفصاح 
  ".١٣٠"لفقرة ل                         ً  معلومات بشأنها وذلك طبقا  أيةعن 
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ل القيمة اضمحالة بالخسائر الناجمة عن أثرات الرئيسية لألصول المتالفئ  ) أ(
والتي ال يتم اإلفصاح عن ) ل القيمةاضمحالإلغاء الخسائر الناجمة عن (

  ".١١٧"معلومات خاصة بها بموجب الفقرة 
هذه الخسائر الناتجة ) إلغاء( والظروف الرئيسية التي أدت إلى إثبات ثاألحدا ) ب(

والتي ال يتم اإلفصاح بمعلومات عنها بموجب الفقرة ل القيمة اضمحالعن 
"١١٧." 

 االستردادية المستخدمة لتحديد القيمة االفتراضات يتم تشجيع المنشأة لإلفصاح عن – ١٣٢
على " ١٣٤"فقرة ال ومع هذا تشترط .أثناء الفترة) المولدة للنقدالوحدات (لألصول 

رات المستخدمة لقياس القيمة المنشأة اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالتقدي
 ملموس ليس له ر عند إدراج الشهرة أو اى أصل غيالمولدة للنقد للوحدة االستردادية

  .   محدد ضمن القيمة الدفترية لهذه الوحدةإنتاجىعمر 
إذا  لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع األعمال أثناء " ٨٤"      ً          طبقا  للفقرة - ١٣٣

في تاريخ القوائم المالية ، ) مجموعة الوحدات(المولدة للنقد الفترة على الوحدة 
عندئذ يتم اإلفصاح عن قيمة الشهرة غير الموزعة مع أسباب عدم توزيع هذه 

  .القيمة
التقديرات المستخدمة لقياس القيمة االستردادية للوحدات المولدة للنقد التي 

  نتاجية  محددةتحتوى على  شهرة أو أصول غير ملموسة ليس لها أعمار إ
بالنسبة لكل ) و(إلى ) أ( تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب – ١٣٤

حيث تمثل القيمة الدفترية للشهرة أو األصول ) مجموعة وحدات(وحدة مولدة للنقد 
غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة والموزعة على هذه الوحدة أو 

     ً                                                             كبيرا  بالمقارنة مع اجمالى القيمة الدفترية الخاصة بالمنشأة بالنسبة              ً الوحدات مبلغا  
  .  للشهرة أو األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة 

  ).مجموعة الوحدات(القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ) أ(
 إنتاجية محددة القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار) ب(

  .الموزعة على الوحدة أو الوحدات 
 أو صافى االستخداميةالقيمة ( للوحدة االستردادية أساس حساب القيمة  )ج( 

  ) القيمة العادلة
 للوحدة أو مجموعات الوحدات تعتمد على القيمة االسترداديةإذا كانت القيمة ) د(

  :  عندئذ يتم اإلفصاح عما يلياالستخدامية
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ان مفصل باالفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة في التنبؤ بي)  ١(
. التـنبؤات ،/بالتدفقات النقدية بالنسبة للفترة التي تغطيها أحدث الموازنات

 أهم االفتراضات في االفتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة لوتتمث
  .االستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات

 كل افتراض سواء كانت ةسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمبيان باأل)  ٢(
هذه القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر 
                         ً                                    خارجية إذا كان ذلك مناسبا  ، وكيفية وأسباب اختالف هذه القيم عن 
الخبرات السابقة أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر 

  .              ًيكن ذلك مناسبا خارجية إن لم 
/                                                                    الفترة التي تنبأت اإلدارة فيها بالتدفقات النقدية بناء  على المـوازنات) ٣(

التنبؤات المالية المعتمدة من اإلدارة، وعند استخدام فترة تتجاوز خمس 
  .سنوات للوحدة أو الوحدات المولدة للنقد ينبغى تقديم ما يبرر ذلك

نبؤات التدفقات النقدية بعد الفترة التي معدل النمو المستخدم الستقراء ت) ٤(
التنبؤات مع تقديم ما يبرر استخدام أي معدل / تغطيها أحدث الموازنات 

نمو يتجاوز متوسط معدل النمو طويل األجل بالنسبة للمنتجات أو 
األنشطة أو الدولة أو الدول التي تعمل فيها المنشأة أو بالنسبة للسوق 

  .وحداتالتى تعمل به الوحدة أو ال
  .سعر أو أسعار الخصم المطبقة على تنبؤات التدفقات النقدية) ٥              (

 للوحدة أو مجموعات الوحدات تقوم على القيمة االسترداديةإذا كانت القيمة ) هـ(
العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف البيع يتم اإلفصاح عن األسلوب المستخدم 

 وإذا لم يتم تحديد القيمة العادلة بالصافي  ،لتحديد القيمة العادلة بالصافي
باستخدام سعر السوق السائد للوحدة أو الوحدات عندئذ يجب اإلفصاح أيضا 

  : عن المعلومات التالية
 األساسية التي بناء عليها حددت تبيان عن كل افتراض من االفتراضا) ١(

االفتراضات  وتتمثل  ،  بالصافي بعد تكاليف البيعالعادلةاإلدارة القيمة 
األساسية في تلك االفتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة 

  . للوحدة أو مجموعة الوحداتاالستردادية
بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت ) ٢(

هذه القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر 
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        ً                                   ك مناسبا  وكيفية وأسباب واختالف هذه القيم عن خارجية إذا كان ذل
م الحصول عليها من مصادر الخبرات السابقة أو المعلومات التي يت

  .                   ً ن لم يكن ذلك مناسبا  خارجية إ
 راجع معيار المحاسبة (مستوى التسلسل الهرمى للقيمة العادلة) أ (

الذى يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة )) ٤٥(المصرى رقم 
  .جمله دون أي اعتبار ألهمية تكاليف التصرفبم

  .إجرائه) أسباب(إذا حدث تغير في أسلوب التقييم ، التغير وسبب ) ب(
                                 ً                                        إذا تم تحديد القيمة العادلة ناقصا  التكلفة للبيع بإستخدام تنبؤات التدفقات   

  :                                ً                      النقدية المخصومة يتم اإلفصاح أيضا  عن المعلومات التالية 
  .تخدمتها اإلدارة إلعداد تنبؤات التدفقات النقدية الفترة التى اس) ٣(
  .معدل النمو الذى تم استخدامه إلستخراج تنبؤات التدفقات النقدية) ٤(
  .الخصم التى تم استخدامها فى تنبؤات التدفقات النقدية) أسعار(سعر ) ٥(

ة ير في االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلداري تغأىفي حالة وجود ) و(
  إلى للوحدة أو مجموعة الوحدات ، وأدى ذلكاالسترداديةلتحديد القيمة 

  : ، عندئذ يتم االفصاح عن اآلتىاالسترداديةتجاوز القيمة الدفترية للقيمة 
  .قيمة هذا التجاوز) ١(
  .قيمة هذه االفتراضات) ٢(

 تأثيرات تالية لهذا أيةساسى بعد إدراج االفتراض األقيمة التغير في  )٣ (
 االسترداديةالتغيير على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة 

 للوحدة أو مجموعة الوحدات مع قيمتها االسترداديةحتى تتساوى القيمة 
  .الدفترية

 إذا تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة أو أى أصل غير ملموس ليس له عمر إنتاجى – ١٣٥
متعددة من الوحدات المولدة للنقد ولم محدد أو جزء من هذه القيمة على مجموعة 

 القيمة الدفترية المحددة من قبل بإجمالى                          ً        يكن هذا المبلغ الموزع هاما  مقارنة 
المنشأة بالنسبة للشهرة أو األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية 

 القيمة الدفترية إجمالى عن  ومحددة، عندئذ يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة
باإلضافة إلى ذلك . عة للشهرة أو هذه األصول الموزعة على هذه الوحدات المجم

 وحدة من هذه الوحدات أو لهذه الوحدات تقوم ألية االسترداديةإذا كانت القيمة 
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 إجمالي القيمة الدفترية  االفتراضات األساسية وكانعلى نفس االفتراض أو
 انتاجية ليست لها أعمار المجمعة لهذه الشهرة أو األصول غير الملموسة التي

جمالى القيمة الدفترية التي تحددها المنشأة بالنسبة لهذه إمحددة هامة بالمقارنة ب
  :الشهرة واألصول ، عندئذ تفصح المنشأة عن هذه الحقيقة باإلضافة إلى ما يلي

  .جمالى القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على هذه الوحداتإ  ) أ(
ول غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجى جمالى القيمة الدفترية لألصإ ) ب(

 .الموزعة على هذه الوحداتومحدد 

  .بيان باالفتراضات األساسية) ج(
بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هذه ) د(

القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجية 
    ً                                                   اسبا  ،وكيفية وأسباب اختالف هذه القيم عن الخبرات السابقة إذا كان ذلك من

أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية أن لم يكن ذلك 
  .      ًمناسبا 

 االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة فىير ي تغأىفي حالة وجود ) هـ (
ات وأدى ذلك إلى تجاوز  للوحدة أو مجموعة الوحداالسترداديةلتحديد القيمة 

  : عندئذ يتم اإلفصاح عن اآلتىاالسترداديةالقيمة الدفترية للقيمة 
  .قيمة هذا التجاوز )١(
 .قيمة هذه االفتراضات )٢(

 تأثيرات تالية لهذا أية بعد إدراج األساسىقيمة التغير في االفتراض  )٣(
 االسترداديةالتغيير على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة 

 للوحدة أو مجموعة الوحدات مع االستردادية تتساوى القيمة حتى
 .قيمتها الدفترية

خر حساب تفصيلي تم في الفترة السابقة استخدام آيجوز " ٩٩"أو " ٢٤ "للفقرتين     ً  طبقا  – ١٣٦
واستخدامه في اختبار ) أو مجموعة الوحدات (المولدة للنقد للوحدة االسترداديةللقيمة 

في الفترة الحالية بشرط ) أو مجموعة الوحدات(بة للوحدة ل القيمة بالنساضمحال
ذلك يتم ربط المعلومات الخاصة بهذه ك وإذا كان األمر  ،توافر بعض الشروط

 الفقرتينالمدرجة ضمن اإلفصاحات المطلوبة بموجب ) مجموعة الوحدات(الوحدة 
  .االستردادية للقيمة المستخدم مع الحساب " ١٣٥ "،" ١٣٤"

  .ة  ملغا-١٣٧
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  )أ( ملحق
  

  استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة االستخدامية
  

           ً                      ويعتبر جزءا  ال يتجزأ منه حيث يقدم )  ٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم هذا الملحق يرافق 
ن استخدام أساليب القيمة الحالية في قياس القيمة االستخدامية وفى هذا السياق إرشادات بشأ

  . أيضا إلى مجموعة األصول التي تكون وحدة مولدة للنقد"أصل" يشير مصطلح 

  
  عناصر قياس القيمة الحالية

  : الفروق االقتصادية بين األصول مجتمعةتمثل العناصر التالية   -١أ
                                                       ً                   تقدير التدفق النقدي المستقبلي أو في الحاالت األكثر تعقيدا  سلسلة من التدفقات   )أ(   

  . الحصول عليها من األصلالمنشأةالنقدية المستقبلية التي تتوقع 
  .ن االختالفات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقديةقعات بشأالتو )ب(و 
 المتمثلة في سعر الفائدة السائد في األسواق في الوقت للنقودالقيمة الزمنية  )ج(و 

  .الحالي دون مخاطر

   .مقابل تحمل درجة عدم التأكد المتأصلة في األصل  )د(و 
 وهذه ،عناصر أخرى أحيانا ال يمكن تحديدها مثل عدم قابلية تسييل األصل )هـ(و

العناصر تظهر من خالل المشاركين في السوق عند تقدير التدفقات النقدية 
 . الحصول عليها من األصلالمنشأةالتي تتوقع المستقبلية 

كن استخدام احدهما  القيمة الحالية ويملحسابفي هذا الملحق مقارنة بين منهجين   -٢أ
 وطبقا للمنهج التقليدي نجد أن التسويات الخاصة .لتقدير القيمة االستخدامية لألصل

 ولكن ، تدخل ضمن سعر الخصمهبعالي" ١أ"فقرة الفي ) هـ(إلى ) ب(بالعناصر من 
تؤدى إلى إحداث ) هـ(، ) د(، ) ب(ن العناصر ا لمنهج التدفق النقدي المتوقع فإطبق

الوصول إلى التدفقات النقدية المتوقعة بعد عمل التسويات الخاصة تسويات عند 
ن االختالفات خدمه المنشأة إلظهار التوقعات بشأ     ً                     وأيا  كان المنهج الذي تست.بالمخاطر
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ن النتيجة يجب أن تكون إظهار ت التدفقات النقدية المستقبلية فإالممكنة في قيمة وتوقي
أو بمعنى آخر المتوسط المرجح المستقبلية ت النقدية القيمة الحالية المتوقعة من التدفقا

  .لجميع النتائج الممكنة
  مبادئ عامة

يختلف األسلوب المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة من موقف   -٣أ
           ً                                                           آلخر اعتمادا  على الظروف المحيطة باألصل محل الدراسة إال أن المبادئ العامة 

  : تطبيق ألساليب القيمة الحالية عند قياس األصول ىأالتالية تحكم 
االفتراضات  و التدفقات النقديةلخصميجب أن تظهر أسعار الفائدة المستخدمة   )أ(

المتفقة مع االفتراضات المتأصلة في التدفقات النقدية المقدرة وإال سوف يتكرر 
 المثال تأثير بعض االفتراضات أو سوف يتم تجاهل هذا التأثير، على سبيل

بقرض على تدفقات نقدية تعاقدية خاصة % ١٢يمكن تطبيق سعر خصم بواقع 
عكس التوقعات بشان عدم السداد من القروض ذات السمات لعميل  ،هذا السعر ي

 ألن التدفقات النقدية لخصم% ١٢الخاصة،  وال يجب استخدام نفس سعر الـ 
  .لمستقبلهذه التدفقات النقدية تعكس بالفعل عدم السداد في ا

 يجب أال يكون هناك اى تحيز بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وأسعار الخصم  )ب(
أية عوامل ليس وكذلك يجب أن تكون هذه التدفقات وأسعار الخصم خالية من ، 

 إثبات صافي التدفقات فإنعلى سبيل المثال و باألصل محل الدراسة لها صلة
عم الربحية المستقبلية لألصل ظاهريا يعد نوعا النقدية المقدرة بأقل من قيمتها لد

  .من التحيز في عملية القياس
يجب أن تعكس التدفقات النقدية أو أسعار الخصم مجموعة من النتائج الممكنة   )ج(

  .وليس فقط قيمة الحد األدنى أو الحد االقصي المحتملة
  القيمة الحالية يتعلق بفيماالمنهج التقليدي ومنهج التدفقات النقدية المتوقعة 

  المنهج التقليدي
 من التدفقات واحدةاستخدمت التطبيقات المحاسبية للقيمة العادلة بشكل تقليدي مجموعة   -٤أ

            ً                                 والذي غالبا  ما يوصف بأنه السعر المتكافئ مع واحدالنقدية المقدرة وسعر خصم 
 سعر الخصم ل ًا ومن الناحية العملية يفترض المنهج التقليدي أن مبدأ واحد، المخاطر

المناسب والقسط المستقبلية ن التدفقات النقدية يمكن أن يتضمن جميع التوقعات بشأ
  . على اختيار سعر الخصم ةن المنهج التقليدي يركز بشدلتحمل المخاطرة ومن ثم فإ
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 قد يمكن فيها مالحظة ومراقبة األصول -  على سبيل المثال- في بعض األحوال التي  -٥أ
 وبالنسبة لألصول ذات  ،                ً                      ن من السهل نسبيا  تطبيق المنهج التقليديفي السوق، قد يكو

التدفقات النقدية التعاقدية يتفق المنهج مع الطريقة التي يوصف بها األصل من قبل 
  %.١٢ العائد الذي يبلغ ي السوق كما هو الحال في السند ذىالمشاركين ف

ض مشكالت القياس المعقدة مثل قياس                                 ً             قد ال يكون المنهج التقليدي مناسبا  في معالجة بع  -٦أ
 بند يمكن مقارنته ألىوجد سوق لها أو ألحد بنودها أو  ال تاألصول غير المالية التي

تحليل عنصرين " السعر المتكافئ مع المخاطرة "    ويتطلب البحث السليم عن. بها 
اري  وهما األصل الموجود في السوق وله سعر فائدة واضح واألصل الج–على األقل 

 وعندئذ يجب استنتاج سعر الخصم المناسب للتدفقات النقدية الجاري قياسها من  ،قياسه
وللتوصل إلى هذا االستنتاج ،فى هذا األصل اآلخر سعر الفائدة الذي يمكن مالحظته

يجب أن تتشابه خصائص التدفقات النقدية لهذا األصل اآلخر مع خصائص التدفقات 
  :يلي   وبالتالي على من يقوم بعملية القياس إجراء ماالنقدية لألصل الجاري قياسه

    .تخصيمهاتحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سوف يتم   )أ(
  .ن له خصائص مشابهه للتدفقات النقديةتحديد أصل آخر في السوق يبدو وأ  )ب(
على سبيل (مقارنة مجموعات التدفقات النقدية من البندين لضمان التشابه بينهم   )ج(

حداهما تعاقدية واألخرى إلمثال هل كال المجموعتين تدفقات نقدية تعاقدية أم ا
  ) .؟ةتدفقات نقدية مقدر

 وغير موجود في البند ان هناك عنصر موجود في أحد البنودتقييم ما إذا ك  )د(
  ). من البند اآلخرأحد البنود أكثر سيولةعلى سبيل المثال هل (اآلخر

 بطريقة لمحتمل أن تتصرف مجموعتا التدفقات النقديةما إذا كان من اتقييم   )هـ(
  .مشابهة في الظروف االقتصادية المتغيرة

  منهج التدفقات النقدية المتوقعة
،  من المنهج التقليدي فعاليةفي بعض المواقف أحيانا يكون هذا المنهج أداه قياس أكثر   -٧أ

ن تخدم جميع التوقعات بشأيس منهج التدفقات النقدية المتوقعة فإنوعند وضع أي قياس 
على سبيل المثال .التدفقات النقدية الممكنة بدال من تدفق نقدي واحد يكون أكثر احتماال 

% ٣٠و % ٦٠و% ١٠ مع احتماالت ٣٠٠ أو ٢٠٠ أو ١٠٠قد يبلغ التدفق النقدي : 
ومن ثم يختلف منهج التدفقات .  ٢٢٠يكون التدفق النقدي المتوقع ، على التوالي 

ة المتوقعة عن المنهج التقليدي بالتركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية النقدي
  .محل الدراسة مع مزيد من البيانات الواضحة عن االفتراضات المستخدمة في القياس 
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أيضا باستخدام أساليب القيمة الحالية عندما يكون  يسمح منهج التدفقات النقدية المتوقعة  -٨أ
يمكن الحصول على تدفق نقدى :  على سبيل المثال .نقدية غير مؤكدتوقيت التدفقات ال

% ٣٠و % ٦٠و % ١٠ أو سنتين أو ثالث سنوات مع احتماالت  في سنة١٠٠٠غ يبل
  . القيمة الحالية المتوقعة في هذا الموقف حسابعلى التوالي ويوضح المثال التالي 

   في سنة واحدة ١٠٠٠  القيمة الحالية لمبلغ -
  احتمالية% ٥    مع 

٩٥٢,٣٨  
١٠%  

  ٩٥,٢٤  

   في سنتين ١٠٠٠  القيمة الحالية لمبلغ -
  احتمالية% ٥,٢٥    مع 

٩٠٢,٧٣  
٦٠%  

    
٥٤١,٦٤  

   في ثالث سنوات ١٠٠٠ القيمة الحالية لمبلغ -
  احتمالية% ٥,٥٠     مع 

٨٥١,٦١  
٣٠%  

    
٢٥٥,٤٨  

  ٨٩٢,٣٦      القيمة الحالية المتوقعة

 عن الفكرة التقليدية ألفضل تقدير ٨٩٢,٣٦ة المتوقعة التي تبلغ تختلف القيمة الحالي  -٩أ
 القيمة الحالية التقليدية حساب وتتطلب طريقة )احتمالية% ٦٠ (٩٠٢,٧٣الذي يبلغ 

 أي التوقيتات الممكنة للتدفقات النقدية سيتم بشأنالمطبقة على هذا المثال اتخاذ قرار 
 سعر ألنالت التوقيتات األخرى وهذا نظرا وبالتالي فإنها ال تظهر احتما، استخدامه 

 القيمة الحالية ال يمكن أن يظهر حاالت عدم التأكد لحسابالخصم في الطريقة التقليدية 
  . التوقيتبشأن

 العناصر األساسية لمنهج التدفقات النقدية المتوقعة أحديعتبر استخدام االحتماالت   -١٠أ
لتقديرات الذاتية الشخصية يؤدى إلى ويتساءل البعض هل تخصيص االحتماالت على ا

 ويتطلب التطبيق السليم للمنهج التقليدي كما ورد في الفقرة ؟دقة أكثر مما هو موجود 
 خاصة ة شفافية حسابيأيةدون تقديم ) الحكم الشخصي(نفس التقديرات الذاتية " ٦أ"

  .بمنهج التدفقات النقدية المتوقعة

 حاليا تتضمن بالفعل عناصر تدفقات نقدية متوقعة كثير من التقديرات المعمول بها  -١١أ
                      ً                                     باإلضافة إلى ذلك غالبا  ما يواجه المحاسبون الحاجة إلى قياس  ،بصورة غير رسمية

أي أصل باستخدام معلومات محدودة عن احتماالت التدفقات النقدية الممكنة على سبيل 
  :المثال قد يواجه المحاسب المواقف التالية
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 مع عدم ترجيح أي مبلغ على اآلخر ٢٥٠ و ٥٠قيمة المقدرة ما بين أن تكون ال  )أ( 
وبناء على هذه المعلومات المحدودة يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر هو 

٢/) ٢٥٠ + ٥٠ ([ ١٥٠ [.  
 ويكون المبلغ األكثر احتماال هو ٢٥٠ و ٥٠أن تكون القيمة المقدرة فيما بين   )ب(

على         وبناء وفةاصة بكل مبلغ تكون غير معرإال أن االحتماالت الخ.  ١٠٠
 + ١٠٠ + ٥٠([ ١٣٣,٣٣المعلومات المحدودة يكون التدفق النقدي المتوقع 

٣ / )٢٥٠[.   
أو ) احتمالية% ٣٠ (٢٥٠أو ) احتمالية% ١٠ (٥٠أن تكون القيمة المقدرة   )ج(

دي  على هذه المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقوبناء) احتمالية% ٦٠ (١٠٠
   .]) ر٦٠×١٠٠) + (ر٣٠×٢٥٠) + (ر١٠×٥٠ ([ ١٤٠المتوقع المقدر 

 أفضل       ًتقديرا وفى كل حالة يكون من المحتمل أن يقدم التدفق النقدي المتوقع 
   .ة قيمة مقدرأدنىللقيمة االستخدامية من أقصي قيمة أو 

 وفى بعض عائدلقيد تناسب التكلفة مع اليخضع تطبيق منهج التدفقات النقدية المتوقعة   -١٢أ
 للتدفقات تصورات بيانات موسعه وقد تستطيع أن تضع عده منشأةاألحوال قد تتاح لل

 سوى وضع تعميمات خاصة بتنوع المنشأةوفى حاالت أخرى قد ال تستطيع   ،النقدية
 تكلفة الحصول مواءمة إلى المنشأة وتحتاج  ،التدفقات النقدية دون تحمل تكاليف كبيره

فية مقابل درجة الموثوقية اإلضافية التي تضفيها هذه المعلومات على معلومات إضا
  .على القياس

يرى البعض أن أساليب التدفقات النقدية المتوقعة غير مناسبة وغير سليمة لقياس بند   -١٣أ
حد ائج الممكنة وقد ساقوا مثاال عن أواحد أو بند مرتبط به عدد محدود من النت

  :ين األصول الذي له نتيجتين ممكنت
احتمالية أن يكون التدفق النقدي % ١٠ و ١٠احتمالية أن يكون التدفق النقدي % ٩٠

 وقد انتقدوا هذه ١٠٩ وقد الحظوا أن التدفق النقدي المتوقع في هذا المثال يبلغ ١٠٠٠
  .دفعهانها ال تمثل أي مبلغ من المبالغ التي يتم النتيجة حيث إ

ما تم إيضاحه عدم االتفاق بصفة أساسية مع هدف وتبين التأكيدات التي تتشابه مع   -١٤أ
ن التدفقات النقدية جميع التكاليف التي يتم تحملها فإفإذا كان الهدف هو ت ، القياس

المتوقعة قد ال تعطى صورة صحيحة وسليمة عن التكاليف المتوقعة إال أن هذا المعيار 
 المحتمل أن تكون ن غيريهتم بقياس القيمة االستردادية لألصل وهى في هذا المثال م
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 القياس الذي يبلغ ألنن كان هذا هو التدفق النقدي األكثر احتماال وذلك  حتى وإ١٠
 ال يتضمن عنصر عدم التأكد من التدفق النقدي عند قياس األصل ويتم بدال من ١٠

 شأةمن أيةوال توجد .   ًا  مؤكد ًا  نقدي ًا ذلك تقديم التدفق النقدي غير المؤكد كما لو كان تدفق
  .١٠تتسم بالعقالنية تقوم ببيع أي أصل بهذه الخصائص مقابل مبلغ 

  سعر الخصم
 تظهر أال لقياس القيمة االستخدامية لألصل يجب المنشأةأيا كان المنهج الذي تتخذه   -١٥أ

 التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات لتخصيمأسعار الفائدة المستخدمة 
  .بلها وإال سيتكرر تأثير بعض االفتراضاتالنقدية المقدرة مقا

 بدائل المنشأة من السوق تستخدم ةعندما يكون السعر المحدد لألصل غير متاح مباشر  -١٦أ
  : لتقدير سعر الخصم حيث يكون الغرض هو تقدير سوقي قدر اإلمكان لما يلي 

  . لألصلاإلنتاجىالقيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر   )أ(   
إلى المدى الذي ال تتسبب " ١أ"الواردة في فقره ) هـ(و ) د ( و ) ب(عناصر  )ب(و 

  .تدفقات النقدية المقدرةالفيه هذه العناصر إلى إجراء تسويات للوصول إلى 
  : في حسابها المعدالت التاليةقد تأخذ المنشأةكنقطة بداية عند إجراء هذا التقدير   -١٧أ

 والمحددة باستخدام بعض األساليب منشأة المرجحة للمتوسط تكلفة رأس المال  )أ(
  " .نموذج تسعير األصول الرأسمالية" على سبيل المثال 

  .منشأةسعر االقتراض المتزايد لل  )ب(
  .أسعار االقتراض األخرى في السوق    )ج(و 

  : لبيان ما يليتسويتهاإال أن هذه المعدالت يجب   -١٨أ
 المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل الطريقة التي يتم بها تقدير  )أ(

  .من خالل السوق
 بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل أو التي تم تعديل ليس لها صلةالمخاطر التي   )ب(

  .التدفقات النقدية المقدرة مقابلها
ويؤخذ في االعتبار بعض المخاطر مثل مخاطر العمالت واألسعار والمخاطر 

  . الدولالمرتبطة ببعض
اتبعتها المنشأة  والطريقة التي  عن هيكل رأس مال المنشأة                     ًيعتبر سعر الخصم مستقال   -١٩أ

 عن األصل ال تنشأ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن ألن األصل وذلك فى شراء
  . بتمويل شراء األصلالمنشأةتعتمد على الطريقة التي قامت بها 
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كون سعر الخصم قبل الضرائب وبالتالي عندما يكون األساس أن ي" ٥٥"تتطلب الفقرة   -٢٠أ
المستخدم لتقدير سعر الخصم بعد الضرائب يتم تعديل هذا األساس ليظهر السعر قبل 

  .الضرائب
 ،  بصفة معتادة سعر خصم واحد لتقدير القيمة االستخدامية ألي أصلالمنشأةتستخدم   -٢١أ

 لفترات مستقبلية مختلفة تكون فيها القيمة  تستخدم أسعار خصم مستقلةإال أن المنشأة
االستخدامية حساسة ألي اختالف في المخاطر عن الفترات المختلفة أو تكون حساسة 

  .لتوقيت وشروط سعر الفائدة













        كأصـول    )                             مجموعة الجارى التخلص منها     ال    أو    (                             منشأة األصل غير المتداول             تبوب ال 
                                                                                             محتفظ بها لغرض البيع ، إذا كان من المتوقع أن يتم استرداد قيمتهـا الدفتريـة ،                 

 .                                                       بشكل أساسى ، من صفقة بيع وليس من االستمرار فى استخدامها 





         المبوبة  و   )     منها                     مجموعة الجارى التخلص   ال   أو   (                                تقيس المنشأة األصل غير المتداول 
                        أو القيمـة العادلـة                         القيمة الدفتريـة                                             كأصول محتفظ بها لغرض البيع على أساس        

  .       ً                             مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل 







            ئم المالية                                                                            على المنشأة أن تعرض و تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى القوا           
                                                                              من تقييم اآلثار المالية للعمليات غير المستمرة و االستبعادات التى تجرى على األصول 

    ).                                أو المجموعات الجارى التخلص منها   (                غير المتداولة  













































 .            ات العقارية       ستثمار ال ا     عن       اإلفصاح   و         القياس  و       عتراف ال ا              المعيار على         يطبق هذا- ٢

   .                   قائمة المركز المالى     فى              يظهر بها األصل                 هى القيمة التى  :               القيمة الدفترية

           لمـدفوعات                      القيمة العادلة      أو                            ما فى حكمها المدفوعة        أو              بلغ النقدية        هى م  :       التكلفة
            القيمـة     أو        إنشائه    أو         إقتنائه            من أجل        األصل                         ت من أجل الحصول على               أخرى قدم 

     ً                                   طبقاً للشروط المحددة لمعيار آخـر          ولى ال ا       عتراف ال ا        عند     صل ال ا                  التى تنسب لهذا    
            مصرى رقـم     ال        محاسبة   ل ا                             على سبيل المثال معيار                      المحاسبة المصرية،             من معايير   

   .    أسهم                      المدفوعات المبنية على   )   ٣٩ (



السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في  هى :القيمة العادلة 
  . في السوق في تاريخ القياسنمعاملة منظمة بين المشاركي

    أو  –                  جزء من مبنى       أو  –       مبانى    أو       أراضى    (                هى عقارات     :            ات العقارية       ستثمار ال ا
      يهماـ      كل   أو               فى قيمتها          إرتفاع    أو         إيجار           لتحقيق                    بها من المالك           محتفظ  )      هما     كلي
   : ت سـ   لي و

    أو              و الخـدمات     أ                     توريد البضائع    أو      نتاج ال ا       فى         ستخدام ال ل )   أ (
         دارية ال ا        لألغراض

 .                                 للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة   )  ب (   أو 
          سـتخدام  ال   ك ل                              هى عقارات محتفظ بها من المال     :                                  العقارات المشغولة بمعرفة المالك   

   .       اإلدارية        لألغراض                               أو توريد البضائع والخدمات أو       اإلنتاج   فى 





   :     اآلتية   ت ال    الحا         فقط فى    أصل ك          العقارى       ستثمار ال  با       عتراف ال ا      يتم   أن      يجب -  ١٦
                المـستقبلية          قتصادية ال ا                                         عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع        )   أ (

   .                   العقارى إلى المنشأة   ر     ستثما ال ا ب         المرتبطة 
                    بصورة يعتمد عليها       تكلفته                عندما يمكن قياس   )  ب ( و







         كسياسة               من هذا المعيار  "   ٥٦ "      لفقرة            الوارد با               نموذج التكلفة        أن تطبق          المنشأة     على  -  ٣٠
   .            ات العقارية       ستثمار ال ا                             تطبيق هذه السياسة على جميع      عليها   و        وحيدة        محاسبية

                      العقاريـة طبقـا         اتها         اسـتثمار          كافة          المنشأة         تقيس     أن        يجب        األولى    اف     االعتر     بعد  -  ٥٦
            ات العقارية       ستثمار ال ا          ذلك بخالف  و   )   ١٠ (      رقم                      معيار المحاسبة المصرى         لمتطلبات 

                لغـرض البيـع                                                           التي تستوفى شروط وقواعد التبويب كأصول محتفظ بها             األخرى
            ل محتفظ بها       كأصو       و مبوبة                  جارى التخلص منها          من مجموعة                تلك المدرجة ض  أو (
       األصول   ) "  ٣٢   (                            لمعيار المحاسبة المصرى رقم                        ه يتم قياسها طبقا        فإن  )           غرض البيع  ل

 . "            غير المستمرة                    غرض البيع والعمليات  ل              المحتفظ بها          المتداولة    غير 



           يكون هناك    -             فقط عندما   و  -          عندما             العقاري       ستثمار ال ا          و إلى          ت من    ال      التحوي     تتم  -  ٥٧
    :          بما يلي ً اً      مؤيد      ستخدام ال ا     ر في  ي   تغي
             العقـاري         ستثمار ال ا       ت من    ال         للتحوي        بالنسبة                   المالك للعقار           استخدام       في        البدأ )   أ (

     .                                 إلى العقار المشغول بمعرفة المالك 
          سـتثمار  ال ا       من    ل         للتحوي        بالنسبة                    استعدادا لبيعه          ستثمار ال ا              في تنمية         البدأ  )  ب (    أو  

   .                    العقاري إلى المخزون 
          المشغول       ستثمار ال ا     من  ل        للتحوي       بالنسبة  ر               المالك للعقا       استخدام     من      نتهاء ال ا  )  ج (   أو 

     .          العقاري       ستثمار ال ا                  بمعرفة المالك إلى 
       إلـى                 من المخزون     ل         للتحوي        بالنسبة     آخر                                في التأجير التشغيلى لطرف           البدأ  )  د (    أو  

     .         العقاري      ستثمار ال ا
   .     ملغاة   )  هـ (   أو 



             بالفرق بين       ستبعاد ال ا    أو         العقار        استخدام         ن توقف    ع                      والخسائر الناتجة          األرباح      تحدد  -  ٦٩
         عتـراف  ال ا                                                          ت التصرف في العقار وصافى القيمة الدفترية له ويتم           ال          صافى متحص 

  )   ٢٠ (         رقـم                            معيار المحاسبة المـصرى            تطلب      إذا   ال إ   (                   األرباح أو الخسائر           بها في 
            وذلـك فـي     )                                         غير ذلك في حالة البيع مع إعادة التأجير                 بالتأجير التمويلى       الخاص  

  .     األصل            التصرف في   أو        ستخدام ال ا               فترة التوقف عن 

        قيمة      اضمحالل                                                     بالتعويضات التي يتم الحصول عليها من الغير مقابل         عتراف ال ا     يتم  -  ٧٢
        وذلك   ،       الخسائر   و أ        األرباح    في     ،                    التنازل عنها      أو             أو فقدانها                 ات العقارية         ستثمار ال ا

    .                                عندما تصبح هذه التعويضات مستحقة



   .                                                   القيمة العادلة لجميع أصولها المبوبة كاستثمار عقارى  )   أ (
 .     ملغاة )   ب (
        اإلفصاح    يجب   )  "  ١٤ "     فقرة   ال      راجع   (       التبويب                     ا تكون هناك صعوبة في     عندم )   ج (

                   العقاري عن ذلـك        ستثمار ال ا         لتفرقة        المنشأة                            القواعد التي تستخدمها      ن ع
              ضمن النـشاط                    رض البيع وذلك                                         غول بمعرفة المالك والمحتفظ به لغ         المش

 . ة أ             المعتاد للمنش
 .     ملغاة )   د (
                كما هـو مفـصح              ة العادلة                  العقاري بالقيم        ستثمار ال ا                    مدى اعتماد تقييم      )   هـ (

                           تقيـيم تـم إعـداده             على    ")  أ  ٧٥ "      فقرة    ال      راجع     (                      عنه بالقوائم المالية  
                      وخبرة حديثة بالموقع  ً اً       مناسب               ً والذي يملك مؤهالً             مثمن مستقل       بواسطة

                                وفى حالة عدم وجود ذلك التقييم  .                     العقاري محل التقييم      ستثمار ال ا      وفئة  
  .     فصاح ال ا    يجب 



 : "                                   اح أو الخسائر وذلك بالنسبة لما يلى     األرب     في            المعترف بها        المبالغ  )   و (
   .         العقارى      ستثمار ال ا     من     يجار إل ا    ات     إيراد ) ١ (
         اإلصـالح                      متـضمنة مـصروفات       (                               مصروفات التشغيل المباشـرة      ) ٢ (

                                 العقارى والتى تولدت عنهـا            ستثمار ال ا                 والتى نشأت من      )        الصيانة و
 .         ل الفترة  ال   خ     إيجار    ات     إيراد

        إلصـالح  ا                     متـضمنة مـصروفات       (                               مصروفات التشغيل المباشـرة      ) ٣ (
                                     العقارى و التى لم يتولد عنها إيراد       ستثمار ال ا           الناشئة من   )        الصيانة و

 .        ل الفترة ال   خ     إيجار
   . .     ملغاة ) ٤ (

                         ات العقارية و قيمة هـذه        ستثمار ال ا           تحقق قيمة                        مدى وجود أية قيود على    )   ز (
   .      ستبعاد ال ا     ت من  ال          و المتحص      اإليراد              عملية تحويل   أو       القيود 

ـ  إ    أو          تطـوير    أو   ء       أو إنشا                   التعاقدية لشراء         لتزامات ال ا )   ح (          صـيانة     أو   ح ال   ص
 .            ات العقارية       ستثمار ال ا       تحسين    أو  

   .           المستخدمة     اإلهالك    طرق  )   أ (
   .           المستخدمة   هالك  اإل  ت  ال     معد  أو          اإلنتاجية        األعمار  )  ب (  و 
        اضمحالل                  متضمنة مجمع خسائر     (      اإلهالك                              إجمالي القيمة الدفترية و مجمع   )  ج (  و 

 .                        فى بداية و نهاية الفترة   )       القيمة
                                العقارى فى بداية ونهايـة            ستثمار ال ل                                       كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية         )  د (   و  

   :             و يظهر ما يلى       الفترة 
           اإلضـافات                  يقة مستقلة عن          بطر     فصاح ال ا        يتم     أن           ، على           اإلضافات      )  ١ (

                 ، و التى تـم        حقة ال              النفقات ال    عن                 و تلك الناتجة           قتناء ال ا   ن   ع         الناتجة  
   .                 االعتراف بها كأصول

     .            تجميع األعمال               نتيجة عمليات         المقتناة         اإلضافات     ) ٢ (      و 



                المدرجة ضمن     أو            غرض البيع    ل                ات محتفظ بها           استثمار             المبوبة ك       األصول   ) ٣ (   و  
          غرض البيع                          المبوبة كأصول محتفظ بها ل                      جارى التخلص منها و        مجموعة

   .                   واالستبعادات األخرى )  ٣٢   (                   المحاسبة المصرى رقم    ً        طبقاً لمعيار 
   .     اإلهالك   ) ٤ ( و
                  الـذى تـم رده          االضمحالل    و       ستثمار ال ا                  المحقق فى قيمة             االضمحالل     ) ٥ ( و

     ) .  ٣١ (      رقم                       لمعيار المحاسبة المصرى             ً ل الفترة طبقاً  ال خ
                                         عن ترجمة القوائم المالية إلى عملـة                                          صافى فروق العملة الناتجة        ) ٦ (   و  

             القـوائم         عرض             إلى عملة         األجنبية                             عرض أخرى وترجمة العمليات   
   .                المالية للمنشأة 

   .                         المشغولة بمعرفة المالك         العقارات                     ت من و إلى المخزون و  ال          التحوي ) ٧ (  و 
   .         رات أخرى  ي         أية تغي ) ٨ (  و 

              ، كما هو            ستثنائية ال ا   ت ال ا   الح            فى بعض     و  .                  لالستثمار العقارى                     القيمة العادلة      )   هـ (   و  
                                تحديـد القيمـة العادلـة                المنـشأة            تستطيع    ال             ، عندما     "  ٥٣ "         بالفقرة      موضح  

     :    اآلتى          تفصح عن   أن         المنشأة      ، على            يعتمد عليها                    اتها العقارية بصورة       ستثمار ال
   .            ات العقارية       ستثمار ال ل     وصف   ) ١ (
 .                                        قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها        إمكانية          تفسير عدم     )  ٢ (  و 
              تقع ضمنها     أن                                                  حدود التقديرات التى من المحتمل بصورة كبيرة             ) ٣ (   و  

   .           أمكن ذلك  ن إ  ،                القيمة العادلة 
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   املصرىاحملاسبةمعيار 
  ٢٠١٥ املعدل )٣٥(رقم 

  الزراعة
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٨٣٧

  ٢٠١٥  المعدل)٣٥( المصرى رقم المحاسبةمعيار 
  الزراعة

  

  المحتويات
  

 فقــرات    

   هدف المعيار
  ٤- ١  نطاق المعيار

  ٩- ٥  تعريفات
  ٧-٥  تعريفات مرتبطة بالزراعة 

  ٩-٨  تعريفات عامة
  ٣٣-١٠ االعتراف و القياس

  ٢٩-٢٦   و الخسائرمكاسبال
  ٣٣-٣٠  بطريقة يعتمد عليهاعدم القدرة على قياس القيمة العادلة

  ٣٨-٣٤ المنح الحكومية
  ٥٧-٤٠       االفصاح

  ٥٣-٤٠  عامة
االفصاحات اإلضافية لألصول الحيوية عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة 

  ٥٦-٥٤  بشكل يعتمد عليه
  ٥٧  اإلعانات الحكومية

        ملحق
  



   :يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن البنود  التالية عندما ترتبط بالنشاط الزراعى  -١



   :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  -٥
ألصول ا  وحصادويل الحيوي هو الذى يدار بواسطة منشأة للتح:النشاط الزراعى  

 أصول إلى أو زراعى منتج تحويلها إلى إلى أو البيع لغرض منتجات إلىالحيوية 
   .إضافيةحيوية 

   .للمنشأة الحيوية األصول هو منتج محصود من : الزراعىالمنتج   
  . حي أو نبات حيوان هو :األصل الحيوي  

 والتى و التكاثر و اإلنتاج  يتكون من عمليات النمو ووقف النمو:التحويل الحيوي
  . نوعية فى األصل الحيوي أوينتج عنها تغيرات كمية 

  بالتصرفهى التكلفة التى ال يمكن تجنبها والمرتبطة مباشرة تكلفة البيع 
   .فى أصل غير شاملة تكلفة التمويل وضريبة الدخل

  .اثلة الحية  النباتات المتمأوات حيوان هى مجموعة من ال: الحيويةاألصول مجموعة
  . حياة األصل الحيوي إيقاف أو عن األصل الحيوي تاجناإل هو فصل :الحصاد



القدرة على التغير

التغيرالتحكم فى 

قياس التغير



  تعريفات عامة 
  :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  -٨

   . كز المالىقائمة المر هى القيمة التى يعترف بها لألصل فى :القيمة الدفترية  
 هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في :القيمة العادلة 

 .معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
المحاسبة ") ١٢( كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم :المنح الحكومية  

  " . عدات الحكومية عن المسااإلفصاحو الحكومية عن المنح 

   : وفقط عندما - المنتج الزراعى عندماأوتعترف المنشأة باألصل الحيوي   -١٠
  .تتحكم المنشأة فى األصل كنتيجة لحدث فى الماضى   )أ(  
المرتبطة باألصل  المنافع االقتصادية المستقبلية أنمن المرجح يكون   )ب(و            

  . المنشأةإلىتتدفق سوف 
   . يعتمد عليه تكلفة األصل بشكل أويمكن قياس القيمة العادلة   ) ج(و  

 بقيمته العادلة ميزانيةلي وفى كل تاريخ ويقاس األصل الحيوي عند االعتراف األ  -١٢
عندما ال يمكن " ٣٠"فيما عدا الحاالت المذكورة فى الفقرة       ً             ناقصا  تكاليف البيع

   . يعتمد عليهقياس القيمة العادلة بشكل 
بالقيمة العادلة قاس المنتج الزراعى المحصود من أصل حيوي عند نقطة الحصاد ي  -١٣

 التكلفة فى تاريخ تطبيق معيار هوويعتبر هذا القياس ،      ً              ناقصا  تكاليف البيع 
  . مطبقآخر  معيار أى أو" المخزون) "٢(المحاسبة المصرى رقم 



لى لألصل الحيوي بالقيمة والخسارة الناتجة من االعتراف األ أوالربح يدرج   -
           ً              عادلة ناقصا  تكاليف البيع القيمة الى ف التغير البيع وعن             ً        العادلة ناقصا  تكاليف 

  .  الفترة التى نشأ بها  عنالخسائر أو باألرباحلألصل الحيوي 



 تقاس بصورة يعتمد أن يمكن لألصل الحيوي  القيمة العادلةأنهناك افتراض ب  -٣٠
 باألصللى و عند االعتراف األقد ال يتحقق هذا االفتراض أن فى حين عليها،
معلنة وأن المقاييس البديلة للقيمة تتوافر له أسعار سوقية  عندما ال  فقطالحيوي

فى هذه الحالة يقاس األصل  عليها، اإلعتماد يةمكانإ بوضوح عدم العادلة أظهرت
 اضمحالل  لخسائر  مجمعاتأية ولإلهالك مجمعات أية                    ً الحيوي بتكلفته ناقصا  

 بصورة يعتمد عليها عندئذ األصل ا قياس القيمة العادلة لهذيةمكانإوفور  .للقيمة
وفور استيفاء األصل     ً                اقصا  تكاليف البيع ،  العادلة نبقياسه بقيمته المنشأة تقوم

 إلى ه ضمأو (لغرض البيع كأصل محتفظ به التبويب شروط المتداولالحيوي غير 
    ً        طبقا  لمعيار ) لغرض البيع التى بوبت كمحتفظ بها جارى التخلص منها ومجموعة 

 المحتفظ بها لغرض البيع اولةالمتد غير األصول) "٣٢(المحاسبة المصرى رقم 
يمكن قياسها بصورة لقيمة العادلة  اأن المفترض فمن، " والعمليات غير المستمرة

  . يعتمد عليها 



المنح الحكومية غير المشروطة المرتبطة بأصل حيوي والمقاسة بقيمتها العادلة -٣٤
 فقط عندما تصبح المنحة في األرباح أو الخسائر  البيع يعترف بها تكاليف     ً ناقصا  

  .الحكومية قابلة للتحصيل 
                                                              ًَ  المنحة الحكومية المرتبطة بأصل حيوي قيست بقيمتها العادلة ناقصا   كانتاذا   -٣٥

ب المنحة الحكومية من  المنشأة  بما فى ذلك عندما تتطل-تكاليف البيع مشروطة
في األرباح  تعترف المنشأة بالمنحة الحكومية -شطة زراعية محددة أنب تقوم  البأ

  .الحكومية    بالمنحة الخاصة اء بالشروط  فقط عندما يتم الوفأو الخسائر 

الخسائر الكلية الناشئة خالل الفترة  أو  األرباح تفصح عن أنعلى المنشأة   -٤٠
عن  ووالمنتجات الزراعية الحيوية األصوللى بو األاالعتراف الجارية الناتجة عن 

  .                              ً                                         التغير فى القيمة العادلة ناقصا  تكاليف نقطة البيع المقدرة لألصول الحيوية 



  .  الحيوية األصول         ً               تقدم وصفا  لكل مجموعة من  أنعلى المنشأة   -٤١

  .  الفترة نهاية الحيوية فى األصول مجموعة من كل ) ١(  
  . خالل الفترة المنتجات الزراعية محصول ) ٢(    



   .ملغاة  -٤٧
  .ملغاة  -٤٨
  :  تفصح عنأنعلى المنشأة   -٤٩

ى عليها قيود والقيمة الدفترية  الحيوية وقيمتها الدفترية التاألصول  )أ( 
   .اللتزامات كضمانلألصول الحيوية المرهونة 

  . اقتناء أصول حيوية أوقيمة االرتباطات لتطوير   )ب(و  
  . استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالنشاط الزراعى   )ج(و  

ل الحيوية بين ة الدفترية لألصو تعرض تسوية للتغيرات فى القيمأنعلى المنشأة 
  :  تتضمن التسويةأنالحالية على   الفترةنهاية وبداية

  .تكاليف البيع     ً ناقصا  ن التغيرات فى القيمة العادلة ع الخسارة الناشئة أوالربح   )أ(
  . الزيادة نتيجة الشراء   )ب(و  

لغرض  الحيوية المبوبة كمحتفظ بها األصولالنقص نتيجة المبيعات و  )ج(و
 الجارى التخلص منها و المبوبةالمجموعة  ضمن تدخل أو (البيع

  ) .  ٣٢(    ً                            طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ) لغرض البيعكمحتفظ بها 
  .النقص نتيجة الحصاد   )د(و  
  .  عن تجميع األعمال الناتجةالزيادة   )هـ(و  
 عملة عرض إلى ترجمة القوائم المالية عنصافى فروق العملة الناشئة   )و(و  
  . عملة عرض المنشأة المصدرة للقوائم  المالية إلى أجنبية عملية رجمةمختلفة وت
)ز(و  



 وأية لإلهالك مجمعات أية                       ً  الحيوية بتكلفتها ناقصا  األصولاذا قاست المنشأة   -٥٤
 الفترة ، على المنشأة يةنهافى تاريخ  " )٣٠" الفقرة راجع (ضمحاللاإل  مجمعات لخسائر 

    :اآلتىالحيوية عن  صول تفصح لتلك األأن

  .وصف لألصول الحيوية   )أ( 

  . قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه إيضاح سبب عدم إمكانية  )ب(و

إذا أمكن (القيمة العادلة  تقديرات  تقع فيهأنالمدى الذى من الممكن   )ج(و
  .)ذلك

  . خدمة  المستهالكطريقة اإل  )د(و

  . المستخدمة اإلهالك معدالت أو اإلنتاجىالعمر   )هـ(و

) االضمحاللمع مجمع خسائر  (هالك القيمة الدفترية ومجمع اإلإجمالى  )و(و
  .  الفترة نهاية وبدايةفى 



 أية                       ً  الحيوية بتكلفتها ناقصا  األصولاذا قامت المنشأة خالل الفترة الحالية بقياس   -٥٥
تفصح  " )٣٠"لفقرة رقم ا راجع (ضمحالل االخسائرلمعات  مجأية وإهالكمجمعات 

 الحيوية، األصولبها عند استبعاد هذه   خسائر تعترفأو أرباح أيةالمنشأة عن 
سوف تفصح عن القيم المرتبطة بهذه " ٥٠" المطلوبة فى الفقرة      ً        ووفقا  للتسوية

وية على  التستتضمن أن ذلك يجب إلى باإلضافة ، منفصل بشكل الحيويةاألصول
  :  الحيويةاألصول والمتعلقة بتلك األرباح أو الخسائردرجت فى أالتى  القيم التالية

   .  القيمةإضمحاللخسائر   )أ(  

  .  القيمة اضمحالل خسائر رد  )ب(و  

  .  هالكاإل  )ج(و  

 أية                                                           ً  القيمة العادلة لألصول الحيوية المقاسة من قبل بتكلفتها ناقصا  كانت إذا  -٥٦
 قابلة للقياس بصورة أصبحت ضمحاللاالخسائر ل وأى مجمع كإهالمجمعات 

لتلك اآلتى بالنسبة  تفصح عن أنعلى المنشأة ،   الحاليةيعتمد عليها خالل الفترة
  : لألصول الحيوية 

  . وصف لألصول الحيوية   )أ(    

  .  القيمة العادلة قابلة للقياس بصورة يعتمد عليها أصبحتشرح لماذا   )ب(و  

  . التغير أثر  )ج(و  

 بالنشاط الزراعى الذى يدخل فى نطاق عما يلى فيما يتعلق تفصح أنعلى المنشأة   -٥٧
  : هذا المعيار

  .الحكومية المعترف بها فى القوائم المالية طبيعة ومدى المنح   )أ(    

  . المرتبطة بالمنح الحكومية األخرى واالحتماالت الشروط غير المستوفاة  )ب(و  
  .متوقع فى مستوى المنح الحكومية  المؤثر الاالنخفاض  )ج(و  

























                              تشرح القيم المعترف بهـا                                                         على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تحدد و        -  ٢٣
 .                            و تقييم الموارد التعدينية     عن                           و الناتجة من عمليات التنقيب                    فى القوائم المالية















                                                                                     يجب على شركة التأمين أن تقوم فى كل تاريخ إلعداد التقارير المالية بتقيـيم              
                                        ، وذلك بإستخدام التقديرات الحاليـة                  المعترف بها                                    مدى كفاية التزاماتها التأمينية     

                   و إذا تبين مـن       .                                                               فقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها             للتد
      ً                     مخصوماً منها تكاليف اإلقتناء     (                                                        ذلك التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين      

                  مناقـشتها فـى       سيتم                                                      المؤجلة و األصول المعنوية المتصلة بها ـ، مثل تلك التى  
                                              ى ضـوء التـدفقات النقديـة المـستقبلية                      غير كافية ف      " )   ٣٢ "   و    "   ٣١   "        الفقرتين

 .                                                      التقديرية ، يتم قيد العجز برمته ضمن األرباح أو الخسائر 





                                                                                  يجوز لشركة التامين أن تغير سياستها المحاسبية بالنـسبة لعقـود التـامين             
                                                                                          ويقتصر ذلك فى حالة ما إذا كان من شأن التغيير أن يجعل القوائم المالية أكثـر                

               جعلهـا أكثـر                                                              موضوعية لمتخذى القرار االقتصادى وليست أقـل مـصداقية أو ت    
                                       وتحكم شركة التامين على مدى الموضوعية و   .                            مصداقية و ليست أقل موضوعية 

   ) . ٥ (                                                          المصداقية باستخدام المعايير المبينة فى المعيار المصرى رقم 















                                                                               يجب على شركة التأمين االفصاح عن المعلومات التى تحدد وتفـسر المبـالغ             
 .                                                   الواردة فى قوائمها المالية الناشئة عن عقود التأمين 

مستخدمى علومات التى تساعد يجب على شركة التأمين أن تفصح عن الم
.قوائمها المالية على تقييم طبيعة ومدى الخطر الناتج عن عقود التأمين 





































              العاملين فيما                                                                          يجب أن يقوم صاحب العمل بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن مزايا          
                          المدفوعات المبنيـة علـى       ) "   ٣٩ (                                                   عدا ما يطبق بشأنه معيار المحاسبة المصرى رقم        

   . "    أسهم



                                                                                          ال تشمل مزايا العاملين نصيب العاملين فى األرباح و المقـررة بموجـب نـصوص                 -
    .        قانونية



 .                                                                     تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها 
                          ابل الخدمة التى يقدمها                  المنشأة مق       تمنحه         الذى          المقابل                    هى كافة أشكال      :        العاملين       مزايا  

   .        العاملون
       التـى    )              الخدمـة         إنهاء           دا مزايا    ع    (         العاملين              هى مزايا     :              قصيرة األجل          العاملين       مزايا
   ون       عـامل      ً                                             شهراً بعد نهاية الفترة التى يقوم خاللها ال          ١٢                         مستحقة بكاملها خالل    ح   تصب

   .              بتقديم الخدمة 
           المـستحقة    )            الخدمة        إنهاء            عدا مزايا       (         العاملين              هى مزايا     :                            المزايا بعد إنتهاء الخدمة   
   .                       بعد إكمال فترة  الخدمة 

                                عدا مزايا ما بعـد انتهـاء           (         العاملين              هى مزايا     :    األجل                 األخرى طويلة            العاملين       مزايا  
    ً          شـهراً بعـد        ١٢                                        التى ال تصبح مستحقة بكاملها خالل         )         الخدمة      إنهاء                  الخدمة و مزايا    

   .          ن خدماتهم      عاملي                              نهاية الفترة التى يقدم فيها ال
   :                     المستحقة نتيجة إما         العاملين           هى مزايا  :        الخدمة     إنهاء      مزايا 

   .                           قبل تاريخ التقاعد العادى     عامل  ة                         لقرار المنشأة بإنهاء خدم )   أ (
   .                                            بقبول ترك العمل االختيارى مقابل هذه المزايا    عامل        لقرار ال  )  ب (                 أو 

                                                   هى ترتيبات رسمية أو غير رسـمية تقـوم المنـشأة     :                               المزايا بعد انتهاء الخدمة       نظم
   .               واحد أو أكثر     عامل                                             بموجبها بتقديم مزايا بعد انتهاء فترة الخدمة ل

                   تقـوم المنـشأة            والتـى                                 المزايا لما بعد انتهاء الخدمة    نظم       هى    :         المحدد  ك           نظم االشترا 
                            و ال يكون عليها التـزام        )      صندوق (                             ثابتة فى منشأة منفصلة              اشتراكات               بموجبها بدفع   

              بأصول كافية       ً محتفظاً                     إذا لم يكن الصندوق          االشتراكات               لدفع مزيد من     ضمنى          قانونى أو 
   .                                  متهم فى الفترات الحالية و السابقة               المتعلقة بخد        العاملين                لدفع كافة مزايا 

                  نظـم االشـتراك                                               المزايا لما بعد انتهاء الخدمة بخالف           نظم       هى    :                   المزايا المحددة     نظم
   .      المحدد



        مزايا    نظم   أو   )          الدولة    نظم    عدا   (        محدد            نظم اشتراك        هى    :                          أصحاب العمل المتعددين      نظم
   :     التى   )          الدولة    نظم    عدا   (       محددة 
                      ليست تحت سـيطرة         التى      و                   ها مختلف المنشآت                              تجمع األصول التى تساهم في     )   أ (

   .     واحدة
                             أكثر من منشأة على أساس أنه            للعاملين فى                                تستخدم تلك األصول لتقديم المزايا   )  ب (    و 

                                                      و المزايا بدون اعتبار لهوية المنـشأة التـى                 االشتراك                     يتم تحديد مستويات    
   .          المعنيين        العاملين       تستخدم 

                                                 و العجز أو الفائض بعد تعديله بأى أثر بعـدم        ه    :                 المزايا المحددة   )    أصل (              صافى التزام   
   :                                                                      تجاوز أصل صافى المزايا المحددة عن سقف األصل ويعرف العجز أو الفائض بأنه 

 .                                     القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة )   أ (
     ً ناقصاً

 .                             القيمة العادلة ألصول النظام  )   ب (
             استردادات من                                                        هو القيمة الحالية ألى مزايا اقتصادية موجودة في شكل          :          سقف األصل 

   .                                               النظام أو تخفيض في االشتراكات المستقبلية للنظام 
                                                      هى القيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة        :                                         القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة    

        بدون                                     فى الفترات الحالية و السابقة         عامل           ن خدمة ال   ع                                   المطلوبة لتسوية االلتزام الناجم     
   .                   خصم أية أصول للنظام

     :      تتضمن    :      النظام     أصول 
                                                       التى يحتفظ بها صندوق المزايـا طويلـة األجـل                   األصول  ) أ (

           للعاملين 
                        بوالص التأمين المؤهلة   )  ب (

         األدوات     بخالف (      األصول      هى  :                                                األصول التى بحوزة صندوق مزايا العاملين طويلة األجل
             التي تتـسم  و   )                                                                          المالية غير القابلة للتحويل التى تصدرها المنشأة المعدة للقوائم المالية    

   :        بما يلى 
     و           للقـوائم         المعدة               ً                  منفصلة قانونياً عن المنشأة        )      صندوق (       منشأة          بها        تحتفظ )   أ (

   .                                         قائمة فقط لسداد مزايا العاملين أو تمويلها



                                      ، وليست متاحة لدائنى المنـشأة               العاملين                            تستخدم فقط لتسوية مزايا      ل       متاحة    )  ب ( و
          المعـدة                عادتها للمنشأة           و ال يمكن إ  )                     حتى فى حاالت اإلفالس       (        للقوائم        المعدة
     :        إال إذا       للقوائم

           الخـاص         النظام                                                         كانت األصول المتبقية للصندوق كافية لتلبية التزامات         ) ١ (
     .       للقوائم                  المنشأة المعـدة           التزامات                  بمزايا العاملين أو

                              لتعويض هذه المنشأة عـن             للقوائم        المعدة                           تم إعادة األصول للمنشأة        )   ٢ (    أو  
   .                             مزايا العاملين المسددة بالفعل

         عالقـة    ذا   ً اً                                                   هى بوليصة تأمين تصدرها شركة تأمين ال تمثل طرف      :                        بوليصة التأمين المؤهلة  
     ) "  ١٥ (                              معيار المحاسبة المـصرى رقـم         فى                                                بالمنشأة المعدة للقوائم المالية كما هو معرف     

   :                                     إذا كانت عوائد البوليصة تتسم بما يلى   "                       عن األطراف ذوى العالقة      اإلفصاح
 .              مزايا محددة      لنظام                                ً داد أو تمويل مزايا العاملين طبقاً                      يمكن استخدامها فقط لس

  )                     حتى فى حالة اإلفـالس    (             المالية          للقوائم                                      ليست متاحة لدائنى المنشأة المعدة      
 :                                   وال يمكن سدادها لهذه المنشأة إال إذا 

                                                                           السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة                 هى    :    :               القيمة العادلة 
   .                          في السوق في تاريخ القياس ن                  منظمة بين المشاركي

   :       كون من                تكلفة الخدمة تت
                                                               هى الزيادة فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناجمة      :                       تكلفة الخدمة الحالية   )   أ (

 .                                عن خدمة العامل فى الفترة الحالية
                                                        فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة لخدمة              التغير    هى    :                       تكلفة الخدمة السابقة   )   ب (

                             لية عن إدخال أو إجراء تعديالت                                                   العاملين فى الفترات السابقة الناتجة فى الفترة الحا
                                                                                         فى مزايا ما بعد نهاية الخدمة أو مزايا العاملين األخرى طويلة األجل ، وقد تكون               

         أو سلبية     )                                    حيث يتم إدخال المزايا أو تحسينها   (                                  تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية 
   ) .                             حيث يتم تخفيض المزايا القائمة  ( 

   . ة                             أية مكاسب أو خسائر عند التسوي  )  ج (



                                   هو التغير خالل الفترة في صـافى          :                 المزايا المحددة   )    أصل (                                 صافى الفائدة من صافى التزام      
   ٠                                        المزايا المحددة والذى ينتج عن مرور الوقت  )    أصل (       التزام 

   :           تتكون من                المزايا المحددة  )    أصل (                       إعادة قياس صافى التزام 
 .                           المكاسب و الخسائر االكتوارية )   أ (
                                                            م بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضمن صافى الفوائد علـى                                 العائد على أصول النظا     )  ب (         و

   .               المزايا المحددة  )    أصل (            صافى التزام 
                                                                                 أي تغييرات في تأثير سقف األصل بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضـمن صـافى                )  ج (           و

   .               المزايا المحددة  )    أصل (                        الفوائد على صافى التزام 
                                              قيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة والناتج                        هي التغير في ال     :                     و الخسائر االكتوارية   أ        األرباح

   :   عن 
     ).                                                            أثر الفروق بين االفتراضات االكتوارية السابقة و ما حدث بالفعل   (               تعديالت الخبرة  )   أ (
   .                                     آثار التغيرات فى االفتراضات االكتوارية   )  ب (  و 

        مـن     دة      المتول       األخرى    ات                   األسهم و اإليراد          توزيعات                   هو الفائدة و      :      النظام                   العائد على أصول    
          النظـام                                            الخسائر المحققة أو غير المحققة من أصول             األرباح أو                  باإلضافة إلى          النظام      أصول  

     :      ً     مخصوماً منها
   .         النظام                      أية تكاليف إلدارة  )   أ (
     .           النظام نفسه                              أية ضريبة مستحقة الدفع من قبل   )  ب ( و
            ا المتوفرة                                                                            هي معاملة تلغى كل االلتزامات القانونية والحكمية لكل أو بعض المزاي              :      تسوية

                                                                                        تحت نظام المزايا المحددة بخالف المدفوع من المزايا إلى أو نيابة عـن عـاملين ضـمن          
   .                                              شروط النظام والتي تتضمنها االفتراضات االكتوارية 



                    المنشأة االعتـراف       على ،                                           بتقديم خدمة لمنشأة خالل فترة محاسبية          عامل             عندما يقوم   
          مقابـل                         الذى من المتوقع أن يدفع             قصيرة األجل         العاملين                             بالمبلغ غير المخصوم لمزايا   

 :           تلك الخدمة 
                                                         بعد خصم أى مبلغ تم دفعـه بالفعـل ، و إذا زاد               )             مصروف مستحق   (          كالتزام   )   أ (

                                                                                    المبلغ الذى تم دفعه عن المبلغ غير المخصم للمزايـا يجـب علـى المنـشأة                
                إلى الحد الذى     )                  ً   مصروف مدفوع مقدماً    (                        زيادة على أنها أصل                      االعتراف بتلك ال  

                                                                                 تؤدى فيه الدفعة المقدمة على سبيل المثال إلـى تخفـيض فـى المـدفوعات               
   .                            المستقبلية أو استرداد نقدى  

                                     آخر بإدخال المزايا فى تكلفـة           مصرى                                       كمصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار           )   ب ( و
    " –  )  ٢ (          رقـم            المـصرى             المحاسـبة                                على سبيل المثال معيار          راجع    (       األصل

    ") .             األصول الثابتة    " –   )    ١٠ (      رقم       المصرى                 و معيار المحاسبة   "        المخزون
                الـوارد فـي               تطبيق المطلب ب          المنشأة     تقوم    كيف   "   ١٩ "  ،   "   ١٦ "   ،    "   ١٣ "               توضح الفقرات   

          مدفوعـة          غياب                        التى تتمثل فى حاالت                   قصيرة األجل            العاملين               على مزايا     "  ١١ "        الفقرة  
   .             و المكافآت          فى األرباح        مشاركة  ال     نظم و

               التى تتمثل فى              قصيرة األجل          العاملين                                                   على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة لمزايا         
   :        كما يلى   "   ١٤ "               بموجب الفقرة       مدفوعة          حاالت غياب 



               علـى أنهـا                       حاالت الغياب المدفوعة                                                 يجب على المنشأة قياس التكلفة المحتملة لتراكم     
                                                                                        المبلغ اإلضافى الذى يتوقع أن تدفعه المنشأة نتيجة لالستحقاق غير المستخدم الـذى             

   .                                                      نهاية الفترة المالية، وذلك في حدود المتطلبات القانونية               تراكم فى تاريخ 



    و         األربـاح           كة فـى             المشار         لمدفوعات                                                  يجب على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة       
 :               وذلك فقط عندما   "   ١١ "                      المكافآت بموجب الفقرة 

             المـدفوعات                                                                        يكون على المنشأة التزام حالى قانونى أو استداللى إلجراء هـذه             )   أ (
      .                  نتيجة ألحداث سابقة

 .          لاللتزام           يعتمد عليه                 يمكن إجراء تقدير  )   ب (
   .   اد                                              فقط عندما ال يكون للمنشأة بديل فعلى سوى السد                  ً يكون االلتزام قائماً







      نظام          محدد أو       اشتراك      نظام                                أصحاب العمل المتعددين على أنه     نظام       تبويب            على المنشأة 
                          ضـمنى يتعـدى األحكـام                                بما فى ذلك أى التزام          (       النظام                            مزايا محددة بموجب أحكام     

   ) .       الرسمية
                                      ألصحاب عمل متعددين وما لم تطبق                   مزايا محددة                                     كانت المنشأة ستساهم في نظام          إذا

 :            على المنشأة   "   ٣٤ "       الفقرة 



                                                                           حساب حصتها النسبية فى التزام المزايا المحددة و أصـول النظـام و              )   أ (
                                                                              التكلفة المتعلقة بالنظام بنفس الطريقة المستخدمة فى أية نظـم مزايـا            

   .          محددة أخرى
  "    ١٤٨ "       إلـى     "    ١٣٥ "             الفقرات من                          علومات التى تتطلبها                   اإلفصاح عن الم    )  ب (   و  
     )") د (   ١٤٨ "                باستثناء الفقرة  (

                   فيما يخـص نظـام                                                                عندما ال تتوافر معلومات كافية الستعمال محاسبة المزايا المحددة   
   :            على المنشأة  ف                      أصحاب العمل المتعددين 

                     كما لو كـان  نظـام     "  "  ٥٢ "   و    "   ٥١ "          الفقرتين                    النظام بموجب                المحاسبة عن    )   أ (
   .      محدد  اك    اشتر

   "   ١٤٨ "                                  المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة          اإلفصاح عن  )  ب (    و 





         لنظـام                                             الدولة بنفس الطريقة كما هـى بالنـسبة           لنظام                             على المنشأة إجراء محاسبة     
  ")  ٣٩ "    إلى   "   ٣٢ "  ن          الفقرات م      راجع  (                   أصحاب عمل متعددين 



        ِ     وعلى المِنشأة                                  مزايا بعد انتهاء الخدمة ،          نظام                                          يمكن للمنشأة دفع أقساط تأمين لتمويل       
                                        ً         محدد إال إذا كانت المنشأة ستتحمل التزاماً                      نظام اشتراكات              على أنه          النظام             معاملة هذا 
    ):      النظام                                 بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل  ا  إم  (      ً ضمنياً        ً    قانونياً أو 
     .                           مباشرة عندما تصبح مستحقة         العاملين        مزايا     بدفع )   أ (
            العـاملين     يا   ا                                                  أخرى إذا كان المؤمن ال يقوم بدفع كافة مز                 اشتراكات     دفع    )  ب (      أ و   

 .                               فى الفترات الحالية و السابقة         العاملين                          المستقبلية المتعلقة بخدمة 
                           فإنه يجب على المنشأة           الضمنى                      اللتزام القانونى أو                      المنشأة هذا ا        تحملت     إذا   و

   .              مزايا محددة     نظام          على أنه       النظام       معاملة 



           باالشـتراك                                                          خدمة لمنشأة خالل فترة يجب على المنشأة االعتراف              عامل                 عندما يقدم ال  
 :                      محدد مقابل تلك الخدمة   ال               لنظام االشتراك        الدفع        المستحق
               تم دفعهـا        اكات    اشتر               بعد خصم أية      )             مصروف مستحق   (                   على أنه التزام     )   أ (

             االشـتراكات                                   التى تم دفعها بالفعل عـن                 االشتراكات                       بالفعل ، وإذا زادت     
                                                                          المستحقة للخدمة قبل تاريخ الميزانية فإنه يجب على المنشأة االعتراف          

                  إلى الحـد الـذى     )                  ً مصروف مدفوع مقدماً  (                                بتلك الزيادة على أنها أصل      
          الـدفعات                                                               تؤدى به الدفعة المقدمة على سـبيل المثـال إلـى تخفـيض         

   .                           المستقبلية أو استرداد نقدى 
        آخـر        مـصرى                                                        على أنه مصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار محاسبة            )  ب (   و  

                                    علـى سـبيل المثـال معيـار             راجع  (                    فى تكلفة أصل            االشتراك        بإدخال  
        المصرى                    و معيار المحاسبة       "         المخزون  " –   )   ٢ (        رقم         المصرى          المحاسبة  

   ").             األصول الثابتة   "–  )   ١٠ (    رقم 



     ً            شهراً بعد نهاية   ١٢      خالل          بكاملها      محدد           نظام اشتراك      فى           االشتراكات          تستحق       ال      عندما
                                                        ون بتقديم الخدمة فإنه يجب خصمها باسـتخدام سـعر              عامل                             الفترة التى يقوم خاللها ال    
    ".  ٨٣ "                       الخصم المحدد فى الفقرة 





                                                                                              على المنشأة تحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة و القيمة العادلـة أليـة              
                                                                           بانتظام كامل بحيث ال تختلف المبالغ المعترف بها فى القـوائم الماليـة             للنظام      أصول  

 .                    نهاية الفترة المالية                                                       بصورة جوهرية عن المبالغ التى كان سيتم تحديدها فى تاريخ 

         مزايا       لنظام                                  ليس فقط بموجب األحكام الرسمية                             التزامها القانونى      حساب              على المنشأة   
                                                    ينشأ من األمور غير الرسمية المتعارف عليهـا             ضمنى                               محددة ولكن كذلك أى التزام      

                 د أمام المنشأة                 حيث ال يوج       ضمنى                                                      بالمنشأة ، وينشأ عن األعراف غير الرسمية التزام         
             عندما يسبب        هو         الضمنى                             ، والمثال على االلتزام              العاملين                             بديل فعلى سوى دفع مزايا      

 .        العاملين                                ً                       األعراف غير الرسمية للمنشأة ضرراً غير مقبول لعالقتها مع     تغير



                                    طريقة الوحـدة اإلضـافية المقـدرة                      على المنشأة استخدام
                                  ات المزايا المحددة الخاصـة بهـا                        القيمة الحالية اللتزام           لتحديد 

 .       طبق ذلك                                                                 تكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بذلك ، تكلفة الخدمة السابـقة إذا ان و





                                       ألول مرة إلى مبلغ مزايا بموجـب            عامل                  ؤدى فيه خدمة ال                   التاريخ الذى ي   )   أ (
         ، وذلـك    )                                                   سواء كانت المزايا مشروطة بمزيد من الخدمة أم ال         (       النظام
      حتى 

           مبلغ هام        مزيد من         عامل إلى                          ؤدى فيه مزيد من الخدمة لل ي               التاريخ الذى ال  )   ب (
   .      المرتب       خرى فى                    ، عدا الزيادات األ      النظام             لمزايا بموجب         و مؤثر ل

     ،     ١٠٠          ة لمبلغ                                                              لكل سنة ، وتكلفة الخدمة الحالية هى القيمة الحالي            ١٠٠                     تحمل ميزة مقدارها    
                       مضروبة فـى عـدد         ١٠٠                                                                          و القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة هى القيمة الحالية لمبلغ           

    .                                            سنوات الخدمة حتى تاريخ نهاية الفترة المالية
                                 ً                                                               إذا كانت الميزة مستحقة الدفع فوراً عندما يترك العامل المنشأة فإن تكلفة الخدمـة الحاليـة          

                                                                        مزايا المحددة تعكس التاريخ الذى يتوقع فيـه أن يتـرك العامـل                                         والقيمة الحالية اللتزام ال   



                                                                                               الخدمة ، وبسبب تأثير التخصيم فهى أقل من المبالغ التى كانت ستحدد لو أن العامل تـرك              
                                    الخدمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية

     مـن    %    ٠,٢                                                                                     الميزة المساوية للقيمة الحالية فى تاريخ التقاعد المتوقع لمعاش شهرى مقداره            
                                                                                              المرتب النهائى المقدر المستحق الدفع ابتداء من تاريخ التقاعد المتوقع حتى تـاريخ الوفـاة        

                                 الحالية هى القيمة الحالية لتلـك                                                              المتوقع تحمل لكل سنة من سنوات الخدمة ، وتكلفة الخدمة        
                                                                                                    الميزة ، والقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة هى القيمة الحالية لدفعات المعاش الـشهرى             

                        ً                                                      من المرتب النهائى مضروباً فى سنوات الخدمة حتى تاريخ نهايـة الفتـرة               %    ٠,٢         البالغة  
                                اللتـزام المزايـا المحـددة ألن                                                                     المالية ، ويتم تخصيم تكلفة الخدمة الحالية و القيمة الحالية       

 .     سنة  ٦٥                           دفعات التقاعد تبدأ عند عمر 

  

     كـس                                                     لكل سنة ، و فى كل سنة من السنوات العشر األولـى تع    ١٠٠                     تحمل ميزة مقدارها    
                                                                                                 تكلفة الخدمة الحالية و القيمة الحالية لاللتزام احتمال عدم إكمال العامل مدة عشر سنوات              

   .          من الخدمة 



  ا ـ                          التاريخ ال تؤدى إلى مزاي               ة قبل ذلك    ـ             ألن الخدم    ٢٥                             تحمل ميزة للخدمة قبل سن      
 .               لكل سنة الحقة    ١٠٠                      ، و تحمل ميزة مقدارها  )                     مشروطة أو غير مشروطة   ( 





                 ، وهذا هـو       ٥٥                                                 من المرتب النهائى المقدر لكل سنة حتى عمر           %  ٣                     تحمل ميزة مقدارها    
    م ،                                                                                                التاريخ الذى ال يؤدى فيه مزيد من الخدمة إلى مبلغ هام لمزيد من المزايا بموجب النظا               

   .                                          و ال تحمل أية ميزة إلى الخدمة بعد ذلك العمر

 .                                                            يجب أن تكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة و متسقة مع بعضها 



               نهاية الفتـرة                                  على توقعات السوق فى تاريخ          مبنية                                   يجب أن تكون االفتراضات المالية      
 .                                             للفترة التى سيتم على مداها تسوية االلتزامات        المالية

  معدل الوفيات: االفتراضات االكتوارية 
                                                                  االفتراضات الخاصة بمعدل الوفيات لديها بالرجوع إلى أفـضل                                على المنشأة أن تحدد   

 .                                                      تقدير لمعدل وفيات أعضاء النظام سواء أثناء وبعد التوظيف

  



              الممولة و غير  (                      ميزة بعد نهاية الخدمة   ال                                          يجب تحديد السعر المستخدم لخصم التزامات    
               علـى سـندات                            نهاية الفترة المالية                       السوق فى تاريخ          عوائد              بالرجوع إلى     )          الممولة  

  )                         نهاية الفترة الماليـة              فى تاريخ     (       لسوق      ا      عوائد         أو على       ،                 عالية التصنيف          الشركات  
                                                                               على السندات الحكومية ، ويجب أن تكون عملة وفترة سندات  الشركات أو الـسندات      

 .                                                                          الحكومية متسقة مع العملة و الفترة المقدرة اللتزامات مزايا بعد انتهاء الخدمة

 :                                             مزايا بعد انتهاء الخدمة على أساس يعكس ما يلى   ال                قياس التزامات    يتم  
   .                                        الزيادات المستقبلية  المقدرة فى المرتبات )   أ (
                                      أو الناجمة من أى  التزام ضـمنى          (                                       المزايا المذكورة فى أحكام النظام        )  ب (   و  

 .                    نهاية الفترة المالية         فى تاريخ   )                 يتعدى هذه األحكام
                                                                      التغيرات المستقبلية المقدرة فى مستوى أية مزايا للدولة التى تؤثر على  ) ج (  و 

                                                                        المزايا المستحقة بموجب خطة مزايا محددة وذلك فقط عند حـدوث أي            
   :        من اآلتى 



   .                    نهاية الفترة المالية                               إذا تمت هذه التغيرات قبل تاريخ   )  ١ (    
      أن            عليها على        يعتمد                 أدلة أخرى                                     دلت البيانات التاريخية أو أية         إذا    )  ٢ (    أو  

     مع            مثل أن تتفق                                                مزايا الدولة هذه ستتغير بأسلوب يمكن التنبؤ به ، 
                                                                     التغيرات المستقبلية فى المستويات العامة لألسعار أو المـستويات         

     .        للمرتبات       العامة 
   .                                                           تأثير أي تحديد لحصة صاحب العمل في تكلفة المزايا المستقبلية   )  د (  و 
                                          لون أو األطراف الثالثة والتـي تخفـض                                      المساهمات التي يقدمها العام     )   هـ (   و  

   .                                              التكلفة النهائية لتلك المزايا بالنسبة للمنشأة 





                                                                                     يجب أن تأخذ االفتراضات الخاصة بالعناية الطبية فى االعتبار التغيـرات المـستقبلية        
                                 التضخم و التغيرات المحددة فى     من       كل     عن                                    تكلفة الخدمات الطبية الناجمة                 المقدرة فى 

 .                التكاليف الطبية 















 لتسوية نظام في ضالستخدام فائ       ًقانونا يكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ ) أ(
.آخر نظامالتزامات بموجب 

تنوي المنشأة إما تسوية االلتزامات على أساس الصافي أو تحقيق الفائض في ) ب(     و 
. في نفس الوقتاآلخر نظام وتسوية التزاماتها بموجب النظام

















في االعتراف وقياس الفائض أو العجز " ٩٨"إلى " ٥٦"تطبق المنشأة الفقرات من -١٥٥
"  ١١٩"ى إل" ١١٦"في نظام مزايا العاملين األخرى طويلة األجل  وتطبق الفقرات من 

  .عند االعتراف أو قياس أية حقوق تعويض
 على المنشأة االعتراف بصافي  ، األخرى طويلة األجلالعاملينبالنسبة لمزايا -١٥٦

 مصرىتطلب معيار محاسبة إال إذا ، مجموع المبالغ التالية في األرباح أو الخسائر
 :  تكلفة أصلبإضافتها إلىيسمح  آخر أو

").١١٢ "إلى" ٦٦ " من الفقراتجعرا(تكلفة الخدمة الحالية ) أ(
راجع الفقرات من ( المزايا المحددة ) أصل(تكلفة الفوائد على صافى إلتزام ) ب(و 
") .١٢٦"إلى " ١٢٣"

" ١٢٧"راجع الفقرات من ( المزايا المحددة ) أصل(إعادة قياس صافى إلتزام ) ج(و 
  " ).١٣٠"إلى 























                                                                                   على المنشأة االعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاهـا أو تـشتريها فـي إطـار              -    
            أن تتلقـى           و بمجـرد                                            على أسهم عندما تحصل علـى الـسلع                           المدفوعات المبنية 

                        وات حقوق الملكية إذا تم        في أد        المقابلة        الزيادة  ب                     وعلى المنشأة االعتراف   ،        الخدمات
                  في شكل أسهم، أو       تسدد              مبنية على أسهم         مدفوعات      مقابل                          تلقي السلع أو الخدمات    

   .      نقدا    تسدد                       مدفوعات مبنية على أسهم      قابل  م                                    التزام إذا تم تلقي السلع أو الخدمات  ك
    

                        مدفوعات مبنية على        مقابل                                                              إذا كانت السلع أو الخدمات التي يتم تلقيها أو شرائها             -    
                                                                       أسهم غير مستوفية للشروط التى تؤهلها لالعتراف بها كأصول، يتم االعتراف بها 

   .        كمصروفات
  
٩ 

                ، يجـب علـى                             المسددة في شكل أسـهم                                    للمدفوعات المبنية على األسهم          لنسبة    با  -
          لهـا            المقابلـة                                 الخدمات المتلقاة، والزيـادة        و              المستلمة أ                          المنشأة أن تقيس السلع   

                                            بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة،             وذلك          ً   مباشرةً،                   حقوق الملكية       أدوات   ي   ف



              وإذا تعذر    ،           يعتمد عليه                                                                   ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل           
     فإنه   ،           يعتمد عليه                                                                    على المنشأة تقدير القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة بشكل       

       ، بشكل               حقوق الملكية     أدوات         لها في         المقابلة             ها، والزيادة                       يجب عليها أن تقيس قيمت
         حقـوق       أدوات                               القيمة العادلة لألسـهم أو       ) ١ (                                  غير مباشر، عن طريق الرجوع إلى     

   .          الممنوحة       الملكية

           تاريخ منحها





             تاريخ القياس 



        شـروط   



 ،     المنح             بسمة إعادة   









             تقيس السلع   أن                ، على المنشأة                ً    المسددة نقداً      أسهم                         للمدفوعات المبنية على           لنسبة    با  -  
     وإلى   .           المذكور        لاللتزام                               المتكبدة بالقيمة العادلة                 و االلتزامات                        أو الخدمات المشتراة    

        فـي          لاللتزام              يمة العادلة                                       ، على المنشأة أن تعيد قياس الق               االلتزامات                أن يتم تسوية    
    أى                                                                                     كل تاريخ إعداد للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع األخذ فـي االعتبـار               

   .                 الخسائر عن الفترة   و أ            في األرباح            المعترف بها                              تغيير يطرأ على القيمة العادلة 



               ً                           والتي تضم شروطًا توفر ألي من المنـشأة                                  للمدفوعات المبنية على أسهم            بالنسبة    
          أو بأيـة   (                                                        الخيار في إما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقـدا       اآلخر      لطرف       أو ا 

                               ملكية، على المنشأة أن تتعامـل         حقوق      أدوات                     أو عن طريق إصدار    )          أصول أخرى 
                        مدفوعات مبنيـة علـى                   على أنها    -             المعاملة     لك                أو مكونات ت   -                  تلك المعاملة      مع

ـ       -                      وإلى المدى الذي   -              نقدا إذا       مسددة      أسهم    ً اً                                        تكبدت المنشأة في حـدوده التزام
ـ                          مدفوعات مبنية علـى أس               على أنها       أو                                     لدفع نقدا أو بأية أصول أخرى،         با    هم     ــ



                                 ال يتم تكبد ذلك االلتزام فـي         -                    وإلى المدى الذي   -                       في شكل أسهم إذا        سددة  ــ م
 .   وده  حد









                                                                                   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن               -  
              التي كانت                                المدفوعات المبنية على أسهم           على          القائمة                             فهم طبيعة ومدى الترتيبات     

 .                  قائمة أثناء الفترة



        ة مـن                                                                              على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالي            
      دوات                     القيمة العادلة أل                                                                     فهم كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، أو        

   .                              الممنوحة، خالل الفترة المالية            حقوق الملكية



                                                              عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن                  أن تفصح               على المنشأة     -
                       التي تتم على أرباح            على أسهم        مبينة    ال         مدفوعات    ال                                  فهم أثر المعامالت القائمة على      

 .        المالي      مركزها                                          المنشأة أو خسائرها عن الفترة المالية وعلى 





  
   .            ً              ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه  )  ٣٩ (                          معيار المحاسبة المصرى رقم            هذا الملحق        يرافق























































































































































١٠٤٥  ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

   ٢٠١٥) ٤٢( المصري رقم ةمعيار المحاسب
  القوائم المالية المجمعة 

  
 هدف المعيار

 وضع مبادئ إلعداد وعرض القوائم الماليـة المجمعـة عنـدما            يهدف هذا المعيار الى    - ١
 . األخرى المنشآت على واحدة أو أكثر من منشأةتسيطر 

   الهدفتحقيق
 :يار فإن هذا المع" ١" الهدف الموضح فى الفقرة لتحقيق - ٢

 األخـرى   المنـشآت  أو أكثر من     ةالتى تسيطر على واحد   ) األم (يتطلب من المنشأة    ) أ(
 . قوائم مالية مجمعة تعرضأن )  التابعة(

 .السيطرة هى األساس للتجميع أن يعرف مبدأ السيطرة ويعتبر ) ب(و
   المنـشأة  على يسيطر المستثمر   ما إذا كان   السيطرة لتحديد    مبدأ كيفية تطبيق    يوضح) ج(و

  .ار فيهالمستثمالمنشأة لى عليه تجميع  وبالتااالمستثمر فيه
 . المتطلبات المحاسبية إلعداد القوائم المالية المجمعة يوضح)  د(و
ال يتناول هذا المعيار متطلبات المحاسبة عن تجميع األعمال وتأثيرها على التجميع بمـا           - ٣

) ٢٩(المحاسبة المصرى رقم    عيار  راجع م ( فى ذلك الشهرة الناتجة عن تجميع االعمال        
 .")تجميع األعمال"

 نطاق المعيار 
يطبق هذا المعيار على    و. قوائم مالية مجمعة    وعرض  بإعداد   على كل منشأة أم أن تقوم      - ٤

بما فيها المنشآت االستثمارية كما هي معرفة بقائمـة المـصطلحات            - المنشآت  كل  
 : باستثناء ما يلى  - المرفقة بهذه المعايير

توافر ) فقط فى حالة  ( لمنشأة األم إلى عرض قوائم مالية مجمعة فى حالة          اتاج  ال تح   ) أ(
 :الشروط التالية مجتمعة 

إذا كانت المنشأة األم هى فى حد ذاتها شركة تابعة مملوكـة كليـاً أو جزئيـاً                  )١(
بمن فيهم مـن لـيس لهـم حـق     ( لمنشأة أخرى ، وتم إبالغ مالكها اآلخرين      

شأة األم بعرض قوائم مالية مجمعة ولم يعترضـوا  عن عدم قيام المن  ) التصويت
 .على ذلك 



١٠٤٦  ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

إذا كانت أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية للشركة األم ال يتم تداولها فـى                ) ٢(        و
بورصة محلية أو أجنبية أو خارج المقصورة بما فى ذلك          ( بورصة أوراق مالية    

  ) .األسواق المحلية واإلقليمية
 لم تقم المنشأة األم بتقديم قوائمها المالية ولم تشرع فى إتخاذ أى إجـراءات               إذا) ٣(        و

لتقديم تلك القوائم لهيئة الرقابة المالية أو ألى جهة رقابية أخرى بغرض إصـدار   
  .أى فئة من األدوات المالية ببورصة أوراق مالية 

من هذه الفقرة تابعة ) ٣  إلى١من  ( األم المشار إليها بالشروط      المنشأةإذا كانت   ) ٤(   و  
لشركة أم كبرى  أو أى شركة أم وسيطة تقوم بإصدار قـوائم ماليـة مجمعـة                 

 .لإلستخدام العام فى مصر تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية 

يا للعاملين طويلة األجل التى ينطبق عليها       اخطط مزايا نهاية الخدمة أو أى خطط مز         ) ب(
 .مزايا العاملين  ) ٣٨(المحاسبة المصرى رقم معيار

 . الجهة الرقابية المختصةمن التجميع صناديق االستثمار التي تستثنيها) ج(

 السيطرة 

) المستثمر فيها  ( المنشأة فى   مساهمتهالمستثمر بصرف النظر عن طبيعة      السيطرة على    - ٥
المـستثمر  المنشأة على مدى سيطرتها   من خالل تقييم     الشركة األم ما إذا كانت    أن يحدد   

 .افيه

عوائـد   -أو يحـق لـه    - عندما يتعرض    االمستثمر فيه المنشأة   على    المستثمر يسيطر - ٦
 ولديه القدرة على التأثير على تلك       االمستثمر فيه المنشأة   مساهمته فى   متغيرة من خالل    
  .االمستثمر فيهالمنشأة  على سلطتهالعوائد من خالل 

 عندما وفقـط عنـدما يكـون        افيهالمستثمر  المنشأة  ن المستثمر يسيطر على     وبالتالى فإ  - ٧
 :للمستثمر جميع ما يلى 

 ").١٤"إلى " ١٠"من  الفقرات راجع (ا فيهالمستثمر  المنشأة علىالسلطة  ) أ(

ـ المنشأة مساهمته فىالتعرض أو الحق فى العوائد المتغيرة من خالل      ) ب(  ا المستثمر فيه
 ) ."١٦ "و" ١٥" الفقرتين راجع( 

العوائد التى   مبلغ على   للتأثير االمستثمر فيه المنشأة   على   سلطتهالقدرة على استخدام    ) ج(
  .)"١٨"  و"١٧" الفقرتين راجع ( يحصل عليها منها



١٠٤٧  ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

إذا كان يسيطر   ما   كافة الحقائق والظروف عند تقييم       المستثمر أن يأخذ فى االعتبار    على   - ٨
ـ  أشـارت  إذا   ذلك إعادة تقييم    وعليه أيضاً  .  أم ال    االمستثمر فيه المنشأة  على   ائق  الحق

والظروف إلى وجود متغيرات لواحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المـذكورين             
 . " )٨٥أت"إلى " ٨٠أت "راجع الفقرات من " (٧"فى الفقرة 

ـ    منشأة    على بشكل مشترك أثنين أو أكثر من المستثمرين       يسيطر - ٩  عنـدما   ا مستثمر فيه
 وحيث  ـ   هذه الحاالتمثل فى و ،  معاً لتوجيه األنشطة المعنيةيتعين عليهم أن يعملوا

 لمستثمر فال يمكن ـ  اآلخرين  تعاونأنه ال يمكن لمستثمر واحد توجيه األنشطة بدون 
على حده بالمحاسبة عن  مستثمر  ويقوم كل  ،   االمستثمر فيه المنشأة   السيطرة على    مفردهب

الترتيبات " ) ٤٣( المستثمر فيها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم        المنشأة   فى   ةالحص
 األستثمارات فى شركات شقيقة أو    " ) ١٨(معيار المحاسبة المصرى رقم      وأ " المشتركة

 " ".األدوات المالية) " ٢٦ (معيار المحاسبة المصرى رقم
 السلطة

 تعطيـه   قائمة عندما يكون للمستثمر حقوق      االمستثمر فيه المنشأة   على   يسيطر المستثمر  -١٠
المنـشأة   األنشطة التى تؤثر على عوائد       مثلنشطة المعنية    األ على توجيه القدرة الحالية   

 .فيهاالمستثمر
 واضـحة  السلطةفى بعض األحيان تكون عملية تقييم    و . تنشأ السلطة من خالل الحقوق     -١١

 بشكل مباشر   االمستثمر فيه المنشأة   على   السلطة عندما يكون للمستثمر     مثالعلى سبيل ال  ف
ـ   حقوق   حقوق التصويت الممنوحة من خالل أدوات        وحصرى عن طريق    لالملكيـة مث

 فى حاالت   و. لهذه األسهم تصويت  ال تقييمها باألخذ فى االعتبار حقوق       ويمكناألسهم ،   
، ذ فى االعتبار أكثر من عامل واحـد أخرى تكون عملية التقييم أكثر تعقيداً وتتطلب األخ  

 .أو أكثر من اإلتفاقيات التعاقدية واحد  ناتجة منالسلطة عندما تكون على سبيل المثال
ـ  األنشطةعلى توجيه الحالية القدرة الذى لديه  ـ  المستثمريمتلك  - ١٢ وإن لـم   حتـى   السلطة 

الدليل على أن المستثمر يقـوم بتوجيـه األنـشطة           ويساعد.  بعد   يمارس حقوقه فى التوجيه   
 إال أن مثل     .ا أم ال  المستثمر فيه   المنشأة    على السلطةالمعنية فى تحديد ما إذا كان للمستثمر        

 . المستثمر فيها المنشأةهذا الدليل ليس حاسماً فى حد ذاته فى تحديد سلطة المستثمر على
لتوجيه األنـشطة المعنيـة      المطلقة   السلطةإذا كان إلثنين أو أكثر حقوق حالية تعطيهم          -١٣

ة األكثر تأثيراً على عوائد   المستثمر الذى لديه القدرة الحالية لتوجيه األنشط      فإن  ،  المختلفة
  .االمستثمر فيهالمنشأة  على السلطة لديه ا هو المستثمر الذىالمستثمر فيهالمنشأة 
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 ا األخرى لديه  المنشآت حتى إذا كانت     االمستثمر فيه المنشأة   على   السلطةلمستثمر  ليكون   -١٤
 المعنيـة ،     فى توجيه األنشطة   على المشاركة  المقدرة الحالية    تمنحهم  قائمة حقوق حالية 

فـإن   ، وعلى الرغم مـن ذلـك         هام عندما يكون لشركة أخرى تأثير       على سبيل المثال  
 المستثمر  المنشأة    على ال يكون له سلطة    حيث   حماية فقط    حقوق   يمتلكالمستثمر الذى   

المنـشأة  ال يـسيطر علـى      فإنـه    وبالتالى   " ٢٨أت"إلى  " ٢٦أت"راجع الفقرات م   (افيه
  .االمستثمر فيه

 ئد العوا
المستثمر فيهـا   المنشأة   فىرة الناتجة عن شراكته     ـوائد المتغي ـرض المستثمر للع  ـيتع -١٥

 المـستثمر كون من المحتمل أن تتنوع عوائد       ن له حقوق فى هذه العوائد عندما ي       أو يكو 
إيجابية  وقد تكون عوائد المستثمر . المستثمر فيها   المنشأة  الناتجة عن شراكته نتيجة أداء      

 . فقط أو اإلثنان معاًأو سلبيةفقط 
المستثمر فيهـا ،  المنشأة رة على ـالسيطد فقط ـالرغم من أنه يسمح لمستثمر واح على   -١٦

على سـبيل   . المستثمر فيها المنشأة   يسمح ألكثر من طرف بالمشاركة فى عوائد         هإال أن 
ر المسيطرة بالمشاركة فى أربـاح      ـ غي الحقوق/ حقوق األقلية   ، يسمح ألصحاب    المثال
 .المستثمر فيها المنشأة زيعات أو تو

 الصلة بين السلطة والعوائد 
امتالكه الـسلطة علـى     المستثمر فيها ليس فقط فى حال        المنشأة    يسيطر المستثمر على   -١٧

المستثمر فيها وتعرضه للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته معهـا أو امتالكـه             المنشأة  
 قادراً على التأثير على هذه العوائـد مـن     حقوقاً فى هذه العوائد ، بل عندما يكون أيضاً        

 .المستثمر فيها المنشأة فى خالل شراكته 
) موكل(بالتالى على المستثمر الذى يتمتع بحقوق إتخاذ القرارات أن يحدد هل هو أصل               -١٨

ر الوكيل علـى    ، ال يسيطر المستثم   " ٧٢أت"إلى  " ٥٨أت"ووفقاً للفقرات من    .  وكيل   أم
 .ند ممارسة حقوق اتخاذ القرارات المفوضة إليه المستثمر فيها عالمنشأة 

 المتطلبات المحاسبية
 إعداد قوائم مالية مجمعة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت          الشركة األم على   -١٩

 .المماثلة واالحداث األخرى فى الظروف المماثلة 
المنشأة رة على    من تاريخ حصول المستثمر على السيط      االمستثمر فيه المنشأة  تجميع  يبدأ   -٢٠

 .االمستثمر فيه المنشأة  ويتوقف عندما يفقد المستثمر السيطرة علىاالمستثمر فيه
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 .مجمعةالمالية القوائم ال اإلرشادات إلعداد " ٩٣أت"إلى " ٨٦أت" من توضح الفقرات -٢١

 غير المسيطرة  الحقوق/ األقلية حقوق 
طرة فى المركـز المـالى       غير المسي  الحقوق/ األقلية  حقوق  عرض  الشركة األم   على    -٢٢

 .مساهمى الشركة األممنفصل عن حقوق ملكية بشكل المجمع ضمن بند حقوق الملكية و

 تـؤدى إلـى فقـدان   التابعة والتى ال الشركة  فى الشركة األم تغيرات فى حقوق ملكية     ال -٢٣
مثال التعـامالت مـع     (  معامالت حقوق ملكية     تعتبرالتابعة  الشركة   على   األملسيطرة  
  ).بصفتهم هذهن المساهمي

غيـر   الحقوق/ األقلية   اإلرشادات لمعالجة حقوق     "٩٦أت"إلى  " ٩٤أت"الفقرات  توضح   -٢٤
 . فى القوائم المالية المجمعة ةالمسيطر

 فقد السيطرة 
  :فعلى الشركة األمالتابعة الشركة  السيطرة على الشركة األمعندما تفقد  -٢٥

تابعة من القوائم     التى كانت  شركةالاألصول واإللتزامات الخاصة ب   األعتراف ب إلغاء    ) أ(
 .المالية المجمعة

تابعة بقيمتها العادلة عنـدما     الشركة التى كانت    االعتراف بأى استثمارات متبقية فى        ) ب(
 الشركة التـى     وألى مبالغ مستحقة على أو إلى      اتفقد السيطرة والمحاسبة الالحقة له    

القيمـة العادلـة   ينظر إلى و.  التابعة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المناسبة   كانت
القيمة العادلة عند االعتراف األولى لألصل المالى أو عندما يكـون ذلـك             على أنها   

مناسباً بالتكلفة عند األعتراف األولى لالستثمار فـى شـركة شـقيقة أو مـشروع               
 .مشترك

المنـسوبة إلـى حـصص    االعتراف باألرباح أو الخسائر المرتبطة بفقد الـسيطرة    ) ج(
  .رة السابقةالسيط

  . لمعالجة فقد السيطرة  المحاسبةإرشادات" ٩٩أت"إلى " ٩٧أت"الفقرات من توضح  -٢٦
  . ملغاة ٣٣ إلى ٢٧من 
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   ملحق
 إرشادات التطبيق

 
حيـث   . ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منـه ) ٤٢(هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم   يرافق  

  .زاء هذا المعيار  وتأثير باقى أجقوةوله نفس " ٢٦" إلى "١ " منيصف تطبيق الفقرات
ورغـم أن بعـض جوانـب    . ثلة المذكورة فى هذا الملحق حاالت نظرية تمثل األم   .١أت

ألمثلة قد تكون موجودة فى أنماط الحقائق الفعلية ، إال أنه يجب تقييم جميع حقائق                ا
  . معين ، عند تطبيق هذا المعيار  من خالل نمط حقيقىوظروف
  تقييم السيطرة 

ر تحديد ما إذا كان يسيطر على الجهة المستثمر فيها أم ال ، عليـه               إذا أراد المستثم    .٢أت
  :ما يلى تقييم ما إذا كان لديه كل 

 .السلطة على الجهة المستثمر بها  ) أ(

 الجهة المـستثمر فيهـا ، أو        فىالتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة       ) ب(و
  . أمتالكه حقوق فى هذه العوائد 

العوائـد  على الجهة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ        القدرة على استخدام سلطته     ) ج(و
  . التى يحصل عليها منها

  : يساعد أخذ العوامل التالية بعين اعتبار فى تحقيق ما سبق قد  .٣أت
 ").٨أت"إلى " ٥أت"راجع الفقرات من (ر فيها  الجهة المستثموتكوينغرض   ) أ(

راجع الفقرات مـن  (ما هية األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بشأنها        ) ب(و
  ").١٣أت"إلى " ١١أت"

 القدرة الحالية على توجيـه األنـشطة ذات   ما إذا  كانت حقوق المستثمر تمنحه     ) ج(و
  .")٥٤أت"إلى " ١٤أت"راجع الفقرات (الصلة 

 مـن خـالل   الناتجة من شراكته    ما إن كان المستثمر يتعرض للعوائد المتغيرة        ) د(و
" ٥٥أت"راجع الفقـرات  (أو يكون له حقوق فى هذه العوائد         الجهة المستثمر فيها  

  ").٧٢أت"إلى 
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فيهـا  المـستثمر   قادراً على استخدام سلطته على الجهة       ثمر  المستما إن كان    ) هـ(و
 مـن   راجع الفقرات ( المستثمر العوائد التى يحصل عليها منها      للتأثير على مبلغ    

  ").٧٥أت"إلى " ٥٨أت"
 علـى  الـسيطرة  بحث طبيعة عالقته مع األطراف األخرى عند تقييم المستثمرعلى    .٤أت

    ").٧٥أت"إلى " ٧٣تأ"ن م الفقرات راجع(الجهة المستثمر فيها 
  ر فيها وتكوين الجهة المستثمغرض 

ر فيها عند تقيـيم      إعتبار غرض وتكوين الجهة المستثم     ر أن يأخذ بعين   على المستثم   .٥أت
 األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القـرارات بـشأنها   دالسيطرة عليها من أجل تحدي  

  .ائدها ومن لديه القدرة الحالية على توجيهها ومن يستلم عو
عتبـار ، يتـضح أنـه تـتم         االعند أخذ غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها بعين           .٦أت

من خالل أدوات حقوق الملكية التى تمنح المالك حقـوق تـصويت            السيطرة عليها   
فى هذه الحالة ، وعند غياب      . تناسبية كامتالك أسهم عادية فى الجهة المستثمر فيها         

القرار ، يركز تقييم الـسيطرة      أنها تغيير عملية صنع     الترتيبات اإلضافية التى من ش    
ـ        ، على الطرف ، إن وجد      لتحديـد  ة القادر على ممارسة حقوق التـصويت الالزم

" ٣٤أت" مـن  راجـع الفقـرات  (والمالية للجهة المستثمر فيهـا  السياسات التشغيلية  
ستثمر  يسيطر الم ،وفى أكثر الحاالت بساطة وبغياب العوامل األخرى      ") . ٥٠أت"إلى

  .الذى يمتلك أكثرية حقوق التصويت 
 بعض أو جميع العوامل المذكورة فـى    عتباراالقد يكون من الضرورى األخذ بعين         .٧أت

 فيهـا من أجل تحديد ما إذا كان المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر      " ٣أت"الفقرة  
  . فى الحاالت األكثر تعقيداً 

ر بها بحيث ال تكون حقوق التصويت هى العامل         يمكن أن يتم تكوين الجهة المستثم       .٨أت
علـى سـبيل    . األساسى فى تحديد الجهة التى تسيطر على الجهة المستثمر فيهـا            

ويت بالمهام اإلدارية فقط ويتم توجيه األنشطة ذات        صعندما ترتبط حقوق الت   ،  المثال
ـ        . الصلة عن طريق الترتيبات التعاقدية       اة وفى مثل هذه الحاالت ، تتـضمن مراع

شـكلت الجهـة   التى جهة المستثمر بها مراعاة المخاطر المستثمر لغرض وتكوين ال 
 أن تنقلها لألطـراف  المستثمر فيها لكى تتعرض لها ، والمخاطر التى من المفترض       
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المشاركة مع الجهة المستثمر فيها وما إن كان المستثمر معرضاً لبعض أو جميـع              
ر ، المخاطر السلبية فقط بل واحتماليـة        وال تتضمن مراعاة المخاط   . هذه المخاطر   

  .اإليجابى منها أيضاً 
  السلطة 

فيها ، عليه أن يمتلـك حقـوق قائمـة    لفرض سلطة المستثمر على الجهة المستثمر    .٩أت
وألغراض تقييم الـسلطة يجـب   . تمنحه القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة  

 راجع الفقـرات (تبر حقوق حماية فقط مراعاة الحقوق الجوهرية والحقوق التى ال تع   
  ").٢٨أت"إلى " ٢٢ أت"من 

إن تحديد ما إذا كان المستثمر يمتلك السلطة هو أمر يعتمد على األنشطة ذات الصلة       .١٠أت
وكيفية اتخاذ القرارات بشأن تلك االنـشطة والحقـوق التـى يمتلكهـا المـستثمر               

  .واألطراف األخرى فى الجهة المستثمر فيها 
  ة ذات الصلة وتوجيهها األنشط

يؤثر نطاق األنشطة التشغيلية والمالية بشكل ملموس على عوائد العديد من الجهات              .١١أت
نـشطة التـى قـد تعتبـر ، حـسب          وتتضمن األمثلة على هذه األ    . المستثمر فيها   

  :، أنشطة ذات صلة ، ما يلى على سبيل المثال ال الحصر الظروف
 .مات بيع أو شراء البضائع أو الخد   ) أ(

  ). عند التعثروايضاً(صول المالية خالل عمرها  إدارة األ ) ب(       و
  .أو التصرف فيها  أو امتالكها األصول إختيار   )ج(       و
  .البحث عن منتجات أو عمليات جديدة وتطويرها)   د(       و
  .تحديد هيكل التمويل أو الحصول على التمويل ) هـ(       و

 على سبيل المثال    يلىمثلة على القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة ما         تتضمن األ . ١٢أت
  :ال الحصر 

 .إتخاذ قرارات تشغيلية ورأسمالية للجهة المستثمر بها ومن ضمنها الموازنات   ) أ(
تعيين ومكافأة موظفى اإلدارة الرئيسيين أو مزودى الخدمات للجهة المـستثمر           ) ب(       و

  .بها وإنهاء خدماتهم 
 مجموعة من الظـروف أو      حدوثفى بعض الحاالت ، قد تكون األنشطة قبل وبعد            .١٣أت

وعندما يمتلك مستثمران أو أكثر القدرة الحالية       . األحداث هى األنشطة ذات الصلة      
، يقوم المستثمرون   على توجيه األنشطة ذات الصلة والتى تحدث فى أوقات مختلفة           
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ألنشطة األكثر تأثيراً فى العوائد بما يتوافق مع        ر القادر على توجيه ا    بتحديد المستثم 
 كـذلك   المـستثمر وعلـى   ") . ١٣"راجع الفقـرة    (حقوق صنع القرارات المتوافقة     

  .مراجعة هذا التقييم باستمرار فى حال تغير الحقائق والظروف ذات الصلة 
  أمثلة على التطبيق

  ١المثال 
حيث يكـون المـستثمر   . منتج طبى   كون مستثمران منشأة مستثمر فيها لتطوير وتسويق        

 وتتضمن  –على موافقة الجهات التنظيمية على المنتج الطبى        عن الحصول   ؤول  ساألول م 
مسؤوليته امتالك القدرة الفردية إلتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتطوير المنتج باإلضـافة            

 يقوم المـستثمر    وما أن توافق الجهة التنظيمية على المنتج ،       . إلى الحصول على الموافقة     
الثانى بتصنيعه وتسويقه ، ويمتلك هذا المستثمر القدرة الفردية إلتخاذ جميـع القـرارات              

 الحـصول علـى     -وحيث أن جميع هذه األنـشطة     . المتعلقة بتصنيع وتسويق المشروع     
 ذات صلة ، فيجب على كـل        انشطة هى   –الموافقة باإلضافة إلى تصنيع وتسويق المنتج       

ما إذا كان قادراً على توجيه األنشطة األكثر تأثيراً على عوائـد الجهـة              مستثمر أن يحدد    
ونتيجة لذلك يتوجب على المـستثمرين تحديـد مـا إذا كـان التطـوير               . المستثمر فيها   

والحصول على الموافقة أو تصنيع وتسويق المنتج الطبى هو النشاط األكثر تـأثيراً فـى               
ومن أجل تحديد   .  قادرة على توجيه ذلك النشاط       عوائد الجهة المستثمر فيها وما إن كانت      

  :ية بعين االعتبار ل، يجب أخذ النقاط التاأى من المستثمرين يتمتع بالسلطة 
 .غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها   ) أ(

العوامل التى تحدد هامش الربح واإليرادات وقيمة الجهة المستثمر فيها باإلضـافة            ) ب(و
  .إلى قيمة المنتج الطبى 

  يتبع .. ..
  أمثلة على التطبيق

األثر المترتب على عوائد الجهة المستثمر فيها من صالحيات كل مستثمر فى صنع             ) ج(و
  ) .ب(القرارات فيما يتعلق بالعوامل المذكورة فى 

  .تعرض المستثمران لمخاطر تغير العوائد)  د(و
  :عتبار فى هذا المثال بالتحديد يجب على المستثمران أخذ ما يلى بعين اال

آخذين بعين إعتبار (عدم التيقن من ، والجهد المطلوب فى ، الحصول على الموافقة           ) هـ(
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  ).سجل المستثمر فى التطوير الناجح لمنتجات طبية والحصول على الموافقة عليها 
  .أى من المستثمران يسيطر على المنتج الطبى عندما تنتهى مرحلة التطوير بنجاح ) و(

  ٢المثال 
بواسطة أداة الدين التـى يملكهـا       ) الجهة المستثمر فيها  (ء وتمويل كيان استثمارى     تم إنشا 

وتـم  . وأدوات حقوق الملكية التى يملكها مستثمرون آخـرون         ) مستثمر الدين (المستثمر  
ستالم أى من العوائد المتبقية     وال تصميم حصص حقوق الملكية إلستيعاب الخسائر األولية        

من حقوق % ٣٠والذى يملك  وعين أحد مستثمرى حقوق الملكية .من الجهة المستثمر فيها   
وتستخدم الجهة المستثمر فيها عوائدها لـشراء محفظـة مـن           . كمدير لألصول   الملكية  

األصول المالية األمر الذى يعرضها لمخاطر اإلئتمان المرتبطة بالتعثر المحتمل عن سداد            
 تسويق المعاملة لمستثمر مويت، األصول  دفعات المبلغ األصلى والفائدة المستحقة على هذه        

الدين كاستثمار ذو حد أدنى من التعرض لمخاطر اإلئتمان المرتبطـة بـالتعثر المحتمـل            
لألصول فى المحفظة وذلك بسبب طبيعة هذه األصول و ألن حـصص حقـوق الملكيـة        

د الجهـة   ويتم التأثير على عوائ   . إلستيعاب الخسائر األولية للجهة المستثمر فيها       مصممة  
والتـى  . المستثمر بها بشكل ملموس من قبل إدارة محفظة أصول الجهة المـستثمر فيهـا    

تتضمن القرارات المتخذة بشأن أختيار وأمتالك والتصرف باألصـول المـذكورة ضـمن     
وتـتم إدارة   . إرشادات المحفظة واإلدارة المتخذة عند التعثر عن أى من أصول المحفظة            

ل مدير األصول لحين وصول معدل التعثرات إلى نسبة معينـة           جميع هذه األنشطة من قب    
مثال على ذلك ، عندما تصل قيمة المحفظة لدرجة إستهالك حـصص            (من قيمة المحفظة    

 - طرف ثالـث     – وبدءاً من ذلك الوقت ، يبدأ أمين         ).حقوق ملكية الجهة المستثمر فيها      
ارة محفظة أصول الجهة المـستثمر      وتعد إد . بإدارة االصول وفقاً لتعليمات مستثمر الدين       

ويمتلك مدير األصول القدرة على توجيه األنـشطة ذات  . فيها نشاطاً ذو صلة لتلك الجهة       
 وكذلك يمتلك .الصلة لحين وصول قيمة األصول المتعثرة لنسبة محددة من قيمة المحفظة            
ول المتعثـرة   مستثمر الدين القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة عند تجاوز قيمة األص           

يجب على مدير األصول ومستثمر الدين تحديـد مـا إن         . نسبة محددة من قيمة المحفظة      
كانو قادرين على توجيه األنشطة األكثر تأثيراً على عوائد الجهة المستثمر فيها باإلضـافة          
إلى مراعاة غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها وتعرض كل طرف إلى مخـاطر تغيـر               

  .العوائد 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

 

١٠٥٥

   تمنح المستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها حقوق
ومن أجل أمتالك سلطة على الجهة المستثمر فيها ، يجب . تستمد السلطة من الحقوق   .١٤أت

. ةلعلى المستثمر أمتالك حقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الص       
  . الجهات المستثمر فيها وقد تختلف الحقوق التى تمنح المستثمر السلطة باختالف

تتضمن األمثلة على الحقوق التى تمنح المستثمر السلطة ، إما بـشكل منفـصل أو                 .١٥أت
  :مجتمعة ، ما يلى على سبيل المثال ال الحصر 

راجع ) (أو حقوق التصويت المحتملة   (حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها         ) أ(
 . )"٥٠" إلى أت٣٤"أت"الفقرات من 

عيين أو إعادة تعيين أو عزل أعضاء اإلدارة الرئيـسيين فـى الجهـة               حقوق ت ) ب(و
  .المستثمر فيها ممن يمتلكون القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة 

  .إقصاء منشأة أخرى تقوم بتوجيه األنشطة ذات الصلةأو حقوق لتعيين ) ج(و
ـ        حقوق توجيه الجهة المستثمر فيها    ) د(و رات علـى   إلبرام ، أو رفض أى من التغيي

  .المعامالت التى تصب فى مصلحة المستثمر
التى تمنح  ) كحقوق صنع القرارات المحددة ضمن عقد اإلدارة        (حقوق أخرى   ) هـ(و

  . المالك القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة 
بشكل عام ، عندما تمتلك الجهة المستثمر فيها مجموعة مـن األنـشطة التـشغيلية                 .١٦أت

ثر بشكل ملموس على عوائدها وكذلك عندما يطلب باستمرار اتخـاذ    والمالية التى تؤ  
ـ       حينئذ  ، قرار جوهرى بشأن هذه األنشطة     وق  تمنح السلطة للمستثمر عن طريق حق
  .صل أو باإلشتراك مع ترتيبات أخرىما بشكل منفالتصويت أو أى حقوق مماثلة ، إ

الجهة المـستثمر فيهـا ،      حقوق التصويت بشكل ملموس على عوائد       عندما ال تؤثر      . ١٧أت
على سبيل المثال ، عندما ترتبط حقوق التصويت بالمهـام اإلداريـة فقـط وتحـدد      
الترتيبات التعاقدية توجيه األنشطة ذات الصلة ، فإنه يتوجب على المـستثمر تقيـيم              

 الـسلطة    كان يمتلك حقوق كافية لمنحه     إنهذه الترتيبات التعاقدية من أجل تحديد ما        
، ن يمتلك حقوق كافية لمنحـه الـسلطة       ولتحديد ما إن كا   . لمستثمر فيها على الجهة ا  

إلـى  " ٥أت"راجع الفقرات من    (يتوجب مراعاة غرض وتكوين الجهة المستثمر بها        
والفقـرات مـن   " ٥٤أت"إلـى   " ٥١أت"والمتطلبات الواردة فى الفقرات من      ") ٨أت"
  " .٢٠أت"إلى " ١٨أت"
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د ما إن كانت حقوق المـستثمر كافيـة لمنحـه           فى بعض الحاالت قد يصعب تحدي       .١٨أت
فى مثل هذه الحاالت ، ومن أجل تقييم السلطة ،         . السلطة على الجهة المستثمر فيها      

يجب على المستثمر النظر فى الدليل على قدرة المـستثمر الفعليـة علـى توجيـه                
نهـا  ويمكن أخذ النقاط التالية فى االعتبـار ، لك     . األنشطة ذات الصلة بشكل فردى      

ليست حصرية ، والتى إذا أخذت بعين إعتبار إلى جانـب الحقـوق والمؤشـرات               
، فإنه قد يتوفر دليـل علـى أن حقـوق           " ٢٠أت"و  " ١٩أت"المذكورة فى الفقرتين    

  :المستثمر كافية لمنحه السلطة على الجهة المستثمر فيها 
و الموافقة على    تعيين أ  – للقيام بذلك    تعاقدى دون أن يمتلك حق      –بإمكان المستثمر     )  أ(

 .درة على توجيه األنشطة ذات الصلةأعضاء اإلدارة الرئيسيين اللذين يمتلكون الق
 توجيـه الجهـة   – حق تعاقدى للقيام بـذلك      يمتلك دون أن    –بإمكان المستثمر     ) ب(

المستثمر فيها إلبرام معامالت هامة لصالحه أو رفض إجراء تغييـرات علـى         
 .هذه المعامالت 

مر أن يسيطر على عملية الترشيحات إلنتخاب أعـضاء الهيئـة           بإمكان المستث ) ج(
اإلدارية للجهة المستثمر فيها أو الحصول على التصويت بالوكالة مـن مـالكى             

  .حقوق تصويت آخرين 
علـى سـبيل   (كون أعضاء اإلدارة الرئيسيون أطراف ذوى عالقة بالمـستثمر      ) د(

دير التنفيذى للمستثمر هو نفـس      المثال المدير التنفيذى للجهة المستثمر فيها والم      
  ).الشخص

أغلبية أعضاء الهيئة اإلدارية للجهة المستثمر فيها هم أطـراف ذوى عالقـة        ) هـ(
  .بالمستثمر 

تظهر المؤشرات فى بعض األحيان بوجود عالقة خاصة بـين المـستثمر والجهـة              . ١٩أت
 ثانويـة فـى    المستثمر فيها األمر الذى يدل على أن المستثمر يمتلك أكثر من حصة           

ووجود مؤشرات فردية أو مجموعة من المؤشرات المعينة ال         . الجهة المستثمر فيها    
غير أنه قد يشير إمتالك أكثـر مـن   .  شروط السلطةاستيفاءتعنى بالضرورة أنه تم    

حصة ثانوية فى الجهة المستثمر فيها أن المستثمر يمتلك حقوق أخـرى ذات صـلة           
علـى سـبيل    . جود سلطة على الجهة المستثمر فيها       كافية لمنحه السلطة أو يثبت و     

ما يلى إلى أن المستثمر يمتلك  أكثر من حصة ثانويـة فـى الجهـة              المثال ، يشير    
  :المستثمر فيها ، وباإلضافة إلى حقوق أخرى ، قد يشير هذا إلى امتالكه السلطة 
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علـى  إن أعضاء اإلدارة الرئيسيون للجهة المستثمر فيها ممن يملكون القـدرة              ) أ(
 .توجيه األنشطة ذات الصة هم موظفو المستثمر الحاليون أو السابقون 

 :تعتمد عمليات الجهة المستثمر فيها على المستثمر ، كما فى الحاالت التالية   ) ب(

 .تعتمد الجهة المستثمر فيها على المستثمر فى تمويل جزء كبير من عملياتها )١(

 .ثمر فيهايضمن المستثمر جزء هام من إلتزامات الجهة المست )٢(

تعتمد الجهة المستثمر فيها على المستثمر فى خدمات حساسة جداً أو فـى              )٣(
 .التكنولوجيا أو اإلمدادات أو المواد الخام

يسيطر المستثمر على أصول هامـة لعمليـات الجهـة المـستثمر فيهـا               )٤(
 .كالتراخيص أو العالمات التجارية

ـ             )٥( ضاء اإلدارة  تعتمد الجهة المستثمر فيها على المـستثمر فـى تعيـين أع
الرئيسيين ، مثل الحاالت التى يمتلك فيهـا مـوظفى المـستثمر معرفـة              

  .متخصصة فى عمليات الجهة المستثمر فيها
يتدخل المستثمر فى جزء هام من أنشطة الجهة المستثمر فيها أو يتم تنفيذ هـذا             ) ج(

  .الجزء بالنيابة عن المستثمر 
عوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع      عند تعرض المستثمر ، او حقوقه فى ، ال        ) د(

أكبر من حقوق التصويت الخاصة به أو أى حقـوق   بدرجة  الجهة المستثمر فيها  
على سبيل المثال ، فى بعض الحاالت يحق للمستثمر ، أو يتعرض ،             . مشابهة  

 من نصف عوائد الجهة المستثمر فيها ولكنه يمتلك أقل من نصف حقـوق         ألكثر
  .التصويت فيها 

كلما زاد تعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المـستثمر              .٢٠أت
وحقوقه فى هذه العوائد ، زاد معها حافز المستثمر للحصول على حقوق كافية             فيها  

لذلك يعد التعرض بشكل كبير للعوائد المتغيرة مؤشراً على احتمالية         . لمنحه السلطة   
غير أن مدى تعرض المستثمر ليس العامل الوحيد         . حصول المستثمر على السلطة   

  .الذى يحدد ما إن كان المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر فيها 
ت الـواردة فـى    والمؤشـرا " ١٨أت"العوامل الواردة فى الفقـرة      عندما تتم دراسة      . ٢١أت

إلى جانب حقوق المستثمر يجب إعطاء وزن أكبر لـدليل     " ٢٠أت"و"١٩أت"الفقرتين  
  " .١٨أت"لسلطة المبين فى الفقرة ا
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  الحقوق الجوهرية 
عند تقييم المستثمر لمدى امتالكه السلطة يقوم بأخذ الحقوق الجوهرية فقط المرتبطة              .٢٢أت

وحتـى تكـون    ) . التى يمتلكها المستثمر وغيره   (بالجهة المستثمر فيها فى االعتبار      
  .فعلية لممارسة تلك الحقوق الالحقوق جوهرية ، يجب أن يكون لدى المالك القدرة 

ما إن كان الحق جوهرى إصدار حكم معين ، آخذين فـى االعتبـار              يتطلب تحديد     .٢٣أت
وتتضمن العوامل التى ينبغى أخذها فى اعتبار فى ذلـك          . جميع الحقائق والحاالت    

  : التحديد ما يلى على سبيل المثال ال الحصر 
) أو المالكين (تمنع المالك   ) ير ذلك   إقتصادية أو غ  (يوجد أى عوائق    ما إذا كان      ) أ(

ما يلـى علـى سـبيل    من ممارسة حقوقهم ، وتشمل األمثلة على تلك العوائق       
 : المثال ال الحصر

 .المالك من ممارسة حقوقه) أو تعيق(الغرامات المالية والحوافز التى تمنع  )١(

سعر الممارسة أو التحويل الذى يشكل عائق مالى يمنع المالك من ممارسة             )٢(
 .وقهحق

بنود وشروط تجعل من ممارسة الحقوق أمراً مستبعداً ، على سبيل المثال             )٣(
 .الشروط التى تقيد فترة ممارسة الحقوق 

عدم توفر آلية صريحة ومعقولة فى وثائق تأسيس الجهة المستثمر فيها أو             )٤(
 .فى القوانين أو األنظمة المعمول بها تسمح للمالك بممارسة حقوقه 

 .وق من الحصول على معلومات كافية لممارسة تلك الحقوق عدم تمكن مالك الحق ) ٥(

على (المالك من ممارسة حقوقه     )  تعيق أو(عوائق تشغيلية أو حوافز تمنع       )٦(
سبيل المثال ، عدم توافر مديرون آخرون راغبون وقادرون على تـوفير            
خدمات متخصصة أو توفير خدمات مع أخذ حصص أخرى يملكها المدير           

 ).الحالى
على سـبيل   (حقوقه  انونية أو تنظيمية تمنع المالك من ممارسة        متطلبات ق  )٧(

 ) . يمنع المستثمر االجنبى من ممارسة حقوقهالمثال ،

ة على ممارسة حقوقهم بشكل     ما إن كان هناك آلية تمنح األطراف القدرة الفعلي          ) ب(
ذا أرادوا ذلك ، وعندما تتطلب ممارسة الحقوق عقد إتفاقية بين أكثـر      مشترك إ 

ويعد عدم توفر تلك اآلليـة  . و عندما يمتلك الحقوق أكثر من طرف من طرف أ  
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وكلما زاد عدد األطراف التـى      . مؤشراً على أن الحقوق قد ال تكون جوهرية         
يطلب منها الموافقة على ممارسة الحقوق ، قل معها احتمالية أن تكـون هـذه              

ن غير أنه يمكن االسـتعانة بمجلـس اإلدارة ، حيـث يكـو        . الحقوق جوهرية 
أعضاءه مستقلين عن عملية صنع القرار ، ليكون بمثابة آلية تسمح للعديد مـن          

لذلك فإن إحتمالية أن    . المستثمرين بالعمل بشكل مشترك عند ممارسة حقوقهم        
تكون حقوق اإلزالة حقوق جوهرية هى إحتمالية أكبر عندما تمارس من قبـل             

عـدد كبيـر مـن      مجلس اإلدارة وليس عند ممارستها بشكل فردى من قبـل           
 .المستثمرين 

. ما إن كان الطرف او األطراف المالكة لتلك الحقوق تستفيد من ممارستها لها                ) ج(
على سبيل المثل ، يجب على مالك حقوق التـصويت المحتملـة فـى الجهـة              

أن يأخذ فى االعتبـار     ") ٥٠أت"إلى  " ٤٧أت"راجع الفقرات من    (المستثمر فيها   
وعلى األرجح تكون بنود وشروط حقـوق       . اة  سعر الممارسة أو التحويل لألد    

التصويت المحتملة جوهرية عندما يكون سعر األداة أقل من سعر الـسوق أو             
ال ، عن طريق تحقيـق      ثعلى سبيل الم  (عندما يستفيد المستثمر ألسباب أخرى      
  .من ممارسة أو تحويل األداة  ) فيهاالتآلف بين المستثمر والجهة المستثمر 

مارسة عندما يطلب إتخاذ قـرار  م الحقوق جوهرية يجب أن تكون قابلة لل    لكى تكون   .٢٤أت
وعادة لكى تكون الحقوق جوهريـة يجـب أن         . بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة      

غير أن الحقوق قد تكون أحيانـاً جوهريـة     . تكون قابلة للممارسة فى الوقت الحالى     
  .حتى وإن لم تكن قابلة للممارسة فى الوقت الحالى 

  لة على التطبيقأمث
  ٣المثال

تعقد الجهة المستثمر فيها إجتماعات لمساهميها سنوياً يتم فيها إتخاذ القرارات بشأن توجيه             
غير . ومن المقرر عقد إجتماع المساهمين التالى بعد ثمانية أشهر          . األنشطة ذات الصلة    

لى األقل مـن  ع% ٥ بشكل فردى أو مشترك ما نسبته   يمتلكون اللذين   للمساهمينأنه يحق   
 القائمـة بـشأن األنـشطة ذات        حقوق التصويت الدعوة إلجتماع خاص لتغيير السياسات      

 اآلخرين يشير إلى أنه ال يمكن عقد هـذا      للمساهمين، ولكن ضرورة إرسال الدعوة      الصلة
وال يمكن تغيير السياسات المتخذة بشأن   . اإلجتماع قبل ثالثين يوماً على األقل من تاريخه         
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وهـذا  . ذات الصلة إال من خالل عقد إجتماع خاص أو مقرر مسبقاً للمساهمين             األنشطة  
يتضمن الموافقة على المبيعات الهامة لألصول وكـذلك عمـل اإلسـتثمارات الهامـة أو        

  .التصرف فيها 
وينظر إلى كـل    . د المبينة أدناه    ٣-أ  ٣ينطبق النموذج الفعلى المذكور أعاله على األمثلة        

  .مثال على حده 
  

  أ٣المثال 
وحقـوق تـصويت    . يمتلك المستثمر أغلبية حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا           

المستثمر هى حقوق جوهرية ذلك ألن المستثمر قادر على إتخاذ القرارات بشأن األنـشطة   
 يوماً ٣٠واليمكن للمستثمر ممارسة حقوقه قبل إنقضاء    . ذات الصلة عندما يستوجب ذلك      

عه من الحصول على القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة مـن            غير أن هذا ال يمن    
  .لحظة حصوله على األسهم 

  

  ب٣المثال 
. يعد المستثمر طرفاً فى عقد آجل بهدف امتالك أكثرية األسهم فى الجهة المستثمر فيهـا                

وحاملى األسهم القائمين غيـر     .  يوماً   ٢٥ويصادف تاريخ تسوية العقد اآلجل بعد مرور        
ادرين على تغيير السياسات القائمة بشأن األنشطة ذات الصلة ويعود ذلك لعـدم إنعقـاد               ق

 يوماً على األقل ، وهى الفترة التى سـيتم فيهـا تـسوية    ٣٠اإلجتماع الخاص قبل مضى    
وبالتالى يمتلك المستثمر حقوقاً تعادل فى أهميتها أكثرية األسهم المذكورة أعاله فى            . العقد

ت بـشأن األنـشطة   انه يحق للمستثمر الذى يملك العقد اآلجل إتخاذ القرار    أى إ (أ  ٣المثال  
يعد العقد اآلجل للمستثمر حق جوهرى يمنحه القـدرة         ) . ذات الصلة عندما يستوجب ذلك    

  .الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة حتى وإن لم تتم تسوية العقد اآلجل بعد 
  يتبع .... 

  أمثلة على التطبيق
  

  ج٣المثال 
 جوهرياً إلمتالك أكثرية األسهم فى الجهة المستثمر فيها حيث يمكن           المستثمر خياراً يمتلك  

يطبق هذا االسـتنتاج    .  يوماً وتكون بسعر أقل من سعر السوق         ٢٥ممارستها بعد مضى    
  .ب٣أيضاً على المثال 
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  د٣المثال 
هة المـستثمر فيهـا     يعد المستثمر طرفاً فى عقد آجل بهدف امتالك أكثرية األسهم فى الج           

ويصادف تـاريخ   . دون الحصول على حقوق أخرى ذات صلة من الجهة المستثمر فيها            
وبخالف األمثلة المذكورة أعـاله ، ال يمتلـك         . ة العقد اآلجل بعد مرور ستة أشهر      تسوي

 األسهم القـائمين  ويمتلك حاملى. األنشطة ذات الصلة المستثمر القدرة الحالية على توجيه     
القائمة المتعلقـة   الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة ألنه يحق لهم تغيير السياسات           القدرة  

  .باألنشطة ذات الصلة قبل تسوية العقد اآلجل 
 للممارسة من قبل أطراف أخرى منع المستثمر مـن          القابلةيمكن للحقوق الجوهرية      .٢٥أت

وال تشترط هـذه    . وق  السيطرة على الجهة المستثمر فيها والتى ترتبط بها تلك الحق         
وطالما لم تكن   . الحقوق الجوهرية على المالكين امتالك القدرة على إتخاذ القرارات          

يمكـن للحقـوق    ،  ") ٢٨أت"إلـى   " ٢٦أت"راجع الفقرات من    ( الحقوق حماية    ههذ
الجوهرية التى تمتلكها األطراف األخرى منع المستثمر من السيطرة علـى الجهـة             

 كانت هذه الحقوق تمنحه القدرة الحالية إلقـرار أو حظـر            المستثمر فيها حتى وإن   
  .اطات ذات الصلة شالقرارات المتعلقة بالن

  حقوق الحماية 
على المستثمر تقييم ما إن كانت حقوقه وحقوق اآلخرين هى حقوق حمايـة ، عنـد                 .٢٦أت

تقييم ما إن كانت هذه الحقوق تمنحه السلطة على الجهة المـستثمر فيهـا وتـرتبط              
وق الحماية بالتغييرات الجذرية التى تجرى على أنشطة الجهة المستثمر فيهـا أو             حق

التى تطبـق فـى     علماً بأنه جميع الحقوق     . أنه يتم تطبيقها فى الحاالت االستثنائية       
 أو التى تكون مشروطة بوقوع أحداث معينة هى حقوق حمايـة            الحاالت االستثنائية 

  ").٥٣أت"و " ١٣أت"راجع الفقرتين (
ألنه يتم تصميم حقوق الحماية لحماية حصص مالكيها دون منحهم السلطة على الجهة       .٢٧تأ

 التى ترتبط بها تلك الحقوق ، فإنه ال يمكن للمـستثمر الـذى يمتلـك         فيهاالمستثمر  
حقوق حماية فقط أن يسيطر على الجهة المستثمر فيها أو يمنع طـرف آخـر مـن       

  ").١٤"راجع الفقرة (السيطرة عليها 
  : تتضمن األمثلة على حقوق الحماية ما يلى على سبيل المثال ال الحصر .٢٨تأ

حق المقرض بتقييد المقترض من تنفيذ أنشطة قد تغير بشكل ملموس مخـاطر               ) أ(
 .إئتمان المقترض بما يلحق الضرر بالمقرض 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

 

١٠٦٢

حق الطرف الذى يملك حصص غير مسيطرة فـى الجهـة المـستثمر فيهـا                 ) ب(
رأسمالية التى تتجاوز ما هو مطلوب فى سياق االعمال         بالموافقة على النفقات ال   

 .العادى أو الموافقة على إصدار أدوات حقوق الملكية أو الدين
حق المقرض بحجز أصول المقترض إذا فشل المقترض فى تلبية شروط سداد            ) ج(

  .القرض المحددة 
  االمتيازات

لمستثمر فيها هى المستفيد مـن األمتيـاز         غالباً ما تمنح إتفاقية االمتياز التى تكون الجهة ا         .٢٩أت
وعـادة مـا تمـنح      . حقوقاً لمانح اإلمتياز تكون مصممة لحماية إمتياز عالمة تجارية          

  .إتفاقيات اإلمتياز بعض حقوق صنع القرار فيما يتعلق بعمليات المستفيد من اإلمتياز
 ، غيـر مـانح   بشكل عام ال تقيد حقوق مانح اإلمتياز من قدرة االطراف األخـرى      .٣٠أت

األمتياز ، على إتخاذ القرارات التى تؤثر بشكل ملموس على عوائد المـستفيد مـن          
كما أن حقوق مانح اإلمتياز فى إتفاقيات اإلمتياز ال تمنحـه بالـضرورة             . اإلمتياز  

  .القدرة الحالية لتوجيه األنشطة التى تؤثر على عوائد المستفيد من اإلمتياز 
كل يز بين إمتالك القدرة الحالية إلتخاذ القرارات التى تؤثر بـش          من الضرورى التمي    .٣١أت

إمتياز ، وإمتالك القدرة على إتخاذ القرارات التـى     ملموس على عوائد المستفيد من      
وال يمكن لمانح اإلمتياز السيطرة على المستفيد مـن      .  إمتياز العالمة التجارية   ىتحم

قوقاً قائمة تمنحهم القدرة الحاليـة      اإلمتياز فى حال كانت األطراف األخرى تملك ح       
  .على توجيه األنشطة ذات الصلة للمستفيد من اإلمتياز 

إن إبرام المستفيد من اإلمتياز إلتفاقية اإلمتياز يدل على إتخاذه قرار بشكل منفـرد                .٣٢أت
  .بتشغيل أعماله وفقاً لبنود اإلتفاقية ، ولكن فيما يخدم مصلحته الخاصة 

السيطرة على القرارات الهامة مثل تحديد الصيغة القانونية للمستفيد من          يمكن تحديد     .٣٣أت
اإلمتياز وهيكل تمويله من قبل أطراف أخرى غير مانح اإلمتياز ، ويمكن أن يؤثر              

وكلما قل مستوى الـدعم المـالى       .  اإلمتياز منبشكل ملموس على عوائد المستفيد      
لمتغيـرة مـن المـستفيد مـن        د ا المزود من قبل مانح اإلمتياز وقل تعرضه للعوائ       

  . حماية فقط ق، زادت أرجحية امتالك مانح اإلمتياز لحقواإلمتياز
  حقوق التصويت

عادة ما يمتلك المستثمر القدرة الحالية ، إما بالتصويت أو عبر حقـوق مـشابهة ،                  .٣٤أت
المتطلبات المبينة فـى   عتباراالعلى توجيه األنشطة ذات الصلة ويأخذ المستثمر فى     

إذا تم توجيه األنشطة ذات الصلة مـن        ") ٥٠أت"إلى  " ٣٥أت"فقرات من   (هذا البند   
  .خالل حقوق التصويت 
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  السلطة مع أغلبية حقوق التصويت إمتالك 
 التصويت فى الجهـة المـستثمر    ، الذى يملك أكثر من نصف حقوق      يتمتع المستثمر   .٣٥أت

  :"٣٧أت:والفقرة " ٣٦أت"ق الفقرة ، بالسلطة فى الحاالت التالية ، إال إذا تم تطبيفيها
عندما يتم توجيه األنشطة ذات الصلة من خالل تصويت مالك أغلبيـة حقـوق             ) أ(

 .التصويت

 أعضاء الهيئة اإلدارية التى تقوم بتوجيه االنـشطة ذات          أغلبيةعندما يتم تعيين    ) ب(   أو
  .الصلة من خالل تصويت مالك أغلبية حقوق التصويت 

  

   دون إمتالك السلطة التصويت حقوقأغلبية
، يجب أن تكون حقوق المستثمر الذى يملك        " ٢٥أت"إلى  " ٢٢أت"وفقاً للفقرات من      .٣٦أت

أكثر من نصف حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها جوهريـة حتـى يمتلـك               
السلطة عليها ، ويجب منح المستثمر القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة             

متلكـت منـشأة    اوإذا  . بر تحديد السياسات التشغيلية والماليـة       والتى تكون عادة ع   
أخرى حقوق قائمة تمنحها الحق فى توجيه األنشطة ذات الصلة ولـم تكـن هـذه                

  .المنشأة وكيلة للمستثمر ، فإن المستثمر ال يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها
ا حتى وإن كان المستثمر حاصل      ال يمتلك المستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيه       . ٣٧أت

 . غير مؤثرة عندما تكون حقوق التصويت هذه      .  حقوق التصويت فيها     أغلبيةعلى  
على سبيل المثال ال يمكن للمستثمر الحاصل على أكثر من نصف حقوق التصويت             
فى الجهة المستثمر فيها امتالك السلطة فى حال كانت األنشطة ذات الصلة خاضعة             

  .أو المحكمة أو المدير أو الحارس القضائى أو المصفى أو المنظملتوجيه الحكومة 
  حقوق التصويتأغلبية امتالك السلطة دون 

يحق للمستثمر امتالك السلطة حتى وإن كان حاصالً على أقل مـن أغلبيـة حقـوق               . ٣٨أت
أى أنه يحق له إمتالك الـسلطة مـع حقـوق           . التصويت فى الجهة المستثمر فيها      

  :ألغلبية فى الجهة المستثمر فيها ، على سبيل المثال من خالل تصويت أقل من ا
 ").٣٩أت"راجع الفقرة (ترتيب تعاقدى بين المستثمر ومالكى أصوات آخرين   ) أ(

  ").٤٠أت"راجع الفقرة (حقوق ناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى ) ب(أو



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

 

١٠٦٤

  ").٤٥أت"إلى " ٤١أت"راجع الفقرات من (حقوق تصويت المستثمر ) ج(أو
  ").٥٠أت"إلى " ٤٧أت"راجع الفقرات من (حقوق تصويت محتملة ) د(أو
  .معاً ) د(و ) أ) (هـ(أو

  ترتيب تعاقدى مع اصحاب األصوات اآلخرين 
إن الترتيب التعاقدى بين المستثمر وأصحاب األصوات اآلخرين يمكـن أن يمـنح               .٣٩أت

إن لم يمتلك المستثمر حق ممارسة حقوق التصويت بما يكفى لمنحه السلطة ، حتى و      
غيـر أن   . المستثمر حقوق تصويت كافية لمنحه السلطة دون أى ترتيب تعاقـدى            

الترتيب التعاقدى يفرض على المستثمر توجيه أصحاب األصوات اآلخـرين حـول         
  .كيفية التصويت لتمكين المستثمر من إتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة 

   تعاقدية أخرىترتيباتحقوق ناتجة من 
 إلى حقوق التصويت ، المستثمر القدرة الحالية        باإلضافةتمنح حقوق اتخاذ القرار ،        .٤٠تأ

على سبيل المثال قد تكون الحقـوق المحـددة فـى           . لتوجيه األنشطة ذات الصلة     
الترتيب التعاقدى باإلضافة إلى حقوق التصويت كافية لمنح المستثمر القدرة الحاليـة       

جهة المستثمر فيها أو توجيه أنشطة مالية أو تـشغيلية   لتوجيه عمليات التصنيع فى ال    
غيـر أن األعتمـاد   . أخرى تؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيهـا          

كعالقـة المـورد مـع العميـل        (اإلقتصادى للجهة المستثمر فيها على المـستثمر        
علـى  ، فى غياب الحقوق األخرى ، ال يؤدى إلى إمتالك المستثمر السلطة   )الرئيسى

  .الجهة المستثمر فيها 
  حقوق تصويت المستثمر

يمتلك المستثمر الحاصل على أقل من أغلبية حقوق التصويت حقوق كافيـة لمنحـه        .٤١أت
  .السلطة عند إمتالك القدرة الفعلية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بشكل منفرد 

طة ، ينظـر    عند تقييم ما إن كانت حقوق تصويت المستثمر كافيـة لمنحـه الـسل               .٤٢أت
  :المستثمر فى جميع الحقائق والحاالت ، بما فى ذلك 

متالك المستثمر لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتوزيع أسهم أصـحاب          حجم ا   ) أ(
 :األصوات اآلخرين ، علماً بأنه 

كلما زاد عدد حقوق تصويت المستثمر ، زادت احتمالية امتالكه لحقـوق             )١(
 .شطة ذات الصلة قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه األن
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كلما زاد عدد حقوق تصويت المستثمر مقارنة مـع أصـحاب األصـوات      )٢(
لحقوق قائمة تمنحـه القـدرة الحاليـة        إمتالكه  اآلخرين ، زادت إحتمالية     
 .بتوجيه األنشطة ذات الصلة

 أن تتفق معاً للتصويت ضد   التي كان من المفترض   كلما زاد عدد األطراف      )٣(
تالكه لحقوق قائمة تمنحـه القـدرة الحاليـة         المستثمر ، زادت احتمالية إم    
 .لتوجيه األنشطة ذات الصلة 

ق التصويت المحتملة التى يمتلكها المستثمر أو أى من أصحاب األصوات           وحق) ب(و
إلـى  " ٤٧أت"راجـع الفقـرات مـن       (اآلخرين أو أى من األطراف األخرى       

  ").٥٠أت"
  ").٤٠أت" الفقرة راجع(الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى ) ج(و
ن الحقائق أو الحاالت اإلضافية التى تشير إلى أن المستثمر يمتلـك أو ال       ـأى م ) د(و

 الذى يطلب فيه إتخاذ   يمتلك القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة فى الوقت        
  .، باإلضافة إلى أنماط التصويت فى إجتماعات المساهمين السابقة ذلك القرار

وعنـدما   تحديد توجيه األنشطة ذات الصلة من خالل أغلبية األصـوات            عندما يتم   .٤٣أت
يمتلك المستثمر حقوق تصويت أكثر من أى مالك آخـر أو أى مجموعـة أخـرى                

 حينئـذ منظمة من أصحاب األصوات ، ويتم توزيع باقى األسهم على نطاق واسع ،  
 أن  -)" ج(إلـى  )أ(٤٢أت" من  أنه بعد النظر فى العوامل المبينة فى الفقرة          –يتضح  

  .المستثمر يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها 
  أمثلة على التطبيق

  ٤المثال 
 المستثمر فيها ، أما حقوق      الجهةمن حقوق التصويت فى     % ٤٨يحوز مستثمر على نسبة     

التصويت المتبقية فيحصل عليها اآلالف من حاملى األسهم حيث توزع بشكل فردى بنسب             
ولم يقم أى من حـاملى األسـهم بأيـة ترتيبـات          . ن حقوق التصويت  م% ١ال تزيد عن    

وعنـد تقيـيم جـزء مـن حقـوق      . إلستشارة أى طرف آخر أو إتخاذ قرارات جماعية       
التصويت التى سيتم إمتالكها بناء على مقدار األسهم األخرى ذات الصلة ، قرر المستثمر              

فى هـذه الحالـة اسـتنتج    و. من الحصص هى نسبة كافية لمنحه السلطة % ٤٨أن نسبة   
 يمتلـك   هالمستثمر ، بناء على المبلغ المطلق ألسهمه والمبلغ النسبى لألسهم األخرى ، أن            
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حصص تصويت مسيطرة وكافية لتحقيق شرط السلطة المطلوب دون الحاجة إلى النظـر             
  .فى أى دليل آخر للسلطة 

   ٥المثال 
 ١٢لجهة المستثمر فيها ويمتلـك   من حقوق التصويت فى ا    % ٤٠نسبة  " أ"يمتلك المستثمر   

. من حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر فيهـا   لكل واحد منهم % ٥مستثمر آخر نسبة    
 اإلدارة المـسئولة وتمنح إتفاقية المساهمين المستثمر الحق فى تعيين وعزل وتحديد أتعاب           

 أصـوات   ومن أجل تعديل اإلتفاقية ، يطلب أغلبية ثلثى       . عن توجيه األنشطة ذات الصلة      
أن المبلغ المطلق ألسهمه والمبلغ النسبى      " أ"وفى هذه الحالة يستنتج المستثمر      . المساهمين  

لألسهم األخرى ال تعد حاسمة فى تحديد ما إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافيـة لمنحـه         
قرر أن حقوقه التعاقدية فى تعيين وعزل وتحديـد أتعـاب           " أ"غير أن المستثمر    . السلطة  

ويجـب أن ال يـتم      . أنه يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها         كافية إلستنتاج    ة  اإلدار
قد مارس حقوقه أو أرجحية ممارسته لحقوقه فى اختيـار          " أ"النظر فيما إذا كان المستثمر      
  . السلطة من عدمهيمتلك ما إن كان تقييمأو تعيين أو عزل اإلدارة عند 

 إلى) أ(٤٢أت"من  عد أخذ العوامل المبينة فى الفقرة       وفى حاالت أخرى ، قد يتضح ب        .٤٤أت
  .ر ال يمتلك السلطةار أن المستثمفى االعتب)" ج(

  مثال على التطبيق
  ٦المثال 

ويمتلك . من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها        % ٤٥ما نسبته   " أ"يمتلك المستثمر   
جهة المستثمر فيها أمـا  لكل واحد منهم من حقوق التصويت فى ال% ٢٦مستثمران آخران  

 من حاملى األسهم اآلخرين حيث يمتلك كل منهم نسبة          ٣حقوق التصويت المتبقية فيمتلكها     
فى هـذه الحالـة ،   . وليس هنالك أى ترتيبات أخرى تؤثر على عملية صنع القرار       % .١

ومقدارها بالتناسب مع أسـهم أخـرى كافيـة         " أ"يكون حجم حصص تصويت المستثمر      
ال يمتلك السلطة حيث أنه يكفى أشتراك مستثمران فقـط لمنـع            " أ"ن المستثمر   إلستنتاج أ 
  .من توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها " أ"المستثمر 

. وحدها ال تكون حاسـمة     )" ج(إلى) أ(من٤٢أت"غير أن العوامل المبينة فى الفقرة           .٤٥أت
تلك السلطة بعد أخذ هذه العوامل فـى        فإذا كان المستثمر غير متأكد مما  إذا كان يم         

االعتبار ، فإنه يتعين عليه النظر فى حقائق وحاالت إضافية ، على سبيل المثال مـا         



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

 

١٠٦٧

إن كان حاملو األسهم اآلخرون سلبيون فى طبيعتهم حـسبما يظهـر فـى نمـاذج                
ويتضمن هذا أيضاً تقييماً للعوامل الـواردة فـى         . التصويت فى اإلجتماعات السابقة   

وكلما قـل   " . ٢٠أت"و  " ١٩أت"والمؤشرات الموضحة فى الفقرتين     " ١٨أت"رة  الفق
 لهزيمـة عدد حقوق التصويت التى يمتلكها المستثمر ، قل عدد األطراف المطلوبـة     

المستثمر بغالبية األصوات وزاد االعتماد على الحقائق والحاالت اإلضافية لتقييم مـا     
عنـد النظـر فـى الحقـائق        .  السلطة   إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافية لمنحه      

. إلى جانب حقوق المستثمر     " ٢٠أت"إلى  " ١٨أت"والحاالت المبينة فى الفقرات من      
مقارنـة بمؤشـرات   " ١٨أت"فى الفقـرة  المبين يتم إعطاء أهمية أكبر لدليل السلطة    

    " .٢٠أت"و " ١٩أت"السلطة المبينة فى الفقرتين 
  مثال على التطبيق 

  ٧المثال 
 مـن  ١١من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا ، ويمتلـك     % ٤٥مستثمر  لك  يمت

لم . لكل واحد منهم من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها  % ٥حاملى األسهم نسبة    
يقم أى من حاملى األسهم بأية ترتيبات إلستشارة األطراف األخـرى او إتخـاذ قـرارات        

المبلغ المطلق ألسهم المستثمر والمبلغ النسبى لألسهم       فى هذه الحالة ، ال يكون       . جماعية  
 إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافية لمنحـه الـسلطة           مااً فى تحديد    ماألخرى عامالً حاس  

وكذلك يجب النظر فى الحقائق والحاالت اإلضافية التـى قـد         . على الجهة المستثمر فيها     
  .لسلطة تكون دليالً على أن المستثمر يمتلك أو ال يمتلك ا

   ٨لمثال ا
 من حاملى   ٣من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها ، ويمتلك          % ٣٥يمتلك مستثمر 
أمـا  . لكل واحد منهم من حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر فيهـا       % ٥األسهم نسبة   

حقوق التصويت المتبقية فيمتلكها عدد من حاملى األصوات اآلخرين ، حيث توزع بشكل              
لم يقم أى من حاملى األسـهم بأيـة         . من حقوق التصويت    % ١ تزيد عن    فردى بنسبة ال  

ومـن أجـل إتخـاذ    . ترتيبات إلستشارة األطراف األخرى أو اتخاذ قـرارات جماعيـة     
القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها يجب أخذ الموافقة على أغلبيـة              

فى هذه الحالـة ، تـشير       . حاملى األسهم   األصوات التى يتم اإلدالء بها أثناء إجتماعات        
المشاركة الفعالة لحاملى األسهم اآلخرين فى اإلجتماعات األخيرة إلـى أن المـستثمر ال              
يمتلك القدرة الفعلية على توجيه األنشطة ذات الصلة بشكل فردى ، بغض النظر عمـا إذا           

ن حاملى األسـهم    كان المستثمر قد وجه األنشطة ذات الصلة نتيجة لتصويت عدد كافى م           
  . بنفس طريقة تصويت المستثمر 
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)" د(إلـى  ) أ( من ٤٢أت"العوامل المبينة فى الفقرة    فى االعتبار   خذ  األبعد   - إذا لم يتضح    .٤٦أت
  . ال يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر فيها حينئذأن المستثمر يمتلك السلطة ، 

  حقوق التصويت المحتملة
 ، يجب على المستثمر النظر فى حقـوق التـصويت المحتملـة             عند تقييم السيطرة    .٤٧أت

الخاصة به باإلضافة إلى حقوق التصويت المحتملة التى تملكها أطراف أخرى ، من             
وحقوق التصويت المحتملة هى حقـوق مـن   .  كان يمتلك السلطة إذاأجل تحديد ما   

لناتجـة   الجهة المستثمر فيها كتلك الحقـوق ا فىاجل الحصول على حقوق تصويت      
ويتم النظر فـى    .  العقود اآلجلة    كمن أدوات قابلة للتحويل أو خيارات ، بما فى ذل         

راجع الفقـرات مـن     (حقوق التصويت المحتملة فقط إذا كانت هذه الحقوق مؤثرة          
  ").٢٥أت"إلى " ٢٢أت"

عند النظر فى حقوق التصويت المحتملة ، يجب على المستثمر أن يأخذ فى االعتبار                .٤٨أت
وتصميم األداة باإلضافة إلى هدف وتصميم أى مشاركة أخرى للمستثمر مـع          هدف  

 للبنود والشروط المختلفة لألداة باإلضافة      تقييماًويتضمن هذا   . الجهة المستثمر فيها    
  .إلى توقعات المستثمر الظاهرة وحوافزه وأسباب موافقته على تلك البنود والشروط

 حقوق التصويت أو حقوق صنع القرار المرتبطـة         فى حالة إمتالك المستثمر أيضاً      .٤٩أت
بأنشطة الجهة المستثمر فيها ، يقوم المستثمر بتقييم ما إن كانت تلك الحقوق ، إلـى              

  .جانب حقوق التصويت المحتملة ، تمنحه السلطة
، المستثمر قد تمنح حقوق التصويت المحتملة وحدها ، أو مجتمعة مع حقوق أخرى              .٥٠أت

على سبيل المثال ، تطبق هذه الحالـة        . لتوجيه األنشطة ذات الصلة     القدرة الحالية   
من حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر فيهـا         % ٤٠عندما يمتلك المستثمر نسبة     

، حقوق جوهرية ناتجة عن خيارات امتالك نسبة        " ٢٣أت"ويمتلك أيضاً وفقاً للفقرة     
  .إضافية من حقوق التصويت% ٢٠

  أمثلة على التطبيق
  ٩ال المث

من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا ، ويمتلـك           % ٧٠نسبة  " أ"يمتلك المستثمر   
من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها باإلضـافة إلـى           % ٣٠نسبة  " ب"المستثمر  

هذا الخيـار قابـل للممارسـة خـالل     " . أ"خيار إمتالك نصف حقوق تصويت المستثمر      
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ومتوقع أن يبقى كذلك خـالل فتـرة   (  سعر السوق ثيراً عن يبعد ك العامين المقبلين وبسعر    
بممارسة أصواته باإلضافة إلى توجيه األنشطة ذات الصلة فى        " أ"يقوم المستثمر   ). العامين

وفى مثل هذه الحالة ، من المرجح أن يحقق المـستثمر      . الجهة المستثمر فيها بشكل فعال      
وعلى الرغم مـن  . وجيه األنشطة ذات الصلةشرط السلطة كونه يمتلك القدرة الحالية لت " أ"

حيث (يمتلك حالياً خيارات قابلة للممارسة لشراء حقوق تصويت إضافية          " ب"أن المستثمر   
، إال أن البنـود     )  حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا         أن ممارستها تمنحه أكثرية   

  .عتبر مؤثرة والشروط المصاحبة لتلك الخيارات تدل على أن تلك الخيارات ال ت
  ١٠المثال 

ومستثمران آخران ثلث حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر         " أ"يمتلك كل من المستثمر     
وباإلضـافة  " أ"ويرتبط نشاط أعمال الجهة المستثمر فيها على نحو وثيق بالمستثمر         . فيها  

 تحويلها  أيضاً أدوات دين يمكن   " أ"إلى أدوات حقوق الملكية الخاصة به ، يمتلك المستثمر          
إلى أسهم عادية للجهة المستثمر فيها فى أى وقت مقابل سعر ثابت أعلى من سعر السوق                

من حقوق  % ٦٠" أ"وفى حالة تحويل الدين ، سيمتلك المستثمر        ) . لكن ليس أعلى بكثير   (
سلطة على الجهة المـستثمر  " أ"يكون للمستثمر حينئذ . التصويت فى الجهة المستثمر فيها   

 حقـوق تـصويت     إلـى فيها ألنه يمتلك حقوق تصويت فى الجهة المستثمر بها باإلضافة           
  .محتملة و مؤثرة تمنحه القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة

  

السلطة عندما ال تكون لحقوق التصويت أو أى حقـوق متـشابهة أى تـأثير               
  المستثمر فيهاوائد الجهة ملموس على ع

، ")٨أت"إلى " ٥أت"اجع الفقرات من  ر(عند تقييم هدف وتكوين الجهة المستثمر فيها          .٥١أت
اركات والقرارات التى أتخذت عند بداية أعمـال  يجب على المستثمر النظر فى المش    

 الجهة المستثمر فيها كجزء من تكوينها ، وأيضاً تقييم ما إن كانت بنود المعـامالت              
كمـا أن   . وخصائص المشاركات تعطى المستثمر حقوق كافيـة لمنحـه الـسلطة            

. المشاركة فى تكوين الجهة المستثمر فيها وحدها ال تكفى لمنح المـستثمر الـسلطة       
غير أن المشاركة فى التكوين قد تشير إلى أن المستثمر قد أتيحـت لـه الفرصـة                 

  .مستثمر فيها للحصول على حقوق كافية تمنحه السلطة على الجهة ال
 المستثمر النظر فى الترتيبـات التعاقديـة مثـل          علىباإلضافة إلى ما سبق ، يجب         .٥٢تأ

حقوق الشراء وحقوق البيع وحقوق التصفية التى وضعت فى بداية أعمـال الجهـة            
وعندما تتضمن هذه الترتيبات التعاقدية نشاطات مرتبطـة بـشكل          . المستثمر فيها   
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من حيـث المـضمون ،       تكون هذه األنشطة ،      حينئذها ،   وثيق بالجهة المستثمر في   
جزءاً هاماً من مجمل نشاطات الجهة المستثمر فيها ، على الرغم من أنها قد تحصل          

لذلك يجب النظر فى حقـوق إتخـاذ        . خارج الحدود القانونية للجهة المستثمر فيها       
لمرتبطة بـشكل   القرارات الصريحة أو الضمنية الواردة ضمن الترتيبات التعاقدية ا        

وثيق بالجهة المستثمر فيها ، على اعتبارها أنشطة ذات صلة عند تحديـد الـسلطة               
  .على الجهة المستثمر فيها 

 ذات الصلة فقط عنـد نـشوء   األنشطة  بالنسبة لبعض الجهات المستثمر فيها، تحدث  ٥٣.تأ
يـث  ويمكن تكوين الجهة المستثمر فيها بح     . حاالت محددة أو حصول أحداث معينة     

 مسبقاً ما لم أو حتـى تنـشأ تلـك الحـاالت     اًيكون توجيه أنشطتها وعوائدها محدد 
 في هذه الحالة، يمكن فقـط للقـرارات المتعلقـة           ، المحددة أو تقع األحداث المعينة    

بأنشطة الجهة المستثمر فيها التأثير بشكل ملموس على عوائدها عند وقـوع تلـك              
وال يشترط نـشوء حـاالت      . شطة ذات صلة   وبالتالي تكون أن   ثالحاالت أو األحدا  

معينة أو حصول أحداث محددة لكي يمتلك المستثمر القادر على اتخاذ تلك القرارات             
مشروط بنشوء حاالت معينـة أو  السلطة كما أن الحقيقة المتمثلة فى اتخاذ القرارات   

  .حصول أحداث محددة ال تؤدى بحد ذاتها ألن تكون هذه الحقوق هي حقوق حماية
  مثلة على التطبيقأ

  ١١المثال 
يتمثل النشاط الوحيد للجهة المستثمر فيها، كما هو مبين فى نظامها األساسي، فى شـراء               

ويتضمن التعامل اليـومي    . الحسابات المدينة والتعامل فيها بشكل يومي لصالح مستثمريها       
د التخلف عـن    وعن. تجميع وتمرير الدفعات األصلية باإلضافة إلى الفائدة وقت استحقاقها        

دفع الحسابات المدينة، تقوم الجهة المستثمر فيها تلقائياً ببيع الحسابات المدينة إلى مستثمر             
ما كما هو متفق عليه بشكل مستقل فى اتفاقية البيع المنعقـدة بـين المـستثمر والجهـة                   

تخلـف  ويتمثل النشاط ذو الصلة الوحيد فى إدارة الحسابات المدينة عنـد ال  . المستثمر فيها 
. عن دفعها كونها النشاط الوحيد الذي يؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها             

وال تعتبر إدارة الحسابات المدينة نشاطا ذو صلة ألنها ال تحتـاج إلـى اتخـاذ قـرارات          
جوهرية قد تؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها لذا تكون األنـشطة قبـل     

 محددة مسبقاً فقط لجمع التدفقات النقدية وقت استحقاقها وتمريرها إلـى            التخلف عن الدفع  
  .المستثمرين
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لذلك، عند تقييم مجمل أنشطة الجهة المستثمر فيها التى تؤثر بشكل ملموس على عوائدها،           
وفـى هـذا    . يجب النظر فقط فى حق المستثمر فى إدارة األصول عند التخلف عن الدفع            

هة المستثمر فيها بأن المستثمر يمتلك صالحيات صنع القـرار          المثال، يضمن تصميم الج   
بشأن األنشطة التى تؤثر بشكل ملموس على العوائد فى الوقت الذي تُطلب فيه صالحيات              

وتعد بنود اتفاقية البيع جزءا ال يتجزأ من المعاملة الكليـة وتأسـيس             . كهذه لصنع القرار  
نتاج بناء على بنـود اتفاقيـة البيـع والنظـام           وبالتالي، يمكن االست  . الجهة المستثمر فيها  

األساسي الجهة المستثمر فيها أن المستثمر يمتلك السلطة عليها على الرغم من أنه يمتلـك         
الحسابات المدينة فقط عند التخلف عن دفعها ويقوم أيضاً بإدارة هذه الحـسابات خـارج                

  .الحدود القانونية للجهة المستثمر فيها
  ١٢المثال 
وعند األخذ فـى االعتبـار      . ك الجهة المستثمر فيها أصوال غير الحسابات المدينة       ال تمتل 

هدف وتصميم الجهة المستثمر بها، يحدد أن النشاط ذي الصلة الوحيـد يتمثـل بـإدارة                 
والطرف الذي يمتلك القدرة على إدارة الحسابات       . الحسابات المدينة عند التخلف عن الدفع     

هو الطرف الذي يمتلك السلطة على الجهة المستثمر بها بغض          المدينة المتخلف عن دفعها     
  .النظر عما إذا كان أى من المقترضين قد تخلف عن الدفع

  قد يظهر المستثمر التزاما صريحا أو ضمنيا لضمان استمرار عمل الجهة المستثمر              .٥٤أت
المتغيرة وقد يزيد هذا االلتزام من تعرض المستثمر للعوائد         . فيها كما هو مصمم له    

لـذلك  . وبالتالي زيادة حوافز المستثمر للحصول على الحقوق الكافية لمنحه السلطة         
يعد التزام ضمان عمل الجهة المستثمر فيها كما هو مصمم لـه مؤشـراً علـى أن              
المستثمر يمتلك السلطة ولكنها ليست كافية لمنحه السلطة أو منع أى طرف آخر من             

  . امتالك هذه السلطة
عوائد المتغيرة من الجهة المستثمر فيها او الحقوق فـى          التعرض لل 

  هذه العوائد
 مـع على المستثمر تحديد ما إن كان يتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من شـراكته            . ٥٥.أت

الجهة المستثمر فيها، أو له حقوق فى هذه العوائد، عند تقييم مـا إذا كـان يمتلـك                  
  .السلطة على الجهة المستثمر فيها أم ال

  العوائد المتغيرة هى عوائد غير ثابتة ويمكن أن تختلف نتيجة أداء الجهة المـستثمر                .٥٦أت
راجـع  (او سلبية فقط أو اإلثنان معـا        فقط  وقد تكون عوائد المستثمر ايجابية      . فيها

ويقوم المستثمر بتقييم ما إذا كانت عوائد الجهة المستثمر فيها متغيرة           ). "١٥"الفقرة  
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. ء على جوهر الترتيب وبغض النظر عن الشكل القانونى للعوائـد          ومدى تغيرها بنا  
وتكـون  . على سبيل المثال، يمكن للمستثمر أن يمتلك سند معين بدفعات فائدة ثابتة           

دفعات الفائدة الثابتة هى عوائد متغيرة ألغراض هذا المعيار كونها تخضع لمخاطر            
 ويعتمـد مقـدار     السندر  مصدالتخلف عن الدفع وتُعرض المستثمر لمخاطر إئتمان        

و مماثل،  وعلى نح . على مخاطر إئتمان السند     ) أى مدى تغيير هذه العوائد    ( التغيير
ة إلدارة أصول الجهة المستثمر فيها هـى أيـضاً عوائـد            تكون رسوم األداء الثابت   

ويعتمـد مـدى    . متغيرة كونها تعرض المستثمر لمخاطر أداء الجهة المستثمر فيها        
  .الجهة المستثمر فيها على تحقيق دخل كاٍف لدفع هذه الرسومالتغير على قدرة 

  :  فيما يلى بعض األمثلة على العوائد.٥٧تأ 
أرباح األسهم والتوزيعات األخرى للمنافع االقتصادية من الجهة المستثمر فيهـا     )أ (

) على سبيل المثال، فوائد من أدوات دين قامت بإصدارها الجهة المستثمر فيها           (
 .حاصلة على قيمة استثمار المستثمر فى الجهة المستثمر فيهاوالتغييرات ال

أتعاب خدمة أصول أو التزامات الجهة المستثمر فيها، والرسـوم والتعـرض              )ب (
للخسائر نتيجة توفير االئتمان أو دعم السيولة، والحصص المتبقية فى أصـول            
والتزامات الجهة المستثمر فيها الناتجة مـن تـصفية تلـك الجهـة، ومزايـا               

لضرائب، وإمكانية الوصول إلى السيولة المستقبلية التى يملكها المستثمر نتيجة          ا
 .شراكته مع الجهة المستثمر فيها

على سبيل المثال، قد يـستخدم      .  عوائد غير متوفرة لمالكي الحصص اآلخرين       )ج (
المستثمر أصوله باإلضافة إلى أصول الجهة المستثمر فيها، مثل الجمـع بـين             

 لتحقيق الكفاءة االقتـصادية لإلنتـاج أو تـدنى التكـاليف أو             المهام التشغيلية 
الحصول على منتجات نادرة أو الوصول إلى المعلومات السرية أو الحد مـن             

  .بعض العمليات أو األصول لرفع قيمة أصول المستثمر األخرى
  الصلة بين السلطة والعوائد

  تفويض السلطات 
ما ) مسئول صنع القرارات  (حقوق اتخاذ القرارات      عندما يقيم المستثمر الذي يتمتع ب       .٥٨أت

المستثمر األساسى  هل هو   إذا كان يسيطر على الجهة المستثمر فيها، عليه أن يحدد           
وكذلك عليه أن يحدد ما إذا كانت هناك منشأة أخرى تتمتع بحقوق اتخاذ             .  أو وكيل 

النيابـة  والوكيل هو الطرف الذي يعمل ب     . ل للمستثمر ـي وكي ـرارات وهل ه  ـالق
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، ولذلك ال يسيطر علـى      )الموكلين/الموكل(عن أو لصالح طرف أو أطراف أخرى        
راجـع الفقـرتين    (الجهة المستثمر فيها عند ممارسة صالحياته في اتخاذ القرارات          

وبالتالي وفى بعض األحيان قـد يمتلـك الوكيـل نفـسه ويمـارس         ). "١٨" و "١٧"
وال يكـون صـانع القـرار    . موكلصالحيات وسلطات الموكل ولكن بالنيابة عن ال     

  .وكيال ألنه ببساطة يمكن ألطراف أخرى أن تستفيد من القرارات التي يتخذها
  قد يقوم المستثمر بتفويض صالحيات اتخاذ القرارات لوكيل ما فى بعض األمور او               .٥٩تأ

وعندما يقوم المستثمر بتقييم مـا إذا كـان يمتلـك           . فى جميع األنشطة ذات الصلة    
على الجهة المستثمر فيها،  عليه معاملة حقوق إتخاذ القـرارات المفوضـة             السلطة  

أما فى الحاالت التى يتواجد فيها اكثر من        . لوكيله على إنها عائدة للمستثمر مباشرة     
 كان يمتلك السلطة على الجهة المـستثمر  إنموكل، يجب على كل موكل أن يقيم ما   

 . "٥٤أت" إلـى  ٥"أت" فى الفقرات مـن  فيها من خالل استيفاء المتطلبات المذكورة     
إرشادات حول كيفية تحديد ما إن كـان        "  ٧٢أت" إلى   "٦٠ أت  "وتوفر الفقرات من  

  .مسئول صنع القرارات وكيالً أم موكال
  على مسئول صنع القرارات النظر فى مجمل العالقة بينه وبين الجهة المستثمر فيها               .٦٠أت

المشاركة مع الجهة المستثمر فيها، وعليه تحديداً التى تتم إدارتها واألطراف األخرى 
  : كان وكيالًإنأن يأخذ فى االعتبار جميع العوامل المذكورة أدناه فى تحديد ما 

الفقرتان (نطاق صالحيات اتخاذ القرارات التى تخضع لها الجهة المستثمر فيها             )أ (
 )." ٦٣أت" و"٦٢أت"

 )."٦٧أت"الى "  ٦٤تأ"الفقرات من (الحقوق التى تملكها أطراف أخرى   )ب (
الى "  ٦٨أت"الفقرات من   (األتعاب  ) اتفاقيات(األتعاب المستحقة له وفقاً التفاقية        )ج (

 )."٧٠أت"
تعرض مسئول صنع القرارات للعوائد المتغيرة من حصص أخرى يملكها فـى       )د (

 )."٧٢أت" الى "٧١أت"الفقرات (الجهة المستثمر فيها 
لمذكورة أعاله بناء على الحقـائق والحـاالت        تطبق مقاييس مختلفة على كل من العوامل ا       

  .المعينة
  يتطلب تحديد ما إذا كان صانع القرار وكيالً، إجراء تقييم لكافة العوامل المدرجة فى            .٦١أت

حقـوق  ( ما لم يمتلك طرف واحد حقوقا مؤثرة لعزل صانع القـرار           "٦٠أت"الفقرة  
  )." ٦٥أت "ة راجع الفقر(ويمكنه عزل صانع القرار دون سبب ) العزل
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  نطاق صالحيات صنع القرارات
  :  يتم تقييم نطاق صالحيات صنع القرارات من خالل النظر فيما يلى.٦٢أت

صنع القـرارات   ) اتفاقيات(األنشطة التى تمت الموافقة عليها بناء على اتفاقية           ) أ(
 .وتم أيضاً تحديدها بموجب القانون

د اتخاذه قـرارات بـشأن هـذه        حرية التصرف التى يمتلكها صانع القرار عن      ) ب(و
  .األنشطة

  على صانع القرار أن يأخذ فى االعتبار هدف وتـصميم الجهـة المـستثمر فيهـا                  .٦٣تأ
والمخاطر التي صمم المستثمر كى يتعرض لها والمخاطر التي صممت من أجلهـا             
الجهة المستثمر فيها لكي تمررها لألطراف المعينة ومستوى مشاركة صانع القرار           

على سبيل المثال ، إذا شارك صانع القرار بشكل         .  ميم الجهة المستثمر فيها   فى تص 
بما فى ذلك تحديد نطاق صالحيات صنع      . (ملحوظ فى تصميم الجهة المستثمر فيها       

، فتشير مشاركته هذه إلى إنه توفرت لدية الفرصة والحافز للحصول على            )القرارات
  . ذات الصلةطةاألنشالحقوق التى تمنحه القدرة على توجيه 

  حقوق تملكها أطراف أخرى
  تؤثر الحقوق المؤثرة التى تملكها أطراف أخرى على قدرة صانع القرار على توجيه             .٦٤أت

وقد تشير الحقوق المؤثرة للعـزل أو اى        . األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها     
  .حقوق أخرى إلى أن صانع القرار هو الوكيل

 لحقوق العزل المؤثرة وقدرته على عزل صانع القرار دون أى             إن امتالك طرف ما     .٦٥تأ
وإذا امتلك أكثر من طـرف   . سبب يذكر يكفى الستنتاج أن صانع القرار هو الوكيل        

حيث ال يمكن لطرف منهم أن يقوم بعزل صانع القرار دون           (هذه الحقوق المذكورة    
عامـل الحاسـم فـى    ، حينها ال تعد هذه الحقوق وحدها ال)موافقة األطراف األخرى  

تحديد ما إذا كان صانع القرار يتصرف بالنيابة عن ولمصلحة اآلخرين وباإلضـافة             
الى ذلك، كلما زاد عدد األطراف التى يطلب منها التـصرف معـا فـى ممارسـة          

ـ حقوقهم لعزل صانع القرار، وكلما زاد حجم المصالح االقتصادية العا          دة لـصانع   ئ
 سبيل المثـال، األتعـاب والحـصص        ىعل(ة لها   القرار وزادت التغيرات المصاحب   

  .، قلّت أهمية هذا العامل)األخرى
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  ينبغي النظر فى الحقوق الجوهرية التى تمتلكها أطراف أخرى والتي تقيد من حرية               .٦٦أت
تصرف صانع القرار بنفس الطريقة التي ينظر فيها فى حقوق العزل عند تقييم مـا               

على سبيل المثال، يكون عادة صانع القرار الـذي   . إذا كان صانع القرار هو الوكيل     
 لممارسة أعمالـه هـو    ىيطلب منه الحصول على موافقة عدد من األطراف األخر        

 للحصول على إرشـادات إضـافية   "٢٥أت" إلى  "٢٢أت"راجع الفقرات من    (الوكيل  
  ).حول الحقوق وما إن كانت مؤثرة

 أطراف آخرون تقييماً ألي حقوق يمكن         ينبغى أن يتضمن بحث الحقوق التى يمتلكها        .٦٧أت
) أو أى هيئة إداريـة أخـرى      (ممارستها من قبل مجلس إدارة الجهة المستثمر فيها         

  )." ب٢٣أت "راجع الفقرة (وأثرها على صالحية صنع القرارات 
  كلما زاد مبلغ أتعاب صانع القرار وزادت التغيرات المصاحبة لتلك األتعاب بالنسبة              .٦٨أت

لمتوقعة من أنشطة الجهة المستثمر فيها، كلما زاد احتمال أن يكون صـانع             للعوائد ا 
  .القرار هو الموكل

  على صانع القرار النظر فى تحقيق الشروط التالية عند تحديد ما إذا كان مـوكال أو          .٦٩أت
  .وكيال

 .تناسب أتعاب صانع القرار مع الخدمات التي يوفرها  ) أ(

والشروط والمبالغ التي تتواجـد عـادة فـى     فقط البنود بتتضمن اتفاقية األتعا   ) ب(
ترتيبات الخدمات المشابهة ومستوى المهارات التي يتم التفاوض عليها بـإرادة           

  .حرة
 تأ"  ال يمكن لصانع القرار أن يكون وكيال ما لم يتم تحقق الشروط المبينة فى الفقرة         .٧٠أت

ج أن صانع القرار ، غير أن تحقق هذه الشروط وحده ال يكفى الستنتا       ")ب(و )أ (٦٩
  .هو الوكيل

  .التعرض للعوائد المتغيرة من حصص أخرى
علـى  (  يجب على صانع القرار الذى يمتلك حصص أخرى فى الجهة المستثمر فيها             .٧١أت

ان يأخذ ) سبيل المثال، استثمارات فى الجهة المستثمر فيها أو ضمانات تتعلق بأدائها          
 هذه الحصص عند تقييم ما إذا كـان هـو        فى االعتبار تعرضه للعوائد المتغيرة من     

ويشير امتالك حصص أخرى فى الجهة المستثمر فيها الى أن صانع القرار            . الوكيل
  .قد يكون هو الموكل
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  يجب على صانع القرار النظر فى ما يلى خالل تقييمـه لمـدى تعرضـه للعوائـد             .٧٢أت
  .المتغيرة من حصص أخرى فى الجهة المستثمر فيها

م المصالح االقتصادية العائدة لـصانع القـرار وزادت التغيـرات        كلما زاد حج    ) أ(
، زاد  ىالمصاحبة لها، آخذين فى االعتبار إجمالي أتعابـه وحصـصه األخـر           

 .احتمال ان يكون صانع القرار هو الموكل

ما إن كان تعرضه للعوائد المتغيرة مختلف عن تعرض المستثمرين اآلخـرين،         ) ب(
على سبيل المثـال، عنـدما   (. ر على أعمالهوإذا صح ذلك، ما إن كان هذا يؤث     

يمتلك صانع القرار حصصاً ثانوية فى الجهة المستثمر فيها أو يقـدم أشـكال              
 .)أخرى لتحسين االئتمان للجهة المستثمر فيها

. وعلى صانع القرار تقييم مدى تعرضه كنسبة من إجمالي تغير عوائد الجهة المستثمر فيهـا              
يسي على أساس العوائد المتوقعة من أنشطة الجهة المستثمر فيهـا،  وهذا التقييم مبنى بشكل رئ 

دون تجاهل أقصى حد لتعرض صانع القرار لتغير عوائد هذه الجهة مـن خـالل حـصص                 
  .أخرى يمتلكها صانع القرار

  أمثلة على التطبيق
  ١٣المثال 

قـاً  بإنشاء وتسويق وإدارة صندوق مـنظم مقيـد وف        ) مدير الصندوق (يقوم صانع القرار    
لمعايير محددة واردة فى تفويض االستثمار كما هو منصوص عليه فى القوانين واألنشطة             

تم تسويق الصندوق للمستثمرين على اعتبار انه استثمار فى محفظة متنوعة مـن        . المحلية
ويمتلك مدير الصندوق حريـة     . األوراق المالية لحقوق الملكية والتي تخص منشآت مقيدة       

.  أى من األصول التي سيتم استثمارها بما يتوافق مع المعايير المحددة          التصرف فيما يتعلق  
 علـى أتعـاب     يحصلمن الحصص فى الصندوق، و    % ١٠وقام مدير الصندوق باستثمار     

من القيمة الصافية ألصول الصندوق     % ١على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما يعادل         
ير الصندوق ملزما بتغطيـة الخـسائر    وال يكون مد ة مع الخدمات ألمؤدا   بوتتناسب األتعا 

وغير مطلوب من الصندوق تشكيل مجلـس إدارة        . من استثماره % ١٠التى تتجاوز نسبة    
مستقل كما انه لم يقم بتشكيله وال يمتلك المستثمرون أى حقوق جوهرية قد تـؤثر علـى                 
صالحيات مدير الصندوق فى صنع القرارات، غير انه بوسعهم استرداد حصصهم ضمن            

وعلى الرغم من العمل ضمن المعايير المحددة فى تفويض         . دود التى يحددها الصندوق   الح



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

 

١٠٧٧

االستثمار وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، إال أن مدير الصندوق يمتلك حقوق صـنع          
 وال يمتلـك  –القرارات التى تمنحه القدرة الحالية على توجيه أنشطة الصندوق ذات الصلة   

جوهرية قد تؤثر على صالحيات مـدير الـصندوق فـى صـنع             المستثمرون اى حقوق    
ويستلم مدير الصندوق أتعابا على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما يتناسـب             . القرارات

 بوتـؤدى األتعـا  . مع الخدمات التى يؤديها، كما انه أستثمر حصـصا فـى الـصندوق      
من أنـشطة الـصندوق     واستثمارها إلى تعريض مدير الصندوق إلى تغّير العوائد الناتجة          

فى هذا   دون وجود تعرض جوهري من شانه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هو الموكل             
المثال، يشير النظر فى مدى تعرض مدير الصندوق لتغير عوائد الصندوق باإلضافة إلـى        

وبالتالي، . صالحيات صنع القرارات ضمن الحدود المقيدة إلى أن صانع القرار هو الوكيل           
  .ير الصندوق انه ال يسيطر على الصندوقيستنتج مد

  ١٤المثال 
يقوم صانع القرار بإنشاء وتسويق وإدارة صندوق يوفر فرصـاً اسـتثمارية لعـدد مـن                

أن يتخذ قرارات تصب فى مصلحة      ) مدير الصندوق (القرار  ويجب على صانع    . المستثمرين
ومع ذلك فإن مدير الصندوق     . جميع المستثمرين وبما يتوافق مع االتفاقيات اإلدارية للصندوق       

ويستلم مدير الصندوق أتعابا علـى أسـاس        . يتمتع بحرية تصرف واسعة فى صنع القرارات      
مـن مجمـل    % ٢٠من األصول الخاضعة لإلدارة و    % ١سعر السوق لقاء خدماته بما يعادل       

دمات وتتناسب هذه الرسوم مع الخ. أرباح الصندوق إذا ما تم تحقيق مستوى معين من األرباح      
  .المؤداه

على الرغم من انه يشترط على مدير الصندوق اتخاذ قرارات تصب فـى مـصلحة جميـع                 
المستثمرين إال أنه يمتلك صالحيات واسعة فى صنع القرارات تمكّنه مـن توجيـه أنـشطة                

ويستلم مدير الصندوق رسوماً ثابتة وذات صلة باألداء وبما يتناسب مع . الصندوق ذات الصلة  
 ذلك، تجمع األتعاب حصص مدير الـصندوق وحـصص          إلىالتى يؤديها باإلضافة    الخدمات  

 لرفع قيمة الصندوق دون أن ينتج عن ذلك تعرض لتغير العوائـد مـن           نالمستثمرين األخريي 
 بشكل منفرد إلى أن مدير الـصندوق هـو          بأنشطة الصندوق، بحيث يشير النظر فى األتعا      

  .الموكل
  .ج المبينة أدناه١٤أ إلى ١٤كورين أعاله على األمثلة من ينطبق النموذج والتحليل المذ
  .ينظر فى كل مثال على حدة
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  أ١٤المثال 
فى الصندوق حيث يجمـع اسـتثماره بـين حصـصه           % ٢يستثمر مدير الصندوق نسبة     

وال يكون مدير الصندوق ملزما بتغطية الخـسائر التـى          . وحصص المستثمرين اآلخرين  
ويحق للمستثمرين عزل مـدير الـصندوق مـن خـالل      . من استثماره % ٢تتجاوز نسبة   

  .تصويت األغلبية فى حال إخالله ببنود العقد المبرم فقط
يزيد من تعرضه لتغير العوائد الناتجـة مـن         % ٢إن  استثمار مدير الصندوق لما نسبته        

أنشطة الصندوق دون التسبب فى نشوء تعرض من شأنه أن يشير إلى ان مدير الصندوق               
وتعد حقوق المستثمرين اآلخرين بعزل مدير الصندوق هى حقـوق حمايـة            . هو الموكل 

فى هذا المثال، على الرغم مـن أن مـدير          . كونها تُمارس فقط عند اإلخالل بالعقد المبرم      
الصندوق يتمتع بصالحيات واسعة فى صنع القرارات ويتعرض لتغير العوائد الناتجة من             

وبالتـالي،  .  إلى أن مدير الصندوق هو الوكيل      حصصه وأتعابه، إال انه يشير تعرضه هذا      
  .يستنتج مدير الصندوق انه ال يسيطر على الصندوق

  ب١٤المثال 
يمتلك مدير الصندوق حصص استثمار تناسبية كبيرة فى الصندوق، غير أنه غيـر ملـزم        

ويحق للمستثمرين عزل مدير الـصندوق      . بتغطية خسائر الصندوق التى تتجاوز استثماره     
  . تصويت األغلبية فى حال إخالله ببنود العقد المبرممن خالل

فى هذا المثال، تعد حقوق المستثمرين اآلخرين بعزل مدير الصندوق حقوق حماية كونهـا        
وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يستلم أتعـاب         . تُمارس فقط عند اإلخالل بالعقد المبرم     

ى يؤديها، غير أن الجمع بين استثمار       ثابتة وذات صلة باألداء بما يتناسب مع الخدمات الت        
 مدير الصندوق وأتعابه قد ينتج عنه تعرضه لتغير العوائـد المتحققـة مـن أنـــشطة               

وكلمـا زاد حجـم     . الصندوق والذي من شانه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هـو الموكـل             
ـ (المصالح االقتصادية العائدة لمدير الصندوق وزادت التغيرات المـصاحبة لهـا             ذين فـى   آخ

، وزادت األهمية التي يعطيها مدير الصندوق لتلـك         )االعتبار إجمالي أتعابه وحصصه األخرى    
  .الحصص االقتصادية فى التحليل، وزادت أيضاً أرجحيه أن يكون مدير الصندوق هو الموكل

على سبيل المثال، بعد األخذ بعين اعتبار أتعاب مدير الصندوق وعوامل أخرى، قد يـرى          
هو استثمار كافي الستنتاج أنـه يـسيطر علـى          % ٢٠دوق أن استثمار بنسبة     مدير الصن 
على سبيل المثال، إذا اختلفت األتعاب والعوامل       (غير أنه فى الحاالت األخرى      . الصندوق
  .، قد تنشأ السيطرة عندما يكون مستوى االستثمار مختلفاً)األخرى
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  ج١٤المثال 
تثمار التناسبية فى الصندوق، غير انه      من حصص االس  % ٢٠يمتلك مدير الصندوق نسبة     

ويتضمن الـصندوق  . من استثماره% ٢٠غير ملزم بتغطية خسائر الصندوق التى تتجاوز        
مجلس إدارة بحيث يكون أعضاءه مستقلين عن مدير الصندوق، ويتم تعييـنهم مـن قبـل         

 قـرر   وفى حال . ويتم تعيين مدير الصندوق من قبل المجلس سنوياً       . المستثمرين اآلخرين 
  .المجلس إنهاء عقد مدير الصندوق، تُستكمل أعماله من قبل مديرين آخرين من القطاع نفسه

على الرغم من ان مدير الصندوق يستلم أتعاب ثابتة وذات صلة باألداء بما يتناسـب مـع     
وأتعابـه  % ٢٠الخدمات التى يؤديها، غير أن الجمع بين استثمار مدير الصندوق بنـسبة             

 لتغير العوائد المتحققة من أنشطة الصندوق والذي من شأنه ان يشير إلى             ينتج عنه تعرض  
غير أن المستثمرون يمتلكون حقوقاً جوهرية تمنحهم الحق        . أن مدير الصندوق هو الموكل    

 ويوفر مجلس اإلدارة آليةّ تضمن حق المستثمرين بعـزل مـدير            –بعزل مدير الصندوق    
  .الصندوق إذا رغبوا بذلك

. ل، يولى مدير الصندوق أهمية أكبر لحقوق العزل الجوهرية فى هذا التحليل           فى هذا المثا  
وبالتالي، على الرغم من ان مدير الصندوق يمتلك صالحيات واسعة فى صنع القـرارات              
ويتعرض لتغير عوائد الصندوق الناتجة من أتعابه واستثماره، إال أن الحقـوق الجوهريـة      

وبالتالي يـستنتج  . إلى أن مدير الصندوق هو الوكيل التى يمتلكها مستثمرون آخرون تشير      
  .مدير الصندوق انه ال يسيطر على الصندوق

  ١٥المثال 
توجد منشأة مستثمر فيها من أجل شراء محفظة أوراق مالية مدعومة بأصول ذات سـعر               

ويـتم  . ثابت، حيث يتم تمويلها من خالل أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية بسعر ثابـت    
وات حقوق الملكية لتأمين الحماية ضد الخسارة األولى لمستثمري الدين واستالم           تصميم أد 

وقد تم تـسويق المعاملـة لمـستثمري الـدين          . أى عوائد متبقية من الجهة المستثمر فيها      
المحتملين على انه استثمار فى محفظة أوراق مالية مدعومة باألصـول مـع التعـرض               

محتمل عن الدفع من قبل مصدري األوراق الماليـة         لمخاطر االئتمان المصاحبة للتخلف ال    
المدعومة باألصول فى المحفظة، والتعرض لمخـاطر سـعر الفائـدة المـصاحبة إلدارة              

  .المحفظة
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ويدير صانع القرار . من قيمة األصول المشتراة   % ١٠تمثل أدوات حقوق الملكية ما نسبته       
رارات االسـتثمارية ضـمن     محفظة األصول النشطة من خالل اتخاذ الق      ) مدير األصول (

ويستلم مدير األصول أتعابا ثابتة على      . الحدود المبينة فى نشرة أعمال الجهة المستثمر بها       
مـن األصـول الخاضـعة      % ١على سبيل المثال    (أساس سعر السوق لقاء هذه الخدمات       

فـى حـال    ) من األربـاح  % ١٠على سبيل المثال،    (، ورسوم ذات صلة باألداء      )لإلدارة
 المستثمر فيها الحد المتفق عليه وتتناسب هذه األتعاب مـع الخـدمات            أرباح الجهة تجاوز  

من حقوق الملكية فى الجهة المستثمر فيها أما نسبة         % ٣٥ويمتلك مدير األصول    . ةلمؤداا
المتبقية من حقوق الملكية وجميع أدوات الدين فيمتلكها عدد كبير من المـستثمرين             % ٦٥

ويحق للمستثمرين اآلخـرين  . اق واسع ومن غير ذوى العالقة  اآلخرين الموزعين على نط   
  .عزل مدير األصول دون إبداء أى سبب من خالل قرار األغلبية

. يستلم مدير األصول أتعاب ثابتة وذات صلة باألداء بما يتناسب مـع الخـدمات المـؤداه      
 حصص مدير الصندوق وحصص المـستثمرين اآلخـرين لرفـع قيمـة             بوتجمع األتعا 

ويتعرض مدير األصول لتغير العوائد الناتجة من أنشطة الصندوق ألنه يمتلـك        . دوقالصن
  .من حقوق التصويت والناتجة أيضاً من أتعابه% ٣٥نسبة 

على الرغم من العمل ضمن المعايير التى تم تحديدها فى نشرة أعمال الجهـة المـستثمر                
ذ القرارات بشأن االستثمار الـذي  فيها، إال أن مدير األصول يمتلك القدرة الحالية على اتخا  

 فى حين يكون لحقوق العزل التـى    –يؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها         
يمتلكها مستثمرون آخرون أهمية ضئيلة فى التحليل وذلك ألن عدد كبير من المـستثمرين              

ألصـول  وفى هذا المثال، يؤكد مدير ا     . الموزعين على نطاق واسع يمتلكون هذه الحقوق      
بشدة على تعرضه لتغير عوائد الصندوق الناتجة من حصص حقوق الملكية الخاصة بـه              

من حقوق الملكية ينتج    % ٣٥كما أن امتالك ما نسبته      . والتى تكون خاضعة ألدوات الدين    
عنه تعرض ثانوى لخسائر وحقوق العوائد فى الجهة المستثمر فيها، والذى من شـانه أن               

وبالتالى، يستنتج مدير األصول أنه يسيطر علـى        . ول هو الموكل  يشير إلى أن مدير األص    
  .الجهة المستثمر فيها

  العالقة مع األطراف األخرى
  عند تقييم السيطرة، على المستثمر النظر فى طبيعة العالقة مع األطراف األخـرى               .٧٣أت

). نأى أنهم وكالء فعليـو    (وما إذا كانت هذه األطراف تعمل بالنيابة عن المستثمر          
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ولتحديد ما إذا كانت األطراف األخرى تتصرف على اعتبار أنهم وكالء فعليـون،             
يجب إصدار حكم معين آخذين فى االعتبار ليس فقط طبيعة العالقـة بـل وكيفيـة              

  .تفاعل األطراف مع بعضها البعض أيضاً
كيـل  ويكون اى طرف هو و    .  العالقة أن تتضمن ترتيبا تعاقدياً     ه  ال يشترط على هذ     .٧٤أت

فعلى عندما يمتلك المستثمر، او أولئك اللذين يوجهون أنشطة المستثمر، القدرة على            
وفى هذه الحاالت، يجـب عـل   . توجيه ذلك الطرف للتصرف بالنيابة عن المستثمر  

المستثمر ان يأخذ فى االعتبار عند تقييم السيطرة على الجهة المستثمر فيها حقـوق              
تعرضه غير المباشـر أو حقوقـه فـى العوائـد     وكيله الفعلي فى صنع القرارات و  

  .المتغيرة من خالل الوكيل الفعلي باإلضافة إلى حقوقه هو أيضاً
  فيما يلي بعض األمثلة على تلك األطراف األخرى التى قد تتـصرف علـى أنهـا                  .٧٥أت

  : الوكيل الفعلي للمستثمر بحكم طبيعة العالقة بينهما
 .أطراف المستثمر ذوى العالقة  )أ (

صل على حصصه فى الجهة المستثمر فيها كنوع من المساهمة او طرف ح  )ب (
 .قرض من قبل المستثمر

طرف وافق على عدم بيع أو نقل أو رهن حصصه فى الجهة المستثمر فيها   )ج (
باستثناء الحاالت التي يمنح فيها (دون أخذ موافقة مسبقة من قبل المستثمر 

كون الحقوق مبنية على بنود المستثمر او الطرف األخر حق الموافقة المسبقة وت
 ).متفق عليها بشكل مشترك من قبل أطراف راغبة مستقلة

 .طرف ليس بقدرته تمويل عملياته دون دعم مالي ثانوي من المستثمر  )د (

جهة مستثمر فيها أكثرية المسئولين عن الحوكمة أو موظفي اإلدارة الرئيسيون ) ه(
 .هم نفسهم اللذين يعملون لدى المستثمر

 يتمتع بعالقة أعمال وثيقة مع المستثمر، كالعالقة بين مقدم الخدمات طرف) د(
  .المهنية وأحد عمالئه المهمين

  السيطرة على أصول محددة
  على المستثمر النظر فى ما إذا كان يعامل جزءاً من الجهة المستثمر فيها على .٧٦أت

ما إذا كان اعتبار أنها منشأة منفصلة مفترضة، وإذا صح ذلك عليه النظر فى 
  .يسيطر على تلك المنشأة المنفصلة
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  على المستثمر معاملة جزء من الجهة المستثمر بها على أنها منشأة منفصلة .٧٧أت
  :مفترضة فقط فى حال توافر الشروط التالية

عندما يكون المصدر الوحيد لدفع االلتزامات المحددة للجهة المستثمر فيها أو دفع   
 أو التدفقات النقدية المتبقية من ى عبر األصول المحددةحصص محددة أخرى فيها ه

للجهة هذه األصول وال يجوز ، جوهرياُ ، إستخدام أى من عوائد األصول المحددة 
وال تمتلك ). وعمليات تحسين المالءة االئتمانية ذات الصلة، إن وجدت(المستثمر فيها 

اى حقوق أو واجبات ذات األطراف األخرى، عدا هؤالء ذوى االلتزامات المحددة، 
 وال يجوز ،  ، المتبقية أو التدفقات النقدية من هذه األصولصلة باألصول المحددة

من قبل الجهة المستثمر فيها جوهرياً ، إستخدام أى من عوائد األصول المحددة 
المتبقية، وكذلك ال يجوز دفع التزامات المنشاة المنفصلة المفترضة من أصول الجهة 

وبالتالي، يتم جوهرياً حماية جميع أصول والتزامات وحقوق . فيها المتبقيةالمستثمر 
  .ملكية المنشاة المنفصلة والمفترضة من الجهة المستثمر فيها كاملة

، أن يحدد " ٧٧أت "  على المستثمر بعد تحقق جميع الشروط المبنية فى الفقرة .٧٨أت
المنفصلة المفترضة وكيف يتم األنشطة التى تؤثر بشكل ملموس على عوائد المنشأة 

توجيه هذه األنشطة من أجل تقييم ما إذا كان يسيطر على ذلك الجزء من الجهة 
وعند تقييم السيطرة فى المنشأة المنفصلة المفترضة، يجب على . المستثمر فيها

المستثمر النظر فيما إذا كان يتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع تلك 
 يمتلك حقوق فيها وأيضاً فى القدرة على استخدام سلطته على ذلك الجزء  اوالمنشأة

  .من الجهة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عوائد المستثمر
 المستثمر يسيطر على المنشاة المنفصلة المفترضة، على المستثمر كون ة  فى حال.٧٩أت

تستثنى األطراف فى تلك الحالة، . تجميع ذلك الجزء من الجهة المستثمر فيها 
األخرى ذلك الجزء من الجهة المستثمر فيها عند تقييم السيطرة على الجهة 

  .المستثمر فيها وعند تجميعها
  التقييم المستمر

  على المستثمر أن يقوم بإعادة تقييم ما إذا كان يسيطر على الجهة المستثمر فيها .٨٠أت
و أكثر من عناصر أعنصر عندما تشير الحقائق والحاالت إلى وجود تغيرات فى 

  ."٧"السيطرة الثالث المذكورة فى الفقرة 
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  عند وجود اى تغيير على كيفية ممارسة السلطة على الجهة المستثمر فيها، يجب أن .٨١أت
على سبيل . ينعكس ذلك التغيير على كيفية تقييم المستثمر لسلطته على هذه الجهة

أن األنشطة ذات إلى ق صنع القرارات المثال، قد تشير التغيرات الحاصلة على حقو
الصلة لم تعد تُوجه من خالل حقوق التصويت، وعوضا عن ذلك تمنح االتفاقيات 
األخرى كالعقود طرف ما او أطراف أخرى القدرة الحالية على توجيه األنشطة 

  .ذات الصلة
ون   قد يتسبب حدث ما باكتساب أو خسارة السلطة على الجهة المستثمر فيها د.٨٢أت

على سبيل المثال، قد يكتسب المستثمر السلطة . مشاركة المستثمر فى ذلك الحدث
على الجهة المستثمر فيها بسبب إنتهاء حقوق صنع القرارات التى يمتلكها طرف ما 
أو أطراف أخرى والتى منعت المستثمر فى السابق من السيطرة على الجهة 

  .المستثمر فيها
فى التغيرات المؤثرة على تعرضه للعوائد المتغيرة الناتجة من   ينظر المستثمر أيضاً .٨٣أت

على سبيل المثال، قد . شراكته مع الجهة المستثمر فيها أو حقوقه فى هذه العوائد
يعقد المستثمر الذى يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها سيطرته عليها عندما 

مات وذلك ألن المستثمر لم تنتهي حقوقه فى استالم اى عوائد أو التعرض لإللتزا
على سبيل المثال، فى حال إنهاء عقد استالم  (")ب(٧"يحقق ما ذُكر فى الفقرة 

  ).أتعاب متعلقة باألداء
وقد .   على المستثمر أن ينظر فى ما إذا كان تقييمه لكونه وكيالً أو موكالً قد تغير.٨٤أت

 واألطراف األخرى إلى لتغيرات الحاصلة على مجمل العالقة بين المستثمراتشير 
على . أنه لم يعد وكيالً على الرغم من انه كان وكيال فى الماضي، والعكس صحيح

سبيل المثال، على المستثمر إعادة النظر فى وضعه كوكيل أو موكل فى حال 
  .حدوث اى تغيرات على حقوقه أو حقوق األطراف األخرى

أو وضعه كموكل أو وكيل فقط نتيجة تغير   ال يتغير تقييم السيطرة األولى للمستثمر .٨٥أت
على سبيل المثال، التغير فى عوائد الجهة المستثمر فيها نتيجة (أوضاع السوق 

ر فى أوضاع السوق تغيراً على عنصر أو ي، إال إذا أحدث التغي)أوضاع السوق(
 أو فى مجمل العالقة بين الموكل "٧"أكثر من عناصر السيطرة المذكورة فى الفقرة 

  .لوكيلوا
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  متطلبات المحاسبة
__________________________________________________________  

  إجراءات التجميع
  :  القوائم المالية المجمعة.٨٦أت

تجمع بين البنود المشابهة لألصول وااللتزامـات وحقـوق الملكيـة والـدخل               )أ (
صة بـشركاتها   والمصروفات والتدفقات النقدية للمنشأة األم مع تلك البنود الخا        

 .التابعة
تستبعد المبلغ المسجل الستثمار الشركة األم فى كل من شركاتها التابعة وكذلك              )ب (

يوضح معيار المحاسبة   (حصتها من حقوق الملكية فى كل من شركاتها التابعة          
 ).كيفية المحاسبة عن أى شهرة ذات صلة) ٢٩(المصري رقم 

ـ           )ج ( وق الملكيـة والـدخل     تستبعد بالكامل جميـع األصـول وااللتزامـات وحق
والمصروفات والتدفقات النقدية ضمن المجموعة والمتعلقة بالمعـامالت بـين          

يتم استبعاد جميع األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت         (منشآت المجموعة   
 أو  نضمن المجموعة بالكامل والتي يتم االعتراف بها فى األصول كـالمخزو          

ر ضمن المجموعة إلى وجـود اضـمحالل        وقد تشير الخسائ  ). األصول الثابتة 
وينطبـق معيـار المحاسـبة      . يتطلب االعتراف به فى القوائم المالية المجمعة      

على التغيرات المؤقتة الظـاهرة عقـب       " ضرائب الدخل ) "٢٤(المصري رقم   
 .إلغاء األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين أطراف المجموعة

  السياسات المحاسبية الموحدة
  فى حال استخدام عضو من أعضاء المجموعة سياسات محاسبية مختلفة عما يتم .٨٧أت

تبنيه فى القوائم المالية المجمعة للمعامالت واألحداث المشابهة فى الحاالت المماثلة، 
يتم إجراء التعديالت المناسبة على القوائم المالية لذلك العضو فيما يتعلق بإعداد 

  .لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية للمجموعةالقوائم المالية المجمعة 
  القياس

  تجمع المنشاة دخل مصروفات الشركة التابعة فى قوائمها المالية المجمعة بدءا من .٨٨أت
 دخل. تاريخ السيطرة عليها لحين توقف تلك السيطرة على الشركة التابعة

مات المعترف بها في  على مبالغ األصول وااللتزا مبينةمصروفات الشركة التابعةو
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على سبيل المثال، يعتمد مصروف . القوائم المالية المجمعة فى تاريخ االقتناء
اإلهالك المعترف به فى القوائم المجمعة للدخل الشامل بعد تاريخ االقتناء على القيم 
العادلة لألصول القابلة لإلهالك ذات الصلة والمعترف بها فى القوائم المالية 

  .اريخ االقتناءالمجمعة فى ت
  حقوق التصويت المحتملة

  عند وجود حقوق تصويت محتملة أو مشتقات أخرى تتضمن حقوق تصويت .٨٩أت
محتملة، يتم تحديد نسبة األرباح والخسائر والتغيرات فى حقوق الملكية المخصصة 
 للمنشأة األم والحصص غير المسيطرة لغرض إعداد القوائم المالية المجمعة بناء

صص الملكية القائمة دون أن تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل لحقوق على ح
  ."٩٠أت "التصويت المحتملة والمشتقات األخرى، إال إذا تم تطبيق الفقرة 

  فى بعض الحاالت تمتلك المنشاة، جوهريا، حصة ملكية قائمة نتيجةّ معاملة معينة .٩٠أت
فى هذه . المصاحبة لحصة الملكيةتمنح المنشاة حالياً حق الحصول على العوائد 

 غير الحقوق/ وحقوق األقلية الحالة، يتم تحديد النسبة المخصصة للمنشأة األم 
المسيطرة لغرض إعداد القوائم المالية المجمعة من خالل األخذ فى االعتبار 
الممارسة النهائية لحقوق التصويت المحتملة والمشتقات األخرى التى تمنح المنشأة 

  .حق الحصول على العوائدحالياً 
  .  ملغاة .٩١أت

  لفترة الماليةاتاريخ نهاية 
يجب أن يكون تاريخ نهاية الفترة المالية هو نفس التاريخ بالنسبة للقوائم المالية . ٩٢أت

وفى حال . للمنشأة األم وشركاتها التابعة المستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعة
ية للمنشأة األم عن تلك الفترة لشركاتها التابعة، تقوم اختالف نهاية الفترة المال

 بإعداد معلومات مالية إضافية فى نفس تاريخ – التجميع ألغراض –الشركة التابعة 
القوائم المالية للمنشأة األم وذلك لتمكينها من تجميع المعلومات المالية للشركة 

  .التابعة، إال إذا تعذّر تطبيق ذلك
ر تطبيق ذلك، يجب على الشركة األم تجميع المعلومات المالية للشركة   فى حال تعذ.٩٣أت

 والتى يتم تعديلها فيما للشركة التابعةالتابعة مستخدمةً بذلك أحدث المعلومات المالية 
يخص آثار المعامالت واألحداث الهامة التى تحدث ما بين تاريخ تلك القوائم المالية 
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وفى جميع الحاالت، يجب أن ال يزيد االختالف بين وتاريخ القوائم المالية المجمعة 
 أشهر، ٣تاريخ القوائم المالية للشركة التابعة وتاريخ القوائم المالية المجمعة عن 

ويجب أن يكون طول الفترات المالية وأى اختالف بين تواريخ القوائم المالية هو 
  .نفسه من فترة إلى أخرى

   غير المسيطرةالحقوق/ حقوق األقلية 
 اآلخرالخسائر وكل من عناصر الدخل الشامل  وأ  على المنشاة أن تنسب األرباح .٩٤أت

أن تنسب المنشأة و.  غير المسيطرةالحقوق/ و حقوق األقلية  األمإلى مالكي الشركة 
كذلك إجمالي الدخل الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى 

  . فيهاوإن أدى ذلك إلى حصول رصيد عجز
  عند وجود أسهم ممتازة مجمعة لألرباح قائمة فى شركة تابعة ما مبوبة على إنها .٩٥أت

حقوق ملكية تدخل ضمن حقوق الحصص غير المسيطرة، فعلى المنشاة حساب 
 حصتها من األرباح أو الخسائر بعد تعديلها بما يخص أرباح هذه األسهم، سواء تم

  . توزيع هذه األرباح أم الإقرار
  لتغيرات على النسبة المحتفظ بها ضمن الحصص غير المسيطرةا

  عند تغير نسبة حقوق الملكية المحتفظ بها ضمن الحصص غير المسيطرة، على .٩٦أت
المنشاة تعديل المبالغ المسجلة للحصص المسيطرة وغير المسيطرة حتى تنعكس 

لمنشاة بشكل وأن تعترف ا. التغيرات على حصصهم ذات الصلة فى الشركة التابعة
مباشر ضمن حقوق الملكية بأي اختالف بين مبلغ تعديل الحصص غير المسيطرة 

  .والقيمة العادلة للعوض النقدي المدفوع او المستلم، وأن تنسبه إلى مالكي الشركة األم
  فقد السيطرة

ت   قد تفقد الشركة األم سيطرتها على الشركة التابعة فى أثنين أو أكثر من الترتيبا.٩٧أت
غير أنه فى بعض األحيان، قد تشير بعض الحاالت إلى أنه يجب ). المعامالت(

 واحدة وعلى الشركة األم النظر فى معاملةالمتعددة على أنها محاسبة الترتيبات 
وآثارها االقتصادية، عند تحديد ما إن كان ينبغي جميع بنود وشروط الترتيبات 

 األمثر مما يلى إلى وجوب قيام الشركة ويشير واحد أو أك. اعتبارها معاملة واحدة
  .بمحاسبة الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة
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 .عند إبرامها فى الوقت نفسه، أو الواحدة تلو األخرى  )أ (
 .عندما تشكل هذه الترتيبات معاملة واحدة مصممة لتحقيق أثر تجارى كلى  )ب (
 . األقلعندما يعتمد حدوث ترتيب ما على حدوث ترتيب أخر واحد على  )ج (
 اًمبررله  اقتصاديا، لكنه يكون اًترتيب معين بمجمله مبررلعندما ال يكون   )د (

ومثال على ذلك عندما . اقتصاديا عند النظر فيه إلى جانب الترتيبات األخرى
يتم تسعير التصرف باألسهم بسعر أقل من سعر السوق ويتم التعويض عنه 

  . السوقبتسعير التصرف باألسهم الحقا بسعر أعلى من سعر
  :  على الشركة األم القيام بما يلي فى حال فقد سيطرتها على الشركة التابعة.٩٨أت

 :إلغاء االعتراف  )أ (
والتزامات الشركة التابعة بمبالغها المسجلة ) بما فى ذلك اى شهرة(بأصول  )١(

 .فى تاريخ فقد السيطرة
 فى بالمبلغ المسجل ألى حصص غير مسيطرة فى الشركة التابعة السابقة) ٢(و

بما فى ذلك اى من عناصر الدخل الشامل اآلخر (تاريخ فقد السيطرة 
  ).المنسوب لها

  :االعتراف  )ب (
 وجد، من المعاملة أو الحدث إن النقدي المستلم، للمقابلادلة ـة العـبالقيم )١(

 .أو الظروف التى أدت إلى فقدان السيطرة
 فقدان عندما تتضمن المعاملة أو الحدث أو الظروف التى أدت إلى) ٢(و

السيطرة توزيع أسهم الشركة التابعة على المالكين بصفتهم هذه بتلك 
 .التوزيعات

فقد بأي استثمار محتفظ به فى الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلة فى ) ٣(و
 .تاريخ السيطرة

إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها فى الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة   )ج (
ساب األرباح أو الخسائر، أو نقلها مباشرة إلى األرباح المرحلة، التابعة على ح

 ."٩٩أت "وذلك وفقاً لما هو مذكور فى الفقرة 
  ،االعتراف باى فرق ناتج على أنه إما ربح أو خسارة منسوبة إلى الشركة األم  )د (

  فى حال فقد الشركة األم سيطرتها على الشركة التابعة، على الشركة األم حساب .٩٩أت
يع المبالغ المعترف بها سابقاً فى الدخل الشامل األخر فيما يتعلق بتلك الشركة جم

 األمالتابعة وذلك بناء على األسس ذاتها المطلوب تحقيقها عندما تقوم الشركة 
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وبالتالي فعند إعادة تبويب . بالتصرف مباشرة باألصول أو االلتزامات ذات العالقة
قاً فى الدخل الشامل األخر إلى حساب األرباح الربح أو الخسارة المعترف بها ساب

أو الخسائر عند التصرف باألصول  أو االلتزامات ذات العالقة، على الشركة األم 
إعادة تبويب الربح أو الخسارة من حقوق ملكية إلى حساب األرباح أو الخسائر 

دما تم وعن. ، وذلك عند فقد السيطرة على الشركة التابعة)كتعديل إعادة التبويب(
تحويل فائض إعادة التقييم المعترف به سابقاً فى الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى 

تحويل فائض إعادة األم األرباح المرحلة عند التصرف باألصول، على الشركة 
  .التقييم مباشرة إلى األرباح المرحلة عند فقد السيطرة على الشركة التابعة
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   ٢٠١٥  )٤٣(رقم   املصرىمعيار احملاسبة
  الرتتيبات املشرتكة 
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  ٢٠١٥ )٤٣(رقم   المصرىمعيار المحاسبة
 الترتيبات المشتركة

  
  المحتويات

  
  الفقرات   

  
  ١  هدف المعيار
  ٢  الوفاء بالهدف
  ٣  نطاق المعيار

  ١٩-٤  الترتيبات المشتركة
  ١٣-٧  السيطرة المشتركة

  ١٩-١٤  ات المشتركةأنواع الترتيب
  ٢٥- ٢٠  ةالقوائم المالية ألطراف الترتيب المشترك

  ٢٣-٢٠  العمليات المشتركة
  ٢٥-٢٤  المشروعات المشتركة

  ٢٧- ٢٦  المستقلة القوائم المالية 
      التطبيقإرشادات ) أ(ملحق 
    الفترة اإلنتقالية وسحب معايير المحاسبة المصرية األخرى ) ب(ملحق 
    األمثلة اإليضاحية) ج(ملحق 
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 ٢٠١٥) ٤٣(عيار المحاسبة المصري رقم م
 الترتيبات المشتركة

  هدف المعيار
وضع مبادىء للتقرير المالى بواسطة المنشآت التى لديها حصة إلى  يهدف هذا المعيار -١

  .) المشتركةالترتيبات(محكومة بسيطرة مشتركة ترتيبات فى 
  الوفاء بالهدف

 وتطلب  ، السيطرة المشتركةا المعيار عرف هذ، " ١ "للوفاء بالهدف المذكور فى الفقرة - ٢
 الذى مشتركالترتيب ال ان تحدد نوع ترتيب مشتركمن المنشأة التى هى طرف فى 

لك الحقوق توالمحاسبة عن ) التزاماتها( عن طريق تقدير حقوقها وتعهداتها دخل فيهت
  .هذا الترتيبطبقاً لنوع ) االلتزامات(هدات والتع

  نطاق المعيار
   .ترتيب مشترك فى اً طرفتكون على جميع المنشآت التى عياريطبق هذا الم -٣

   المشتركة الترتيبات
 . طرفين او اكثر لديهم سيطرة مشتركة الترتيب الذى به الترتيب المشترك هو -٤

  :  بالخصائص اآلتيةالترتيب المشترك يتميز  -٥
 .)"٤أت"إلى  " ٢أت"من  الفقرات راجع( باتفاق تعاقدى ملزموناالطراف   ) أ(
 الفقرات راجع (الترتيبفين او اكثر من ر سيطرة مشتركة لطيمنحفاق التعاقدى  االت  ) ب(

 .)" ١٣"إلى" ٧"من 
  .كون اما عملية مشتركة او مشروع مشتركالترتيب المشترك ي -٦

  السيطرة المشتركة 
 ما، والتى على ترتيبالسيطرة المشتركة هى إتفاق تعاقدى باالشتراك فى السيطرة  -٧

 لالطراف موافقة باإلجماعالقرارات المرتبطة باألنشطة توجد فقط عندما تتطلب 
 .المشتركة فى السيطرة 

 التعاقدى يعطى الترتيب ان تقدر ما إذا كان ترتيب ماعلى المنشأة التى تكون طرف فى  - ٨
   .هذا الترتيب على مجتمعةالطراف سيطرة بصورة جميع االطراف او مجموعة من ا
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 بصورة مجتمعة ترتيبعة من االطراف على جميع االطراف او مجمو وتتحقق سيطرة
من  العوائدفى بشكل هام  معاً لتوجيه االنشطة التى تؤثر يتصرفواعندما يجب ان 

  .)االنشطة ذات الصلة بمعنى (الترتيب
، ال  الترتيب يسيطرون على   تحديد ان كل االطراف او مجموعة من االطرافيعد - ٩

موافقة باإلجماع لقرارات المرتبطة باألنشطة  عندما تتطلب اإالالسيطرة المشتركة توجد 
 .من األطراف التى تسيطر على الترتيب 

ألن أى طرف فى .  لصالحه الترتيب  المشترك طرف يسيطر على الترتيبال يوجد فى  -١٠
يستطيع ان يمنع ايه اطراف اخرى او ايه مجموعة من سيطرة مشتركة ترتيب 

 .الترتيباالطراف من السيطرة على 

 حتى إذا لم يكن لدى كل االطراف سيطرة اً مشتركاًالترتيب ترتيبيكون  يمكن أن -١١
هذا المعيار بين االطراف الذين لديهم سيطرة مشتركة ويميز . هذا الترتيبمشتركة على 

 مشروعات فى صحاب حصص أو أ مشتركين مشغلين(على الترتيب المشترك 
ترتيب سيطرة مشتركة فى طراف الذين يساهمون فيه ولكن ليس لديهم واأل) مشتركة
 .مشترك

لتطبيق الحكم الشخصى عند تقييم ما إذا كان كل االطراف او مجموعة  المنشأة تحتاج  -١٢
بعمل تقدير يأخذ فى المنشأة تقوم و، على الترتيب من االطراف لديهم سيطرة مشتركة 

  .)"١١أت"إلى " ٥أت"من  الفقرات راجع ( االعتبار جميع الحقائق والظروف المحيطة

 تقدير ما إذا كان سيستمر لديها إعادةإذا تغيرت الحقائق والظروف، فعلى المنشأة  -١٣
  . أم ال على الترتيبسيطرة مشتركة 

   المشتركةالترتيبات انواع 
الترتيب يعتمد تصنيف و. دخل فيهت الترتيب المشترك الذىعلى المنشأة ان تحدد نوع   -١٤

) التعهدات(الحقوق وااللتزامات  مشتركة او مشروع مشترك على كعملية المشترك
 .الترتيبالطراف 

ن لدى اطرافه سيطرة مشتركة على و مشترك عندما يكترتيبتصبح العملية المشتركة  -١٥
 ويطلق على هؤالء. بالترتيب  والتعهدات بااللتزامات المرتبطة لاألصوعلى الحقوق 

 .االطراف المشغلين المشتركين
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 اطرافه سيطرة مشتركة على عندما يكون لدى مشترك ترتيبيكون المشروع المشترك  -١٦
وهؤالء االطراف يطلق عليهم اصحاب . بالترتيبصافي االصول المرتبطة  على الحقوق

 . الحصص فى المشروعات المشتركة

 عملية مشتركة الترتيب المشتركالمنشأة الحكم الشخصي عند تقدير ما إذا كان ق ـتطب -١٧
 آخذة تشترك فيه الترتيب المشترك الذىوع على المنشأة تحديد نو. او مشروع مشترك

 فى وإلتزاماتهااة حقوقها الناتجة عن الترتيب وتقيم المنش فى االعتبار حقوقها والتزاماتها
 والشروط المتفق عليها بواسطة االطراف فى للترتيب والشكل القانوني ضوء الهيكل

 الفقرات راجع(الئماً االتفاق التعاقدي والحقائق والظروف االخرى عندما يكون ذلك م
 .)"٣٣أت"إلى  "١٢أت"من

ضع الشروط العامة تعام التفاقية   طريق اطارعن معاً بعض األطرافأحياناً يجتمع  -١٨
 اكثر من بتكوين االطراف قياماتفاقية االطار العام قد تذكر . و اكثرأ نشاطب للقيام للتعاقد 

حتى إذا كانت و.  من االتفاقيةاً مع انشطة محددة والتى تمثل جزءلتتعامل ترتيب مشترك
 مع نفس اتفاقية االطار العام، فنوعها قد يكون مختلفاً إذا ترتبط المشتركة الترتيباتتلك 

 اتفاقية االطار القيام بأنشطة مختلفة تتناولهاكانت حقوق والتزامات االطراف تختلف عند 
عندما يطبق اطراف معاً ترك  العملية المشتركة والمشروع المشتواجد يمكن وبالتالى. العام

 . من نفس اتفاقية االطار العاماًاالتفاقية انشطة مختلفة والتى تشكل جزء

الترتيب إذا تغيرت الحقائق والظروف فعلى المنشأة ان تعيد تقييم ما إذا كان نوع  -١٩
  . ترتبط به قد تغيرالمشترك الذى
   المشتركةالترتيباتطراف القوائم المالية أل

  شتركة المالعمليات
  :على المشغل المشترك ان يعترف فيما يتعلق بحصته فى العملية المشتركة بـ  -٢٠

 . فى ذلك نصيبه فى االصول المشتركةبمااصوله    ) أ(

 .ما فى ذلك نصيبه فى ايه التزامات يتم تحملها مشاركةبالتزاماته )  ب(و

 .من بيع نصيبه أو حصته فى ناتج العمليات المشتركة ايراداته  ) ج(و

 . المشتركة بيع ناتج العمليات االيرادات من فىنصيبه   )د(و

  . فى ذلك نصيبه فى المصروفات التى تم تحملها بصورة مشتركة بمامصروفاته ) هـ(    و
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على المشغل المشترك ان يعالج محاسبياً االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات  -٢١
 المطبقة علىالمصرية ير المحاسبة المرتبطة بحصته فى العملية المشتركة طبقاً لمعاي

  . االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفاتتلك
لمعامالت مثل البيع والمساهمات لالمعالجة المحاسبية " ٣٧أت"إلى " ٣٤أت"تحدد الفقرات من  - ٢٢

  .مشغل مشترك فيهااو الشراء ألصول بين المنشأة والعملية المشتركة التى هى 
 ان عليها ، ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة المشتركة  عمليةالعلى الطرف المساهم فى  -٢٣

 إذا " ٢٢ "إلى" ٢٠"  من طبقاً للفقراتلحصته فى الترتيبيقوم ايضاً بالمعالجة المحاسبية 
اللتزامات المرتبطة بالعملية با األصول وتعهدات على حقوق لهذا الطرفكان 

 علىس لديه سيطرة مشتركة  ليالترتيبإذا كان الطرف المساهم فى إما . المشتركة
 المرتبطة وال تعهدات باإللتزاماتاألصول على ليس لديه حقوق وعملية مشتركة 

بالعملية المشتركة، فعليه ان يقوم بالمعالجة المحاسبية لحصصه فى العملية المشتركة 
  . الحصصتلك المطبقة على لمعايير المحاسبة المصريةطبقاً 

  المشروعات المشتركة
وع  فى المشرتعترف بنصيبها فى المشروع المشترك ان  الحصةةصاحبأة المنشعلى  -٢٤

قوم بالمعالجة المحاسبية لهذا االستثمار باستخدام المشترك على انه استثمار وان ت
ما لم تكن المنشأة ) ١٨(المحاسبة المصرى رقم طريقة حقوق الملكية طبقاً لمعيار 

  .حددة فى ذلك المعيارمعفاة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما هى م
 عليه شترك ولكن ليس لديه سيطرة مشتركةالطرف المساهم فى المشروع الميقوم  -٢٥

، ) ٢٦(المحاسبة المصرى رقم  طبقاً لمعيار الترتيببالمعالجة المحاسبية لحصته فى 
محاسبياً المعالجة ال تتممالم يكن لديه نفوذ مؤثر على المشروع المشترك ففى هذه الحالة 

  .) ١٨ (المصرى رقم لمعيار المحاسبة طبقاً
  القوائم المالية المستقلة

 فى المشروع المشترك ان يعالج محاسبياً فى صاحب الحصةعلى المشغل المشترك او  -٢٦
  -:قوائمه المالية المستقلة حصته فى 

 ".٢٢"إلى " ٢٠ "نمالعملية المشتركة طبقاً للفقرات   ) أ(

القوائم " )١٧ (المصرى رقميار المحاسبة من مع" ١٠"لمشروع المشترك طبقاً للفقرة ا  ) ب(
  ." المستقلةالمالية 
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أن يعالج محاسبياً  ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة ترتيب مشتركعلى المساهم فى  -٢٧
  :فى فى قوائمه المالية المستقلة حصته 

 ".٢٣"المشتركة طبقاً للفقرة العملية   ) أ(
نفوذ  ما لم يكن لدى المنشأة )٢٦(المحاسبة المصرى رقم المشروع المشترك طبقاً لمعيار   ) ب(

 معيار من " ١٠" الفقرة يطبقمؤثر على المشروع المشترك ففى تلك الحالة سوف 
  .) ١٧ (المصرى رقمالمحاسبة 
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  ) أ (ملحق
  رشادات التطبيقا 

  
هو و.  ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه ) ٤٣(معيار المحاسبة المصرى رقم هذا الملحق يرافق 

 نفس القوة التى لألجزاء االخرى وله ) " ٢٧" الى "١"من (يصف التطبيقات على الفقرات 
  .بمعيار المحاسبة المصرى

 لمواقف افتراضية على الرغم من ان بعض االمثلة الواردة فى هذا المرفق هى امثلة - ١أت
 الحقائق لذا فإن). الشكل(فى الحقيقة بنفس النمط اشكال تلك األمثلة قد تكون موجودة 

 تقييمها عند تطبيق معيار إلى إعادة قد تحتاج حددةوالظروف ألشكال الحقيقة الم
    ).٤٣(المحاسبة المصرى رقم 

   المشتركةالترتيبات
  )" ٥"فقرة ( التعاقدي الترتيب 

االتفاقيات ما تكون  وليس دائماً وغالباً .  التعاقدية بعده طرقتالترتيبا يمكن اثبات – ٢أت
التعاقدية واجبة التنفيذ فى صيغة مكتوبة وعادة فى صورة عقد او نقاط تم مناقشتها 

اته التطبيق القانوني ان يوجد اتفاقيات واجبة النفاذ اما بذيستطيع و. بين اطراف التعاقد
  .او عن طريق ادراجه فى عقود بين اطراف التعاقد

" ١٩أت"من  الفقرات راجع( مشتركة من خالل كيان مستقل ترتيبات عندما يتم تكوين - ٣أت
 فى فى بعض الحاالت مدرج االتفاق التعاقدي او بعض مظاهره  يكون،)"٣٣أت"إلى 

  .النظام األساسي او الالئحة الداخلية للكيان المستقل
 يكون االطراف المشاركين فى النشاط هااالتفاق التعاقدي الشروط التى من خالليحدد  - ٤أت

   : مثل بأمور التعاقدي مرتبط الترتيبعادة ما يكون و .للترتيب  نخاضعي
  .الترتيب المشتركالغرض والنشاط وفترة   ) أ(

رتيب التكيفية تعيين اعضاء مجلس االدارة والمديرين والكيانات الحاكمة المماثلة فى   ) ب(
 . المشترك

حقوق و، الترتيبالموضوعات التى تتطلب قرارات بين اطراف :  اتخاذ القرارعملية  ) ج(
 عمليةوتنشئ .  والمستوى المطلوب لتدعيم تلك الموضوعاتالترتيبالتصويت ألطراف 

  الفقراتراجع  (للترتيبمشتركة السيطرة ال التعاقدي الترتيب فى الواردةاتخاذ القرارات 
 .)" ١١أت"إلى  " ٥أت" من 
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  .الترتيبرأس المال او ايه مساهمات اخرى مطلوبة من اطراف   ) د(
 فى االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات المتعلقة الترتيب اطراف مشاركةكيفية  ) هـ(

 . بالترتيب المشترك
  )" ١٣"إلى  "٧"من الفقرات (السيطرة المشتركة 

، فعلى المنشأة فى البداية ان الترتيبرة مشتركة على  عند تقدير ما إذا كان للمنشأة سيط- ٥أت
هذا الترتيب  على لهم سيطرةطراف او مجموعة من االطراف االتقدر ما اذا كان كل 

السيطرة والتى يجب ان تستخدم عند ) ٤٢( رقم محاسبة المصرية المعيار ويعرف . 
 لديهم حقوق  اويتعرضونتحديد ما إذا كان كل االطراف او مجموعة من االطراف 

لديهم القدرة على التأثير فى تلك  كما أن  ،مشاركتهم فى الترتيبفى عوائد متغيرة من 
عندما يتحدد بصورة مجمعة ان كل و. هذا الترتيبالعوائد من خالل تحكمهم فى 

 على توجيه االنشطة التى تؤثر لديهم القدرةاطراف االتفاقية او مجموعة من االطراف 
  هذ أنبمعنى، ) االنشطة ذات الصلةبمعنى (الترتيبالعوائد من بصورة كبيرة على 

  . مجتمعينعليه يسيطرون الترتيباطراف 
 بعد التوصل الى ان كل اطراف االتفاقية او مجموعة من االطراف يتحكمون فى - ٦أت

االتفاقية مجتمعين، فعلى المنشأة ان تقدر ما إذا كان لديها سيطرة مشتركة على 
تتطلب القرارات ذات الصلة  عندما السيطرة المشتركة فقط توجد و. االتفاقية ام ال

ر ما إذا ييتطلب تقدو الترتيب ، من االطراف الذين يسيطرون على باإلجماعموافقة 
 سيطرة مشتركة من اطرافه او مجموعة من اطرافه او  عليه مسيطرالترتيبكانت 

  .م الشخصيالحكممارسة يسيطر عليه طرف من اطرافه بصورة منفردة 
 الترتيب اتخاذ القرار المتفق عليها بواسطة اطراف عملية فى بعض االحيان تؤدى - ٧أت

 كوناافترض ان هناك طرفان بلمثال على سبيل ا. التعاقدي ضمنياً الى سيطرة مشتركة
 التعاقدي الذى الترتيب بالمائة من حقوق التصويت ويحدد ٥٠ منهما ولدى كل اًترتيب
من حقوق التصويت التخاذ قرارات تتعلق باألنشطة على األقل  %٥١ نسبة ابينهم

  .ذات الصلة
 لديهم اتفاق ضمني بأن لهم سيطرة مشتركة على الترتيبفى هذه الحالة فاطراف 

 ألن القرارات المرتبطة باألنشطة ذات الصلة ال يمكن ان تؤخذ بدون موافقة الترتيب
  . التعاقدىطرف

 التعاقدي حد ادنى من نسب حقوق التصويت الترتيبتطلب  فى بعض الظروف االخرى ي-٨أت
فعندما يمكن تحقيق الحد االدنى المطلوب من . التخاذ قرار متعلق باألنشطة ذات الصلة

يكون هذا الترتيب فال يبه واحدة من اطراف التعاقد نسب حقوق التصويت بأكثر من ترك
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المطلوب ) و مجموعة االطرافا( التعاقدي االطراف الترتيبما لم يحدد ترتيب مشترك 
  .بالترتيبموافقتهم بصورة مجمعة لقرارات متعلقة باألنشطة ذات الصلة 

  أمثلـة تطبيقيـة
  )١(مثال 

من حقوق التصويت فى الترتيب % ٥٠لديه ) أ: (بافتراض ان هناك  ثالثة اطراف لترتيب 
وق التصويت من حق% ٢٠لديه ) ج(من حقوق التصويت فى الترتيب و % ٣٠لديه ) ب(و 

انه مطلوب على االقل نسبة ) أ و ب و ج(ويحدد الترتيب التعاقدي بين     . فى الترتيب
  . من حقوق التصويت التخاذ قرار متعلق باألنشطة المرتبطة بالترتيب% ٧٥

فى ) يتحكم(يستطيع بمفرده ان يبطل أي قرار، فهو ال يستطيع ان يسيطر) ا(حتى إذا كان 
% ٧٥ الترتيب التعاقدى تتطلب على االقل  ألن شروط).ب(ج الى موافقة الترتيب  ألنه يحتا

 يمكن القيام بها  الوبالتالىمن حقوق التصويت التخاذ قرار يتعلق باألنشطة ذات الصلة 
  . من أ و ببدون موافقة كل

  )٢(مثال 
 و) ب(من حقوق التصويت للترتيب و % ٥٠لديه ) أ( أطراف للترتيب ٣بافتراض ان هناك 

على % ٧٥و الترتيب التعاقدي بين أ و ب و ج يحدد انه مطلوب % ٢٥لدى كل منهما ) ج(
  .األقل من حقوق التصويت التخاذ قرار عن االنشطة ذات الصلة للترتيب 

يستطيع ان يبطل اي قرار، فإنه ال يستطيع ان يسيطر على الترتيب ألنه ) أ(حتى إذا كان 
هذا المثال أ و ب و ج مجتمعين لهم سيطرة على فى ). ج(او ) ب(يحتاج موافقة اما 

فى حين انه يوجد اكثر من مجموعة من االطراف يستطيعوا ان يتفقوا ليصلوا  الى . االتفاقية
  ). إما أ وب أو أ وج(من حقوق التصــويت % ٧٥

 الترتيب التعاقدى إلى  يحتاجاًترتيب مشتركال ومن أجل أن يصبحفى مثل هذا الموقف، 
تشكيلة  من االطراف التى قد تكون مطلوبة للموافقة الجماعية للقرارات المرتبطة ال تحديد

  .باألنشطة ذات الصلة بالترتيب
  )٣(مثال 

من حقوق التصويت فى الترتيب % ٣٥بإفتراض أن الترتيب يضم أ و ب وكال منهما لديه 
  والجزء الباقي 

ألنشطة ذات الصلة موافقة القرارات المتعلقة باوتتطلب . موزع على اطراف عدة% ٣٠
فيصبح أ و ب لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب فقط فى حالة ما . اغلبية حقوق التصويت

إذا كان الترتيب التعاقدي يحدد ان القرارات المرتبطة باألنشطة ذات الصلة بالترتيب تتطلب 
  .موافقة كالً من أ و ب
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 الترتيب علىيه سيطرة مشتركة  يعنى ان أي طرف لدباإلجماع مطلب الموافقة - ٩أت
يستطيع ان يمنع أي اطراف اخرى او مجموعة من االطراف من اتخاذ قرارات 

إذا كانت متطلبات الموافقة و. بدون موافقته) األنشطة ذات الصلةخاصة ب(فردة نم
 وليست مرتبطة بأنشطة حماية متصلة فقط بقرارات تعطى الطرف حقوق باإلجماع

  .الترتيب فهذا الطرف ليس له سيطرة مشتركة فى ،الترتيبذات صلة فى 
 البنودهذه . تتعلق بقرارات المنازعات مثل التحكيمبنود  التعاقدى الترتيب قد يتضمن -١٠أت

قد تسمح بأن تتخذ القرارات فى غياب الموافقة الجماعية من خالل االطراف الذين 
 الترتيب خاضعاً كون ي ال يمنع ان الموادووجود مثل هذه . لديهم سيطرة مشتركة

  .ترتيباً مشتركاً كون  من ان يوبالتالىسيطرة مشتركة ل
 

 مشتركةالسيطرة ال تقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقوم ف، ) ٤٣(المحاسبة المصرى رقم  خارج نطاق معيار الترتيبكون ي عندما -١١أت
المحاسبة المصرية ذات اً لمعايير  طبقالترتيبالمنشأة بالمعالجة المحاسبية لحصتها فى 

 المصرى رقم معيار المحاسبة  وأ) ٤٢(المحاسبة المصرى رقم  مثل معيار الصلة 
  .) ٤٦(المحاسبة المصرى رقم او معيار ) ١٨(

 التعاقدى جميع االطراف او الترتيب يعطىهل 
مجموعة من االطراف سيطرة جماعية على 

 االتفاقية
خارج نطاق معيار 

 المصرى المحاسبة
 )٤٣(رقم 

تتطلب القرارات المتصلة باألنشطة هل 
 موافقة جماعية لكل االطراف بالترتيبالمتعلقة 

او مجموعة من االطراف الذين لديهم سيطرة 
  الترتيبجماعية على 

خارج نطاق معيار 
 المصرى ةالمحاسب

 )٤٣(رقم 

   مشتركة سيطرةيخضع لالترتيب 
 ترتيب مشترك هووبالتالى ف

 نعم

 نعم

 ال

 ال
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  )" ١٩"إلى " ١٤"من الفقرات ( المشتركة الترتيباتنواع أ
ال كطريقة الشتراك على سبيل المث( المشتركة ألغراض متعددة الترتيبات تنشأ -١٢أت

 للدخول فى فى التكاليف والمخاطر او كطريقة كي تمد االطراف الترتيباطراف 
 واشكال قانونية هياكلويمكن ان تنشأ باستخدام ) تكنولوجيا جديدة او اسواق جديدة

  .مختلفة
 ،  كيان مستقلمن خالل الترتيب ان ينفذ النشاط موضوع الترتيبات ال تتطلب بعض -١٣أت

  . إنشاء كيان مستقل ضرورةن تتضمن بعض الترتيباتفى حي
 المشتركة على حقوق للترتيباتالمطلوب من خالل هذا المعيار تصنيف اليعتمد  -١٤أت

يصنف هذا و. فى سياق النشاط المعتاد  عنه الناشئة الترتيبوالتزامات اطراف 
 عندما يكون  . عمليات مشتركة او مشروعات مشتركةالترتيبات على إنها إماالمعيار 

بالترتيب لدى المنشأة حقوق تتعلق باألصول وتعهدات تتعلق بااللتزامات المرتبطة 
وعندما يكون لدى المنشأة حقوق تتعلق بصافي اصول .  عملية مشتركةيكون الترتيبف

 "٣٣أت"الى " ١٦أت"الفقرات من وتحدد .  مشروع مشتركالترتيب فيكون الترتيب
ا المنشأة لتحديد ما إذا كان لديها حصة فى عملية مشتركة او  التى تقوم بهاسس التقييم

  .حصة فى مشروع مشترك
   المشتركةالترتيباتتصنيف 

 المشتركة من اطراف الترتيباتتصنيف يتطلب  "١٤أت" فى الفقرة موضح كما هو -١٥أت
ان  ، وعلى المنشأة .الترتيب عن ان يقوموا بتقدير حقوقهم والتزاماتهم الناشئة الترتيب

  : التقدير عند قيامها بهذا تأخذ فى االعتبار ما يلى
 .)" ٢٢أت" الى "١٦أت"  من الفقرات راجع(  المشتركهيكل الترتيب  ) أ(

  :  من خالل كيان مستقل ترتيب مشتركعندما يتم تكوين  ) ب(

 .)"٢٤أت" الى "٢٢ات"  من الفقراتراجع(الشكل القانوني للكيان المستقل  )١(

 .)" ٢٨أت" الى "٢٥أت"  من الفقراتاجع ر( التعاقدي الترتيبشروط  )٢(

 الى "٢٩أت"  من الفقراتراجع (خرى ذات صلة االظروف الحقائق وال )٣(
 .)"٣٣أت"
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   المشتركةالترتيباتمكونات 
   من خالل كيان مستقلالتى ال تعمل المشتركة الترتيبات

  .من خالل كيان مستقل عملية مشتركة التى ال تعمل  المشتركةالترتيبات تكون -١٦أت
 التعاقدي حقوق ألطراف التعاقد مرتبطة الترتيبينشئ وفى مثل هذه الحاالت 

 وحقوق بالترتيب المرتبطة ت وتعهدات مرتبطة بااللتزامابالترتيبباألصول المرتبطة 
ألطراف التعاقد مرتبطة باإليرادات المقابلة لها وكذا التعهدات المرتبطة بالمصروفات 

  .المقابلة لها
توى ن وكيف يالترتيب التعاقدي طبيعة االنشطة موضوع الترتيبا يصف  غالباً م-١٧أت

الترتيب فعلى سبيل المثال قد يتفق اطراف . نشطة معاً تنفيذ تلك األالترتيباطراف 
 مهمة محددة عن على تصنيع منتج معاً على ان يصبح كل طرف مسئول المشترك

 التعاقدي ان يحدد كيفية للترتيبويمكن ايضاً .  التزاماتهويتحملمستخدماً فيها اصوله 
وفى مثل هذه . الترتيب اطراف بين) ةالعام(المشتركة تقسيم االيرادات والمصروفات 

مشارك فى قوائمه المالية باألصول وااللتزامات المستخدمة كل مشغل  يعترفالحاالت 
  . التعاقديللترتيبللغرض المحدد وبنصيبه فى االيرادات والمصروفات طبقاً 

 على سبيل المثال ان الترتيب المشترك فى بعض الحاالت االخرى ربما يتفق اطراف -١٨أت
 التعاقدي ينشىء حقوق فالترتيبففي هذه الحالة . يشتركوا ويشغلوا االصل معاً

وااليرادات أ فى االصل الذى يدار مشاركه، وكيفية تقسيم المخرجات الترتيبألطراف 
 مشغل مشترك بالمعالجة ويقوم كل الترتيبف من االصل وتكاليف التشغيل على اطرا

االلتزامات ويعترف بنصيبه نصيبه المتفق عليه فى المحاسبية لنصيبه فى االصل المشترك و
  . التعاقدىللترتيبفى المخرجات وااليرادات والمصروفات طبقاً 

   من خالل كيان مستقلالتى تعمل  المشتركة الترتيبات
 فى كيان بالترتيبمرتبطة اللتزامات االصول وحتفظ فيه األي لذى االترتيب المشترك -١٩أت

  . او عملية مشتركةاً مشتركاًكون اما مشروعيمكن ان يمستقل 
 هو مشغل مشارك او صاحب حصة فى الترتيب يعتمد تحديد ما إذا كان طرف -٢٠أت

 فى االصول وتعهداته بااللتزامات الترتيبمشروع مشترك على حقوق طرف 
  . والمحتفظ بها فى كيان مستقلترتيببالالمرتبطة 
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 قد قاموا بتكوين الترتيب فعندما يكون اطراف " ١٥أت" كما هو مذكور فى الفقرة -٢١أت
 فى حاجة الى تقدير ما إذا كان الترتيب مشترك فى كيان مستقل، فاطراف ترتيب

 الئماً وعندما يكون ذلك م -  التعاقدىالترتيبالشكل القانونى للكيان المستقل وشروط 
   : حقائق او ظروف اخرى تعطيهم  أية-

 عملية فالترتيب (بالترتيب المرتبطةاالصول وتعهدات بااللتزامات على حقوق   ) أ(
 ).مشتركة

 .) مشروع مشتركفالترتيب (الترتيبحقوق على صافى اصول  ) ب( وأ
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األطراف الناشئة  حقوق وتعهدات تقييم:  المشتـركـةرتيباتـالتف ـتصني
  بعن الترتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل القانوني للكيان المستقل
 .الترتيب المشترك تحديد نوع فىمالئماً  الشكل القانوني للكيان المستقل يعتبر -٢٢أت

 فى االصول الترتيب القانوني فى عملية التقييم المبدئي لحقوق اطراف الشكليساعد و
 على سبيل المثال ما إذا كان. ى كيان مستقلوتعهداتهم بااللتزامات المحتفظ بها ف

وما إذا كان بها فى كيان مستقل  حصص فى اصول محتفظ الترتيبألطراف 
  .التزامات محتفظ بها فى كيان مستقلاألطراف مسئولون عن 

  

 هيكل الترتيب المشترك

  من خالل كيان مستقلينشألم   من خالل كيان مستقلانشئ

  على المنشأة ان تأخذ فى االعتبار
 الشكل القانونى للكيان المستقل )١(
  التعاقدىالترتيبشروط  )٢(
  الحقائق والظروف األخرى ذات الصلة )٣(

 عملية مشتركة مشروع مشترك
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 من خالل كيان ترتيب مشترك بتنفيذ على سبيل المثال الترتيب قد يقوم اطراف -٢٣أت
أن  ىبمعن (للترتيب المشترككون حقاً يوني سبباً فى ان  شكله القانيكونمستقل و

الكيان صول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى اصول والتزامات األ
يم يفى مثل هذه الحالة، فتق). الترتيب وليست اصول والتزامات اطراف المستقل

يشير  عن طريق الشكل القانوني للكيان المنفصل الترتيبالحقوق والتعهدات ألطراف 
ن الشروط المتفق عليها بين فإ على اى حال – مشروع مشترك هو الترتيبأن إلى 

كون وعندما ي) " ٢٨أت" الى "٢٥أت" الفقرات راجع( التعاقدي ترتيبهم فى األطراف
يمكن ) "٣٣أت"لى إ "٢٩أت" الفقرات راجع(صلة الظروف ذات ال وحقائقال ذلك مالئماً
 الشكل القانونى بموجب الترتيبالحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف تقييم ان تتجاوز 

  .للكيان المستقل
 عن طريق الشكل القانوني للكيان الترتيب تقييم الحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف -٢٤أت

ف  عملية مشتركة إذا كان اطراالترتيب هون ألى إاً للتوصل فيالمستقل يكون كا
بين  شكله القانونى  من خالل كيان مستقل ال يفصلترتيباً مشتركاًفقط  ينفذون الترتيب

صول وااللتزامات المحتفظ بها فى أن األبمعنى (اطراف التعاقد والكيان المستقل 
  .)الترتيبطراف أصول والتزامات أالكيان المستقل هى 

    التعاقدىالترتيبتقييم شروط 
 الترتيبطراف أالحقوق والتعهدات المتفق عليها بين تكون ت  فى كثير من الحاال-٢٥أت

الترتيب  ألطراف الممنوحةالتعهدات وو ال يوجد تعارض بينها وبين الحقوق أ متوافقة
  .الترتيبخالل من  كون الشكل القانوني للكيان المستقل الذى بموجب

و تعديل الحقوق أغاء ل التعاقدى إلالترتيب الترتيبأطراف خرى يستخدم أ فى حاالت -٢٦أت
من  قد كون الذى  الشكل القانونى للكيان المستقل  بموجب  ذات الصلةوالتعهدات 

  .خالله الترتيب
  مثال تطبيقى

  ) ٤مثال(
بإفتراض أن هناك طرفان كونا ترتيب مشترك فى شكل شركة وكل طرف لديه نسبة مساهمة 

ركة عن مالكها نتيجة لذلك فإن تستطيع الشركة فصل الش. من حصص الملكية بالشركة% ٥٠
  . االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى المنشأة هى اصول والتزامات الشركة

فى مثل هذه الحالة، فتقدير الحقوق والتعهدات ذات الصلة ألطراف الترتيب من خالل الشكل 
  .لترتيبالقانوني للكيان المستقل يشير الى أن أطراف الترتيب لديهم حقوق على صافى أصول ا

ومع هذا فعندما يعدل أطراف الترتيب خصائص الشركة من خالل ترتيبهم التعاقدي بحيث 
فإن هذه . يصبح لكل طرف حصة فى اصول الشركة ويتحمل التزاماتها طبقاً لنسب محددة

  .التعديالت التعاقدية فى خصائص الشركة يمكن ان تتسبب فى أن يصبح الترتيب عملية مشتركة
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 المشتركة للعمليات التعاقدية الترتيبات الشروط العامة فى  بينل التالي يقارنالجدو -٢٧أت
مثلة فى الشروط األو. ة المشتركللمشروعات التعاقدية الترتيبات فى العامةوالشروط 

  . الحصرعلى سبيل المثال وليستأتى التعاقدية الواردة فى الجدول التالي 
  تقييم شروط الترتيب التعاقدى

  المشروع المشترك  المشتركةالعملية   
 الترتيــبشــروط 

  التعاقدى
 التعاقدي يمنح اطـراف     الترتيب
 حقوق علـى االصـول      الترتيب

ــات  ــى االلتزام ــدات عل وتعه
  بالترتيب المرتبطة

 الترتيـب  التعاقدي يمنح اطراف     الترتيب
المشترك حقوق على صـافى اصـول       

وال يـان مـستقل      ك بمعنى أنه  (الترتيب
 على االصول او     حقوق يكون  ألطرافه  

  )بالترتيبمرتبطة التعهدات بالتزامات 
ــدد   الحقوق على االصول  ــبيح ــدي ان الترتي  التعاق

ــراف  ــباط ــشتركالترتي   الم
على (كل االنصبة   فى   ركونايتش

فى االصول ) سبيل المثال الملكية  
 بنسب محددة   بالترتيبالمرتبطة  

علي سبيل المثال نسبة ملكيـة      (
نـسبة   او   الترتيباالطراف فى   

االنشطة المـؤداة مـن خـالل       
 الترتيـب الـذى يعـزى إلـيهم     

  )بصورة مباشرة

 التعاقدي بأن االصـول     الترتيبيحدد  
 الحقـاً عـن     التى تقتنـى   او   المقتناه  
 هى اصـول    الترتيب المشترك طريق  
 الترتيب وال يوجد ألطراف     – الترتيب

بمعنـى انـه ال توجـد        (– حقوقايه  
  عليها) حقوق ملكية

ــب  اللتزاماتالتعهد با ــدد ان الترتي ــدى يح  التعاق
ــراف  ــباط ــشتركالترتي   الم

يشتركون فى كـل االلتزامـات      
والتعهــــدات والتكــــاليف 

علي (والمصروفات بنسب محددة 
ــة  ــسب ملكي ــال ن ســبيل المث

 او نـسبة    الترتيباالطراف فى   
االنشطة المـؤداة مـن خـالل       

 الـذى يعـزى إلـيهم    الترتيـب 
  )بصورة مباشرة

الترتيـب  عاقـدى ان     الت الترتيبيحدد  
 الديون والتعهدات مسئول عن المشترك
  .بالترتيبالخاصة 

الترتيب التعاقـدى ان اطـراف      يحدد  
الترتيب المشترك مسئولون من خالل     
الترتيب فى حدود اسـتثماراتهم فـى       
الترتيب أو تعهداتهم بأداء المساهمات     
غير المسددة او رأس المال اإلضافي      

   . االمرتبط بالترتيب أو كليهم

يحدد االتفاق التعاقدى ان اطراف   
 عـن   مسئولين الترتيب المشترك 

 الناشئة من اطـراف     المطالبات
  خارجية

 ا التعاقـدى ان دائنـو     الترتيـب يحدد  
 المشترك ليس لديهم الحق فى      الترتيب

 من أطـراف    الرجوع على اى طرف   
 فيما يتعلق بديون او تعهـدات    الترتيب
  الترتيب
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  ت يرادات والمصروفااإل
  رباح او الخسائر األو

 التعاقدى توزيع الترتيبيحدد 
على االيرادات والمصروفات 

 المرتبط بكل اساس األداء
 الترتيبطرف من اطراف 

علي سبيل المثال . المشترك
 التعاقدي قد يحدد فالترتيب

اساس توزيع االيرادات 
والمصروفات طبقاً لقدرة كل 
طرف على استخدام معداته فى 

مشتركة، والتى قد العملية ال
تختلف عن حصص ملكيتهم فى 

 وفى حاالت. الترتيب المشترك
 الترتيباخرى قد يتفق اطراف 

على اقتسام االرباح او الخسائر 
 على اساس بالترتيبالمرتبطة 

ملكيتهم فى كنسبة محددة 
وهذا ال يمنع من ان . الترتيب

 عملية مشتركة يكون الترتيب
 الترتيبإذا كان لدى اطراف 

لحق فى االصول والتعهد ا
  .بالترتيببااللتزامات المرتبطة 

 التعاقدي نصيب الترتيبيحدد 
كل طرف فى االرباح او 

 بأنشطة ةالخسائر المرتبط
  .الترتيب

 ان يقدموا ضمانات لمشترك االترتيبتطلب احياناً من اطراف ي  الضمانات
للترتيب استالم خدمات او تقديم تمويل عن ألطراف خارجية 

 هذه الضمانات او التعهدات المقدمة من فشروط.  مثالً شتركالم
 الترتيب المشترك هو ال تحدد بذاتها بأن لتوفيرها الترتيباطراف 

الترتيب  ن التى تحدد ما إذا كافالخصائص. عملية مشتركة
 عملية مشتركة او مشروع مشترك تتحدد على ما إذا هو المشترك

 بالترتيبااللتزامات المرتبطة  لديهم تعهدات بالترتيبكان اطراف 
  .) ضمانالترتيبو ال يقدم اطراف أ قد يقدم من أجل بعضها(
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 لديهم حقوق على االصول الترتيب التعاقدي ان اطراف الترتيب عندما يحدد -٢٨أت
 فهم يعتبروا اطراف فى عملية مشتركة بالترتيبوتعهدات متعلقة بااللتزامات المتعلقة 

الفقرات من (األخرى ظروف الحقائق والذوا فى االعتبار وال يحتاجون الن يأخ
  .الترتيب المشتركتصنيف بغرض ) " ٣٣أت"إلى  " ٢٩أت"

   الحقائق والظروف االخرىتقييم

 لديهم حقوق على الترتيب التعاقدي بأن اطراف الترتيب عندما ال تحدد شروط -٢٩أت
 ان يأخذوا الترتيب اطراف  فعلىبالترتيب االصول او تعهدات بااللتزامات المرتبطة 

و أ عملية مشتركة الترتيب الظروف االخرى لتقييم ما إذا كانفى االعتبار الحقائق و
  . مشتركمشروع

شكله القانوني فصل بين اطراف يمنح  فى كيان مستقل يؤسس الترتيب المشترك قد -٣٠أت
ها بان اطراف ال تحدد الشروط التعاقدية المتفق علي قدو. لستق والكيان المالترتيب

 الحقائق أخذالتعاقد لديهم حقوق على االصول وتعهدات بااللتزامات ولذا فإن 
 كعملية  يتم تصنيفههذا الترتيبؤدى الى ان يمكن ان يفى االعتبار والظروف االخرى 

مشتركة وستكون هذه هى الحالة عندما تعطى الحقائق والظروف االخرى ألطراف 
  . بذلك الترتيبالتعهد بااللتزامات المرتبطة  الحق فى االصول او الترتيب

 فهذا يشير الى ان الترتيب ألطراف أساساً لتقديم مخرجاته الترتيب عندما تصمم انشطة -٣١أت
 اصول فىفى جميع المنافع االقتصادية بصورة كبيرة فعلياً  لديهم الحق الترتيباطراف 
 الناتجة الوصول للمخرجات  حقهم فى علىالترتيبات ما يؤكد اطراف هذه غالباًو. الترتيب 

  .المخرجات ألطراف خارجيةهذه  من بيع الترتيب بمنع الترتيبمن 

 عن ينتج عن مثل هذا الترتيب جوهرياً أن يتم سداد كافة إلتزامات هذا الترتيب -٣٢أت
.  من خالل شراؤهم للمخرجاتالترتيبطريق التدفقات النقدية المستلمة من اطراف 

 هم فى الحقيقة المصدر الوحيد للتدفقات النقدية التى الترتيباطراف عندما يكون و
 لديهم تعهد الترتيبهذا يشير الى ان اطراف فإن ، الترتيبتساهم فى استمرار عمليات 

  .بالترتيببااللتزامات المرتبطة 



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   
 

١١٠٨

  مثــال تطبيقــــى
  )٥(مثال 

والتى يمتلك فيها ) منشأة ج(ة  ترتيباً مشتركاً فى شركة مساهمبتكوينبافتراض قيام طرفين 
) مواد(من حصص الملكية ، والغرض من هذا الترتيب هو تصنيع مهمات % ٥٠كل طرف 

فالترتيب يؤكد ان االطراف يشغلون . ترتيب انفسهم لعملياتهم الصناعيةمطلوبة ألطراف ال
  .الوحدة التى تنتج مواد محددة الكمية والجودة ألطراف الترتيب

والذى تؤدى األنشطة أساساً من خالله الى أن االصول ) ج(نوني للمنشأة يشير الشكل القا
والترتيب ). ج(هى اصول والتزامات المنشأة ) ج(وااللتزامات المحتفظ بها فى المنشأة 

التعاقدي بين اطراف الترتيب ال ينص على حق االطراف فى االصول او تعهد بااللتزامات 
يشيران وشروط الترتيب التعاقدي ) ج(كل القانوني للمنشأة وبالتالي فان الش). ج(فى المنشأة 

  . الترتيب هو مشروع مشتركإلى أن
  :  في اعتبارهم األوجه التالية في الترتيبأن يأخذوا اطراف التعاقد ومع هذا فعلى 

 بنسبة ) ج(جة بواسطة المنشأة وافق االطراف علي شراء كل المخرجات المنت
تستطيع بيع اية مخرجات الي اطراف خارجية، مالم ال ) ج(والمنشأة  % ٥٠: %٥٠

وألن الغرض من الترتيب هو امداد طرفى . يوافق علي ذلك من طرفي الترتيبُ
الترتيب بالمخرجات التى يطلبونها، فالمبيعات لطرف ثالث تعتبر غير مألوفة وغير 

  ).مؤثرة(هامة 
 ترتيب فى المستوى سعر المخرجات المباعة لطرفى الترتيب وضع بواسطة طرفى ال

). ج(الذى صمم ليغطى تكاليف االنتاج والمصروفات االدارية التى تحملتها المنشأة 
هذا االساس من نموذج التشغيل يفيد ان الترتيب سوف يشغل على أساس تحقيق 

 .نقطة التعادل
  :من خالل الحقائق اعاله، فالحقائق والظروف التالية تعد مالئمة بـــ 

 يعكس ) ج(يب بشراء كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة تعهد طرفي الترت
علي طرفي الترتيب لتوليد تدفقات نقدية ولذلك، فطرفي ) ج(اعتماد تام للمنشأة 

 ).ج(الترتيب لديهم تعهد بتمويل سداد االلتزامات للمنشأة 
  ج(حقيقة أن طرفى الترتيب لديهم الحق فى كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة (

يعنى أن طرفى الترتيب مستهلكين  للمنافع اإلقتصادية ولذلك فهم لديهم الحق على 
 ).ج(جميع المنافع االقتصادية الصول المنشأة 

وال يتغير . تشير تلك الحقائق والظروف إلى ان الترتيب هو عملية مشتركة 
الً االستنتاج بتصنيف الترتيب المشترك فى تلك الظروف إذا قام طرفى الترتيب بد

من استخدام نصيبهم فى المخرجات فى عمليات التصنيع التالية، أن يقوما ببيع 
  .انصبتهم فى المخرجات الطراف خارجية
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للترتيب الحق فى بيع  إذا غير طرفى الترتيب شروط الترتيب التعاقدى ليكون
مخاطر الطلب ) ج(مخرجاته الطراف خارجية مما ينتج عنه أن تتحمل المنشأة 

فى ظل ذلك التصور فهذا التغير فى الحقائق والظروف قد . واإلئتمانوالمخزون 
  .يشير الى ان الترتيب  هو مشروع مشترك

 ينشئ عندما الترتيب لتصنيف الحقاً خريطة التدفق التالية تقييمات منشأة ما تعكس  -٣٣أت
  .  كيان مستقلالترتيب المشترك

   مستقل نشأ من خالل كياني الذى الترتيب المشتركتصنيف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال
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  ) "٢٢"الفقرة  ( شتركالم الترتيبألطراف القوائم المالية 
  المعالجة المحاسبية لمبيعات أو مساهمات األصول فى العملية المشتركة 

، مثل بيع  فيها معاملة مع عملية مشتركة هى مشغل مشتركفى تدخل منشأة  عندما – ٣٤أت
، فى مثل  أصول وتقوم بأداء المعاملة مع أطراف أخرى بالعملية المشتركة تقديمأو 

والخسائر الناشئة من تلك على المشغل المشترك أن يعترف باألرباح  هذه الحالة
  .  األخرى فى العملية المشتركةالترتيبالمعاملة فقط فى حدود أنصبة أطراف 

 صافى القيمة البيعية لألصول التى  انخفاضدليل على تلك المعامالت توفر عندما -٣٥أت
يتم تباع أو يساهم بها فى العملية المشتركة أو خسائر اضمحالل لتلك األصول، 

  . بواسطة المشغل المشترك بالكامل بهااالعتراف
  المعالجة المحاسبية لشراء أصول من عملية مشتركة

لمنشأة فيها مشغل  عندما تدخل منشأة فى معاملة مع عملية مشتركة والتى تكون ا–٣٦أت
هذه شراء باالعتراف بنصيبها فى األرباح أوالخسائر من فلن تقوم المنشأة . مشترك

  . األصول حتى يتم اعادة بيع تلك األصول لطرف خارجى
القيمة البيعية  انخفاض صافى على عندما تشير تلك المعامالت الى وجود دليل -٣٧أت

ل لتلك األصول فعلى المشغل المشترك لألصول التى سيتم شراؤها أو خسائر اضمحال
  . أن يعترف بنصيبه فى تلك الخسائر
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  ) ب (ملحق
 سحب معايير المحاسبة المصرية األخرى والفترة االنتقالية

  
وله نفس  ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه )٤٣( رقم هذا الملحق معيار المحاسبة المصرىيرافق 

    . أجزاء المعيارالقوة كباقى 
  المرحلة االنتقالية 

السياسات " ) ٥(قم المصرى ر من معيار المحاسبة "٢٨"شارة الى متطلبات الفقرة باإل  .١ب
، فعندما يطبق هذا المعيار ألول " واألخطاء فى التقديرات المحاسبية والتغييراتالمحاسبية 

 من معيار "و٢٨"فى الفقرة فقط الى عرض المعلومات الكمية المطلوبة المنشأة مرة تحتاج 
األولى لتطبيق مباشرة للفترة السنوية ة قفى الفترة السنوية الساب) ٥ (المصرى رقمالمحاسبة 

وقد تعرض المنشأة ).  مباشرةالمالية السابقةالفترة (  ))٤٣(معيار المحاسبة المصرى رقم (
الفترات السابقة ولكنها غير أرقام المقارنة ألقدم هذه المعلومات فى الفترة الحالية أو فى 

  .مطالبة بذلك
  لكية وطريقة حقوق المالنسبىالتجميع االنتقالية بين طريقة  المرحلة

عند التحول من التجميع النسبى إلى طريقة حقوق الملكية ، على المنشأة أن تعترف   .٢ب
سيتم قياس القيمة . باستثماراتها فى المشروع المشترك فى بداية الفترة السابقة على التغيير

القيم الدفترية الكلية لألصول وااللتزامات والتى قد سبق ) إجمالى(المبدئية طبقاً لمجموع 
 . شأة تجميعهم طبقاً لطريقة التجميع النسبى، بما فى ذلك أية شهرة ناشئة من اإلقتناءللمن

اذا كانت الشهرة سابقاً مرتبطة بوحدة مولدة للنقد أكبر من الشهرة أو مجموعة من الوحدات 
المولدة للنقد، فعلى المنشأة أن توزع الشهرة للمشروع المشترك على أساس القيم الدفترية 

 بالمشروع المشترك والوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التى المرتبطة
  . كانت مرتبطة بها

 على انه تكلفة االستثمار عند ٢بينظر للرصيد االفتتاحى لالستثمار المحدد طبقاً للفقرة  .٣ب
ة من معيار المحاسب" ٤٣"الى " ٤٠"على المنشأة أن تطبق الفقرات من . االعتراف األولى
للرصيد االفتتاحى لالستثمار لتقدير ما اذا كان هناك اضمحالل ) ١٨(المصرى رقم  

باالستثمار، لتعترف بأية خسارة اضمحالل كتسوية لألرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة 
من معيار " ٢٤ " و"١٥ "بالفقرتينإن االستثناء الخاص باالعتراف األولى الوارد .  مباشرة

ضرائب الدخل   ال تطبق عندما تعترف المنشأة باالستثمار ) ٢٤(مصرى رقم  المحاسبة ال
فى المشروع المشترك نتيجة تطبيق المتطلبات االنتقالية للمشروعات المشتركة التى قد سبق 

  . تجميعها بطريقة التجميع النسبى



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   ١١١٢

 تجميع النسبىالاذا نشأ عن القيمة االجمالية لألصول وااللتزامات التى سبق تجميعهم بطريقة  .٤ب
حكمية  اذا كان لديها التزامات قانونية أو فعلى المنشأة أن تقيم ماقيمة سالبة لصافى األصول 

مرتبطة بالقيمة السالبة لصافى األصول فاذا كان األمر كذلك فعلى المنشأة أن تعترف 
 فلن تعترف قانونية أو حكميةواذا توصلت المنشأة أنه ليس لديها التزامات . بااللتزام المقابل

وعلى المنشأة . بااللتزام المقابل بل ستعدل األرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة مباشرة
أن تفصح عن هذه الحقيقة مع اجمالى نصيبها فى الخسائر الغير معترف بها فى مشروعاتها 

  .فى بداية الفترة السابقة مباشرة وفى تاريخ أول تطبيق لهذا المعيارالمشتركة 
 عن تحليل األصول وااللتزامات التى قد جمعت فى رصيد استثمار  المنشأة أن تفصحعلى .٥ب

سيعد بصورة اجمالية لجميع هذا االفصاح . واحد فى بداية الفترة السابقة مباشرة
ليها فى إالمشروعات المشتركة عند تطبيق المنشأة متطلبات المرحلة االنتقالية المشار 

  . ٦ جـ الى ٢جـمن الفقرات 
أن تعالج محاسبياً االستثمار فى المشروع المشترك االعتراف األولى فعلى المنشأة د بع .٦ب

   ) .١٨(المصرى رقم لمعيار المحاسبة بطريقة حقوق الملكية طبقاً 
المرحلة االنتقالية للعمليات المشتركة من تطبيق المعالجة المحاسبية لطريقة حقوق الملكية 

  صول وااللتزاماتالى طريقة المعالجة المحاسبية لأل
عند التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن األصول واإللتزامات فيما يتعلق  .٧ب

 أنفى بداية الفترة الساابقة مباشرة على المنشأة  ف ، بحصة المنشأة فى العملية المشتركة
تمثل الملكية وأية بنود أخرى الذى تم معالجته محاسبياً بطريقة حقوق االستثمار تستبعد 

من معيار المحاسبة المصرى " ٣٨"طبقاً للفقرة  الترتيبصافى هذا االستثمار فى جزء من 
) حصتها(بنصيبها وتعترف بنصيبها فى كل من األصول وااللتزامات المتعلقة ) ١٨(رقم 

جزء من القيمة الدفترية لهذا  شكلتفى العملية المشتركة بما فى ذلك الشهرة التى قد تكون 
  . االستثمار

فى األصول وااللتزامات المرتبطة بالعملية ) حصتها(على المنشأة أن تحدد نصيبها  .٨ب
وتقيس المنشأة  التعاقدى للترتيبالمشتركة على أساس الحقوق والتعهدات بنسب محددة طبقاً 

من القيمة الدفترية ) فصلها (االدفترية األولية لألصول وااللتزامات عن طريقة تجزئتهالقيمة 
مستخدمة بواسطة المنشأة الت مافى بداية الفترة السابقة مباشرة على أساس المعلولالستثمار 

  . عند تطبيق طريقة حقوق الملكية
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 ناشئة عن االستثمار السابق معالجته محاسبياً باستخدام طريقة حقوق الملكية مع فروقأية  .٩ب
 طبقاً لما هو وارد الترتيب  فىالمنشآتفى استثمار أية بنود أخرى كونت جزء من صا

وصافى قيمة االصول وااللتزامات  ) ١٨(المصرى رقم من معيار المحاسبة ) ٣٨(بالفقرة 
   : يتممعترف بها أية شهرة لك ذبما فى 

أية شهرة مرتبطة باالستثمار بأية فروق متبقية تم تعديل األرباح المرحلة بين  المقاصة  ) أ(
قيمة األصول وااللتزامات بما فى شرة، اذا كان صافى  الفترة السابقة المبابها فى بداية

أية بنود أخرى ( المستبعد بما فى ذلك االستثمارأكبر من الشهرة المعترف بها ذلك 
 ).شكلت جزء من صافى استثمار المنشأة

ول فى بداية الفترة السابقة مباشرة اذا كان صافى قيمة األصرحلة الماألرباح تعديل   ) ب(
 بما فى ذلك وااللتزامات المعترف بها بما فى ذلك الشهرة أقل من االستثمار المستبعد

 ). أخرى شكلت جزء من صافى استثمار المنشأةأية بنود (

األصول  المحاسبة عن المحاسبية بطريقة حقوق الملكية الى تغير الشركة من المعالجة  .١٠ب
د واألصول وااللتزامات المعترف بهم مع وااللتزامات سيحدث تسوية بين االستثمار المستبع

  .الفترة السابقة مباشرةبداية فى  معدله فى مقابل األرباح المرحلة  متبقية أية فروق
من معيار المحاسبة  "٢٤" و "١٥" الفقرتينال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى فى  .١١ب

االلتزامات المرتبطة  باألصول وعندما تقوم المنشأة باالعتراف ) ٢٤(المصرى رقم 
  . بحصتها فى العملية المشتركة

  للمنشأة االنتقالية الخاصة بالقوائم المالية المستقلة األحكام
 فعلى المنشأة التى سبق أن ) ١٧(المصرى رقم المحاسبة  من معيار " ١٠" طبقاً للفقرة   .١٢ب

الية المستقلة قامت بالمعالجة المحاسبية لحصتها فى العملية المشتركة فى قوائمها الم
  :أن ) ٢٦(المحاسبة المصرى رقم بالتكلفة أو طبقاً لمعيار كأستثمار 

فى العملية المشتركة  أن تسبعد االستثمار وتعترف باألصول االلتزامات المتعلقة بحصتها  ) أ(
  ".٩ ب" الى "  ٧ ب"من بالقيم المحددة طبقاً للفقرات 

 معدلة لتزامات المعترف بها مع أية فروق  االستثمار المستبعد واألصول واالعمل تسوية بين ) ب(
 .فى بداية الفترة السابقة مباشرة باقية فى األرباح المرحلة 

 من معيار "٢٤" و "١٥"ال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى الوارد بالفقرات  .١٣ب
عندما تعترف المنشأة باألصول وااللتزامات المرتبطة ) ٢٤(المحاسبة المصرى رقم 

 فى العملية المشتركة بقوائمها المالية المستقلة نتيجة تطبيق المتطلبات االنتقالية بحصتها
  . "١٢ ب"بالعملية المشتركة المشار اليها فى الفقرة 
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  )شرةاالفترة السابقة مب(االشارة الى 
 الى " ٢ ب"من فى الفقرات ) الفترة السابقة مباشرة(هو وارد عن ما  باالشارة الى – أ ١٣ ب

 ألية فترات سابقة مقارنة معدلةقوم بعرض معلومات ت ، فالمنشأة قد "١٢ ب"
معلومات عداد إاذا قامت المنشأة ب. ير مطالبة بالقيام بذلكغ، ولكنها معروضة

فى ) الفترات السابقة مباشرة(مبكرة فكل االشارات الى ال للفترات لةمقارنة معد
سابقة للفترة ها تعديالت قرأتها على أن سيتم "١٢ ب"الى " ٢ ب"  منالفقرات

  . المقارنة المعروضة
ير معدلة ألية فترات سابقة، فعليها غ اذا قامت منشأة بعرض معلومات مقارنة – ب ١٣ ب

 لم يتم تعديلها وتقرر أنها قد أعدت على أساس المعلوماتأن تحدد بوضوح أن 
  . ختلف ويشرح هذا األساسم

  .ملغاة .١٤ب
  سحب معايير المحاسبة المصرية

حصص الملكية فى المشروعات ) "٢٧(المصرى رقم  المحاسبة معيار المعيار ألغى هذا .١٥ب
 " .المشتركة
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  ) ج (ملحق
  

  يضاحيةاألمثلة اإل
  

 ولكنها ال تمثل جزءاً منه وهى تشرحه )٤٣(معيار المحاسبة المصرى رقم  األمثلة هذه ترافق
  . توفير دليل تفسيرى للمعيارغير مقصود منها  ولكن 

عند تخدم سالشخصية التى قد تهى حاالت افتراضية توضح األحكام هذه األمثلة  .١جـ
قد تكون األمثلة  وعلى الرغم من أن بعض. واقف مختلفةتطبيق هذا المعيار فى م

واردة فى النماذج الواقعية الفعلية ، فإن كل الحقائق والظروف ذات الصلة بنموذج 
  .  قد تحتاج أن تقيم عند تطبيق هذا المعيارحقيقى معين 

   خدمات االنشاء– ١مثال 
أنواع خدمات العديد من  إمداد أو تقديما هى م شركتان أنشطتههما) األطراف(أ و ب  .٢جـ

 عقد انجاز ليعمال معاًَ بغرض ياًتعاقد اًترتيب وقد وضعا اإلثنان. العامة والخاصةاالنشاء 
يحدد نسبة مشاركة  التعاقدى والترتيب. ينينتمع الحكومة بتصميم وٍانشاء طريق بين مد

  .  الخاص بتسليم الطريقالترتيبوينشئ سيطرة مشتركة على ) أ و ب ( 
 . الترتيبالتى يتم من خاللها تنفيذ ) سالمنشأة (منفصل كيان الترتيب راف أطكون  .٣جـ

باٍالضافة ٍالى ذلك . )أ و ب ( نيابة عن  العقد مع الحكومة) س(وتدخل المنشأة 
الرئيسى والملمح ) س( فى المنشأة بالترتيبيحتفظ باألصول واٍاللتزامات المرتبطة 

هما اللذان ) س( وليس المنشأة الترتيباف أطرهو أن ) س(للشكل القانونى للمنشأة 
  . بالمنشأةباٍاللتزامات الخاصة لديهما الحق فى األصول والتعهد 

   -:أوجد ما يلى) أ و ب (  التعاقدى بين فالترتيبٍاضافة ٍالى ذلك  .٤جـ
طراف على األ بين الترتيب  مقسمةتنفيذ ل الالزمةالحقوق على األصول  جميع   ) أ(

  . الترتيبفى  امأساس نسبة مساهمته
لجميع تعهدات التشغيل )  تضامنية ( لديهم مسئولية متعددة ومشتركة  األطراف  ) ب(

 فى ام نسبة مساهمته على أساسالترتيبالمالية المرتبطة بأنشطة والتعهدات 
  .الترتيب
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على أساس ) أ و ب (  بين الترتيبيتم اقتسام األرباح والخسائر الناتجة عن أنشطة ) ج    (
  . الترتيب فى امنسبة مساهمته

بتعيين مشغل سيصبح ) أ و ب (  األنشطة، يقوم اإلشراف على وتنسيق البغرض  .٥جـ
 دورالزمن ينتقل  وبعد فترة محددة من الترتيبلدى طرف من طرفى موظف 
)  ب  وأ( أتفق . بـالترتيرفى ــ لدى الطرف اآلخر من طإلى موظفالمشغل 

  ).ال أرباح وال خسائر(على أساس ستنفذ بواسطة موظفى المشغل على أن األنشطة 
باصدار فواتير خدمات  ) س( مع الحكومة تقوم المنشأة طبقاً للشروط المحددة بالعقد  .٦جـ

  األطرافاٍالنشاء ٍالى الحكومة نيابة عن 
  التحليل

ال يمنح شكلها القانونى فصل بين  من خالل كيان مستقل المشترك الترتيبيتم تنفيذ  .٧جـ
فاألصول واٍاللتزامات المحتفظ بها فى الكيان (مستقل ال والكيان الترتيبأطراف 

من خالل شروط متفق  يسرى هذا –) الترتيبالمستقل هى أصول وٍالتزامات طرفى 
لديهم الحق فى األصول ) أ و ب ( الترتيب والذى ينص على أنعليها بين أطراف 

لذا ). س(  لمستقل التى تنفذ من خالل الكيان ابالترتيب والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة
  . عملية مشتركة المشترك يعتبر الترتيب

مثل األصول ( فى قوائمه المالية بنصيبه فى األصول ) أ و ب (  من كليعترف  .٨جـ
الحسابات الدائنة (  مثل الترتيبونصيبه فى أية ٍالتزامات ناشئة عن )  والعمالءالثابتة

 ا منهموكذا يعترف كل. المتفق عليهاعلى أساس نسبة مساهمتهم ) طراف خارجيةأل
للحكومة بنصيبه فى اٍاليرادات والمصروفات الناشئة من خدمات اٍالنشاء المقدمة 

  ).ى ( خالل المنشأة 
    مشاركةتشغيلهيتم  مركز تسوق – ٢مثال 
بغرض  ) صالمنشأة (  مستقالً اً أسسا كيان)األطراف (شركتان لٍالستثمار العقارى .٩جـ

سيطرة  الترتيب التعاقدى بين أطراف الترتيبء ينشى. شراء وتشغيل مركز تسوق
والملمح الرئيسى للشكل ). ص(مشتركة على األنشطة التى تؤدى فى المنشأة 

الحق فى األصول أو التعهد باٍاللتزامات  أنها فقط التى لها) ص(القانونى للمنشأة 
وتتضمن تلك األنشطة . وليس ألى طرف من طرفى التعاقد  بالترتيب المرتبطة 

معداته مثل والمركز  ٍايجار متاجر التجزئة وٍادارة أماكن ٍانتظار السيارات وصيانة
 .  للمركز ككلللعمالء وقاعدة  ، باإلضافة إلى بناء سمعهالمصاعد 
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  :  يلىعلى ما  التعاقدى الترتيبشروط تشمل . ١٠جـ
 لترتيباأن أطراف  التعاقدى الترتيب وال يحدد –مركز التسوق ) ص(المنشأة تمتلك   ) أ(

 .  التسوقفى مركزلديهم حقوق 

) ص(و تعهدات المنشأة  بديون أو ٍالتزامات أملزمين بالوفاء غير الترتيبأطراف   ) ب(
غير قادرة على سداد ديونها أو أية ٍالتزامات أخرى أو ) ص(أصبحت المنشأة ٍاذا و

القيمة  كل طرف سيكون فى حدود فإن إلتزامخارجية، الوفاء بتعهداتها ألطراف 
 . فى رأس المالير المسددة من مساهمته غ

  ).ص( الحق فى بيع أورهن حصصهم فى المنشأة األطراف لدى ) ج    (
الذى يتمثل فى قيمة ( التسوق تشغيلكل طرف حصة فى الدخل الناشئ من   يستلم ) د  (   

  ).ص(طبقاً لنصيبه فى المنشأة )  تكاليف التشغيلاٍاليجار مخصوماً منه
  التحليل 

الكيان  من خالل كيان مستقل شكله القانونى يجعل الترتيب المشترك تنفيذ يتم .١١جـ
بمعنى أن األصول واٍاللتزامات المحتفظ بها فى  (الترتيبالمستقل صاحب الحق فى 

لتزامات طرفا وليست أصول واالكيان المستقل هى أصول وٍالتزامات هذا الكيان 
 التعاقدى ال تحدد أن أطراف تيبالترباٍالضافة ٍالى ذلك فٍان شروط ). الترتيب
 بدالً من .بالترتيبلديهم الحق فى األصول والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة  الترتيب
 صافى فىلديهم حق  الترتيب التعاقدى تقرر أن أطراف الترتيب شروط ذلك فإن

 ).ص(أصول المنشأة 

 أطراف  فال يوجد حقائق أو ظروف أخرى تشير ٍالى أنعلى أساس الوصف أعاله .١٢جـ
 بالترتيبالمرتبطة  لديهم حقوق جوهرية على المنافع اٍالقتصادية لألصول الترتيب

يعتبر   لذا. بالترتيبأن األطراف عليهم تعهدات  بالوفاء باٍاللتزامات المرتبطة  وأ
 .  مشروع مشتركالترتيب المشترك

جته معالكاستثمار ويتم ) ص( فى صافى أصول المنشأة  بحقوقهماألطرافيعترف  .١٣جـ
  . ستخدام طريقة حقوق الملكيةبامحاسبياً 
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   مشترك لمنتج تصنيع وتوزيع – ٣مثال 
إتفاق إطار (  ياً وتشغيلياً استراتيجاً اتفاق- الطرفان –) أ و ب ( الشركتان وضعت  .١٤جـ

فى ) المنتج ط(وتوزيع منتج ن بتصنيع اسوف يقوم اوطبقاً لما اتفقا عليه فانهم) عام 
  .ومختلفةأسواق متنوعة 

يتصف  مشترك وضع ترتيب على تصنيع وتوزيع األنشطة عن طريق الطرفاناتفق  .١٥جـ
  :  يلىبما

 ترتيب مشترك على تنفيذ النشاط الصناعى من خالل الطرفانوافق : نشاط التصنيع   ) أ(
التى ) المنشأة م( كيان منفصل شكلالتصنيع  ترتيب وقد أخذ).  التصنيعترتيب(

تزامات لواٍالبمعنى أن األصول (بة الحق  شكلها القانونى تعتبر هى صاحبموجب
وليست أصول ) م(هى أصول وٍالتزامات المنشأة ) م(المحتفظ بها لدى المنشأة 

 األطراف أنفسهمالزم  فقد  اإلطار العاملترتيب، طبقاً )أطراف الترتيبوٍالتزامات 
التصنيع طبقاً لحصص ترتيب المصنع بموجب ) ط(بشراء جميع ٍانتاج المنتج 

يخضع  آخر لترتيب) ط( المنتج الترتيبوالحقاً سيبيع طرفا ) م(تهم فى المنشأة ملكي
اً لتوزيع المنتج صصيخ أنفسهم والتى قد كونت الترتيب طرفى من مشتركة لسيطرة

 الترتيبأو  إتفاقية اإلطار العامال يحدد أى من . كما هو مذكور فيما يلى) ط(
 لديهما الحق فى األطرافتصنيع أن الالمرتبط بنشاط ) أ و ب (بين التعاقدى 

 .األصول أو التعهد باٍاللتزامات المرتبطة بنشاط التصنيع

 ترتيب مشتركتنفيذ نشاط التوزيع من خالل  على الطرفانوافق : نشاط التوزيع  ) ب(
)  دالمنشأة( فى كيان منفصل وقد نظم األطراف ترتيب التوزيع).  التوزيعترتيب(

بمعنى أن األصول (تعتبر هى صاحبة الحق شكلها القانونى  والذى بموجب
وليست ) د(أصول وٍالتزامات للمنشأة هى ) د(واٍاللتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة 

 التوزيع يطلب فإن ترتيب، إلتفاقية اإلطار العامطبقاً ). األطرافأصول وٍالتزامات 
 المختلفة والتى اجات فى األسواقطبقا لٍالحتي األطرافمن ) ط( من المنتج ٍاحتياجاته

 او إتفاقية اإلطار العام أى من ال يتعامل.  التوزيع ببيع المنتجترتيبقوم فيها ي
الحق فى  الترتيب أن لطرفى بل نشاط التوزيع مع) أ و ب (  التعاقدى بين الترتيب

 األصول والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة بنشاط التوزيع
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  :ما يلى وضعت عام فإتفاقية اإلطار الباٍالضافة ٍالى ذلك  .١٦جـ
حددها التى ي) ط(المنتج للوفاء بمتطلبات ) ط( التصنيع بٍانتاج المنتج سيقوم ترتيب   ) أ(

  .األطراف التوزيع على ترتيب
 لطرفى التصنيع ترتيبعن طريق ) ط(لمرتبطة ببيع المنتج االتجارية الشروط   ) ب(

   عليه بينر متفقعبس لألطراف) ط( التصنيع ببيع المنتج ترتيب سيقومو. الترتيب
 األطراف سيبيع وبالتالى. المتكبده طى كافة تكاليف اٍالنتاج سيغوالذى ) أ و ب (

  ). أ و ب  ( بينعليه  متفق بسعر التوزيع لترتيبالمنتج 
 طبقاً األطرافويله بواسطة  التصنيع سيتم تمترتيب يتحمله قد النقديةفى أى عجز   ) ج(

  ). م(لحصص ملكيتهم فى المنشأة 
  التحليل 

بتصنيع ) أ و ب(  الشروط التى من خاللها يقوم الطرفان إتفاقية اإلطار العام تضع .١٧جـ
 ٍاما خالل ترتيبات  مشتركة غرضهاوتلك األنشطة تؤدى من ). ط(وتوزيع المنتج 

  ).ط(تصنيع أو توزيع المنتج 
شكلها القانونى يمنح التى ) م( التصنيع من خالل المنشأة ترتيب األطرافينفذ  .١٨جـ

 اتفاقية اإلطار العامباٍالضافة ٍالى ذلك فال .  وبين المنشأةالترتيبفا الفصل بين طر
 حق ا لديهمالترتيبأظهرا أن طرفى  بنشاط التصنيع المرتبط التعاقدي الترتيباو 

أننا عندما ف  حال أيةعلى و. على أصول أو تعهد بٍالتزامات مرتبطة بنشاط التصنيع
 ترتيب ٍالى أن فقد توصل طرفى الترتيبان حسبالتالية فى النأخذ الحقائق والظروف 

    :  عملية مشتركةهوالتصنيع 
 ترتيبالمصنع بواسطة ) ط(من المنتج  اإلنتاج بشراء كل األطراف أنفسهمألزما   ) أ(

من أصول فى المنافع اٍالقتصادية الحقوق فعلياً ) أ وب (   فلدىوبالتالى. التصنيع
  .  التصنيعترتيب

الترتيب ى ف بٍاحتياجات الكمية والجودة لطرللوفاء) ط(ج  التصنيع المنتيصنع ترتيب ) ب(
  ترتيبلذا فإن.  التوزيع ترتيبفى ) ط(تج بالطلب على المن الوفاء  يستطيعانبحيث

بتقديم  الترتيب طرفى وإلتزامفى توليد تدفقات نقدية  األطرافعلى  يعتمد فقطالتصنيع 
 التعاقد  يشير ٍالى أن طرفىإنما التصنيع أية عجز نقدى يتحمل ترتيبويل عندما التم

التصنيع ألن تلك اٍاللتزامات ستسوى من خالل  بترتيب باٍاللتزمات الخاصة متعهدان
  . األطراف منأو عن طريق التمويل المباشر ) ط( للمنتج الترتيب  طرفىشراء

شكلها يمنح والتى ) د( التوزيع من خالل المنشأة ترتيب بتنفيذ األطرافيقوم  .١٩جـ
أى من باٍالضافة ٍالى ذلك فال يحدد . الترتيب بين المنشأة وطرفىالفصل القانونى 
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 لديهما األطرافالمرتبط بنشاط التوزيع أن  التعاقدى الترتيب أو إتفاقية اإلطار العام
  . والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة بنشاط التوزيعالحق فى األصول 

 المنافع هما الحق فى لدياألطرافتوجد حقائق أوظروف أخرى تحدد أن   ال  .٢٠جـ
لذا يعتبر ترتيب . بالترتيب األصول أو تعهد باٍاللتزامات المرتبطة اإلقتصادية من 
  .  اً مشتركاًالتوزيع مشروع

على سبيل (قوائمه المالية بنصيبه فى األصول فى ) أ و ب (  من يعترف كل   .٢١جـ
بيل المثال على س(ونصيبه فى أية ٍالتزامات ) والنقديةالثابتة المثال األصول 

). م(طبقاً لنسب وحصص ملكيتهم فى المنشأة ) طراف خارجيةالحسابات الدائنة أل
) ط(الناشئة من تصنيع المنتج  بنصيبه من المصرفات كل من الطرفينويعترف 

) ط(المنتج وأنصبتهما فى اٍاليرادات المرتبطة ببيع  التصنيع ترتيبالمحملة بواسطة 
  .  التوزيعلترتيب

 بحقوقهم فى صافى أصول ترتيب التوزيع كاستثمار وتتم  من الطرفينكل يعترف   .٢٢جـ
  .المحاسبة عنه بإستخدام طريقة حقوق الملكية 

  فرض آخر
  مسئوالًليسأن ترتيب التصنيع المشار إليه أعاله  اتفقا على الطرفين قدبٍافتراض أن  .٢٣جـ

  .لعمالء خارجيينبل أيضاً عن توزيعه ) ط(فقط عن تصنيع المنتج 
 لتوزيع المنتج ذلك المذكور أعاله  توزيع مثل ترتيبعمل  أيضاً على الطرفيناتفق  .٢٤جـ

باٍالضافة ٍالى األسواق ) ط( مساحة التوزيع للمنتج توسيع حصرياً للمساعدة فى ) ط(
  . المحددة

 التوزيع وال توجد نسبة ترتيبمباشرة الى ) ط( المنتج ايضاً  التصنيعترتيب يتبع .٢٥جـ
  . التصنيع ترتيبمن  لتزم ترتيب التوزيع بشرائه أو حجزهي لإلنتاج معينة

  التحليل 
 تأثيراً على الشكل القانوني للكيان المنفصل الـذى مـن           االفتراض الجديد  لم يحدث    . ٢٦جـ

 التصنيع او على الشروط التعاقدية المرتبطة بحقـوق طرفـي   ترتيبخالله يتم تنفيذ  
  فـى حـين   . بطه بترتيب التصنيع     المرت تعهد بااللتزامات ال فى االصول او     الترتيب

  اًترتيب ممول  ذاتياً ألنـه اصـبح قـادر          التصنيع   ترتيبصبح  انها تسببت فى ان ي    
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وبالتـالى يتحمـل   لعمـالء خـارجين   ) ط( المنـتج     ويـوزع   يتاجر بذاته على ان   
 يبيع ترتيب حتى إذا كان من الممكن ايضاً ان        و. االئتمانالطلب والمخزون و  مخاطر

 يكون ترتيب التصنيع معتمدال   التوزيع ففى هذا التصور   لترتيب) ط(التصنيع المنتج   
ففى هذه الحالـة    .  القيام بأداء انشطته بصورة مستمرة     ليستطيع الترتيبعلى طرفي   

  .اً مشتركاً التصنيع مشروع ترتيب يعتبر
  مشروع مشتركك التوزيع ترتيب لم يحدث تأثيراً على تصنيف االفتراض الجديد .٢٧جـ
 التصنيع وحقوقهم فى صافى ترتيب فى صافى اصول حقوقهم تيبالتر  طرفىيسجل .٢٨جـ

 باستخدام طريقة حقوق  عنهم المحاسبةوتتمستثمارات إ التوزيع كترتيباصول 
  .الملكية

   بنك مدار بصورة مشتركة-٤مثال 
 البنكية وادارة ام واستثماراتهماعلى ضم مساهمته) الطرفين( اتفق البنكان  أ و ب  .٢٩جـ

يأمل كال ). البنك ج(دمات عن طريق تكوين كيان مستقل االصول وانشطة الخ
ان االتفاقية يمكن ان ) أ(يعتقد البنك .  بطرق مختلفةيفيدهم الترتيبالطرفان فى ان 

إلستغالل تمكنه من تحقيق خططه االستراتيجية  لزيادة حجمه وتقديم فرصة 
جات  من خالل التوسع فى عرض المنتطموحاته الكاملة فى النمو العادى 

المدخرات المالية  ستدعم عروضه فى الترتيبان ) ب (بينما يتوقع. والخدمات
  .ومنتجات السوق 

يصبح الكيان المستقل صاحب ) ج(الملمح الرئيسي للشكل القانوني للبنك بموجب  .٣٠جـ
بمعنى ان االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى اصول (الحق 

يمتلك كالً من ). الترتيب فى وليست اصول والتزامات طروالتزامات الكيان المستقل
الباقية مملوكة % ٢٠والـ ) ج(من حصص ملكية البنك % ٤٠) أ و ب(البنكين 

)  أ و ب (اتفاقية حقوق المساهمين بين البنكين تنشئ . ألطراف اخرى متعددة
  .)ج(سيطرة مشتركة على انشطة البنك 

حتى فى  -اتفاقية غير قابلة لإللغاء فى )  و بأ  (البنكين  دخل باإلضافة الى ذلك  .٣١جـ
 كال البنكان على تقديم تمويل متساوي القيمة عند بموجبهاأتفق  - حاالت النزاع

ة قملتزم بالتشريعات المطب) ج( للتأكد من ان البنك الحاجة بشكل تضامنى ومشترك
هدات المقدمة واللوائح البنكية ويضمن اية تعهدات قدمت للسلطات البنكية وهذه التع

 ملتزم) ج( للتأكد ان البنك ألية اموال مطلوبة% ٥٠من كل طرف بنسبة 
  . بالتشريعات واللوائح البنكية
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  التحليل 
على  القانوني ينص شكله والذى المشترك من خالل كيان مستقل الترتيبأ يتم تنفيذ  .٣٢جـ

عاقدي ان  التالترتيبوال تحدد شروط .  والكيان المستقلالترتيببين طرفي الفصل 
ولكنها ) ج(والتعهدات بااللتزامات للبنك   لديهما حقوق على االصولالترتيبطرفي 

وال تعد ). ج(ا حقوق على صافى االصول فى البنك م لديهالترتيب ان طرفي تحدد
غير قادر على االلتزام ) ج( الدعم إذا كان البنك الترتيب لتقديمالتعهدات من طرفى 

التعاقد بالتزامات  طرفى من اًدهتعوائح البنكية فى ذاتها بالتشريعات المطبقة والل
 لديهم الترتيب ئق او ظروف اخرى تشير الى ان طرفىوال توجد اية حقا). ج(البنك 
 تعهدات بالتزامات ااو لديهم) ج( المنافع االقتصادية ألصول البنك على فعلياًالحق 
  .اً مشتركاً مشروع المشتركالترتيبلذا يعبر) ج(البنك 

كاستثمارات ) ج(بحقوقهم فى صافى اصول البنك ) أ و ب(يعترف كال من البنكين  .٣٣جـ
  . باستخدام طريقة حقوق الملكيةالمحاسبة عنهاويتم 

   انشطة استكشاف وتطوير وانتاج البترول والغاز– ٥مثال 
) ع( مشترك تشغيلواتفاقية ) هـالمنشأة  ( منفصالًاًكيان) أ و ب(الشركتان كونت  .٣٤جـ

الملمح الرئيسي ). و(نشطة استكشاف وتطوير وانتاج البترول والغاز فى البلد لتنفيذ ا
 بمعنى أن  (الحقيجعل الكيان المنفصل هو صاحب ) هـ للمنشأة (للشكل القانوني 

االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المنفصل هى اصول والتزامات المنشأة 
 .)الترتيب ىوليست اصول والتزامات طرف

تصاريح بممارسة أنشطة استكشاف وتطوير وإنتاج ) هـ(المنشأة ) و(البلد نحت م .٣٥جـ
  .)حقول ( والغاز فى منطقة محددةلالبترو

اتفاقية المساهمين واتفاقية التشغيل المشترك المتفق عليها بواسطة طرفي  حددت .٣٦جـ
ة الشروط الرئيسييمكن تلخيص  و. التعاقد حقوقهم وتعهداتهم المرتبطة بتلك االنشطة

   :فيما يلىلتلك االتفاقيات 
  اتفاقية المساهمين

وكل .  من عضو مجلس ادارة من كل طرف)هـ(يتكون مجلس ادارة الشركة  .٣٧جـ
 لتمريرالموافقة الجماعية مطلوبة  ، ) هـ( فى المنشأة األسهممن % ٥٠طرف لديه 

  .اى قرار
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  ) ع( اتفاقية التشغيل المشترك 
تتكون اللجنة من شخص ممثل من كل . تشغيلتشكل اتفاقية التشغيل المشترك لجنة  .٣٨جـ

 .داخل لجنة التشغيل% ٥٠ لهكل طرف . طرف

تعتمد لجنة التشغيل الموازنات وبرامج العمل المرتبطة باألنشطة والتى تتطلب ايضاً  .٣٩جـ
طراف التعاقد كمشغل وهو أحد أوتم تعيين . موافقة جماعية من ممثلي كل طرف

  .المعتمدةداء برامج العمل أدارة وإمسئول عن 
نشطة أالحقوق والتعهدات الناشئة من أن ) ع(تحدد اتفاقية التشغيل المشترك  .٤٠جـ

 بنسبة الترتيبنتاج سوف يتم تقسيمها على اطراف االستكشاف والتطوير واإل
أن األطراف وتحديداً فاتفاقية التشغيل المشترك تحدد ). ـه(مساهمتهم فى المنشأة 

  : يقتسمون
التطوير تمنح للمنشأة تصاريح ئة من االستكشاف والحقوق والتعهدات الناش  ) أ(

 اية  تأهيل المواقعإعادةإلتزامات على سبيل المثال التصاريح ) (ـه(
 .)اتاوات وااللتزامات الضريبية

 .االنتاج  ) ب(

  .كل التكاليف المرتبطة ببرامج العمل  ) ج(
ة  نقديعن طريق طلبيتم تغطية التكاليف التى تم تحملها والمرتبطة ببرامج العمل  .٤١جـ

قد فى الوفاء بالتعهدات النقدية يطالب إذا اخفق احد اطراف التعاو. األطرافمن 
تعتبر القيمة و). هـ(الطرف االخر بالمساهمة بالمبلغ الذى لم يتم الوفاء به للمنشأة 

  .التى لم يتم الوفاء بها كدين على الطرف المقصر تجاه الطرف االخر
  التحليل

من خالل كيان مستقل والذى يحقق   المشتركرتيبالت بتنفيذ الترتيبطراف أيقوم  .٤٢جـ
ويكون لدى اطراف .  والكيان المستقلالترتيبالً بين اطراف صشكله القانونى ف

 القدرة على اعادة تقديراتهم لحقوقهم وتعهداتهم الناشئة من الشكل القانونى الترتيب
ذلك عن طريق بعمل قاموا  وقد.  من خاللهالترتيبللكيان المستقل الذى يتم تنفيذ 

االتفاق على شروط فى اتفاقية التشغيل المشترك والتى تمنحهم الحقوق في االصول 
علي سبيل المثال االستكشاف والتطوير والتصاريح واالنتاج واية اصول اخرى (
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على سبيل المثال جميع التكاليف (والتعهدات بااللتزامات ) ن االنشطةمناشئة 
لذا يعتبر الترتيب ) هـ( فى المنشأة والموجودة) عمل والتعهدات الناشئة من برامج ال

 . عملية مشتركةالمشترك

فى قوائمها المالية بأنصبتهم من االصول ) ب(والشركة ) أ( من الشركة تعترف كل .٤٣جـ
بنفس و. ساس نسب مشاركتهم المتفق عليهاأ على الترتيبن عناشئة  واية التزامات

نصبتهم من أمن بيع (ن االيراد هذا االساس يعترف كل طرف ايضاً بنصيبه م
  . فى المصروفاتونصيبه) المنتج

   اتفاقية تسييل الغاز الطبيعى– ٦مثال 
. حقل غاز غير مطور والذى يحتوى على مصادر غاز كبيرة) أ(تمتلك الشركة  .٤٤جـ

 فقط ان حقول الغاز ستكون ذات جدوى اقتصادية إذا تم بيع الغاز) أ( الشركة قدرت
سيل الغاز ممصنع وللقيام بذلك يجب بناء ). خارجية( البحار سواق عبرألعمالء فى 

 ).خارجية( اسواق عبر البحار إلى نقله بواسطة السفن بحيث يمكنلتسييل الغاز 
لكى تطور وتدير حقل الغاز ) ب( مشترك مع الشركة ترتيب) أ( الشركة دخلت .٤٥جـ

حقل ساهمة بالمعلى ) أ و ب ( الشركتان اتفقت هذا الترتيب فى ظل ، و هيليستو
  .) ج(الغاز والنقدية على التوالي فى الكيان المستقل 

من ملكية % ٥٠ الترتيبطرف من اطراف يأخذ كل  تلك المساهمات فى مقابل
) ج( والملمح الرئيسي للشكل القانوني للمنشأة .)ج(حصص الملكية فى المنشأة 

لتزامات المحتفظ بمعنى ان االصول واال(هى صاحبة حق الملكية ) ج(يجعل المنشأة 
صول أوليست هى هى أصول وإلتزامات الكيان المستقل بها فى الكيان المستقل 

  .)الترتيبطراف أوالتزامات 
  :مايلىبين األطراف   التعاقدييحدد الترتيب .٤٦جـ

.  )ج(دارة المنشأة إتعيين عضوين بمجلس ) ب(و ) أ(يجب على كل من الشركتين   ) أ(
االستثمارات   و)ج( المنشأة استراتيجيةاع على دارة باإلجمن يوافق مجلس اإلأيجب و

 .التى تقوم بها
نشطة أ الغاز بما فى ذلك ومصنع تسييلاالدارة اليومية لحقل الغاز يتم تنفيذ    ) ب(

 متفق لتوجيهات مشتركةطبقاً ) ب(عن طريق موظفي الشركة ) االنشاءات(التطوير 
عند ) ب(ليف التى تحملتها برد التكا) ج(المنشأة تقوم و. الترتيبطراف أ بينعليها 

 . الغازمصنع تسييلدارة حقل الغاز و إ
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 السائل مسئولة عن الضرائب واالتاوات على االنتاج ومبيعات الغاز) ج(المنشأة    ) ج(
 عادةإ النشاط الطبيعى مثل حساب الموردين وفى إطارة وكذلك االلتزامات المتكبد

 .نهاء االلتزاماتإتهيئة الموقع و

 الترتيبنشطة المنفذة فى انصبة متساوية فى الربح من األ) أ و ب( الشركتان لدى  ) د(
 .)ج( تستحق انصبة متساوية فى التوزيعات المؤداه بواسطة المنشأة وبالمثل

و تعهدات أ الى طرف حقوق على االصول أن التعاقدى الترتيبال يحدد  .٤٧جـ
  .)ج(بااللتزامات فى المنشأة 

ين اتفاقية تمويل مع مجموعة من المقرضخول فى دال) ج(قرر مجلس ادارة المنشأة  .٤٨جـ
للتطوير اجمالى التكلفة  ويقدر يل الغاز لتمويل تطوير حقل الغاز وأنشأ مصنع تسي

  .جنيه مليون ١٠٠٠  بمبلغ واإلنشاء
يحدد و. جنيه  مليون ٧٠٠قرض قيمته ) ج(مجموعة المقرضين للمنشأة قدمت  .٤٩جـ

فقط إذا ) أ و ب (لشركتينا الرجوع على الحق فى لهمرضين  بأن المقالترتيب
 مصنعفى الوفاء باتفاقية القرض اثناء تطوير حقل الغاز وإنشاء ) ج(اخفقت المنشأة 

لسداد القرض ) أ و ب( واتفق المقرضين انهم لن يرجعوا على الشركتين. الغاز
 قامت بتقدير ان النقدية على انهامسيل الغاز فى االنتاج مصنع بمجرد ان يكون 

لمقابلة  كافية من مبيعات الغاز السائل ستكون ستتولد  والتى)ج(المنشأة  إلىالداخلة 
على الرغم من ان المقرضين فى هذا التوقيت ليس لديهم الحق و. تسديدات القرض

 اخفاق فى مقابل بحماية فالمقرضين يحتفظون ) أ و ب( فى الرجوع على الشركتين 
  .غاز التسييل مصنع عن طريق الحجز على ) ج(المنشأة 

  التحليـل
شكله القانونى فصل يحدد  من خالل كيان منفصل والذى الترتيب المشتركيتم تنفيذ  .٥٠جـ

ان لطرفى   التعاقديةالترتيبوال تحدد شروط .  والكيان المستقلالترتيببين طرفى 
ن أ ولكنها تحدد) ج( بااللتزامات للمنشأة الترتيب الحق على االصول او التعهد

حق الرجوع  وال يمثل ). ج( صافى اصول المنشأة فىلحق  لديهم االترتيبطرفى 
بمعنى ان  (اثناء تطوير حقل الغاز وإنشاء مسيل الغاز الطبيعى لترتيبات التمويل 

 الزام على طرفى  بذاته)الشركتين أ و ب تقدم ضمانات منفصلة اثناء هذه المرحلة
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التزام على المنشأة بمعنى ان القرض هو ) ج(المنشأة الترتيب بالتعهد بإلتزامات 
التزامات مستقلة والتى تتمثل فى ضمانهم لتسديد ) أ و ب(الشركتان لدى ). ج(

  .التطوير واإلنشاءمرحلة فى سداد القرض اثناء ) ج(القرض إذا اخفقت المنشأة 
a.  لديهم الترتيبال توجد اية حقائق او ظروف اخرى تشير الى ان طرفى  

) ج(ية  صافى اصول المنشأة حق كامل على كل المنافع االقتصاد
  كاستثمار ويتم معالجته محاسبياً بطريقة حقوق الملكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

١١٢٧

  
  
  
  
  
  

  معيار احملاسبة املصرى رقم 
)٢٠١٥) ٤٤  

  اإلفصاح عن احلصص فى املنشآت األخرى
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١١٢٨

  ٢٠١٥ )٤٤(رقم   المصرىمعيار المحاسبة
  اإلفصاح عن الحصص فى المنشآت األخرى

  
  المحتويات

  
  الفقرات  

  ٤-١  هدف المعيار
  ٤-٢  تحقيق الهدف
  ٦-٥  نطاق المعيار

  ٩-٧  مةاألحكام واالفتراضات الها
  ١٩- ١٠  الحصص فى الشركات التابعة 

 غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها الحقوق/ األقلية حقوق 
  ١٢  النقدية

  ١٣  طبيعة ونطاق القيود الهامة
طبيعة المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المنشآت ذات الهيكل 

  ١٧-١٤  الخاص المجمعة 
شركة األم فى الشركة التابعة والتى ال  فى حصة ملكية الاتآثار التغيير

  .تؤدى إلى فقد السيطرة 
  
١٨  

  ١٩  آثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية 
  ٢٣- ٢٠  الحصص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة

ة ونطاق التأثيرات المالية لحصص المنشأة فى الترتيبات المشتركة عطبي
  والشركات الشقيقة 

  
٢٢-٢١  

المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المشروعات المشتركة والشركات 
  ٢٣  الشقيقة 

  ٣١- ٢٤  ذات الهيكل الخاص غير المجمعة الحصص فى المنشآت 
  ٢٨-٢٦  طبيعة الحصص
  ٣١-٢٩  طبيعة المخاطر

      رشادات التطبيق إ
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  ٢٠١٥) ٤٤( المصري رقم ةعيار المحاسبم
  اإلفصاح عن الحصص فى المنشآت األخرى 

  
  هدف المعيار

 لمستخدمى  التى تتيحت باإلفصاح عن المعلوماالمنشأةإلزام  هدف هذا المعيار الىي - ١
 :قوائمها المالية تقييم

 .طبيعة حصصها فى المنشآت األخرى والمخاطر المصاحبة لها   ) أ(
  .ك الحصص على مركزها المالى وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية تأثيرات تل) ب(   و

 تحقيق الهدف 
 :على المنشأة اإلفصاح عن " ١"لتحقيق الهدف الوارد فى الفقرة  - ٢

فتراضات الهامة التى أفترضتها المنشأة لتحديد طبيعة حصتها فى األحكام واال  ) أ(
لمشترك التى تملك فيه المنشأة األخرى أو الترتيب اآلخر وتحديد نوع الترتيب ا

 ").٩"إلى " ٧"الفقرات من ( حصة 
 :المعلومات عن حصصها فى   ) ب(

 ").١٩"إلى " ١٠"الفقرات من ( الشركات التابعة  )١(
  ").٢٣"إلى " ٢٠"الفقرات من ( الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة ) ٢(         و
المنشآت ذات ( يها المنشأة تسيطر علال والتى الخاص المنشآت ذات الهيكل ) ٣(         و

 .")٣١"إلى " ٢٤"الفقرات من ( )المجمعةغير الهيكل الخاص 
المطلوبـة  إذا لم تحقق اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار إلى جانب اإلفصاحات             - ٣

، فعلى المنشأة أن تفـصح      " ١"بموجب معايير المحاسبة المصرية األخرى هدف الفقرة        
 .ورية أخرى لتحقيق ذلك الهدف عن أية معلومات إضافية ضر

تدرس المنشأة مستوى التفاصيل الالزم لتلبية هدف اإلفصاح ومدى التركيز على كل من              - ٤
وتقوم المنشأة بتجميع أو تجزئة اإلفصاحات بطريقـة  . المتطلبات الواردة فى هذا المعيار  

ير الهامة ال تؤدى إلى إخفاء المعلومات المفيدة بسبب عرض كمية كبيرة من التفاصيل غ      
 ").٦أت"إلى " ٢أت" الفقرات راجع(أو تجميع بنود ذات خصائص مختلفة 

 نطاق المعيار 
 : لك حصة فى أى مما يلى تطبيق هذا المعيار تينبغى على المنشأة التى تم - ٥

 .الشركات التابعة   ) أ(
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 ).أى العمليات المشتركة أو المشروعات المشتركة(الترتيبات المشتركة   ) ب(
  .ة الشركات الشقيق)ج(
  .المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة) د(

 :ال ينطبق هذا المعيار على - ٦
خطط مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة أو خطط مزايا العـاملين األخـرى طويلـة                 ) أ(

   . "مزايا العاملين ") ٣٨( التى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم األجل
 ينطبق عليها معيار المحاسبة المـصرى رقـم      التىوالقوائم المالية المستقلة للمنشأة       ) ب(

لكن إذا كان لدى المنشأة حصص فى منشأة ذات          .  "القوائم المالية المستقلة  " ) ١٧(
، لى أنها قوائمها المالية الوحيدة    هيكل خاص غير مجمعة وتعد قوائم مالية مستقلة ع        
د إعدادها تلك   عن" ٣١"إلى  " ٢٤"فعليها أن تطبق المتطلبات الواردة فى الفقرات من         

 .القوائم المالية المستقلة
حصة تحتفظ بها المنشأة التى تشارك فى ترتيب مشترك ، ولكن ال تملك سـيطرة               ) ج(

الترتيب او كانت مشتركة عليها ، إال إذا أدت تلك الحصة إلى وجود نفوذ مؤثر على       
  .حصة فى منشأة ذات هيكل خاص 

  لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم   ا وفقاً حصة فى منشأة أخرى تتم المحاسبة عليه      ) د(
  :المنشأة هذا المعيار عندما تطبق  ومع ذلك، " األدوات المالية) " ٢٦(
تكون الحصة عبارة عن حصة فى شركة شقيقة أو مشروع مشترك يتم قياسـها              ) ١ (

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، وفقاً لمعيار المحاسبة المـصرى             
  ".إلستثمارات فى الشركات الشقيقة ا) "١٨(رقم 

  .تكون الحصة عبارة عن حصة فى منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة ) ٢(أو
 األحكام واإلفتراضات الهامة

فتراضات الهامـة التـى قامـت بهـا         اإلنشأة عن المعلومات حول األحكام و     تفصح الم  - ٧
 :عند تحديد ) إلفتراضاتوالتغيرات على تلك األحكام وا(
وارد فـى  هـو  طرة على منشأة أخرى ، أى الكيان المستثمر فيـه كمـا      امتالك سي   ) أ(

 ."القوائم المالية المجمعة) "٤٢( من معيار المحاسبة المصرية رقم "٦"و" ٥"الفقرات 
  .إمتالكها سيطرة مشتركة على ترتيب أو نفوذ مؤثر على منشأة أخرى ) ب(و
عند تنظـيم هـذا   ) ع مشتركأى عملية مشتركة أو مشرو( نوع الترتيب المشترك   )  ج(و

  .الترتيب من خالل شركة أو تنظيم مستقل 
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تشمل تلك التـى  " ٧" الفقرة   اإلفصاح عنها بموجب   يتملهامة التى   فتراضات ا األحكام واال  - ٨
قامت بها المنشأة عندما تؤدى التغييرات فى الحقائق والظروف إلى تغيير اإلستنتاج عن             

 .نفوذ مؤثرلرة مشتركة أو سيطلسيطرة ، أو لمدى امتالك المنشأة 
ينبغى على المنشأة أن تفصح مثالً عن األحكام واإلفتراضات الهامة          " ٧"لإللتزام بالفقرة    - ٩

 :التى تمت عند تحديد 
من نصف حقوق التصويت فى   ألكثر  عدم سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها          ) أ(

 .المنشأة األخرى 
من نصف حقوق التـصويت فـى       سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها ألقل          ) ب(

 .المنشأة األخرى 
مـن معيـار    " ٧٢أت"إلـى   " ٥٨أت" الفقرات مـن     راجع( كونها وكيالً أو أصيالً     ) ج(

   ) .٤٢(المحاسبة المصرى رقم 
أو أكثر من حقوق التصويت فى      % ٢٠عدم امتالك نفوذ مؤثر رغم امتالكها لنسبة        ) د(

  .المنشأة األخرى 
من حقوق التـصويت فـى      % ٢٠م امتالكها لنسبة تقل عن      تمتعها بنفوذ مؤثر رغ   ) ه(

  .المنشأة األخرى 
 الحصص فى الشركات التابعة 

 :خدمى القوائم المالية المجمعة منتفصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مست -١٠
  :فهم   ) أ(

 .المنشآت المكونة للمجموعة  )١(
دفقاتها النقديـة   وت غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة       الحقوق/ األقلية  حقوق  ) ٢(و

   ") .١٢"الفقرة(
 : تقييم ) ب(و

ق القيود الهامة على قدرة المنشأة على الوصـول إلـى أصـول             طبيعة ونطا  )١(
 . ")١٣"الفقرة ( المجموعة أو استخدامها وتسوية إلتزاماتها 

طبيعة المخاطر المصاحبة لحصتها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص المجمعة          ) ٢(و
  ").١٧"إلى " ١٤"الفقرات من ( والتغييرات فيها 

آثار التغييرات فى حصص ملكية الشركة األم فى الشركة التابعة التى ال تؤدى          ) ٣(و
  ").١٨"الفقرة ( إلى فقدان السيطرة 
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  ") .١٩"الفقرة(أثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية ) ٤(و
لمستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعة قد       ا التابعة   ةكعندما تكون القوائم المالية للشر     -١١

أعدت فى تاريخ أو عن فترة مالية تختلف عن تاريخ أو الفترة الماليـة للقـوائم الماليـة       
، )٤٢( من معيار المحاسبة المصرى رقم       )"٩٣أت"و" ٩٢أت "الفقرتين راجع( المجمعة  

 :فينبغى على المنشأة أن تفصح عن 
 . عنها القوائم المالية لتلك الشركة التابعة تاريخ نهاية الفترة المعد  ) أ(

  .سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة ) ب(    و
  غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية الحقوق/ األقلية حقوق 

تفصح المنشأة لكل من شركاتها التابعة التى يوجد بها حقـوق حـصة غيـر مـسيطرة          -١٢
 : ائم المالية عما يلى جوهرية للمنشأة المعدة للقو

 .إسم الشركة التابعة   ) أ(

وبلد التأسيس إذا كانت تختلـف عـن مكـان األعمـال            ( مكان األعمال الرئيسى      ) ب(
 .للشركة التابعة ) الرئيسى

  . غير المسيطرة الحقوق/ األقلية نسبة حقوق ) ج(
رة غير المـسيط  الحقوق  / األقلية  نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها من قبل حقوق         ) د(

  .إذا كانت تختلف عن نسبة حصص الملكية المحتفظ بها 
من أربـاح و خـسائر الـشركة        غير المسيطرة   الحقوق  / األقلية  نصيب حقوق   ) هـ(

  .التابعة
غير المسيطرة المتراكمة فى الشركة التابعـة فـى         الحقوق  / األقلية  إجمالى حقوق   ) و(

  .نهاية الفترة المالية 
  ").١٠أت" الفقرة راجع(  الشركة التابعة معلومات مالية ملخصة عن) ز(

 طبيعة ونطاق القيود الهامة 
 : تفصح المنشأة عما يلى  -١٣

على قدرتها فى الوصول    ) قانونية والتعاقدية والتنظيمية  ، القيود ال  مثالً( قيود الهامة   ال  ) أ(
 :إلى أصول المجموعة واستخدامها وتسوية إلتزاماتها مثل

ـ  تلك القيود التى تحد من قدرة ال       )١( ويل ـشركة األم أو شركاتها التابعة علـى تح
 .المنشآت األخرى ضمن المجموعة ) أو من(النقد أو األصول األخرى إلى 
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الضمانات أو المتطلبات األخرى التى تقيـد توزيـع أربـاح األسـهم أو أى                )٢(
أو (أو اإلقتراض أو اإلقـراض إلـى   توزيعات راسمالية أخرى التى يتم دفعها  

 .ضمن المجموعة المنشآت األخرى ) من
غير المسيطرة والتى قد تحد     الحقوق  / لحقوق األقلية    طبيعة ونطاق الحقوق الوقائية     ) ب(

استخدامها أو تسوية إلتزاماتهـا  أو من قدرة المنشأة للوصول إلى أصول المجموعة      
كما هو الحال عندما تكون الشركة األم ملزمة بتسوية إلتزامات الشركة التابعة قبل             (

 غير المسيطرة على الوصـول      الحقوق/ األقلية  اتها أو وجوب موافقة     تسوية إلتزام 
 ).تهااإلى أصول الشركة التابعة أو لتسوية إلتزام

القيم المدرجة بالقوائم المالية المجمعة لألصول واإللتزامات التى تنطبق عليها تلـك            ) ج(
  .القيود 

ل الخاص شأة فى المنشآت ذات الهيكنطبيعة المخاطر المصاحبة لحصص الم
 المجمعة 

تفصح المنشأة عن بنود أية إتفاقيات تعاقدية يمكـن أن تقتـضى مـن الـشركة األم أو                  -١٤
شركاتها التابعة توفير الدعم المالى للمنشأة ذات الهيكل الخاص المجمعة ، بما فى ذلـك               

ة للقوائم المالية إلـى الخـسارة   األحداث أو الظروف التى يمكن أن تعرض المنشأة المعد 
 ، أسباب ترتيبات السيولة أو التصنيف اإلئتمانى التى قد تؤدى إلى إلزام المنـشأة               مثالً(

 ).لها ذات الهيكل الخاص أو توفير الدعم المالى ةبشراء أصول المنشأ
الشركة األم أو أى من شركاتها التابعة ، خالل الفترة الماليـة ودون وجـود               إذا قدمت    -١٥

ذات هيكل خاص مجمعة    لياً أو دعماً آخر إلى منشأة       إلتزام تعاقدى للقيام بذلك ، دعماً ما      
، فينبغى  ) رة عنها ات الهيكل الخاص أو األدوات الصاد     مثالً ، شراء أصول المنشأة ذ     ( 

 : على المنشأة اإلفصاح عن 
نوع ومبلغ الدعم المقدم بما فى ذلك الحاالت التى سـاعدت فيـه الـشركة األم أو                   ) أ(

 .كل الخاص فى الحصول على الدعم المالى لمنشأة ذات الهيلشركاتها التابعة 
  .أسباب تقديم الدعم ) ب(و
إذا قدمت الشركة األم أو أى من شركاته التابعة خالل الفترة المالية ودون وجود إلتـزام       -١٦

لم يكـن يـتم    أو دعماً آخر إلى منشأة ذات هيكل خاص للقيام بذلك ، دعماً مالياً   تعاقدى  
تجميعها من قبل وأدى الدعم إلى سيطرة المنشأة على المنـشأة ذات الهيكـل الخـاص                
فينبغى على المنشأة اإلفصاح عن توضيح للعوامل ذات العالقة فى الوصول إلـى هـذا               

 .القرار 
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تفصح المنشأة عن أية نية حالية  لتوفير الدعم المالى أو دعم آخـر إلـى المنـشأة ذات            -١٧
ذات الهيكـل الخـاص فـى       ص المجمعة بما فى ذلك النية لمساعدة المنشأة         الهيكل الخا 

  .الحصول على الدعم المالى

 ة التابعة التـى ال تـؤدى إلـى فقـد    آثار التغييرات فى حصة ملكية الشركة األم فى الشرك  
 السيطرة 

تعرض المنشأة جدوالً يبين االثر على حقوق ملكية مساهمى الشركة األم نتيجة التغييـر             -١٨
 .فى حصة الملكية فى الشركة التابعة والتى ال تؤدى إلى فقد السيطرة 

  السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية دآثار فق

من معيـار   " ٢٥"المحسوب وفقاً للفقرة    ) إن وجد (تفصح المنشأة عن الربح أو الخسارة        -١٩
 : )٤٢( المحاسبة المصرى رقم 

ن قياس أى استثمار متبقى فـى الـشركة التابعـة           جزء الربح أو الخسارة الناتج ع       ) أ(
 .فقد السيطرة السابقة بقيمته العادلة فى تاريخ 

 االعتـراف بـالربح أو    فيـه  الذى تـم  ) ة الدخل مقائ( البند فى الربح أو الخسارة      )  ب(و
  ).كل منفصل شإذا لم يكن قد تم عرضها ب( الخسارة 

  ةالحصص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيق
 :ستخدمى قوائمها المالية من تقييمفصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مت -٢٠

الطبيعة والمدى والتأثيرات المالية لحصصها فى الترتيبات المـشتركة والـشركات             ) أ(
شقيقة بما فى ذلك طبيعة وتأثيرات عالقتها التعاقدية مع المستثمرين اآلخرين ممن            لا

 والشركات الشقيقة   اً على الترتيبات المشتركة    مؤثر مشتركة أو نفوذاً  يملكون سيطرة   
 ").٢٢"و " ٢١ "الفقرتين(

طبيعة المخاطر المصاحبة لحصصها فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقة         ) ب(و
  ").٢٣"الفقرة ( والتغييرات فيها 

ـ      المالية  طبيعة ونطاق والتأثيرات     شتركة والـشركات   لحصص المنشأة فى الترتيبـات الم
 الشقيقة 

 :تفصح المنشأة -٢١
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بالنسبة للمنشأة بالنسبة للترتيب المشترك والشركة الشقيقة التى يكون لها أهمية نسبية          ) أ(
 :المعدة للتقارير

 .ترتيب المشترك أو الشركة الشقيقةإسم ال )١(
مـثالً ، مـن     (شقيقة  لطبيعة عالقة المنشأة مع الترتيب المشترك أو الشركة ا        ) ٢(و

المشترك أو الشركة الشقيقة وما إذا كانت       خالل وصف طبيعة أنشطة الترتيب      
  ).إستراتيجية بالنسبة ألنشطة المنشأة

وبلد التأسيس ، إذا كان مختلفاً عن مكـان األعمـال       ( مكان األعمال الرئيسى    ) ٣(و
  .للترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة ) الرئيسى 

 ، ونسبة حقـوق     نسبة الملكية أو حصة المشاركة المحتفظ بها من قبل المنشأة         ) ٤(و
 .التصويت المحتفظ بها ، إذا كانت مختلفة وكان ذلك ممكناً 

بالنسبة لكل مشروع مشترك أو شركة شقيقة لها أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة               ) ب(
 :للقوائم المالية 

ما إذا كان االستثمار فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة يقاس بإستخدام             )١(
 .أو بالقيمة العادلة طريقة حقوق الملكية 

 حول المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة كما هـو          ملخصةمعلومات مالية    )٢(
 ".١٣أت"، " ١٢أت "الفقرتينوارد فى 

القيمة العادلة إلستثمارها فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة ، إذا كـان             )٣(
ع وذلك فى حالة قياس الحصة فى المشرو      هناك سعر سوق معلن لالستثمار ،       

 .يقة بإستخدام طريقة حقوق الملكيةالمشترك أو الشركة الشق
حول استثمارات المنشأة فـى     " ١٦أت"المعلومات المالية كما هى محددة فى الفقرة        ) ج (

  :ت الشقيقة غير الهامة بشكل منفردالمشروعات المشتركة والشركا
  . المشتركة غير الهامة بشكل منفصلكإجماليات لكافة المشروعات) ١(  
  .ت الشقيقة غير الهامة بشكل منفردكإجماليات لكافة الشركا) ٢(  

 :تفصح المنشأة أيضاً عن -٢٢
مثالً ناتجة عن ترتيبـات أقتـراض أو متطلبـات          (طبيعة ونطاق اى قيود جوهرية        ) أ(

تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية مع المستثمرين ممن يملكون الـسيطرة المـشتركة أو             
على قدرة المـشروعات    ) أو الشركة الشقيقة  رك   المؤثر على المشروع المشت    النفوذ

المشتركة أو الشركات الشقيقة على تحويل األموال إلى المنشأة فى شـكل أربـاح              
 .األسهم النقدية أو تسديد القروض التى قدمتها المنشأة 
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عندما تكون القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة المـستخدمة فـى               ) ب(
الملكية تم إعدادها فى تاريخ أو عن فترة تختلف عن تاريخ أو            تطبيق طريقة حقوق    

 :فترة المنشأة 

 .نهاية الفترة المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة تاريخ  )١(

  .أسباب استخدام قوائم مالية فى تاريخ أو عن فترة مختلفة ) ٢(و
ترف بهـا عـن     قيقة غير المع  شالحصة فى خسائر المشروع المشترك أو الشركة ال       ) ج(

الفترة المالية وبشكل تراكمى ، وذلك إذا توقفت المنشأة عن االعتراف بحصتها مـن          
  .خسائر المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية 

 المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقة 
 : عن اإلفصاحينبغى على المنشأة  -٢٣

 بالمشروعات المشتركة بشكل منفصل عـن     ةاإللتزامات التى تخص المنشاة والمتعلق      ) أ(
 " .٢٠أت "إلى " ١٨أت"قيمة اإللتزامات األخرى كما هو محدد فى الفقرات من 

 االلتزامـات  والمخصـصات   ) " ٢٨(وفقاً ألحكام معيار المحاسبة المصرى رقـم          ) ب(
 تفصح عن اإللتزامـات المحتملـة    على المنشأة أن   ،" واألصول المحتملة   المحتملة  

            المـشتركة أو الـشركات الـشقيقة       المـشروعات صصها فى   ح والمتعلقة ب  الفعلية
 بشكل مشترك مـع مـستثمرين       الفعليةو تشمل حصتها من اإللتزامات المحتملة       ( 

آخرين يملكون سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المشاريع المشتركة أو الشركات           
بشكل منفصل عن قيمة اإللتزامات المحتملة األخرى إال إذا كان إحتمـال            ) الشقيقة  

 .تلك اإللتزامات مستبعد 

 الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة

 :ائمها المالية منينبغى على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قو -٢٤
 غير المجمعـة    الخاصهيكل  ذات ال فى المنشآت   فهم طبيعة ومدى حصص المنشأة        ) أ(

 .)"٢٨"إلى " ٢٦"الفقرات من (

خـاص غيـر   تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها فى المنشآت ذات الهيكل ال        ) ب(و
  .المجمعة والتغييرات فيها

المعلومات حول تعـرض    " )ب (٢٤""تشمل المعلومات المطلوبة التى وردت فى الفقرة         -٢٥
ير المجمعة فى الفتـرات      ذات الهيكل الخاص غ    المنشأة لمخاطر مشاركتها مع المنشآت    
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حتى إذا لم يعد للمنـشأة      ) على سبيل المثال رعاية المنشأة  ذات الهيكل الخاص        (السابقة  
 .أى مشاركة تعاقدية مع المنشأة ذات الهيكل الخاص خالل الفترة المالية 

 طبيعة الحصص
 لحصصها فى المنشآت ذات     نوعيةليتعين على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات الكمية وا        -٢٦

الهيكل الخاص غير المجمعة والتى تشمل على سبيل المثال ال الحصر طبيعة وغـرض              
 .وحجم أنشطة المنشأة ذات الهيكل الخاص وكيف يتم تمويلها 

إذا كانت المنشأة تقوم برعاية منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة و ال تقدم المعلومات                -٢٧
لمنـشأة فـى   مثالً ، عندما يكون ليس لها حصة فى ا        ("٢٩ "المنصوص عليها فى الفقرة   

 :، فعلى المنشأة اإلفصاح عما يلى ) تاريخ القوائم المالية
 .كيفية تحديدها للمنشآت ذات الهيكل الخاص التى ترعاها  ) أ(
الدخل من تلك المنشآت ذات الهيكل الخاص خالل فترة إعداد التقارير بما فى ذلـك          ) ب(

 .وصف لنوع الدخل المعروض
لجميع األصول المحولة إلى تلك المنشآت خالل       ) فى تاريخ التحويل  ( القيمة الدفترية    )ج(

  .الفترة المالية 
 فى شـكل    ) "ج(،  ) ب (٢٧ "الفقرةيتعين على المنشأة عرض المعلومات المذكورة فى         -٢٨

ية الخاصة  ، وتصنيف نشاطات الرعامالءمةطريقة أخرى أكثر  جدول إال إذا كان هناك      
 ").٦أت"إلى " ٢أت"راجع الفقرات من (ت مالئمة بها إلى فئا
 طبيعة المخاطر 

إال إذا كان هناك طريقة أخـرى أكثـر          -يتعين على المنشأة اإلفصاح فى شكل جدول         -٢٩
 : ملخصاً لما يلى -مالءمة 

القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات المعترف بها فـى قوائمهـا الماليـة الخاصـة           ) أ(
 .لخاص غير المجمعة بحصص المنشآت ذات الهيكل ا

 .لتزامات البنود بقائمة مركزها المالى الذى يتم االعتراف فيها بهذه األصول واال  ) ب(
من لها القيمة التى تعتبر أفضل تقييم للحد األقصى للخسارة التى قد تتعرض المنشأة            ) ج(

حصصها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة ، بما فى ذلك كيفية تحديـد     
وإذا لم تستطع المنشأة أن تحـدد الحـد األقـصى    . قصى للتعرض للخسارة   الحد األ 

غيـر المجمعـة   لمنشآت ذات الهيكل الخـاص   للتعرض للخسارة من حصصها فى ا     
     .عن تلك الحقيقة وعن األسبابفيتوجب عليها اإلفصاح 
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ت مقارنة القيمة الدفترية ألصول وإلتزامات المنشأة المتعلقة بحصصها فـى المنـشآ      ) د(
ذات الهيكل الخاص غير المجمعة مع الحد األقصى لتعرض المنشأة للخـسارة مـن             

  .تلك المنشآت 
إذا قامت المنشأة خالل الفترة المالية بتقديم دعم مالى أو دعم من نوع آخر للمنشآت ذات         -٣٠

      تلك التى كانت تملك فيها حصص سـابقة أو التـى           الهيكل الخاص غير المجمعة سواء
على سبيل المثـال    ( إلتزام تعاقدى عليها لفعل ذلك       الية دون وجود  تملك فيها حصص ح   

، فيتعـين عليهـا     ) لهيكل الخاص أو أدوات صادرة عنهـا      شراء أصول المنشاة ذات ا    
 :  يلىعمااإلفصاح 

نوع وقيمة الدعم المقدم بما فى ذلك الحاالت التى ساعدت فيها المنشأة ذات الهيكـل                ) أ(
 .لى الخاص فى الحصول على الدعم الما

  .أسباب تقديم الدعم ) ب(و
يتعين على المنشأة اإلفصاح عن أى نوايا حالية تتعلق بتقديم دعم مالى أو دعم من نوع                 -٣١

دة المنـشأة ذات    ير المجمعة بما فى ذلك نوايا مساع      آخر للمنشأة ذات الهيكل الخاص غ     
  .الهيكل الخاص فى الحصول على الدعم المالى 
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  ملحق
    إرشادات التطبيق  

  
 يشرح فهو  ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه    )٤٤( رقم   معيار المحاسبة المصرى  هذا الملحق   يرافق  

  .وله نفس مرجعية األجزاء األخرى من المعيار "  ٣١"إلى " ١"تطبيق الفقرات من 
  جوانـب  م أن بعـض   ورغ. األمثلة الواردة فى هذا الملحق تمثل حاالت افتراضية           .١أت

، فالبد من تقييم جميع الحقائق والظـروف المحيطـة          ةيق حقي األمثلة قد تمثل أنماطاً   
  ) .٤٤(بنمط حقيقى معين عند تطبيق هذا المعيار المصرى رقم 

  

  )٤الفقرة (التجميع 
ينبغى على المنشأة ، على ضوء ظروفها ، تحديد كمية التفاصيل التى تقدمها لتلبيـة          .٢أت

لومات وحجم التركيز التى تعطيـه للجوانـب المختلفـة          حاجة المستخدمين من المع   
 احتواءومن الضرورى تحقيق التوازن بين      . للمتطلبات وكيفية تجميعها للمعلومات     

القوائم المالية بتفاصيل مفرطة قد ال تساعد مستخدمى القوائم المالية وبـين حجـب              
  .المعلومات نتيجة التجميع المفرط 

اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار للحـصص فـى         مع المنشأة   جيمكن أن ت    . ٣أت
المنشآت المتشابهة إذا كان التجميع متفقاً مع أهداف اإلفـصاح ومتطلبـات الفقـرة              

وينبغى على المنشأة اإلفـصاح عـن كيفيـة    . وال يحجب المعلومات المقدمة  " ٤أت"
  .جميع حصصها فى المنشآت المتشابهةت

  :ومات بشكل منفصل للحصص فىمعلينبغى على المنشأة عرض ال  .٤أت
 . الشركات التابعة  ) أ(

 . المشروعات المشتركة  ) ب(
  .العمليات المشتركة)  ج(
  .الشركات الشقيقة)   د(
  .ل الخاص غير المجمعة كالمنشآت ذات الهي) هـ(

عند تحديد إمكانية تجميع المعلومات ، ينبغى على المنشأة دراسة المعلومات الكمية               .٥أت
بالمخاطر المختلفة وخصائص العائد لكل منشأة تنـوى تجميعهـا          والنوعية المتعلقة   
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 عـرض  وينبغى على المنشأة.  المعدة للقوائم المالية للمنشأةوأهمية كل منها بالنسبة  
 لمستخدمى القوائم المالية طبيعة ومدى حصصها       اإلفصاحات بطريقة تبين بوضوح   

  .فى تلك المنشآت األخرى 
" ٤أت"التجميع ضمن فئات المنشآت الواردة فى الفقـرة         تشمل األمثلة على مستوى       .٦أت

  :التى قد تكون مالئمة ما يلى 
 منشأة توريق مالى     / نشأة بحث وتطوير  على سبيل المثال م   ( األنشطة  طبيعة    ) أ(

 ).وإئتمان دوار

 . الصناعةتصنيف  ) ب(

  ) .على سبيل المثال الدولة أو المنطقة(النطاق الجغرافى ) ج(
  رىالحصص فى المنشآت األخ

وغير التعاقديـة التـى     تشير الحصص فى المنشآت األخرى إلى المشاركة التعاقدية         .٧أت
تعرض المنشأة المعدة للقوائم المالية إلى التذبذب فى العوائد الناتجة من أداء المنشأة             

ويمكن أن تساعد دراسة غرض المنشأة األخـرى وتـصميمها المنـشأة            . األخرى  
.  أم ال    تقييم ما إذا كانت تملك حصة فى تلـك المنـشأة            المعدة للقوائم المالية عند     

. وبناء على ذلك ما إذا كان يتعين عليها تقديم اإلفصاحات الواردة فى هذا المعيـار           
ويجب أن يتضمن التقييم دراسة للمخاطر التى تم تصميم المنشأة األخرى إليجادهـا             

نشأة المعدة للقـوائم الماليـة   والمخاطر التى تم تصميم المنشأة األخرى لنقلها إلى الم      
  .واألطراف األخرى 

المالية عادة لتذبذبات فى العوائد مـن أداء المنـشأة           متتعرض المنشأة المعدة للقوائ     .٨أت
ـ      (األخرى بسبب االحتفاظ باألدوات      دين التـى   مثل أدوات حقوق الملكية وأدوات ال

علـى  . التقلبـات  أو وجود مشاركة أخرى لها تستوعب ) أصدرتها المنشأة األخرى  
سبيل المثال ، لنفترض أن المنشأة ذات الهيكل الخاص لـديها محفظـة قـروض ،           

المنـشاة  (مع منـشأة أخـرى   وتقوم المنشأة ذات الهيكل الخاص بعمل عقود مبادلة    
.  فى دفع الفائدة وأصل مبلغ القرض      لحماية نفسها من التقصير   ) المعدة للقوائم المالية  

نشأة المعدة للقوائم المالية مشاركة تعرضـها لتذبـذب فـى         فى هذه الحالة يكون للم    
العوائد من أداء المنشأة ذات الهيكل الخاص ألن مبادلة اإللتـزام مقابـل الـضمان               

  ..تستوعب تذبذب العوائد للمنشأة ذات الهيكل الخاص 
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أة يتم تصميم بعض األدوات لنقل المخاطر من المنشأة المعدة للقوائم المالية إلى منش              .٩أت
وتخلق هذه األدوات تذبذباً فى العوائد بالنسبة للمنشأة األخـرى لكنهـا ال             . أخرى  

تعرض المنشأة المعدة للقوائم المالية عادة إلى تقلبات فى العوائد مـن أداء المنـشأة             
فعلى سبيل المثال لنفترض تأسيس منشأة ذات هيكل خاص لتوفير فرص           . األخرى  

لـيس  ) ( ع( بالتعرض للمخاطر اإلئتمانية بالمنشأة      إستثمارية للمستثمرين الراغبين  
تحـصل المنـشأة    ) وأى طرف مشارك فى الترتيبات      ) ع(هناك عالقة بين المنشأة     

ذات الهيكل الخاص على التمويل عن طريق إصدار سندات لهـؤالء المـستثمرين             
وتـستخدم العائـدات    ) سندات مرتبطـة باإلئتمـان    ) ( ع(مرتبطة بمخاطر المنشأة    

وتحـصل المنـشأة ذات     . تثمار فى محفظة أصول مالية خالية من المخـاطر          لالس
عن طريق الدخول فى مبادلـة      ) ع(الهيكل الخاص على المخاطر اإلئتمانية للمنشأة       

اإللتزام مقابل الضمان مع الطرف المقابل ، وتنقل مبادلة اإللتزام مقابـل الـضمان              
ات الهيكل الخاص مقابل رسوم يدفعها      إلى المنشأة ذ  ) ع(المخاطر اإلئتمانية للمنشأة    
ويحصل المستثمرون فى المنشأة ذات الهيكل الخـاص  . الطرف المقابل فى المبادلة     

على عائد أعلى يعكس عائد المنشأة ذات الهيكل الخاص من محفظة أصولها ورسوم        
وليس للطرف المقابل مـشاركة مـع المنـشأة ذات    . مبادلة اإللتزام مقابل الضمان     

ألن مبادلة اإللتزام    الخاص تعرضه للتذبذب فى العوائد من أداء هذه المنشأة           الهيكل
 المنشأة مقابل الضمان تنقل التذبذب إلى المنشأة بدالً من استيعاب التذبذب فى عوائد             

   .ذات الهيكل الخاص 
ملخـصة للـشركات التابعـة والمـشروعات المـشتركة          لالمعلومات المالية ا  

  ")٢١"إلى " ١٢"قرات من الف(والشركات الشقيقة 
بالنسبة لكل شركة تابعة بها حصص غير مسيطرة جوهرية بالنسبة للمنشأة المعـدة               .١٠أت 

  : للقوائم المالية على المنشأة اإلفصاح عن 
 . غير المسيطرة أصحاب الحقوق/ لألقلية أرباح األسهم المدفوعة   ) أ(

ربح أو الخسارة   المعلومات المالية الملخصة حول األصول واإللتزامات وال        ) ب(
حقـوق  والتدفقات النقدية للشركة التابعة والتى تمكن المستخدمين من فهم          

. نشطة المجموعة وتـدفقاتها النقديـة     غير المسيطرة فى أ    الحقوق/ األقلية  
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 األصـول   ر تلك المعلومات على سبيل المثال ال الحـص        تشملويمكن أن   
تداولة واإللتزامات غيـر  المتداولة واألصول غير المتداولة واإللتزامات الم  

 .المتداولة واإليرادات والربح أو الخسارة وإجمالى الدخل الشامل 

لغ اهى المب" ) ب(١٠أت  "تكون المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقرة          .١١أت
   .المجموعةقبل قيود االستبعاد للمعامالت التى تمت بين شركات 

وشركة شقيقة ذات أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة        بالنسبة لكل مشروع مشترك       .١٢أت
  : للقوائم المالية تفصح المنشأة عن 

 .أرباح األسهم المقبوضة من المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة  ) أ(
راجـع  ( المعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك أو الشركة الـشقيقة            ) ب(

 .يل المثال ال الحصر بما فى ذلك على سب") ١٥أت"، " ١٤أت"الفقرتين 
 .األصول المتداولة  )١(
 .األصول غير المتداولة )٢(
 .اإللتزامات المتداولة )٣(
 .اإللتزامات غير المتداولة )٤(
 .اإليراد )٥(
 .الربح أو الخسارة من العمليات غير المستمرة )٦(
 .الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة )٧(
 .الدخل الشامل اآلخر )٨(
   إجمالى الدخل الشامل )٩(

، تفـصح  " ١٢أت"إضافة إلى المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقـرة       .١٣أت
المنشأة لكل مشروع مشترك ذا أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة للقوائم المالية عن        

  :مبلغ 
  ) .)"١) (ب( ١٢أت"النقدية وما فى حكمها المتضمنة فى الفقرة )    أ(  
باستثناء الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنـة      ( ة المتداولة   اإللتزامات المالي )  ب(

  ).")٣) (ب (١٢أت "المتضمنة فى الفقرة ) مخصصات األخرى وال
باستثناء الدائنون التجـاريون واألرصـدة      ( اإللتزامات المالية غير المتداولة     )  ج(

  ).)"٤) (ب( ١٢أت"المتضمنة فى الفقرة ) الدائنة األخرى والمخصصات
  .اإلهالك واإلستهالك)   د(
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  .إيرادات الفوائد  ) ه(
  .مصروفات الفوائد)  و(
    .مصروفات أو دخل ضريبة الدخل )  ز(

عن "  ١٣أت"و  " ١٢أت" المعلومات المالية الملخصة المعروضة وفقاً للفقرات        تعبر  .١٤أت
  المحاسبة لمعاييرالمبالغ المدرجة فى القوائم المالية للمشروع المشترك والمعدة وفقاً          

وإذا احتسبت المنشأة حصتها فـى  ). وليس حصة المنشأة فى تلك المبالغ     ( المصرية  
  :المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة بإستخدام طريقة حقوق الملكية فعليها

تعديل المبالغ المدرجة فى القوائم المالية للمشروع المـشترك والمعـدة وفقـاً               ) أ(
لمعايير المحاسبة المصرية لتعكس التسويات التى قامـت بهـا المنـشأة عنـد           
إستخدام طريقة حقوق الملكية مثل تعديالت القيمة العادلة التى تمت فى وقـت             

 .بية اإلستحواذ والتسويات لإلختالفات فى السياسات المحاس

عرض مطابقة للمعلومات المالية الملخصة المعروضة مـع القـيم المـسجلة              ) ب(
 .لحصتها فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة 

" ١٢أت"يمكن أن تعرض المنشأة المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقـرات       .١٥ت
  :ة إذا قالشقيعلى أساس القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة " ١٣أت"و
تم قياس حصص المنشاة فى المشروع المشترك أو الشركة الـشقيقة بالقيمـة               ) أ(

 .)١٨(العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 لمعـايير  الشقيقة بإعداد قوائم مالية وفقـاً   لم يقم المشروع المشترك أو الشركة       ) ب(و
  .المحاسبة المصرية 

  .علومات المالية الملخصة وفقاً لهس الذى تم إعداد المساوكان اإلعداد على ذلك األ      
ـ  على أساس تجميعـى ـينبغى على المنشأة    .١٦أت  اإلفـصاح عـن القيمـة المـسجلة      

لحصصها فى جميع المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقة غير ذات األهميـة            
ملكيـة ،  النسبية بشكل منفرد و التى تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقـة حقـوق ال          

  :ويبغى على المنشأة أيضاً اإلفصاح بشكل منفصل عن المبلغ اإلجمالى لحصتها فى 
 .الربح أوالخسارة من العمليات المستمرة  ) أ(

 .الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة   ) ب(

  .الدخل الشامل اآلخر) ج(
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  .إجمالى الدخل الشامل) د(
  .فصل للمشروعات المشتركة والشركات الشقيقة وتقدم المنشأة اإلفصاحات بشكل من

عند تصنيف حصص المنشأة فى الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الـشركة               .١٧أت
على أنهـا  ) أو جزء من حصصها فى المشروع المشترك أو الشركة التابعة(الشقيقة  

غيـر  األصول  ) "٣٢(محتفظ بها بغرض البيع وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم          
، فـال يتعـين علـى       " المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة       

المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المالية الملخصة لتلك الشركة التابعة أو المـشروع            
  " .١٦أت"إلى " ١٠أت"المشترك أو الشركة الشقيقة وفقاً للفقرات من 

  "))أ (٢٣"الفقرة ( رتباطات المشروعات المشتركة  
ينبغى على المنشأة اإلفصاح عن إجمالى اإلرتباطات التى قامت بهـا ولكنهـا لـم                 .١٨أت

بما فى ذلك حصتها فى اإلرتباطات التى       ( تعترف بها فى تاريخ نهاية الفترة المالية        
قامت بها بشكل مشترك مع المستثمرين اآلخرين ذوى السيطرة المـشتركة علـى             

واإلرتباطـات  . حصصها فى المشروعات المشتركة     المتعلقة ب ) المشروع المشترك 
 مستقبلية للنقديـة أو مـوارد       هى اإللتزامات التى من الممكن أن تؤدى إلى تدفقات        

  .أخرى
رف بها التى تؤدى إلى تدفقات مستقبلية للنقدية        ـر المعت ـات غي ـل اإلرتباط ـتشم  .١٩أت

  :أو الموارد األخرى 
لتمويل ها فى دفاتر المنشأة للمساهمة فى ا      راف ب ـاإلرتباطات التى لم يتم االعت      ) أ(

 :أو الموارد نتيجة لما يلى

التى تقتضى علـى سـبيل   (ء أو اإلقتناء للمشروع المشترك     إتفاقيات اإلنشا  )١(
 ).ة تقديم األموال خالل فترة محددةالمثال من المنشأ

قـوم بهـا المـشروع       رأس المـال التـى ي      التي ترتكز على  المشروعات   )٢(
 .المشترك

ة المتمثلة فى شراء المعدات أو المخـزون  ـروطـ الشراء غير المش  إرتباطات ) ٣(
 .أو الخدمات التى تلتزم المنشأة بشرائها من أو نيابة عن المشروع المشترك

م يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة لتقديم قـروض          ـات التى ل  ـاإلرتباط )٤(
 .أو دعم مالى آخر للمشروع المشترك 
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يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة غير القابلة        التى لم   األخرى  اإلرتباطات   )٥(
 .لإللغاء المتعلقة بالمشروع المشترك

اإلرتباطات التى لم يتم االعتراف بها فى دفاتر المنـشأة لتقـديم مـوارد               )٦(
 .المشروع المشترك مثل األصول أو الخدمات

 حـصة ملكيـة     فى دفاتر المنشأة لشراء   االرتباطات التى لم يتم االعتراف بها         ) ب(
فى المشروع المشترك فـى حـال       ) أو جزء من حصة الملكية      ( رف آخر   ط

  .وقوع أو عدم وقوع حدث معين فى المستقبل 
بعض أنواع اإلفصاحات   " ١٩أت"و  " ١٨أت "الفقرتين واألمثلة فى    تتوضح المتطلبا   .٢٠أت

) " ١٥(من معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم          " ١٨أت"المطلوبة بموجب الفقرة    
  ".ألطراف ذوى العالقة اإلفصاحات عن ا
إلى " ٢٤" من الفقرات( ذات الهيكل الخاص غير المجمعة       الحصص فى المنشآت  

"٣١("  
  المنشآت ذات الهيكل الخاص 

 تم تصميمها بحيث ال تكـون حقـوق         منشأةالمنشأة ذات الهيكل الخاص عبارة عن         .٢١أت
علـى   تحديـد مـن يـسيطر    التصويت أو الحقوق األخرى هى العامل المهيمن فى    

، كما هو الحال عندما ترتبط حقوق التصويت بالمهام اإلداريـة فقـط ويـتم       المنشأة
  . من خالل الترتيبات التعاقدية ) المؤثرة( توجيه األنشطة ذات العالقة 

  : كافة السمات أو الخصائص التاليةيكون للمنشأة ذات الهيكل الخاص عادة بعض أو  .٢٢أت
 .أنشطة مقيدة   ) أ(

 ضريبياً أو تنفيذ أنشطة البحث      مفيدثل تنفيذ عقد إيجار     هدف محدود ومعرف م     ) ب(
 التمويل للمنشأة أو توفير الفـرص       ووالتطوير ، أو توفير مورد لرأس المال أ       

االستثمارية للمستثمرين من خالل نقل المخاطر والمنـافع المرافقـة ألصـول            
 .المنشأة ذات الهيكل الخاص إلى المستثمرين 

 أنـشطتها  بتمويلية للسماح للمنشأة ذات الهيكل الخاص       عدم كفاية حقوق الملك   ) ج(
  .دون دعم مالى مساند

التمويل فى صورة أدوات متعددة مرتبطة تعاقدياً للمستثمرين تخلق تركيـزات           ) د(
  ).الشرائح(لمخاطر اإلئتمان أو المخاطر األخرى 
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ل المثـال   تشمل األمثلة على المنشآت التى تعتبر منشآت ذات هيكل خاص على سبي             .٢٣تأ
  :ال الحصر  

 .شركات التوريق  ) أ(

 .ون باألصولمالتمويل المض  ) ب(

  .بعض صناديق االستثمار ) ج(
ال تعتبر المنشأة التى تسيطر عليها حقوق التصويت منشأة ذات هيكل خاص ألنهـا                .٢٤أت

  .على سبيل المثال تحصل على التمويل من أطراف ثالثة بعد إعادة الهيكلة 
 بالحصص فى المنشآت ذات الهيكـل الخـاص غيـر           طبيعة المخاطر المتعلقة  

  ")٣١"إلى " ٢٩"الفقرات من ( المجمعة 
، تفـصح   "  ٣١"إلـى   " ٢٩"إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات مـن           .٢٥أت

المنشأة عن المعلومات اإلضافية الضرورية لتلبية هدف اإلفصاح الوارد فى الفقـرة            
  ".)ب (٢٤"

تكـون مهمـة ، اعتمـاداً علـى     ى المعلومات اإلضافية التى قـد       تشمل األمثلة عل    .٢٦أت
، لتقييم المخاطر التى تتعرض لها المنشأة عندما يكون لها حصة فى منشأة             الظروف

  :غير مجمعة ، ما يلى ذات هيكل خاص 
بنود الترتيب التى يمكن أن تقضى من المنشأة توفير دعم مـالى للمنـشأة ذات              ) أ(

 أو التـصنيف  ةمثالً ، أسباب ترتيبـات الـسيول   (الهيكل الخاص غير المجمعة     
ول المنشأة ذات الهيكل الخاص     ـراء أص ـ ش إللتزاماتانى المصاحبة   ـاإلئتم

 :بما فى ذلك ) أو توفير الدعم المالى

ث أو الظروف التى يمكن أن تعرض المنشأة المعدة للقـوائم           وصف لألحدا  )١(
 .المالية إلى خسارة 

 . تقيد اإللتزامأن ما إذا كان هناك أى بنود يمكن )٢(

ما إذا كان هناك أى أطراف أخرى توفر الدعم المـالى ، وإن وجـدت ،                 )٣(
موقع تصنيف إلتزام المنشأة المعدة للقوائم المالية لـدى هـذه األطـراف             

 .األخرى 

الخسائر التى تتكبدها المنشأة خالل الفترة الماليـة المتعلقـة بحصـصها فـى                ) ب(
 .عة غير المجمالمنشآت ذات الهيكل الخاص
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أنواع الدخل الذى تحصل عليه المنشأة خالل الفترة المالية من حصـصها فـى        ) ج(
  .المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة 

ما إذا كان مطلوباً من المنشأة أستيعاب خسائر المنشأة ذات الهيكـل الخـاص               ) د(
غير المجمعة قبل األطراف األخرى والحد األقصى لهـذه الخـسائر بالنـسبة          

تصنيف ومبالغ الخسائر المحتملـة التـى يتحملهـا         ) إذا كان مهماً  (نشأة و   للم
  فـى المنـشأة     المنشأةاألطراف الذين يكون تصنيف حصصهم أقل من حصة         

  .ذات الهيكل الخاص غير المجمعة
حول أى ترتيبات سيولة أو ضمانات أو إلتزامـات أخـرى مـع              المعلومات    )ه(

يمة العادلة أو مخاطر حصص المنشأة فى       أطراف ثالثة يمكن أن تؤثر على الق      
  .المنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعة 

هيكل الخاص غيـر المجمعـة ،    أية صعوبات يمكن أن تمر بها المنشأة ذات ال   )و(
ومتوسط ) لتجارية أو السندات متوسطة األجل   مثالً ، األوراق ا   ( التمويل   أشكال

ومات تحليـل تـاريخ االسـتحقاق    تلك المعلويمكن أن تشمل    . عمرها المقدر   
لألصول وتمويل المنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعـة إذا كـان لـديها          

  .أصول طويلة األجل تم تمويلها بتمويل قصير األجل 
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١١٤٨

  
  
  
  
  
  

  معيار احملاسبة املصرى رقم 
)٢٠١٥) ٤٥  

  قياس القيمة العادلة
  

   

  
  
  
  
  



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١١٤٩

  ٢٠١٥ )٤٥(معيار المحاسبة المصرى رقم 
  قياس القيمة العادلة

  
  المحتويات

  

     
  فقــرات  

  ٤ - ١  هدف المعيار
  ٨ - ٥  نطاق المعيار

  ٩٠- ٩ القياس
  ١٠ – ٩  تعريف القيمة العادلة

  ١٤ – ١١  األصل أو اإللتزام
  ٢١ – ١٥  المعاملة

  ٢٣ -  ٢٢  المشاركون فى السوق
  ٢٦ – ٢٤  السعر

  ٣٣ -  ٢٧  التطبيق على األصول غيرالمالية
  ٤٧ -  ٣٤  التطبيق على اإللتزامات وأدوات حقوق ملكية المنشأة

المتقابلة مراكز ال المالية ذات وااللتزامات المالية التطبيق على األصول
   مخاطر السوق أو مخاطر إئتمان الطرف المقابل فى

  
٥٦ – ٤٨  

  ٦٠ – ٥٧  القيمة العادلة عند االعتراف األولى
  ٦٦ – ٦١  أساليب التقييم

  ٧١ – ٦٧  مدخالت أساليب التقييم
  ٩٠ – ٧٢  تسلسل القيمة العادلة

  ٩٩ -  ٩١  اإلفصاح
  

  ملحق إرشادات التطبيق 
  األمثلة) م(ملحق 
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  ٢٠١٥) ٤٥(رقم  المصرى ةمحاسبالمعيار 
  قياس القيمة العادلة

    المعيارهدف
 :ما يلى  إلى هذا المعيار يهدف -١

 .تعريف القيمة العادلة  ) أ(
  .واحد لقياس القيمة العادلة فى معيار وضع إطار) ب(و
  .تحديد اإلفصاح المطلوب لقياسات القيمة العادلة) ج(و

وبالنسبة .  على السوق ، وليس خاص بمنشأة بذاتها  قائماًتعتبر القيمة العادلة قياساً - ٢
يمكن أن تكون هناك معامالت سوق ملحوظة أو لبعض األصول واإللتزامات ،  

وبالنسبة لبعض األصول واإللتزامات األخرى ، فإن معامالت . معلومات سوق متوفرة 
 القيمة غير أن هدف قياس. السوق الملحوظة أو معلومات السوق قد ال تكون متوفرة 

 تقدير السعر الذى تستند عليه معاملة منظمة –العادلة فى كلتا الحالتين ال يتغير وهو 
Orderly transaction  لبيع األصل أو تحويل اإللتزام بين المشاركين فى السوق 
Market participantsًأى سعر ( لظروف السوق الحالية  فى تاريخ القياس وفقا

يخ القياس من وجهة نظر مشارك فى السوق يحتفظ باألصل  فى تارExit priceالخروج 
 .)أو يدين باإللتزام

 مماثل غير ملحوظ ، تقيس المنشأة القيمة العادلة التزامعندما يكون سعر أصل أو  - ٣
 Observable استخدام المدخالت الملحوظة يغلب عليهبإستخدام أسلوب تقييم مختلف 

inputs . ائم على السوق ، ويتم القياس بإستخدام حيث أن قياس القيمة العادلة ق
االفتراضات التى يستخدمها المشاركون فى السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام ، بما 
فى ذلك االفتراضات المتعلقة بالمخاطر ، ونتيجة لذلك ، ال تعتبر نية المنشأة لالحتفاظ 

 . القيمة العادلة باألصل أو تسوية أو الوفاء باإللتزام أمراً ذا عالقة عند قياس
 يركز على األصول واإللتزامات ألنها الموضوع األساسى للقياس العادلةتعريف القيمة  - ٤

 بالمنشأة إضافة لذلك ، يطبق هذا المعيار على أدوات حقوق الملكية الخاصة . المحاسبى 
 .والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة 

  نطاق المعيار 
عيار محاسبة مصرى آخر أو يسمح بقياسات القيمة يطبق هذا المعيار عندما يقتضى م -٥

 ةوكذلك القياسات ، مثل القيم(العادلة أو يتطلب اإلفصاح حول قياس القيمة العادلة 
بناء على القيمة العادلة أو اإلفصاحات حول تلك (العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع 

 ".٧"و " ٦"فيما عدا ما هو محدد فى الفقرتين ) القياسات



١١٥١ ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 :لواردة فى هذ المعيار على ما يلى تنطبق متطلبات القياس واإلفصاح اال - ٦

المدفوعات المبنية على أسهم التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى   ) أ(
 ) .٣٩(رقم 

) ٢٠(والتى يشملها نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم  معامالت التأجير   ) ب(
 .لتأجير التمويلى القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات ا

القياسات التى تتشابه مع القيمة العادلة إال أنها ليست قيمة عادلة ، مثل صافى ) ج(
ة أو القيم" المخزون) "٢( فى معيار المحاسبة المصرى القيمة االستردادية

  ".اضمحالل قيمة األصول) "٣١(اإلستخدامية فى معيار المحاسبة المصرى رقم 
 :المعيار ليست مطلوبة ألى مما يلىجب هذا اإلفصاحات المطلوبة بمو - ٧

) ٣٨( لمعيار المحاسبة المصرى أصول الخطة التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً  ) أ(
 ."مزايا العاملين"

التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة استثمارات خطة منافع التقاعد ) ب(   و
  ."عن نظم مزايا التقاعد والتقرير المحاسبة) "٢١(مصرى ال

األصول التى يكون مبلغها القابل لالسترداد عبارة عن القيمة العادلة مطروحاً منها ) ج(  و
  ).٣١(تكاليف التصرف وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى 

ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح فى هذا المعيار على القياس األولى والالحق فى  -٨
 . أو مسموح بها من قبل معايير محاسبة مصرية أخرىلعادلة مطلوبةاحال كانت القيمة 

  القياس
 تعريف القيمة العادلة

العادلة على أنها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو   القيمةيعرف هذا المعيار - ٩
 .الذى سيتم دفعه لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس

 . القيمة العادلةالمنهج العام لقياس" ٢أت" الفقرة تبين -١٠

 اإللتزاماألصل أو  

وتبعاً لذلك ، يتعين على . يعتبر قياس القيمة العادلة متعلقاً بأصل أو إلتزام محدد  -١١
المنشأة عند قياس القيمة العادلة أن تأخذ بعين االعتبار خصائص األصل أو اإللتزام 
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تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل فى حال أخذ المشاركون فى السوق 
 :لخصائص ، على سبيل المثال ما يلىوتشتمل ا. أو اإللتزام فى تاريخ القياس 

 .حالة األصل وموقعه  ) أ(
  .القيود على بيع األصل أو استخدامه ، إن وجدت ) ب(   و
ن فى شاركي لكيفية نظر الميختلف األثر المترتب عن خاصية معينة على القياس وفقاً -١٢

 .السوق إلى تلك الخاصية
 : بالقيمة العادلة واحداً مما يلىقد يكون األصل أو االلتزام الذى يتم قياسه -١٣

 ، ) على سبيل المثال ، أداة مالية أو أصل غير مالى(أصل أو التزام مستقل   ) أ(
علـى  (و مجموعة أصول وإلتزامـات      مجموعة أصول أو مجموعة إلتزامات أ       ) ب(

 ). نقد أو مؤسسة أعمال، وحدة توليدسبيل المثال 
ل أو اإللتزام أصالً أو إلتزاماً مستقالً ، فإن مجموعة من ـان األصـواء كـس -١٤

ول واإللتزامات ألغراض ـة األصـاألصول أو مجموعة من اإللتزامات أو مجموع
باستثناء ما هو وارد و. األعتراف أو االفصاح تعتمد على وحدة الحساب الخاصة بها 

م تحديد وحدة الحساب لألصل أو اإللتزام وفقاً لمعيار المحاسبة يتفى هذا المعيار 
 . أو يسمح بقياس القيمة العادلةيتطلبالمصرى الذى 

 المعاملة 
 مبادلة األصل أو اإللتزام تتم فى معاملة منظمة بين أنيفترض قياس القيمة العادلة  -١٥

ياس وفقاً لظروف المشاركين فى السوق لبيع األصل أو تحويل اإللتزام فى تاريخ الق
 .السوق الحالية 

 :يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم إما  -١٦
 . لألصل أو اإللتزام Principle marketفى السوق األساسى   ) أ(
 Most advantageousفى غياب السوق األساسى ، فى السوق األكثر نفعاً ) ب(أو

market لألصل أو االلتزام .  
ال تحتاج المنشأة إلجراء بحث شامل لكافة األسواق وفى حالة غياب السوق األساسى  -١٧

المحتملة لتحدد السوق األساسى أو السوق األكثر نفعاً ، ولكن يتعين عليها أن تأخذ 
وفى غياب دليل على خالف . بعين االعتبار جميع المعلومات المتوفرة بشكل معقول 

ذى تبرم فيه المنشأة بشكل عادى معاملة بيع أصل أو ذلك ، يفترض أن يكون السوق ال
 .نقل إلزام هو السوق األساسى أو السوق األكثر نفعاً في حال غياب السوق األساسى 
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في حالة وجود سوق أساسى لألصل أو االلتزام ، يمثل قياس القيمة العادلة للمنشأة  -١٨
 باستخدامو مقدراً سواء كان السعر ملحوظاً بشكل مباشر أ (السعر في ذلك السوق

، حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر في سوق مختلف أكثر ) أسلوب تقييم آخر
 .نفعاً في تاريخ القياس 

 .في تاريخ القياس ) أو السوق األكثر نفعاً( األساسيتحتاج المنشأة للوصول للسوق  -١٩
ت األنشطة ذا) األعمال داخل تلك المنشآتأنشطة و(ن المنشآت المختلفة ألونظراً 

أو ( األساسيالمختلفة قد يكون لديها فرصة الوصول ألسواق مختلفة ، فإن السوق 
أنشطة ومن ( ذاته قد يختلف من منشأة ألخرى االلتزام لألصل أو )السوق األكثر نفعاً

أو السوق ( األساسيوتبعاً لذلك ، يتعين أخذ السوق ) . األعمال داخل تلك المنشآت
من وجهة نظر المنشأة مما يسمح ) تبعية المشاركين في السوقوبال() األكثر نفعاً

 .بوجود اختالفات بين المنشآت ذات األنشطة المختلفة 

 المتالكتحتاج  على الرغم من حاجة المنشأة إلى الوصول إلى السوق ، إال أنها ال -٢٠
 من قياس تتمكن تاريخ القياس حتى فى محدد التزامالقدرة على بيع أصل محدد أو نقل 

 .القيمة العادلة على أساس السعر في ذلك السوق
حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظ يوفر معلومات التسعير المتعلقة ببيع أصل أو  -٢١

 في تاريخ القياس ، يفترض قياس القيمة العادلة أن المعاملة تتم في ذلك التزامنقل 
صل أو يدين نظر المشارك في السوق الذى يحتفظ باألالتاريخ مأخوذة من وجهة 

 .االلتزاموتحدد المعاملة المفترضة أساس لتقدير سعر بيع األصل أو تحويل  . بااللتزام

 المشاركون في السوق 
تقيس المنشأة القيمة العادلة لألصل او االلتزام باستخدام االفتراضات التي  -٢٢

إن على افتراض سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام 
 .المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم االقتصادية 

ال تحتاج المنشأة إلى تحديد مشاركين محددين في سوق عند وضع تلك االفتراضات ،  -٢٣
بدالً من ذلك يتعين على المنشأة تحديد الصفات التي تميز المشاركين في السوق بصفة 

 : مما يلى عامة مع األخذ بعين االعتبار العوامل المحددة لكل
 .األصل او االلتزام   ) أ(
 .  لألصل أو االلتزام )أو السوق األكثر نفعاً(السوق األساسى ) ب(و
 .المشاركين في السوق الذى ستبرم المنشأة معهم معاملة في ذلك السوق ) ج(و
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  السعر
تعد القيمة العادلة هي السعر الذى سيتم استالمه لبيع األصل أو الذى سيتم دفعه لنقل  -٢٤

في تاريخ ) أو السوق األكثر نفعاً(م في معاملة منظمة في السوق األساسي التزا
بغض النظر عما إذا كان ) أي سعر الخروج(القياس وفقاً لظروف السوق الحالية 

 . ملحوظاً بشكل مباشر أو مقدراً باستخدام أسلوب تقييم آخر اًسعر
المستخدم لقياس القيمة ) عاًأو السوق األكثر نف(ال يتم تعديل السعر في السوق االساسى  -٢٥

وتتم المحاسبة عن تكلفة المعاملة . العادلة لألصل أو االلتزام بسبب تكلفة المعاملة 
وال تعتبر تكاليف المعاملة من صفات أي . وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية األخرى 

م أصل أو التزام وإنما تعد محددة لكل معاملة وسوف تختلف بناء على طريقة إبرا
  .المنشأة لمعاملة األصل أو االلتزام 

كما (وإذا كان الموقع من صفات األصل . ال تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف النقل  -٢٦
أو السوق (، فيتعين تعديل السعر في السوق األساسى ) هو الحال مع السلع األولية

 موقعه الحالي  بالتكاليف ، إن وجدت ، والتي سيتم تكبدها لنقل األصل من)األكثر نفعاً
  .إلى ذلك السوق 

  التطبيق على األصول غير المالية 
 أفضل وأحسن استخدام لألصول غير المالية 

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالى بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق  -٢٧
على توليد المنافع االقتصادية من خالل استخدام األصل بأفضل وأحسن استخدام له 

 .أفضل وأحسن استخدام له في بيعه لمشارك آخر سيستخدم األصل أو 
يأخذ االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالى بعين االعتبار استخدام األصل  -٢٨

 :الممكن مادياً والمسموح به قانونياً والمجدى مادياً على النحو اآلتى 
ة لألصل والتي يتخذها يأخذ االستخدام الممكن مادياً بعين االعتبار الصفات المادي  ) أ(

 ، موقع المثالعلى سبيل (بعين االعتبار عند تسعير األصل المشاركون في السوق 
 ).العقار أو حجمه

على سبيل (بار عند تسعير األصل بعين االعتيأخذ االستخدام المسموح به قانونياً   ) ب(
 .داخل حدود العمران أو منطقة زراعيةالمثال ، 

ما إذا كان استخدام األصل الممكن مادياً  مادياً بعين االعتباريأخذ االستخدام المجدى ) ج(
مع األخذ في االعتبار تكاليف تحويل (دخالً أو تدفقاً مالياً كافياً والمسموح به قانونياً يولد 

 المشاركون في ينتظرهإلنتاج عائد استثمارى ) إلعداده لالستخدام المعد من أجلهاألصل 
 .صل في نطاق ذلك االستخدام السوق من االستثمار في األ
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 وجهة نظر مستخدمى السوق ، حتى لو بناء علىيحدد االستخدام األفضل واالحسن  -٢٩
ولكن يفترض أن يكون استخدام المنشأة الحالي .  مختلف الستخدامالمنشأة تهدف كانت 

 األفضل واألحسن ما لم يوحى السوق أو أي عامل االستخداملألصل غير المالى هو 
 . المختلف من قبل المشاركين في السوق سيزيد قيمة األصل  الستخداماآخر أن 

قد تنوى المنشأة ، بغرض حماية موقعها التنافسى أو ألى سبب آخر ، عدم استخدام  - ٣٠
األصل غير المالى المشترى بشكل فاعل أو قد تنوى  عدم استخدام األصل وفقاً الستخدامه 

كون تلك هي الحالة بالنسبة لألصل غير فعلى سبيل المثال قد ت. األفضل واالحسن 
الملموس الذى تخطط المنشأة الستخدامه بشكل دفاعى من خالل منع اآلخرين من 

وعلى الرغم من ذلك يكون على المنشأة قياس القيمة العادلة لألصل غير . استخدامه 
 .المالى على أفتراض استخدامه األفضل واألحسن من قبل المشاركين في السوق 

   تقييم األصول غير المالية أساس
 المستخدم لقياس  واألحسن لألصل غير المالى أساس التقييميحدد االستخدام األفضل -٣١

 :القيمة العادلة لألصل على النحو التالى 
االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالى القيمة القصوى للمشتركين قد يوفر   ) أ(

حسبما تم تركيبها أو (وعة مجمفي السوق من خالل استخدامه مع أصول أخرى ك
 ).مثل مؤسسات األعمال(أو مع أصول والتزامات مختلفة )  لالستخدامهاإعداد

 في استخدام األصل يكمناالستخدام األفضل واألحسن لألصل كان في حالة  )١(
مع مجموعة من األصول األخرى أو أصول والتزامات أخرى ، تكون القيمة 

م الحصول عليه في معاملة بيع األصل العادلة ألصل هي السعر الذى سيت
الحالية على افتراض أنه سيتم استخدام األصل مع أصول أخرى أو أصول 

 أي األصول(امات وأنه سوف تكون تلك األصول وااللتزوالتزامات أخرى 
 .متوفرة للمشاركين في السوق) التكميلية وااللتزامات المرتبطة

صول التكميلية االلتزامات التي تتضمن االلتزامات المرتبطة باألصل واأل )٢(
تمول رأس المال العامل ولكنها ال تتضمن االلتزامات المستخدمة لتمويل 

 .أصول غير تلك التي تقع ضمن مجموعة األصول 
يجب أن تكون االفتراضات حول االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير  )٣(

حسن ذا عالقة التي يكون االستخدام األفضل واأل( أصول لكافةالمالى متسقة 
  ضمنهامجموعة األصول أو مجموعة األصول وااللتزامات التي سيتم) بها

 .استخدام األصل
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 قد يوفر االستخدام األفضل واالستخدام األحسن لألصل غير المالى القيمة   ) ب(
وفى حال كان االستخدام . القصوى للمشاركين في السوق على أساس مستقل 

خدامه على أساس مستقل ، فتكون القيمة األفضل واالحسن لألصل يتمثل باست
 هي السعر الذى سيتم الحصول عليه في معاملة بيع األصل الحالية حينئذالعادلة 

 .للمشاركين في السوق الذين يستخدمون األصل على أساس مستقل
يفترض قياس القيمة العادلة لألصل غير المالى أن بيع األصل يتم بما يتفق مع وحدة  - ٣٢

. )التي قد تكون أصل واحد(عايير المحاسبة المصرية األخرى  في مالحساب المحددة
ويكون هذا هو الحال عندما يفترض قياس القيمة العادلة أن االستخدام األفضل واألحسن 
لألصل يكون باستخدامه مع أصول أخرى أو أصول والتزامات أخرى ألن قياس القيمة 

 التكميلية وااللتزامات عل األصولالعادلة يفترض أن المشارك في السوق يمتلك بالف
 .المرتبطة

 .كيفية تطبيق مفهوم أساس التقييم لألصول غير المالية " ٣أت"توضح الفقرة  -٣٣

  ملكية المنشأةلتزامات وأدوات حقوق االالتطبيق على 
  المبادئ العامة

داة لى أو أتحويل االلتزام المالى أو االلتزام غير الما تماميفترض قياس القيمة العادلة  -٣٤
رة كمبلغ مالى على سبيل المثال ، حصص حقوق الملكية الصاد(حقوق ملكية المنشأة 
ويفترض تحويل . اسإلى المشارك في السوق في تاريخ القي) في اندماج األعمال

 :داة حقوق الملكية للمنشأة ما يلىااللتزام أو أ

وأنه . الوفاء بااللتزام يبقى االلتزام قائماً ويتعين على المشارك في السوق المنقول إليه   ) أ(
 .فاً لذلك سداده في تاريخ القياسلن تتم تسوية االلتزام مع الطرف الدائن أو خال

تبقى أداة حقوق ملكية المنشأة قائمة ويحصل المشارك في السوق المنقول إليه األداة   ) ب(
ها ال يتم إلغاء األداة أو سدادأنه على الحقوق ويتحمل المسئوليات المرتبطة باألداة و

 .في تاريخ القياس 
ام حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظ لتزويد معلومات التسعير حول تحويل االلتز -٣٥

ية األخرى تمنع تحويل مثالً ألن القيود التعاقدية أو القانون(أو أداة حقوق ملكية المنشأة 
من ، فقد يكون هناك سوق ملحوظ لهذه البنود في حال كانت محتفظاً بها ) هذه البنود

ركة أو خيار شراء على سبيل المثال ، سند ش(قبل أطراف آخرون على أنها أصول 
 ).على أسهم منشأة
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 الحاالت أن تزيد من استخدام المدخالت الملحوظة ذات كليتعين على المنشأة في  -٣٦
الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة لتلبى هدف قياس القيمة العادلة 

لذى ستتم به المعاملة المنظمة لتحويل االلتزام او أداة حقوق الملكية وهو تقدير السعر ا
 .لقياس وفقاً لظروف السوق الحاليةبين المشاركين في السوق في تاريخ ا

  االلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول 
أو مماثل أو أداة حقوق ملكية عندما ال يتوفر سعر معلن لعملية نقل التزام مطابق  -٣٧

المنشأة ويكون البند المطابق محتفظاً به من قبل طرف آخر على أنه أصل ، يتعين 
على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية من وجهة نظر 

  .مشارك في السوق الذى يحتفظ بالبند المطابق على أنه أصل في تاريخ القياس
هذه الحاالت أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو حقوق مثل على المنشأة في يتعين  -٣٨

 :الملكية كما يلى 
النشط للبند المطابق المحتفظ به من قبل استخدام السعر المعلن في السوق   ) أ(

 .طرف آخر على أنه أصل في حال كان ذلك السعر متاحاً 
ير النشط للبند استخدام مدخالت ملحوظة مثل السعر المعلن في السوق غ  ) ب(

عدم وجود  ةالمطابق المحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل في حال
 . متاحاًسعر

استخدام أسلوب تقييم آخر كالمذكور أدناه في حال كانت األسعار الملحوظة ) ج(
  .غير متوفرة ) ب(و ) أ(والمذكورة في النقطتين 

ذ بعين االعتبار التدفقات مثل أسلوب القيمة الحالية الذى يأخ(منهج الدخل ) ١(
النقدية المستقبلية التي يتوقع المشترك في السوق أن يحصل عليها من امتالك 

  ".١١أت"و " ١٠أت" الفقرتين  راجعااللتزام أو أداة حقوق الملكية كأصل ، 
مثل استخدام األسعار المعلنة لاللتزامات و أدوات حقوق الملكية (منهج السوق ) ٢(

 الفقرات راجعف أخرى على أنها أصول  ، اظ بها من قبل أطرالمماثلة المحتف
  .)"٧أت"و " ٥أت"

يتعين على المنشأة تعديل السعر المعلن لاللتزام أو أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة  -٣٩
عوامل خاصة وجود  ةوالمحتفظ بها من قبل طرف آخر على أنها أصل في حال

ويتعين .  حقوق الملكية ةدلة لاللتزام أو أداطبق على قياس القيمة العانال ت، باألصل 
 .ل على المنشأة أن تضمن أال يعكس سعر األصل أثر قيد ما قد يمنع بيع ذلك األص
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ويتضمن ما يلى بعض العوامل التي قد تدل على أن السعر المعلن لألصل يحتاج إلى 
 :تعديل 

) بغير تطابق(ة مماثلة  حقوق ملكي السعر المعلن لألصل بالتزام مماثل أو أداةارتباط  ) أ(
على سبيل المثال ، قد يكون . محتفظ بها من قبل طرف آخر على أنها أصل 

) مثل جودة االئتمان للجهة المصدرة (   االلتزام أو أداة حقوق الملكية خصائص
أو أداة حقوق الملكية المماثلة تختلف عن تلك المعكوسة في القيمة العادلة لاللتزام 

 . أنها أصل المحتفظ بها علىو

.  بااللتزام أو أداة حقوق الملكية ذلك الخاص حساب األصل عن ساسأاختالف   ) ب(
على سبيل المثال ، يعكس سعر األصل في بعض الحاالت ، بالنسبة لاللتزامات ، 
سعراً مدمجاً لحزمة تتألف من المبالغ المستحقة من الجهة المصدرة باإلضافة إلى 

 يكون لنفي هذه الحالة . نوح من  طرف ثالث مم)  الضمانمثل (تحسين ائتماني
 للحزمة المدمجة ، بينما الهدف يتمثل في قياس أساس حساب االلتزام مخصص

، وعليه.  العادلة للحزمة المدمجة القيمة العادلة اللتزام الجهة المصدرة وليس القيمة
 التحسين  أثردتقوم المنشأة في هذه الحاالت بتعديل السعر الملحوظ لألصل الستبعا

 .ئتماني الممنوح من الطرف الثالثاال

 االلتزامات وأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصل 

عندما ال يتوافر سعر معلن لنقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية المنشأة  -٤٠
طابق على أنه أصل ، مطابقة أو مماثلة في الوقت الذى ال يحتفظ طرف آخر ببند م

يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية باستخدام 
أسلوب التقييم من وجهة نظر مشارك في السوق يدين بااللتزام أو قام بالمطالبة 

 .بحقوق الملكية 
 : ية قد تأخذ المنشأة أي مما يلى على سبيل المثال عند تطبيق أسلوب القيمة الحال -٤١

التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدها   ) أ(
 السوق ، بما في ذلك التعويض الذى سيطلبه مشارك فيعند سداد االلتزام 

 ").٣٣أت "إلى" ٣١أت"من  الفقرات راجع(مقابل التكفل بااللتزام 
صدار التزام مطابق أو المبلغ الذى سيحصل عليه مشارك في السوق إلبرام أو أ  ) ب(

 االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركون باستخدامأداة حقوق ملكية مطابقة 
، الذى يتمتع بذات على سبيل المثال( عند تسعير البند المطابق في السوق
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إلصدار التزام ) أو السوق األكثر نفعاً(في السوق األساسى ) االئتمانيةالصفات 
  .الشروط التعاقديةقوق ملكية بنفس أو أداة ح

  األداء ممخاطر عد
تشمل مخاطر عدم األداء على و. ة لاللتزام أثر مخاطر عدم األداءتعكس القيمة العادل -٤٢

كما هو محدد في معيار المحاسبة (صر المخاطر االئتمانية للمنشأة سبيل المثال ال الح
 عدم األداء يفترض أن تكون مخاطر و.)"االفصاحات: الماليةاألدوات ") ٢٥(المصرى 

 .هي نفسها قبل وبعد تحويل االلتزام 
عتبار أثر مخاطرها يتعين على المنشأة عند تقييم القيمة العادلة لاللتزام أن تأخذ بعين اال - ٤٣

أي عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على احتمالية أن يتم و) الجدارة االئتمانية(االئتمانية 
 :بعاً لاللتزام ، على سبيل المثالر تقد يختلف األث و.الوفاء بااللتزام أم ال 

 بتسليم بضائع أو تعهد ) التزام مالى(تزام عبارة عن تعهد بتسليم نقد إذا كان االل  ) أ(
 .)التزام غير مالى( أو خدمات

 .بااللتزام، إن وجدتشروط تحسين االئتمان المرتبطة    ) ب(
.  الحسابيةاتعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر مخاطر عدم األداء على أساس وحدته -٤٤

يتعين على مصدر االلتزام الذى تم إصداره مع تحسين ائتمانى لطرف ثالث باعتباره و
 ال يتجزأ وتم حسابه بشكل منفصل عن االلتزام أال يشمل أثر تحسين االئتمان اًجزء

إذا ما و.  في قياس القيمة العادلة لاللتزام )على سبيل المثال ، كفالة طرف ثالث للدين(
، فسيأخذ المصدر بعين االئتمان بشكل منفصل عن االلتزامثر تحسين تم حساب أ

 الخاص به وليس الخاص بالضامن عند قياس القيمة العادلة االئتمانىاالعتبار الموقف 
 .لاللتزام 

 القيد الذى يمنع تحويل االلتزام أو أداة حقوق ملكية المنشأة 
ام أو أداة حقوق ملكية للمنشأة أال يتعين على المنشأة عند قياس القيمة العادلة اللتز -٤٥

. مرتبطة بوجود قيد يمنع نقل البند أو تعديالت لمدخالت أخرى  منفصالًتتضمن مدخالً
ويكون أثر القيد الذى يمنع نقل التزام أو أداة حقوق ملكية للمنشأة مدرجاً إما ضمنياً أو 

 .لة بشكل صريح في المدخالت األخرى المستخدمة في قياس القيمة العاد

على سبيل المثال ، يقبل كل من الدائن والمدين ، في تاريخ المعاملة ، سعر المعاملة  - ٤٦
كنتيجة إلدراج القيد في تحديد . لاللتزام مع معرفة تامة بأن االلتزام يتضمن قيداً يمنع نقله 

 أحد المدخالت  أو تعديالً منفصالًال يكون مطلوباً استخدام مدخالًوسعر المعاملة ، 
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، وعلى نحو مماثل. فروض على النقل تخدمة في تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المالمس
 أحد  أو تعديالً منفصالًال يكون مطلوباً في تواريخ القياس الالحقة استخدام مدخالً

 .المدخالت المستخدمة في تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المفروض على النقل 

 االلتزام المالى تحت الطلب
 عن المبلغ )مثل الوديعة تحت الطلب(قل القيمة العادلة لاللتزام المالى تحت الطلب ال ت -٤٧

 . دفع المبلغ فيهالمستحق عند الطلب ، مخصومة من أول تاريخ قد يتعين 

التطبيق على األصول المالية وااللتزامات المالية ذات المراكز المتقابلة في مخاطر 
  سوق أو مخاطر ائتمان الطرف المقابل 

تتعرض المنشأة التي تمتلك مجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية لمخاطر  -٤٨
 ولمخاطر ))٤٠( في معيار المحاسبة المصرى رقم معرفوفقاً لما هو (السوق 
 الخاصة بكل ))٤٠( في معيار المحاسبة المصرى رقم معرفوفقاً لما هو (اإلئتمان 

ة مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية وإذا أدارت المنشأ. األطراف المقابلة 
تلك على أساس صافى تعرضها إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان فيكون من 

 من هذا المعيار المصرى لقياس القيمة استثناءالمسموح للمنشأة بأن تقوم بتطبيق 
 صول الماليةاألويسمح االستثناء المذكور بقياس القيمة العادلة لمجموعة من . العادلة 

وااللتزامات المالية على أساس السعر الذى يتم الحصول عليه لبيع صافى المركز 
 لمخاطر محددة أو الذى مع التعرض )أي مركز أصول(  Long positionالموجب 

مع  )مركز االلتزامأي (  Short positionسيتم دفعه لنقل صافى المركز السالب 
نظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس  لمخاطر محددة في معاملة مالتعرض

وتبعاً لذلك يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة . وفقاً لظروف السوق الحالية 
لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية باتساق مع الكيفية التي سيقوم بها 

 .س المشاركون في السوق بتسعير صافى التعرض للمخاطر في تاريخ القيا

فقط في حال قيام المنشأة " ٤٨"يتم السماح للمنشأة باستخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٤٩
 :بكل ما يلى 

االلتزامات المالية على أساس صافى تعرض إدارة مجموعة األصول المالية و  ) أ(
 سوق محددة أو تعرضها لخطر إئتمان أحد األطراف )أو مخاطر(المنشأة لخطر 

 .أو استراتيجية االستثمار الموثقة للمنشأة  ة المخاطرالمقابلة وفقاً إلدار
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تقديم معلومات على ذلك األساس عن مجموعة األصول المالية وااللتزامات ) ب(و
عيار شأة ، كما تم تعريفهم في مالمالية لألعضاء األساسيين في اإلدارة العليا للمن

 ." ةاإلفصاح عن األطراف ذوى العالق) "١٥(المحاسبة المصرى رقم 

 من المنشأة أو اختارت قياس تلك األصول المالية أو االلتزامات اً كان مطلوب) ج(و
المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالى في نهاية كل فترة يتم إعداد القوائم 

 .المالية عنها 

، االتح بعض الففى.  بعرض القوائم المالية"٤٨:تعلق االستثناء الوارد في الفقرة يال -٥٠
يختلف أساس عرض األدوات المالية في قائمة المركز المالي عن أساس قياس 
األدوات المالية، مثال إذا لم يطلب أحد معايير المحاسبة المصرية أو يسمح بعرض 

وقد تحتاج المنشأة في الحاالت المماثلة لتوزيع . األدوات المالية على أساس الصافي
على مفردات ) "٥٦"إلى " ٥٣"من الفقرات  راجع(التعديالت على مستوى المحفظة 

األصول أو االلتزامات المختلفة التي تمثل مجموعة األصول وااللتزامات المالية التي 
ويتعين على المنشأة القيام . تتم إدارتها على أساس صافي تعرض المنشأة للمخاطر

 .بهذا التوزيع على أساس منطقي ومتناغم باستخدام منهجية مالئمة للظروف

يتعين على المنشأة أن تقرر السياسة المحاسبية التي تتبعها وفقاً لمعيار المحاسبة  -٥١
" التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء والسياسات المحاسبية ")٥(  رقمالمصري

هذا ويتعين على المنشأة التي تستخدم . "٤٨"الستخدام االستثناء الوارد في الفقرة 
سياسات المحاسبية، بما في ذلك سياستها لتوزيع تعديالت الفرق االستثناء تطبيق تلك ال

وتعديالت ) "٥٥" إلى "٥٣"  من الفقراتراجع(بين سعر العرض وسعر الطلب 
بشكل منتظم من فترة لمحفظة معينة  ،، إذا انطبق ذلك)"٥٦" الفقرة راجع(االئتمان 
 .ألخرى

صول المالية وااللتزامات المالية  فقط على األ"٤٨"ينطبق االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٢
: األدوات المالية") ٢٦(رقم التي تقع ضمن نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصري 

 . "االعتراف والقياس

  التعرض لمخاطر السوق
 لقياس القيمة العادلة "٤٨"يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٣

تزامات المالية التي تتم إدارتها على أساس صافي لمجموعة األصول المالية واالل
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 سوق محددة أن تقوم بتطبيق السعر الذي يقع )أو مخاطر(لخطر تعرض المنشأة 
ضمن الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب الذي هو وفقاً للظروف األكثر تمثيالً 

 "٧٠" الفقرتين راجع(للقيمة العادلة لصافي تعرض المنشأة لتلك المخاطر للسوق 
 .)"٧١"و

 أن تضمن أن خطر "٤٨"يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٤
 السوق التي تتعرض لها المنشأة ضمن مجموعة األصول المالية )أو مخاطر(

فعلى سبيل المثال قد ال تدمج المنشأة مخاطر . وااللتزامات المالية مماثلة إلى حد بعيد
 باألصل المالي مع مخاطر سعر السلعة األولية المرتبط بااللتزام معدل الفائدة المرتبط

المالي ألن عملية الدمج المماثلة لن تخفف من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو 
، يتعين " ٤٨"وعند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة . مخاطر سعر السلعة األولية

 عن عوامل مخاطر السوق غير المطابقة ةأي مخاطر أساس ناجم في االعتبار خذ األ
 .عند قياس القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية ضمن المجموعة

 سوق محدد ) لمخاطرأو (لخطر على نحو مماثل، يتعين أن تكون مدة تعرض المنشأة  - ٥٥
 المثال، فعلى سبيل.  إلى حد بعيدمتماثلة ناجم عن األصول المالية وااللتزامات المالية 

 شهراً مقابل التدفقات النقدية المرتبطة بقيمة ١٢المنشأة التي تستخدم عقداً مستقبلياً مدته 
التعرض لمخاطر معدل الفائدة الثني عشر شهراً على أداة مالية مدتها خمس سنوات 
ضمن المجموعة التي تتألف فقط من تلك األصول المالية وااللتزامات المالية، تقوم بقياس 

يمة العادلة للتعرض لمخاطر معدل الفائدة لالثني عشر شهراً على أساس صافي وما الق
 .على أساس إجمالي)  سنوات٥- ٢أي (تبقى من التعرض لمخاطر سعر فائدة 

  التعرض لمخاطر االئتمان لطرف مقابل معين

  لقياس القيمة العادلة لمجموعة األصول"٤٨"عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٦
المالية وااللتزامات المالية التي يتم إبرامها مع طرف مقابل معين، يتعين على المنشأة 
أن تقوم بتضمين أثر صافي تعرض المنشأة لمخاطر االئتمان لذلك الطرف المقابل أو 
صافي تعرض الطرف المقابل لمخاطر ائتمان المنشأة في قياس القيمة العادلة عندما 

 من التعرض لمخاطر تحد بعين االعتبار أي ترتيبات قائمة يأخذ المشاركون في السوق
على سبيل المثال، اتفاقية مقاصة رئيسية (االئتمان في حالة التخلف عن السداد 

master netting agreement مع الطرف المقابل أو اتفاقية تطلب تبادل ضمان 
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تعين وي) إضافي على أساس صافي تعرض كل طرف لمخاطر ائتمان الطرف اآلخر
أن يعكس قياس القيمة العادلة توقعات المشاركين في السوق حول احتمالية أن يكون 

 . في حالة التخلف عن السدادقانوناً للتنفيذ الترتيب قابالً

  القيمة العادلة عند االعتراف األولي
 سعر المعاملة عندما يتم شراء أصل أو تحمل التزام في عملية تبادل لذلك األصل يتمثل -٥٧

سعر الدخول (السعر المدفوع لشراء األصل أو المستلم لتحمل االلتزام في لتزام أو اال
entry price .( وعلى العكس، تتمثل القيمة العادلة لألصل أو االلتزام في السعر الذي

 exitسعر الخروج (سيتم الحصول عليه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام 
price(وعلى .  بالضرورة األصول باألسعار التي تم دفعها لشرائها، وال تبيع المنشآت

 .نحو مماثل، ال تنقل المنشأة بالضرورة االلتزامات باألسعار المقبوضة لتحملها
على سبيل المثال، ( للقيمة العادلة مساوياًفي العديد من الحاالت، يكون سعر المعاملة  -٥٨

 في تاريخ المعاملة في السوق قد تنطبق هذه الحالة عندما تتم معاملة شراء األصل
 ).الذي يمكن بيع األصل فيه

 سعر المعاملة، تساوى األولىعند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف  -٥٩
يتعين على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو 

ر فيها سعر المعاملة عن القيمة  المواقف التي قد ال يعب"٤أت "وتصف فقرة . االلتزام
 .العادلة لألصل أو االلتزام عند االعتراف األولي

 معيار محاسبة مصري آخر أو سمح للمنشأة بقياس أصل أو التزام طلب ةفي حال -٦٠
مبدئياً بالقيمة العادلة وكان سعر المعاملة مختلف عن القيمة العادلة، يتعين على المنشأة 

الخسارة ما لم يحدد ذلك  وأ في الربح الناتجة أو الخسارة بالمكسبأن تقوم باالعتراف 
 .المعيار خالف ذلك

  أساليب التقييم

يتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم التي تعتبر مالئمة وفقاً للظروف والتي  -٦١
 للمدخالت تعظيم االستفادةتتوافر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع 

 . استخدام المدخالت غير الملحوظةوالحد منصلة الملحوظة ذات ال
إن الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو تقدير السعر الذي قد تتم به المعاملة المنظمة  -٦٢

لبيع األصل أو تحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقاً 
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منهج نطاق واسع هي ويوجد ثالثة مناهج يتم استخدامها على . لظروف السوق الحالية
 األوجه " ١١أت"إلى " ٥أت"من وتلخص الفقرات .  ومنهج الدخلومنهج التكلفةالسوق 

ويتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم المتسقة مع واحد . الرئيسية لتلك المناهج
 .أو أكثر من تلك المناهج لقياس القيمة العادلة

على سبيل المثال، عند ( واحد مناسب في بعض الحاالت، يكون هناك أسلوب تقييم -٦٣
تقييم أصل أو التزام باستخدام األسعار المعلنة في سوق نشط ألصول أو التزامات 

على سبيل المثال، (وفي حاالت أخرى، يكون هناك عدة أساليب تقييم مناسبة ). مطابقة
يب ة أسال استخدام عدةفي حالو). تولد النقديةقد تكون هذه هي الحالة عند تقييم وحدة 

) أي المؤشرات الخاصة بالقيمة العادلة(يجب تقييم النتائج تقييم لقياس القيمة العادلة، 
.  تلك النتائجمنمع األخذ بعين االعتبار معقولية مجال القيم التي تم التوصل إليها 

وقياس القيمة العادلة هو النقطة التي تقع ضمن ذلك المجال والتي تعتبر األكثر تمثيالً 
 .يمة العادلة وفقاً للظروفللق

اذا كان سعر المعاملة هو القيمة العادلة عند االعتراف األولي وكان سيتم استخدام  -٦٤
أسلوب تقييم يستخدم مدخالت غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة في الفترات الالحقة، 
 فيجب معايرة أسلوب التقييم بحيث تكون نتيجة أسلوب التقييم عند االعتراف األولي

وتضمن المعايرة أن يعكس أسلوب التقييم ظروف السوق .  لسعر المعاملةمساوية
جراء تعديل إلضرورة ما إذا كان هناك  تحديد فىتساعد المنشأة كما أنها الحالية 

على سبيل المثال، قد يكون هناك صفة لألصل أو االلتزام غير مشمولة (أسلوب التقييم 
 بعد االعتراف األولي وعند قياس القيمة العادلة نشأةيتعين على المو.  )بأسلوب التقييم

باستخدام أسلوب أو أساليب تقييم تستخدم مدخالت غير ملحوظة، أن تضمن أن تعكس 
على سبيل المثال، سعر األصل أو (تلك األساليب للتقييم بيانات السوق الملحوظة 

 .في تاريخ القياس) االلتزام المماثل
غير أنه من .  يم المستخدمة لقياس القيمة العادلة بثباتيتعين تطبيق أساليب التقي -٦٥

على سبيل المثال، تغيير في (المالئم أن يتم تغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه 
الترجيح عند استخدام أساليب متعددة للتقييم أو تغيير في التعديل الذي يتم إجراؤه على 

 نفس القدر أو أكثر عن عنقياس في ال لالتعدي تغيير ةوذلك في حال) أسلوب التقييم
 هذه هي الحالة على سبيل المثال، إن وقع أي تظهروقد .  القيمة العادلة وفقاً للظروف

 :من األحداث التالية
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 . أسواق جديدةتواجد  ) أ(
 .توافر معلومات جديدة  ) ب(أو
  .  عدم توافر المعلومات المستخدمة سابقاً) ج(أو
  .يم تحسن أساليب التقي)    د(أو
  .تغير ظروف السوق ) هـ(أو

يتعين المحاسبة عن التغيرات الناجمة عن التغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه  -٦٦
غير أن . ) ٥(رقم  وفقاً لمعيار المحاسبة المصري تقديراً محاسبياًباعتبارها تغييراً في 

لتقدير المحاسبي  للتغيير في ا)٥(رقم اإلفصاحات الواردة في معيار المحاسبة المصري 
 . عن التغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقهالناتجةليست مطلوبة للتعديالت 
  مدخالت أساليب التقييم

  المبادئ العامة 
 المدخالت استخدامالعادلة أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة يجب أن تعظم  -٦٧

 .الملحوظة غير المدخالت استخداممن والتقليل الملحوظة ذات الصلة 
تتضمن األمثلة على األسواق التي فيها مدخالت ملحوظة لبعض األصول وااللتزامات  -٦٨

أسواق البورصة وأسواق التجار وأسواق ) على سبيل المثال، األدوات المالية(
 .)"٣٤أت" الفقرة راجع(األصيلة -السماسرة وأسواق األطراف

 خصائص األصل أو االلتزام يتعين على المنشأة أن تختار المدخالت التي تتفق مع -٦٩
التي سيأخذها المشاركون في السوق بعين االعتبار في معاملة على األصل أو االلتزام 

وفي بعض الحاالت، يتم إجراء تعديل كنتيجة لتلك ). "١٢" و "١١" الفقرتين راجع(
حقوق على سبيل المثال، عالوة السيطرة أو خصم (الخصائص مثل العالوة أو الخصم 

ولكن ينبغي أال يشمل قياس القيمة العادلة عالوة أو ). الحقوق غير المسيطرة/ ة األقلي
خصما غير متسق مع وحدة الحساب الواردة في معيار المحاسبة المصري الذي 

ال يسمح عند و )."١٤" و "١٣" الفقرتين راجع( أو يسمح بقياس القيمة العادلة يتطلب
احتفاظ صفة ومات التي تعكس الحجم باعتباره قياس القيمة العادلة بالعالوات أو الخص

عامل الذي يعدل السعر المعلن لاتحديداً، ( أو االلتزام باألصلالمنشأة من صفات 
لألصل أو االلتزام بسبب أن حجم التداول اليومي العادي في السوق ال يكفي الستيعاب 

 من صفة لألصل أو بدالً) "٨٠"الكمية التي تحتفظ بها المنشأة كما هو مبين في الفقرة 
 )على سبيل المثال، عالوة السيطرة عند قياس القيمة العادلة للحصة المسيطرة(االلتزام 
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باستثناء ما هو وارد في  و وفي جميع الحاالت. القيمة العادلةبه في قياسال يسمح 
) ١مدخالت المستوىأي (، إذا كان هناك سعر معلن في سوق نشط ."٧٩"الفقرة 

تزام فيجب على المنشأة أن تقوم باستخدام ذلك السعر دون تعديل عند لألصل أو االل
  .قياس القيمة العادلة

  المدخالت على أساس أسعار العرض والطلب 
 لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وطلبوجود  ةفي حال -٧٠

اً يقع في مجال ، فينبغي استخدام سعر)على سبيل المثال مدخالت من سوق التجار(
والذي يعتبر األكثر تمثيالً  bid-ask spreadالفرق بين سعر العرض وسعر الطلب 

للقيمة العادلة وفقاً للظروف وذلك لقياس القيمة العادلة بصرف النظر عن المكان الذي 
 راجع  .٣ أو ٢ أو ١أي المستوى (تصنف به المدخالت ضمن تسلسل القيمة العادلة 

 باستخدام أسعار العرض لمراكز األصول ويسمح.  )"٩٠"إلى " ٧٢" من الفقرات 
 .وأسعار الطلب لمراكز االلتزامات إال أنه غير مطلوباً

 اتفاقيات أو mid-marketالسوق - هذا المعيار استخدام تسعير متوسطعال يمن -٧١
التسعير األخرى المستخدمة من قبل المشاركين في السوق كوسيلة عملية لقياسات 

 .لعادلة تقع في مجال الفرق بين سعر العرض وسعر الطلبالقيمة ا

  تسلسل القيمة العادلة 
 مدخالت أساليب عن طريق تصنيفيحدد هذا المعيار المصري تسلسل للقيمة العادلة  -٧٢

 "٧٦"من الفقرات راجع(التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن ثالث مستويات 
لية المقارنة بين قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات وذلك لزيادة الثبات وقاب) "٩٠"إلى 

غير (يعطي تسلسل القيمة العادلة األولوية القصوى لألسعار المعلنة و. ذات العالقة
) ١مدخالت المستوى (في أسواق نشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة ) المعدلة

 .)٣مدخالت المستوى (واألولوية الدنيا للمدخالت غير الملحوظة 

في بعض الحاالت، يمكن تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو  - ٧٣
وفي تلك الحاالت، يتم تصنيف . االلتزام ضمن مستويات مختلفة لتسلسل القيمة العادلة

قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس مستوى تسلسل القيمة العادلة لمدخالت المستوى األدنى 
ويقتضي تقييم أهمية مدخالت محددة للقياس بأكمله .  للقياس بأكملهالذي يعتبر مهماً

. استخدام التقدير الحكمي مع األخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة باألصل أو االلتزام
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ال عند تحديد مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمنه و
الت للوصول إلى القياسات القائمة على القيمة العادلة مثل  التعدياألخذ بعين االعتباريتعين 

 ."ة ناقصاً تكاليف البيععند قياس القيمة العادل"تكاليف البيع 
قد يؤثر توافر المدخالت ذات الصلة والموضوعية النسبية لها على عملية اختيار  -٧٤

لعادلة أولوية ولكن يرتب تسلسل القيمة ا). "٦١" الفقرة راجع(أساليب التقييم المالئمة 
على . مدخالت أساليب التقييم وليس أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة

سبيل المثال، يمكن تصنيف قياس القيمة العادلة الذي يتم صياغته باستخدام أسلوب 
، وفقاً للمدخالت الهامة للقياس بالكامل ومستوى ٣ أو ٢القيمة الحالية ضمن المستوى 

 .مة العادلة الذي يتم تصنيف تلك المدخالت ضمنهتسلسل القي
 المدخالت الملحوظة تعديال باستخدام مدخالت غير ملحوظة وكان عندما تتطلب -٧٥

التعديل يؤدي لقياس قيمة عادلة أعلى أو أقل بكثير، يتم تصنيف القياس الناتج ضمن 
شارك في فعلى سبيل المثال، في حال كان الم.  لتسلسل القيمة العادلة٣المستوى 

السوق يأخذ بعين االعتبار تأثير قيد مفروض على بيع األصل عند تقييم سعر األصل، 
وفي حال كان ذلك . ينبغي على المنشأة تعديل السعر المعلن لتعكس أثر ذلك القيد

 وكان التعديل عبارة عن مدخالت غير ٢مدخالت المستوى السعر المعلن ضمن 
 من تسلسل ٣غي تصنيف القياس ضمن المستوى ، فينببأكملهملحوظة هامة للقياس 

 .القيم العادلة
  ١مدخالت المستوى 

في سوق نشط ألصول أو ) معدلةالغير (معلنة ال سعاراأل هى ١مدخالت المستوى  -٧٦
 .التزامات مطابقة تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس

 للقيمة العادلة ويتعين استخدامه يقدم السعر المعلن في السوق النشط الدليل األكثر موثوقية - ٧٧
 ."٧٩" في الفقرة وارددون تعديل لقياس القيمة العادلة حيثما أمكن باستثناء ما هو 

 للعديد من األصول وااللتزامات المالية ممكن أن تكون متاحة ١إن مدخالت المستوى  -٧٨
 لذلك، ، وتبعاً)على سبيل المثال، في بورصات مختلفة(في العديد من األسواق النشطة 

 : على تحديد كل مما يلي١يتم التركيز في المستوى 
السوق األساسي لألصل أو االلتزام أو السوق األكثر نفعاً لألصل أو االلتزام   ) أ(

 .عند غياب السوق األساسي
ما إذا كان بإمكان المنشأة أن تبرم معاملة لألصل أو االلتزام بسعر ذلك السوق ) ب(و

 .في تاريخ القياس
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 فيما عدا الحاالت ١ تقوم بأي تعديل لمدخالت المستوى أن على المنشأة  ال ينبغى -٧٩
 :التالية

ولكن غير (عندما تمتلك المنشأة عددا كبيرا من األصول أو االلتزامات المماثلة   ) أ(
التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ) على سبيل المثال، األوراق المالية للديون) (مطابقة

في السوق النشط متاحاً ولكن ال يمكن الوصول إليه وعندما يكون السعر المعلن 
أي أنه سيكون من الصعب (بسهولة لكل من تلك األصول وااللتزامات بشكل منفرد 

الحصول على معلومات التسعير لكل أصل أو التزام منفرداً في تاريخ القياس نظراً 
في مثل هذه ).  نشأةإلى العدد الكبير لألصول أو االلتزامات المماثلة التي تمتلكها الم

القيمة العادلة باستخدام طريقة المنشأة   من العملى والمناسب ، أن تقيسفإنهالحالة، 
على سبيل المثال، تسعير (تسعير بديلة ال تعتمد حصرياً على األسعار المعلنة 

 ، غير أن استخدام طريقة تسعير بديلة يؤدي إلى)matrix pricingالمصفوفة 
 .عادلة ضمن مستوى أقل في تسلسل القيمة العادلة قياس قيمة تصنيف 

ويمكن . عندما ال يمثل السعر المعلن في سوق نشط القيمة العادلة في تاريخ القياس  ) ب(
كالمعامالت في (أن تكون هذه هي الحالة على سبيل المثال إذا وقعت أحداث هامة 

بعد ) ىاراألصيلة أو المتاجرة في سوق السماسرة أو إعالن إخب- أسواق األطراف
ويتعين على المنشأة وضع وتطبيق سياسة . إغالق السوق ولكن قبل تاريخ القياس

ولكن في حال تم .  لتحديد تلك األحداث التي قد تؤثر على قياس القيمة العادلةثابتة
 قياس قيمة  تصنيفتعديل السعر المعلن بالمعلومات الجديدة، فان التعديل يؤدى إلى

 . تسلسل القيمة العادلةعادلة ضمن مستوى أقل في
عند قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة باستخدام ) ج    (

السعر المعلن للبند المطابق الذي يتم المتاجرة عليه على أنه أصل في سوق نشط 
 راجع(وكان ذلك السعر يحتاج إلى تعديل تبعاً للعوامل الخاصة بالبند أو األصل 

وإذا لم يكن هناك تعديل مطلوب على السعر المعلن لألصل، فينتج ). "٣٩"الفقرة 
ولكن أي .  من تسلسل القيمة العادلة١عن ذلك قيمة عادلة تصنف ضمن المستوى 

قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل تصنيف تعديل للسعر المعلن لألصل سينتج عنه 
  .في تسلسل القيمة العادلة

بما في ذلك مركز يتضمن ( في أصل أو التزام منفرد اً تمتلك مركزإذا كانت المنشأة -٨٠
وكان ) عدداً كبيراً من األصول أو االلتزامات المطابقة، مثل امتالك أدوات مالية

  األصل أو االلتزام متداوالً في سوق نشط، فينبغي قياس القيمة العادلة لألصل
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عر المعلن لوحدة األصل أو  باعتبارها ناتج ضرب الس١أو االلتزام ضمن المستوى 
وهذه هي الحالة حتى لو كان حجم التداول . االلتزام في الكمية التي تحتفظ بها المنشأة

اليومي الطبيعي للسوق غير كاف الستيعاب الكمية المحتفظ بها وكان تقديم طلبات بيع 
 .المركز في معاملة واحدة قد يؤثر على السعر المعلن

  

 ٢مدخالت المستوى 
 في كافة المدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن المستوى ٢ مدخالت المستوى تتمثل - ٨١

 . وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر١
ينبغي بالضرورة أن تكون مدخالت ) تعاقدية(إذا كان لألصل أو االلتزام مدة محددة  - ٨٢

 : ما يلي٢تتضمن مدخالت المستوى و.  زام ملحوظة طوال مدة األصل أو االلت٢المستوى 
 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة  ) أ(
 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المطابقة أو المماثلة في أسواق غير نشطة  ) ب(
  :المدخالت الملحوظة لألصل أو االلتزام عدا األسعار المعلنة، على سبيل المثال) ج(

الملحوظة التي يتم اإلعالن  yield curvesأسعار الفائدة ومنحنيات العوائد  ) ١( 
  .عنها بصورة دورية شائعة

  ،implied volatilitiesالتذبذبات الضمنية ) ٢(و
  ،credit spreadsالهوامش االئتمانية ) ٣(و

  .market-corroboratedلمدخالت التي يتم معايرتها في السوق ا) د(
 على العوامل الخاصة باألصل أو  بناء٢ت ومدخالت المستوى ستختلف تعديال -٨٣

 :تتضمن تلك العوامل ما يليو. االلتزام
 .حالة األصل أو موقعه  ) أ(
بما في ذلك (مدى ارتباط المدخالت بالبنود القابلة للمقارنة مع األصل أو االلتزام ) ب(و

 ).٣٩"العوامل المبينة في الفقرة 
  . األسواق الذي تتم مالحظة المدخالت بهاحجم أو مستوى النشاط في ) ج(و
 الذي يعد هاماً للقياس بأكمله قد ينتج ٢إن إجراء تعديل على أحد مدخالت المستوى  -٨٤

 لتسلسل القيمة العادلة وذلك إذا كان ٣قياس قيمة عادلة ضمن المستوى  تصنيف عنه
 .التعديل يستخدم مدخالت هامه غير ملحوظة

 . ألصول والتزامات معينة٢ مدخالت المستوى  استخدام"٣٥أت"توضح الفقرة  -٨٥
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 ٣مدخالت المستوى 
 .ملحوظة لألصل أو االلتزامال هي المدخالت غير ٣مدخالت المستوى  -٨٦
يتم استخدام المدخالت غير الملحوظة لقياس القيمة العادلة في حالة عدم توافر  -٨٧

يكون فيها مدخالت ملحوظة ذات عالقة بحيث يتم األخذ في االعتبار المواقف التي 
ولكن . نشاط السوق ضئيل، إن وجد نشاط بالمرة، لألصل أو االلتزام في تاريخ القياس

يبقى هدف قياس القيمة العادلة كما هو، أي سعر البيع في تاريخ القياس من وجهة 
لذلك، يتعين أن . نظر المشارك في السوق الذي يحتفظ باألصل أو يدين بااللتزام

حوظة االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق تعكس المدخالت غير المل
 .عند تسعير األصل أو االلتزام، بما في ذلك االفتراضات حول الخطر

تتضمن االفتراضات حول الخطر كل من الخطر المتأصل في أسلوب تقييم معين يتم  -٨٨
والخطر المتأصل في مدخالت ) مثل نموذج تسعير(استخدمه لقياس القيمة العادلة 

 للخطر قياساً للقيمة العادلة إذا وال يعد القياس الذي ال يتضمن تعديالً. سلوب التقييمأ
 للخطر عند تسعير األصل أو كان المشاركون في السوق يقومون بإجراء تعديالً

فعلى سبيل المثال، قد يكون إجراء تعديل للخطر ضرورياً عندما يكون هناك . االلتزام
على سبيل المثال، عندما حدوث انخفاض كبير (اس عدم تأكد جوهري بخصوص القي

في حجم أو مستوى النشاط مقارنة مع نشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام أو 
 المنشأة أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل ورأتألصول أو التزامات مماثلة، 

 .)"٤٧أت" إلى "٣٧أت"  منالقيمة العادلة كما هو مبين في الفقرات
ملحوظة باستخدام أفضل معلومات متوفرة ال غيرمدخالت ال تطويريتعين على المنشأة  -٨٩

 المدخالت تطويروعند .  وفقاً للظروف والتي قد تتضمن البيانات الخاصة بالمنشأة
مكن أن تبدأ المنشأة ببياناتها الخاصة ولكن يتعين عليها تعديل تلك يغير الملحوظة، 
ات متوفرة بشكل معقول تبين أن المشاركين اآلخرين  معلوموجود ةالبيانات في حال

في السوق يستخدمون بيانات مختلفة أو أن هناك شيئاً خاصاً بالمنشأة غير متاح 
وال تحتاج ). على سبيل المثال، تميز خاص بالمنشأة(للمشاركين اآلخرين في السوق 

ضات المنشأة إلى بذل جهود مستفيضة للحصول على معلومات متعلقة بافترا
ولكن يتعين على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار كافة . المشاركين في السوق

 . السوق والتي تتوفر بشكل معقولالمعلومات المتعلقة بافتراضات المشارك في
 افتراضات تعتبر بالطريقة المبينة أعاله تطويرهاالمدخالت غير الملحوظة التي تم و

 .ي هدف قياس القيمة العادلةتلبوبالتالي فهى المشاركين في السوق 
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 . ألصول والتزامات محددة٣ استخدام مدخالت المستوى "٣٦أت"توضح فقرة  -٩٠
  اإلفصاح 

يتعين على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية  -٩١
 :البندين التاليينعلى تقييم 

 بالنسبة  القيمة العادلةقياساتأساليب التقييم والمدخالت المستخدمة للوصول إلى   ) أ(
لألصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير 

 .متكرر في قائمة المركز المالي بعد االعتراف األولي
أثر القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة بالنسبة لقياسات   ) ب(

 ).٣المستوى (ام مدخالت غير ملحوظة هامة القيمة العادلة المتكررة باستخد
 يلي في ما ، يتعين على المنشأة أن تأخذ كل" ٩١"لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة  -٩٢

 :االعتبار
 . الالزمة لتلبية متطلبات اإلفصاحمستوى التفاصيل  ) أ(
 . التركيز على المتطلبات المختلفةمقدار) ب(و
  .غي القيام بهأو التحليل الذي ينبمقدار التجميع ) ج(و
ما إذا كان مستخدمو البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات إضافية لتقييم ) د(و

  .المعلومات الكمية التي تم اإلفصاح عنها
إذا لم تكن اإلفصاحات المقدمة وفقاً لهذا المعيار ومعايير المحاسبة المصرية األخرى 

بغي على المنشأة اإلفصاح عن ، فين"٩١"كافية لتلبية األهداف الواردة في الفقرة 
  .المعلومات اإلضافية الالزمة لتلبية تلك األهداف

في قائمة ، يتعين على المنشأة أن تقوم باإلفصاح "٩١"لتلبية األهداف الواردة في الفقرة  -٩٣
عن المعلومات المذكورة أدناه كحد األدنى، لكل المركز المالي بعد االعتراف األولي 

 للحصول على معلومات حول تحديد "٩٤" الفقرة راجع(امات فئة من األصول وااللتز
بما في ذلك (التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ) الفئات المالئمة من األصول وااللتزامات

 .)القياسات على أساس القيمة العادلة في نطاق هذا المعيار

القيمة العادلة قياس القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية بالنسبة لقياسات   ) أ(
المتكررة وغير المتكررة وأسباب القياس بالنسبة لقياسات القيمة العادلة غير 

قياسات القيمة العادلة المتكررة لألصول أو االلتزامات هي تلك التي و.  المتكررة
 معايير المحاسبة المصرية األخرى أو تسمح بها في قائمة المركز المالي في تتطلبها
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قياسات القيمة العادلة غير المتكررة لألصول أو االلتزامات و. ليةنهاية كل فترة ما
هي تلك التي تقتضيها معايير المحاسبة المصرية األخرى أو تسمح بها في قائمة 

سبيل المثال، عندما تقيس منشأة األصل  على( المركز المالي في ظروف معينة
اليف البيع وفقاً لمعيار  البيع بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكبغرضالمحتفظ به 

 البيع غرضلاألصول غير المتداولة المحتفظ بها  ")٣٢(رقم المحاسبة المصري 
الن القيمة العادلة لألصل مطروحاً منها تكاليف البيع أقل " غير المستمرةوالعمليات 

 ).من قيمته الدفترية
ة بأكملها ضمنه مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياسات القيمة العادل   ) ب(

 .بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة) ٣ و٢ و١المستوى (
 من تسلسل القيمة العادلة وأسباب ٢ والمستوى ١مبالغ أي تحويالت بين المستوى ) ج(

تلك التحويالت وسياسة المنشأة في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها بحدوث 
بالنسبة لألصول وااللتزامات ) "٩٥" الفقرة راجع (التحويالت بين المستويات

فترة المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس الالمحتفظ بها في نهاية 
ويتعين اإلفصاح عن التحويالت إلى داخل كل مستوى ومناقشتها بشكل .  متكرر

  .منفصل عن التحويالت خارج كل مستوى
قييم والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة وصف ألسلوب أو أساليب الت) د(

 ٢بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة المصنفة في المستوى 
 تغيير في أسلوب التقييم حدوث ةفي حالو. لتسلسل القيمة العادلة ٣والمستوى 

دام أسلوب على سبيل المثال، التغيير من منهج السوق إلى منهج الدخل أو استخ(
، يتعين على المنشأة اإلفصاح عن ذلك التغيير والسبب أو األسباب )تقييم إضافي

ويتعين على المنشأة أن تقدم معلومات كمية فيم يتعلق بالمدخالت .  وراء القيام به
 الملحوظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة بالنسبة لقياسات القيمة غير

ال يتعين على المنشأة و.   من تسلسل القيمة العادلة٣لمستوى العادلة المصنفة في ا
 معلومات كمية بغرض االلتزام بمتطلب اإلفصاح إذا لم تكن المنشأة قد تضعأن 

على سبيل المثال، (صنعت مدخالت كمية غير ملحوظة عند قياس القيمة العادلة 
ير طرف ثالث عندما تستخدم المنشأة أسعار من معامالت سابقة أو معلومات تسع

ولكن عند تقديم هذا اإلفصاح ال تستطيع المنشأة أن تتجاهل المدخالت ). دون تعديل
  .الكمية غير الملحوظة الهامة لقياس القيمة العادلة والمتوفرة بشكل معقول للمنشأة
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بالنسبة لقياسات القيمة العادلة  تحليل الحركة بين األرصدة االفتتاحية والختامية) هـ(
مع اإلفصاح  من تسلسل القيمة العادلة، ٣ والمصنفة ضمن المستوى المتكررة

  :بشكل منفصل عن التغييرات خالل الفترة المنسوبة إلى ما يلي
الخسائر للفترة المعترف بها في الربح أو الخسارة والبند أو المكاسب أو إجمالي  )١(

 .ائر ضمنها أو الخسالمكاسبالبنود في الربح أو الخسارة التي تم االعتراف بتلك 
 أو الخسائر للفترة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر المكاسبإجمالي  )٢(

 أو المكاسبوالبند أو البنود في الدخل الشامل اآلخر التي تم االعتراف بتلك 
 .الخسائر ضمنها

اإلفصاح لكل منها بشكل يتم (المشتريات والمبيعات واإلصدارات والتسويات   )٣(
 .)منفصل

 من تسلسل القيمة العادلة ٣ت داخل أو خارج المستوى مبالغ أي تحويال )٤(
وأسباب تلك التحويالت وسياسة المنشأة في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها 

يتعين اإلفصاح عن و). "٩٥" الفقرة راجع(بحدوث التحويالت بين المستويات 
 خارج التحويالت ومناقشتها بشكل منفصل عن ٣ إلى المستوى التحويالت

  .٣ى المستو
 من تسلسل القيمة ٣بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة بين المستوى ) و(

  ")١) (هـ(" أو الخسائر للفترة المحددة في المكاسبالعادلة، مبلغ إجمالي 
 أو الخسائر المكاسب المنسوبة إلى التغيير في األرباح أو الخسائروالمتضمنة في 

فترة المالية الألصول وااللتزامات المحتفظ بها في نهاية با غير المحققة المرتبطة
 أو المكاسب االعتراف بتلك تم التي الخسائر أو األرباحوالبند أو البنود في 

  . غير المحققة ضمنهاالخسائر
بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وصف لعمليات التقييم المستخدمة من قبل المنشأة ) ز(

 من تسلسل القيمة العادلة، ٣المصنفة ضمن المستوى المتكررة وغير المتكررة 
بما في ذلك مثالً كيفية تحديد المنشأة لسياساتها وإجراءاتها وتحليلها للتغييرات في (

  ).قياسات القيمة العادلة من فترة ألخرى
 من تسلسل ٣بالنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى ) ح(

  :القيمة العادلة



١١٧٤ ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

بالنسبة لجميع مثل تلك القياسات، وصف تفصيلي لحساسية قياس القيمة العادلة ) ١(
للتغييرات في المدخالت غير الملحوظة إذا كان التغيير في تلك المدخالت إلى 

وإذا كان هناك . مبلغ مختلف يؤدي إلى قياس أعلى أو أقل بكثير للقيمة العادلة
خالت غير الملحوظة األخرى عالقات متداخلة بين تلك المدخالت والمد

المستخدمة في قياس القيمة العادلة، يتعين على المنشأة أن تقدم وصفاً لتلك 
العالقات المتداخلة وكيف تعظم أو تخفف تلك العالقات المتداخلة أثر التغيرات 

للقيام بهذا اإلفصاح، و. في المدخالت غير الملحوظة على قياس القيمة العادلة
التغيرات في المدخالت غير  وصف التفصيلي للحساسية تجاهيجب أن يتضمن ال

) د(الملحوظة تلك المدخالت غير الملحوظة التي يتم اإلفصاح عنها وفقاً للنقطة 
  .كحد األدنى

بالنسبة لألصول وااللتزامات المالية، إذا كان تغيير واحد أو أكثر من المدخالت ) ٢(
قولة لالفتراضات سيغير من القيمة غير الملحوظة ليعكس البدائل الممكنة المع

العادلة بشكل كبير، فينبغي على المنشأة أن توضح تلك الحقيقة وأن تقوم 
ويتعين على المنشأة أن تفصح عن كيفية حساب (. باإلفصاح عن تلك التغييرات

ولذلك . ) أثر التغيير الذي تم بغرض عكس بديل ممكن معقول لالفتراض
في ضوء الربح أو الخسارة، وإجمالي األصول أو الغرض، يتم تقدير األهمية 

إجمالي االلتزامات، أو إجمالي حقوق الملكية إذا كان يتم االعتراف بالتغييرات 
  .في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

بالنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة، إذا كان االستخدام األفضل ) ط(
ر المالي يختلف عن استخدامه الحالي، فيتعين على المنشأة واألحسن لألصل غي

أن تقوم باإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن سبب استخدام األصل غير المالي 
 .بطريقة مختلفة عن االستخدام األفضل واألحسن

 :يتعين على المنشأة أن تحدد الفئات المالئمة من األصول وااللتزامات على أساس -٩٤
 .األصل أو االلتزامطبيعة وخصائص ومخاطر   ) أ(
 .مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمنه) ب(و

 عدد الفئات بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المصنفة كبرقد يكون من الضروري 
 من تسلسل القيمة العادلة الن تلك القياسات لها درجة أكبر من عدم ٣ضمن المستوى 
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ويقتضي تحديد فئات األصول وااللتزامات المالئمة التي . ضوعيةالتأكد وعدم المو
الحكم المهنى ينبغي تقديم إفصاحات عنها بشأن قياسات القيمة العادلة ممارسة 

 األصول وااللتزامات بتجزئة أكبر في العادة من البنود  فئات تحديدويتم. الشخصى
أة أن تقدم معلومات كافية ولكن يجب على المنش. المعروضة في قائمة المركز المالي

 معياروعندما يحدد . تسمح بالمطابقة مع البنود المعروضة في قائمة المركز المالي
ألصل أو االلتزام، قد تستخدم المنشأة تلك الفئة في تقديم ا مصري آخر فئة محاسبة

  .لك الفئة متطلبات هذه الفقرةتعندما تلبى اإلفصاحات المطلوبة في هذا المعيار 
ن على المنشأة أن تفصح وتتابع سياستها في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها يتعي -٩٥

) ج (٩٣ "سل القيمة العادلة وفقاً للفقرةبحدوث التحويالت بين مستويات تسل
 يتعلق بتوقيت االعتراف اوينبغي أن تكون السياسة واحدة فيم. ")٤)(هـ(و

أمثلة سياسات تحديد تتضمن و. بالتحويالت إلى المستويات وخارج المستويات
 :توقيت التحويالت ما يلي

 .تسببت في التحويلتاريخ الحدث أو التغيير في الظروف الذي   ) أ(
 .لماليةاالفترة بداية   ) ب(
  . الماليةالفترةنهاية ) ج(

 في سياستها "٤٨"إذا اتخذت المنشأة قرار باستخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٩٦
 .لحقيقةالمحاسبية، فعليها اإلفصاح عن تلك ا

لكل فئة من األصول وااللتزامات التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة في قائمة المركز  -٩٧
المالي ولكن يتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة، يجب على المنشأة أن تقوم باإلفصاح 

 لكن ال يتعين على ")ط(و ) د(و ) ب (٩٣"المعلومات التي تقتضيها الفقرة عن 
صاحات الكمية حول المدخالت غير الملحوظة الهامة المنشأة أن تقدم اإلف

 من تسلسل القيمة ٣المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة في المستوى 
 وبالنسبة لتلك األصول وااللتزامات، ال ".)د(٩٣"العادلة المطلوبة بموجب الفقرة 

 . هذا المعيارفىتحتاج المنشأة لتقديم اإلفصاحات األخرى المطلوبة 
الذي تم قياسه بالقيمة العادلة وإصداره بتحسين قابل للفصل الغير بالنسبة لاللتزام  -٩٨

ضمان طرف ثالث ، يتعين على الجهة المصدرة أن تفصح عن وجود تحسين 
 . في قياس القيمة العادلةوما إذا كان قد انعكسائتمان 

يار في شكل يتعين على المنشأة عرض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب هذا المع -٩٩
 . يكن هناك تنسيق آخر أكثر مالئمةجداول ما لم
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     ملحق
  إرشادات التطبيق 

  
 يشرحو ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه ) ٤٥( رقم هذا الملحق معيار المحاسبة المصري يرافق

  .مرجعية األجزاء األخرى من المعيار وله نفس "٩٩"إلى " ١"الفقرات من تطبيق 
.  المطبقة في مواقف التقييم المختلفةاألحكام المهنية الشخصيةيمكن أن تختلف    ١ ت أ 

 عندما تقيس المنشأة القيمة من الممكن تطبيقها التي األحكامن هذا الملحق يبيو
 .العادلة في مواقف تقييم مختلفة

 منهج قياس القيمة العادلة 
الهدف من قياس القيمة العادلة هو تقدير السعر الذي سيتم به بيع أصل أو تحويل    ٢ ت أ 

القياس وفقاً لشروط التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
 :ويقتضي قياس القيمة العادلة من المنشأة أن تحدد ما يلي. السوق الحالية

بشكل يتفق مع وحدته (األصل أو االلتزام المحدد الذي يمثل موضوع القياس   ) أ(
 .)الحسابية

بشكل يتفق مع االستخدام (أساس التقييم المالئم للقياس لألصول غير المالية   ) ب(
 ).صلواألنسب لألاألفضل 

  . لألصل أو االلتزام)إيجابيةأو السوق األكثر (السوق األساسي ) ج(
التقييم المالئمة للقياس مع األخذ بعين االعتبار توافر ) أساليب(أسلوب ) د(

البيانات التي سيتم وفقاً لها صنع المدخالت التي تمثل االفتراضات التي 
اللتزام ومستوى يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو ا

  . العادلة الذي يتم تصنيف المدخالت ضمنهالتسلسل الهرمى للقيمة
 )"٣٣"إلى " ٣١"من الفقرات (أساس تقييم األصول غير المالية 

عند قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي المستخدم إلى جانب أصول أخرى    ٣ ت أ 
التزامات أو مع أصول و) حسبما هي مجهزة أو معدة لالستخدام(كمجموعة 

 ، فان أثر أساس التقييم يعتمد على الظروف)مثل مؤسسة األعمال(أخرى 
 :، فعلى سبيل المثالالموجودة
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قد تكون القيمة العادلة لألصل هي نفسها سواء كان األصل مستخدماً على   ) أ(
وقد . أساس مستقل أو مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى

ل عبارة عن مؤسسة أعمال سيستمر تكون هذه هي الحالة إذا كان األص
وفي هذه الحالة، ستتضمن المعاملة تقييم .  المشاركون في السوق بتشغيلها

وسينجم عن استخدام األصول كمجموعة في .  مؤسسة األعمال بأكملها
مؤسسات األعمال المستمرة ميزات يمكن أن تكون متوفرة للمشاركين في 

التي يتعين أن تؤثر على القيمة أي ميزات المشاركين في السوق (السوق 
إما على أساس مستقل أو إلى جانب أصول أخرى أو  العادلة لألصل

 .) مجموعة أصول والتزامات أخرى
 استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول ضم عنصرقد يتم   ) ب(

والتزامات أخرى في قياس القيمة العادلة من خالل إجراء تعديالت على 
وقد تكون هذه هي الحالة إذا .  م على أساس مستقلقيمة األصل المستخد

كان األصل عبارة عن آلة وقياس القيمة العادلة يتم تحديده باستخدام سعر 
بعد تعديله بتكاليف ) غير مجهزة أو معدة لالستخدام(ملحوظ آللة مماثلة 

النقل والتركيب حيث يتم قياس القيمة العادلة للظرف والموقع الحاليين لآللة 
 ).بما هي مجهزة أو معدة االستخدامحس(

 استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول ضم عنصرقد يتم ) ج(
والتزامات أخرى في قياس القيمة العادلة من خالل االفتراضات المستخدمة 
لقياس القيمة العادلة لألصل من قبل المشاركين في السوق، على سبيل 

لتشغيل له خصائص فريدة وسيقوم المثال، إذا كان األصل مخزون تحت ا
المشاركين في السوق بتحويله إلى بضائع جاهزة، ستفترض القيمة العادلة 
لألصل أن المشاركين في السوق اشتروا أو سيشترون أي آلة متخصصة 

  . جاهزةبضاعةضرورية لتحويل المخزون إلى 
 استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول ضم عنصرقد يتم ) د(

. لتزامات أخرى في أسلوب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصلوا
 الفترات لعدد منقد تطبق هذه الحالة عند استخدام طريقة األرباح الفائضة 

multi-period excess earnings لقياس القيمة العادلة ألصل غير 
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اهمة أي ملموس ألن تلك األساليب للتقييم تحديداً تأخذ بعين االعتبار مس
أصول تكميلية وااللتزامات المرتبطة بها في المجموعة التي سيستخدم 

  .األصل غير الملموس فيها
 عندما تستخدم المنشأة أصل ضمن مجموعة أصول-محدودة وفي حاالت ) هـ(

يمكن للمنشأة قياس األصل بالمبلغ الذي يقارب قيمته العادلة عند توزيع  -
. ل على األصول الفردية المكونة للمجموعةالقيمة العادلة لمجموعة األصو

قد تنطبق هذه الحالة إن كان التقييم يتعلق بملكية عقارية وكانت القيمة و
موزعة على مكونات ) أي مجموعة األصل (للعقار الذى تم تحسينهالعادلة 
  ).مثل األرض والتحسينات(أصولها 

 " )٦٠"  إلى "٥٧"من الفقرات ( القيمة العادلة عند االعتراف األولى 
يتعين على المنشأة عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف األولي    ٤ ت أ 

تعادل سعر المعاملة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل 
على سبيل المثال، ال يمثل سعر المعاملة القيمة العادلة لألصل أو . أو االلتزام

 : أي من الحاالت التاليةفىاف األولي االلتزام عند االعتر
 المعاملة تتم بين أطراف ذات عالقة، رغم وجود إمكانية الستخدام كانت  ) أ(

السعر في معاملة الطرف ذي العالقة كمدخالت في قياس القيمة العادلة في 
  . بشروط السوقتمتحال كانت المنشأة تمتلك دليالً على أن المعاملة 

ط أو في حال كان البائع مجبراً على تقبل السعر كانت المعاملة تتم تحت ضغ  ) ب(
 كان البائع يواجه إذاعلى سبيل المثال، قد تطبق هذه الحالة . في المعاملة
 .ضائقة مالية

كانت وحدة الحساب الممثلة من خالل سعر المعاملة مختلفة عن وحدة ) ج(
يل المثال، على سب. الحساب لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة

قد تطبق هذه الحالة إن كان األصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة 
على سبيل المثال، في اندماج (واحدا من العناصر المختلفة في المعاملة 

أو إن كانت المعاملة تتضمن حقوق وامتيازات غير معلنة ويتم ) األعمال
صري أخر أو إن كان سعر قياسها بشكل منفصل وفقاً لمعيار محاسبة م

  .المعاملة يتضمن تكاليف المعاملة
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أو السوق (كان السوق الذي تتم فيه المعاملة مختلفاً عن السوق األساسي ) د(
على سبيل المثال، قد تكون تلك األسواق مختلفة إذا كانت ). إيجابية األكثر 

وق المنشأة تاجر يبرم معامالت مع عمالء في سوق التجزئة إال أن الس
لمعاملة الخروج تتم مع تجار آخرين في ) إيجابيةأو السوق األكثر (األساسي 

  .الوسطاء سوق
  )"٦٦"إلى " ٦١"من الفقرات ( أساليب التقييم 

  منهج السوق
يستخدم منهج السوق األسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة الناجمة عن    ٥ ت أ 

األصول سوق تتضمن أصول أو التزامات أو مجموعة من  بالمعامالت
 مثل مشروع تجاري )أي مماثلة(تكون مطابقة أو قابلة للمقارنة ووااللتزامات ، 

على سبيل المثال، عادة تستخدم أساليب التقييم المتفقة مع منهج السوق مضاعفات    ٦ ت أ 
قد تقع و.   المشتقة من مجموعات قابلة للمقارنة market multiplesالسوق 

. ضاعف لكل مجموعة قابلة للمقارنةالمضاعفات ضمن نطاقات بها أكثر من م
يقتضي اختيار المضاعف المالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم الشخصي مع و

 .األخذ بعين االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقياس

 matrixتتضمن أساليب التقييم المتسقة مع منهج السوق تسعير المصفوفة    ٧ ت أ 
pricing .أسلوب رياضي مستخدم بشكل أساسي لتقييم يعتبر تسعير المصفوفة و

بعض أنواع األدوات المالية مثل األوراق المالية للديون دون االعتماد حصريا 
على األسعار المعلنة لألوراق المالية المحددة وإنما باالعتماد على عالقة األوراق 

 .المالية باألوراق المالية المسعرة األخرى المتخذة كأساس قياسي

  كلفة منهج الت
والتي (يعكس منهج التكلفة المبلغ الذي يتم طلبه حالياً الستبدال الطاقة اإلنتاجية لألصل    ٨ ت أ 

 ).current replacement costيشار إليها في العادة بتكلفة االستبدال الحالية 

 من وجهة نظر المشارك مقابل بيع األصليستند السعر الذي يتم الحصول عليه    ٩ ت أ 
لفة التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من تملك في السوق كبائع على التك

 المشارك في ذلك ألن أو بناء أصل بديل له منفعة مماثلة، بعد تعديله للتقادم
الطاقة به السوق كمشترى لن يدفع في األصل أكثر من المبلغ الذي يستبدل 
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ي يتضمن التقادم تدهور الحالة المادية والتقادم الوظيفو. اإلنتاجية لألصل
، ويعد التقادم أشمل من اإلهالك )الخارجي(والتقادم االقتصادي ) التكنولوجي(

أو ألغراض الضرائب ) توزيع التكلفة التاريخية(ألغراض إعداد القوائم المالية 
وفي الكثير من الحاالت، يتم استخدام طريقة ). باستخدام أعمار إنتاجية محددة(

 العادلة لألصول الملموسة المستخدمة إلى تكلفة االستبدال الحالية لقياس القيمة
 .والتزامات أخرى جانب أصول أخرى أو مع أصول

     منهج الدخل
على سبيل المثال، التدفقات (المبالغ المستقبلية  تحويل الدخل يتممنهج ل طبقاً   ١٠ ت أ 

ندما يتم وع). أي مخصوم(إلى مبلغ حالي وحيد ) والمصروفاتالنقدية أو الدخل 
خل، يعكس قياس القيمة العادلة توقعات السوق الحالية حول استخدام منهج الد
 .المبالغ المستقبلية

 :، على سبيل المثال، ما يليهذهتتضمن أساليب التقييم    ١١ ت أ 
 ").٣٠أت"إلى  ١٢أت"من ( الفقرات راجع(أساليب القيمة الحالية   ) أ(
-Blackميرتون - شولز- بالكنموذجنموذج تسعير الخيارات، مثل  ) ب(و

Scholes-Merton  أو النموذج ذي الحدين binomial model)  أي
، الذي يدمج أساليب القيمة الحالية ويعكس كل من قيمة )latticeنموذج التيس 

 . للخيار intrinsic value الحقيقيةالزمن و القيمة 
 لعدد من الفترات والتي يتم استخدامها لقياس القيمة الزائدةنموذج األرباح ) ج(و

  .صول غير الملموسةالعادلة لبعض األ
  أساليب القيمة الحالية 

 استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس " ٣٠أت"إلى " ١٣أت"من توضح الفقرات    ١٢ ت أ 
تركز تلك الفقرات على أسلوب تعديل معدل الخصم وأسلوب و. القيمة العادلة

ام ال تفرض تلك الفقرات استخدو). القيمة الحالية المتوقعة (التدفق النقدي المتوقع
أسلوب قيمة حالية واحد تحديداً أو تقيد استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس 

 أسلوب القيمة الحالية ويعتمد. القيمة العادلة على األساليب التي تم مناقشتها
المستخدم لقياس القيمة العادلة على الحقائق والظروف الخاصة باألصل أو 

ال، إذا كان باإلمكان مالحظة األسعار على سبيل المث(االلتزام الذي يتم قياسه 
 .وتوافر البيانات الكافية) لألصول القابلة للمقارنة في السوق
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 عناصر قياس القيمة الحالية 
أداة مستخدمة لربط المبالغ ) أي تطبيق منهج الدخل(تعتبر القيمة الحالية    ١٣ ت أ 

ي باستخدام بمبلغ حال) على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو القيم(المستقبلية 
 قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام أسلوب ويجمع. معدل خصم

القيمة الحالية كل من العناصر المذكورة أدناه من وجهة نظر المشاركين في 
 :السوق في تاريخ القياس

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه  ) أ(
ختالفات الممكنة في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية بما التوقعات حول اال  ) ب(

 .يمثل عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية
القيمة الزمنية للنقود التي يتم التعبير عنها بالمعدل المفروض على األصول ) ج(

ذات الطبيعة النقدية الخالية من المخاطر والتي لها تواريخ استحقاق أو 
ال يوجد بها ق مع الفترة المغطاة بالتدفقات النقدية والتي فترات زمنية تتف

أي معدل ( عدم التأكد في التوقيت أو خطر التخلف عن السداد للمالك خطر
  ).risk-free interest rateفائدة خالي من المخاطر 

أي عالوة (عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية خطر سعر مقابل تحمل ) د(
  ).risk premiumالخطر 

األخرى التي قد يأخذها المشاركون في السوق بعين االعتبار في العوامل ) هـ(
  .تلك األحوال

فيما يخص االلتزامات، مخاطر عدم األداء المرتبط بااللتزام، بما في ذلك ) و(
  ).الطرف الملتزم(مخاطر االئتمان الذاتية للمنشأة 

 المبادئ العامة 
 بها العناصر الواردة في تستخدمي الطريقة التي تختلف أساليب القيمة الحالية ف   ١٤ ت أ 

ولكن كافة المبادئ العامة المذكورة أدناه تحكم تطبيق أي أسلوب . "١٣أت"الفقرة 
 :قيمة حالية مستخدم لقياس القيمة العادلة

يتعين أن تعكس التدفقات النقدية ومعدالت الخصم االفتراضات التي   ) أ(
 .عير األصل أو االلتزامسيستخدمها المشاركون في السوق عند تس

يتعين أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدالت الخصم في الحسبان فقط العوامل   ) ب(
 .المنسوبة لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه
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لتجنب االزدواجية أو إهمال أثار عوامل المخاطر، يتعين أن تعكس معدالت ) ج(
على سبيل . نقديةالخصم افتراضات متفقة مع تلك المتأصلة في التدفقات ال

يتعين أن تكون التدفقات النقدية التي تتضمن أثر التضخم مخصومة المثال، 
  .بمعدالت الفائدة الخالية من المخاطر متضمنة أثر التضخم 

يتعين أن تتفق معدالت الخصم مع العوامل االقتصادية الضمنية للعملة التي ) د(
 .يتم إعداد التدفقات النقدية بها

 كدخطر عدم التأ
تتم عملية قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب القيمة الحالية في ظل أوضاع من    ١٥ ت أ 

. عدم التأكد ألن التدفقات النقدية المستخدمة تكون مقدرة وليست قيم معروفة
. وتكون كال من قيمة التدفقات النقدية وتوقيتها غير مؤكدة في الكثير من الحاالت

ل المدفوعات على قرض معرضة لعدم التأكد في وحتى القيم الثابتة تعاقدياً مث
 .حال كان هناك خطر تخلف عن السداد

 riskأي عالوة مخاطر (يبحث المشاركون في السوق بشكل عام عن تعويض    ١٦ ت أ 
premium (عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزاملتحمل  .

ر لتعكس القيمة التي يطلبها يتعين أن يتضمن قياس القيمة العادلة عالوة مخاطو
المشاركون في السوق كتعويض عن عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية، 

قد يكون تحديد عالوة و. بصورة حقيقية وإال لن يعكس القياس القيمة العادلة 
ولكن درجة الصعوبة وحدها ليست . المخاطر المالئمة صعباً في بعض الحاالت

 .وة المخاطرسبب كافي الستبعاد عال
تختلف أساليب القيمة الحالية في كيفية تعديلها بالخطر وبنوع التدفقات النقدية    ١٧ ت أ 

 :على سبيل المثال. التي تستخدمها
إلـى  "  ١٨أت"مـن   (فقـرات   ال راجـع (يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم        ) أ(

 أو  متفقاً عليهـا  معدل خصم معدل بالخطر، وتدفقات نقدية تعاقدية أو         ) "٢٢أت"
 .اًه حدوثاألرجح

 الفقـرة   راجـع ( تقييم القيمة الحالية المتوقعـة       أساليب من   ١تستخدم الطريقة     ) ب(
 .التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالخطر ومعدل خالي من المخاطر) " ٢٥أت"

 الفقـرة   راجـع ( الحالية المتوقعـة     تقييم القيمة  من أساليب    ٢تستخدم الطريقة   ) ج(
وقعة غير المعدلة ألي مخاطر ومعـدل خـصم         التدفقات النقدية المت  ) "٢٦أت"
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يختلف ذلـك   و. معدل ليشمل عالوة مخاطر التي يطلبها المشاركون في السوق        
  .المعدل عن هذا المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم

  

  أسلوب تعديل معدل الخصم 
يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم مجموعة واحدة من التدفقات النقدية من    ١٨ ت أ 

الغ المتوقعة الممكنة بغض النظر عما إذا كانت تدفقات نقدية مجموعات المب
أو التدفقات النقدية األرجح ) كما الحال مع السندات (متفق عليهاتعاقدية أو 

وفي جميع الحاالت، تكون تلك التدفقات النقدية مشروطة بوقوع أحداث . حدوثاً
 لسند المتفق عليهاأو على سبيل المثال، تكون التدفقات النقدية التعاقدية (محددة 

 سعر استخراجيتم و). مشروطة بحدوث عدم التخلف عن السداد من قبل المدين
الخصم المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم من معدالت العائد الملحوظة 

وتبعاً لذلك، يتم . لألصول أو االلتزامات القابلة للمقارنة المتداولة في السوق
 األرجح حدوثاً بمعدل السوق عليها أوالمتفق قدية أو خصم التدفقات النقدية التعا

 ).أي معدل العائد السوقي(الملحوظ أو المقدر لهذه التدفقات النقدية المشروطة 

يقتضى أسلوب تعديل معدل الخصم تحليل بيانات السوق لألصول أو االلتزامات    ١٩ ت أ 
بيعة التدفقات  مقارنة من خالل األخذ بعين االعتبار طعمليتم و. القابلة للمقارنة

على سبيل المثال، ما إذا كانت التدفقات النقدية تعاقدية أو غير تعاقدية (النقدية 
، إلى جانب )ويرجح استجابتها على نحو مماثل للتغيرات في الظروف االقتصادية

على سبيل المثال، درجة المالءة والضمان والمدة والشروط (عوامل أخرى 
 األصل أو االلتزام المفرد القابل عندما يكونن ذلك، بدالً مو). المقِيدة والسيولة

للمقارنة يعكس المخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام الذي 
 سعر الخصم باستخدام بيانات ألصول أو استخراجتتم قياسه بعدالة، يمكن 

أي (لمخاطر التزامات عديدة قابلة للمقارنة بالتزامن مع منحنى العائد الخالي من ا
 ).build-up" التراكم"استخدام منهج 

يمثل حق تعاقدي للحصول ) أ(وبغرض توضيح منهج التراكم، افترض أن األصل    ٢٠ ت أ 
يوجد و). أي ال يوجد عدم تأكد بخصوص التوقيت( في عام واحد جنيه ٨٠٠على 

هناك سوق ألصول قابلة للمقارنة والمعلومات عن تلك األصول بما في ذلك 
 :هذا وتشمل األصول القابلة للمقارنة كل مما يلي. سعر متوفرةمعلومات ال
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 في السنة الواحدة جنيه ١,٢٠٠هو حق تعاقدي للحصول على ) ب(ألصل ا  ) أ(
وتبعاً لذلك، يبلغ معدل العائد السنوي . جنيه ١,٠٨٣ويبلغ سعر السوق له 

 ١,٢٠٠% [(١٠,٨ما قيمته ) أي سعر العائد السوقي لسنة واحدة(الضمني 
 .]١- ) جنيه ١,٠٨٣ / جنيه

 في عامين ويبلغ جنيه ٧٠٠هو حق تعاقدي للحصول على ) ج(األصل    ) ب(
وتبعاً لذلك، يبلغ المعدل العائد السنوي الضمني . جنيه ٥٦٦سعر السوق له 

 ٥٦٦/ جنيه ٧٠٠([% ١١,٢ما قيمته ) أي سعر العائد السوقي لسنتين(
 .]١ – ٠,٥^) جنيه

أي توزيع (قابلة للمقارنة فيما يخص الخطر تعتبر كافة األصول الثالثة ) ج(
 ).السداد واالئتمان الممكن

فيما ) أ(على أساس توقيت المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصل    ٢١ ت أ 
مقابل سنتين ) ب(سنة واحدة لألصل ) (ج(واألصل ) ب(يتعلق بالتوقيت لألصل 

باستخدام ). أ( باألصل أكثر قابلية للمقارنة) ب(، يعتبر األصل ))ج(لألصل 
ومعدل ) جنيه ٨٠٠) (أ(المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصل 

، تكون القيمة العادلة لألصل %)١٠,٨) (ب(السوق لسنة واحدة الخاص باألصل 
بدالً عن ذلك، في غياب معلومات سوق ). ١,١٠٨/  جنيه ٨٠٠( جنيه ٧٢٢) أ(

) ج( معدل السوق لسنة واحدة من األصل ، يمكن اشتقاق)ب(متاحة لألصل 
في هذه الحالة، يمكن تعديل معدل السوق لسنتين الخاص . باستخدام منهج التراكم

ليصبح معدل سوق لسنة واحدة باستخدام الهيكل %) ١١,٢) (ج(باألصل 
قد يكون مطلوباً معلومات إضافية .  لمنحنى العائد الخالي من المخاطرالمستحق

وإذا .  ما إذا كانت عالوتي الخطر لسنة واحدة وسنتين متماثلتينومحللين لتحديد
تم تحديد أن عالوتي الخطر لسنة واحدة وسنتين غير متماثلتين، يتم تعديل معدل 

 .السوق لسنتين مرة إضافية بهذا األثر
عندما يتم تطبيق أسلوب تعديل معدل الخصم على المقبوضات أو المدفوعات    ٢٢ ت أ 

لخصم التعديل للمخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية الثابتة، يتضمن معدل ا
وفي بعض التطبيقات ألسلوب تعديل معدل .  لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه

الخصم للتدفقات النقدية التي ال تمثل مقبوضات أو مدفوعات ثابتة، قد يكون 
صل أو إجراء تعديل التدفقات النقدية ضرورياً لتحقيق قابلية المقارنة مع األ

 . معدل الخصم منهاستخراج يتمااللتزام الملحوظ الذي 
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  أسلوب القيمة الحالية المتوقعة 
تستخدم أسلوب القيمة الحالية المتوقعة كنقطة بدء حزمة من التدفقات النقدية التي    ٢٣ ت أ 

أي (تمثل المتوسط المرجح المحتمل لكافة التدفقات النقدية المستقبلية الممكنة 
يكون التقدير الناتج مطابقاً للقيمة المتوقعة والتي و). المتوقعةالتدفقات النقدية 

 المرجح للقيم الممكنة للمتغير المتوسطيعبر عنها في المصطلحات اإلحصائية بـ 
وحيث أن جميع . كل االحتماالت المرتبطةل المنفصل ودالة الترجيح العشوائي 

 التدفق النقدي المتوقع الناتج التدفقات النقدية الممكنة تم ترجيح احتمالها، ال يكون
على خالف التدفقات النقدية المستخدمة في (مشروطاً بوقوع أي حدث معين 

 .)أسلوب تعديل معدل الخصم
عند اتخاذ القرارات االستثمارية، يأخذ المشاركون في السوق الذين يتجنبون    ٢٤ ت أ 

فقات النقدية الخطر بعين االعتبار خطر أن تختلف التدفقات النقدية الفعلية عن التد
 :الخطرمن تميز نظرية المحفظة بين نوعين و. المتوقعة

 ، وهو خطر خاص بأصل أو التزام معين)القابل للتنوع(خطر عدم االنتظام   ) أ(
، وهو الخطر الشائع المشترك بين أحد )غير القابل للتنوع(الخطر المنتظم   ) ب(

 .أخرى بمحفظة متنوعةاألصول أو االلتزامات مع بنود 
 عندما يكون السوق في حالة التوازن، يكون تعويض أنهة المحفظة تتبنى نظري

المشاركين في السوق مقابل تحمل الخطر المنتظم المتأصل في التدفقات النقدية 
قد تكون هناك أشكال أخرى للعائد أو التعويض متوفرة في األسواق غير . (فقط

 ).الفعالة أو خارج حالة التوازن
قيمة العادلة المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعة لألصل  ألسلوب ال١تعدل الطريقة    ٢٥ ت أ 

أي (من خالل طرح عالوة الخطر النقدي ) أي خطر السوق(للخطر المنتظم 
تمثل التدفقات النقدية المتوقعة و). التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالخطر

دل الفائدة المعدلة بالخطر تلك التدفقات النقدية شبه المؤكدة، وهي مخصومة بمع
يشير التدفق النقدي شبه المؤكد إلى التدفق النقدي المتوقع و. الخالي من المخاطر

معدل بالخطر بحيث يكون المشارك في السوق ال يجد فرق في ) كما هو معرف(
على سبيل المثال، إذا كان . تداول تدفق نقدي مؤكد مقابل تدفق نقدي متوقع

مقابل  جنيه ١,٢٠٠تدفق نقدي متوقع يبلغ المشارك في السوق راغباً في تداول 
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 معادل مؤكد لمبلغ جنيه ١,٠٠٠، يعد مبلغ  جنيه ١,٠٠٠تدفق نقدي مؤكد يبلغ 
في تلك الحالة، ). عالوة الخطر النقدي جنيه ٢٠٠أي تمثل الـ ( جنيه ١,٢٠٠

 .لن يجد مشارك السوق فرق في األصل المحتفظ به
يب القيمة الحالية المتوقعة للخطر المنتظم  من أسال٢وفي المقابل، تعدل الطريقة    ٢٦ ت أ 

من خالل تطبيق عالوة الخطر على معدل الفائدة الخالي من ) أي خطر السوق(
وتبعاً لذلك، يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل يتوافق مع . المخاطر

د أي معدل العائ(المرجحة باحتماالتها  المعدل المتوقع المرتبط بالتدفقات النقدية
يمكن استخدام النماذج المستخدمة لتسعير األصول الخطرة مثل و). المتوقع

حيث أن . نموذج تسعير األصل الرأسمالي بغرض تقدير معدل العائد المتوقع
معدل الخصم المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم هو معدل العائد المرتبط 

عدل الخصم المستخدم بالتدفقات النقدية المشروطة، فيرجح أن يكون أعلى من م
 من أساليب القيمة الحالية المتوقعة، أي معدل العائد المتوقع ٢في الطريقة 

 .المتعلق بالتدفقات النقدية المتوقعة أو المرجحة باحتماالتها
، افترض إن لألصل تدفقات نقدية )٢(و ) ١(وبغر ض توضيح الطريقتين    ٢٧ ت أ 

ساس التدفقات النقدية الممكنة في سنة واحدة محددة على أ جنيه ٧٨٠متوقعة تبلغ 
واالحتماالت المبينة أدناه، ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر القابل للتطبيق على 

، وعالوة الخطر المنتظم ألحد األصول %٥التدفقات النقدية لمدة سنة واحدة هو 
 .%٣له نفس مواصفات الخطر 

المرجحة التدفقات النقدية   االحتمال  التدفقات النقدية المحتملة
  باحتماالتها

  جنيه ٧٥  %١٥  جنيه ٥٠٠

  جنيه ٤٨٠  %٦٠  جنيه ٨٠٠

  جنيه ٢٢٥  %٢٥    جنيه ٩٠٠

  جنيه ٧٨٠    التدفقات النقدية المتوقعة

 المتوسط جنيه ٧٨٠وفي هذا التوضيح البسيط، تمثل التدفقات النقدية المتوقعة    ٢٨ ت أ 
كثر واقعية، قد يكون وفي المواقف األ. المرجح لالحتماالت للنتائج الممكنة الثالثة
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ولكن وبغرض تطبيق أسلوب القيمة الحالية . هناك العديد من النتائج الممكنة
المتوقعة، ليس من الضروري دائماً أن تأخذ توزيعات كافة التدفقات النقدية 

بدالً عن ذلك، قد . الممكنة باستخدام النماذج واألساليب المعقدة بعين االعتبار
 عدد محدود من السيناريوهات واالحتماالت المنفصلة يكون من الممكن تصميم

على سبيل المثال، قد تستخدم .  التدفقات النقدية الممكنةمصفوفةالتي تجسد 
 ذات صلة، معدلة بالتغيرات في المنشأة التدفقات النقدية المحققة لفترة ماضية

على سبيل المثال، التغيرات في العوامل الخارجية، (الظروف التي تحدث الحقاً 
بما في ذلك الظروف االقتصادية أو السوقية واتجاهات الصناعة والمنافسة وكذلك 

، مع )التغيرات في العوامل الداخلية التي تؤثر على المنشأة بوجه أكثر تحديداً
 .ين االعتبار افتراضات المشاركين في السوقاألخذ بع

للتدفقات النقدية لألصل هي نفسها ) أي القيمة العادلة(نظرياً، تكون القيمة الحالية    ٢٩ ت أ 
 : كاآلتي٢ أو الطريقة ١بغض النظر سواء تم تحديدها باستخدام الطريقة 

أي (تظم ، يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة للخطر المن١عند استخدام الطريقة   ) أ(
وفي غياب بيانات السوق التي تشير مباشرة إلى مقدار تعديل ). خطر السوق

الخطر، يمكن اشتقاق هذا التعديل من نموذج تسعير األصل باستخدام مبدأ أشباه 
أي عالوة الخطر النقدي (على سبيل المثال، يمكن تحديد تعديل الخطر . التأكد
 – جنيه ٧٨٠% (٣طر المنتظم البالغة باستخدام عالوة الخ)  وحدة نقد٢٢البالغ 

، الذي ينتج عنه تدفقات نقدية متوقعة معدلة )])١,٠٥/١,٠٨(×  جنيه ٧٨٠[
 ٧٥٨تمثل القيمة البالغة ). جنيه ٢٢ – جنيه ٧٨٠( جنيه ٧٥٨بالخطر بقيمة 

 ويتم خصمها بمعدل الفائدة جنيه ٧٨٠المبلغ شبه المؤكد للقيمة البالغة  جنيه
) أي القيمة العادلة(تمثل القيمة الحالية لألصل %). ٥(اطر الخالية من المخ

  ).١,٠٥/ جنيه ٧٥٨( جنيه ٧٢٢
، ال يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة بالخطر المنتظم ٢م الطريقة اعند استخد  ) ب(

. وبدالً عن ذلك، يشمل معدل الخصم التعديل بذلك الخطر). أي خطر السوق(
% ٨ت النقدية المتوقعة بمعدل العائد المتوقع البالغ وتبعاً لذلك، يتم خصم التدفقا

مضافاً إليه عالوة الخطر % ٥أي معدل الفائدة الخالي من المخاطر البالغ (
 جنيه ٧٢٢لألصل ) أي القيمة العادلة(تبلغ القيمة الحالية %. ٣المنتظم البالغة 

 ).١,٠٨/ جنيه ٧٨٠(
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استخدام أسلوب القيمة الحالية عند ) ٢(أو ) ١(يمكن استخدام أي من الطريقتين    ٣٠ ت أ 
على الحقائق ) ٢(أو ) ١(ويعتمد اختيار الطريقة . المتوقعة لقياس القيمة العادلة

والظروف الخاصة لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه والمدى الذي تتاح فيه 
 .بيانات كافية واألحكام الشخصية المستخدمة

ت وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة تطبيق أساليب القيمة الحالية على االلتزاما
 )"٤١" و "٤٠"الفقرتين ( محتفظ بها من قبل أطراف آخرين على أنها أصول والغير 

عند استخدام المنشأة أسلوب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة اللتزام غير    ٣١ ت أ 
على سبيل المثال، التزامات  (أصلمحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه 

األمور  بعض ، يجب أن تقوم المنشأة، بجانب) أو إعادة األصول لحالتهااإلزالة
األخرى، بتقدير التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشاركين في 

ويجب أن تشتمل التدفقات النقدية المستقبلية . السوق تكبدها عند الوفاء بااللتزام
كاليف الوفاء بااللتزام والتعويض الصادرة توقعات المشاركين في السوق حول ت

يشتمل مثل هذا التعويض . الذي يطلبه المشاركون في السوق مقابل تحمل االلتزام
 :على العائد الذي يطلبه المشارك في السوق عما يلي

أي قيمة الوفاء بااللتزام، على سبيل المثال، باستخدام الموارد (القيام بالنشاط   ) أ(
 .)أخرىلتي يمكن استخدامها ألنشطة ا

أي عالوة الخطر الذي يعكس خطر أن (تحمل المخاطر المرتبط بااللتزام ) ب(و
 راجع ( تختلف التدفقات النقدية الصادرة الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة

 )." ٣٣أت "الفقرة
على سبيل المثال، ال يتضمن االلتزام غير المالي معدل تعاقدي للعائد وال يوجد    ٣٢ ت أ 

وفي بعض الحاالت، تكون عناصر .  ملحوظ لذلك االلتزام سوقيعائدهناك 
العائد التي يطلبها المشاركون في السوق غير قابلة للتمييز من بعضها البعض 

على سبيل المثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه مقاول يمثل طرف ثالث (
وفي حاالت أخرى، تحتاج المنشأة إلى تقدير تلك ). على أساس رسوم ثابتة

على سبيل المثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه (عناصر بشكل منفصل ال
مقاول يمثل طرف ثالث على أساس التكلفة مضافا إليه رسم معين ألن المقاول 

 ).في تلك الحالة لن يتحمل خطر التغيرات المستقبلية في التكاليف
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ام أو أداة يمكن للمنشأة أن تشمل عالوة الخطر في قياس القيمة العادلة لاللتز   ٣٣ ت أ 
حقوق ملكية خاصة بالمنشأة غير المحتفظ بها من قبل طرف آخر كأصل بإحدى 

 :الطرق التالية
 .) مبلغ التدفقات النقدية الصادرةأي كزيادة في(تعديل التدفقات النقدية   ) أ(

أي (تعديل المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لقيمتها الحالية ) ب(أو
 ). الخصمكتخفيض في سعر

على .  التعديالت بالخطراهماليتعين على المنشأة أن تتأكد أنها لم تقم بازدواج أو و
 تم زيادة التدفقات النقدية المقدرة لتأخذ بعين االعتبار التعويض مقابل إذاسبيل المثال، 

  . المرتبط بااللتزام، يتعين أال يتم تعديل معدل الخصم ليعكس ذلك الخطرالخطرتحمل 
 )"٧١"إلى " ٦٧"منالفقرات (  التقييم إلى أساليبالت المدخ

تتضمن أمثلة األسواق التي قد تكون بها مدخالت ملحوظة لبعض األصول    ٣٤ ت أ 
  :ما يلي) على سبيل المثال، األدوات المالية(وااللتزامات 

تتوافر أسعار اإلقفال في حيث . Exchange marketsأسواق البورصة   ) أ(
 ..قيمة العادلة بشكل عامسوق البورصة بسهولة وتمثل ال

 الوسطاءيكون التجار في سوق . Dealer markets الوسطاءأسواق   ) ب(
، بما يتيح سيولة )إما بيعاً أو شراء لحساباتهم الخاصة(مستعدون للتداول 

. بهاباستخدام رأس مالهم لالحتفاظ بمخزون من البنود التي يصنعون السوق 
 الذي يرغب التاجر بالشراء به ممثلة السعر(وتكون أسعار الطلب والعرض 

متوفرة بشكل أكثر ) والسعر الذي يرغب التاجر بالبيع به على التوالي
 Over-the-counterتمثل األسواق المباشرة و. سهولة عن أسعار اإلقفال

markets) تتواجد أسواق و. وسطاءأسواق ) التي يتم نشر أسعارها عالنية
خرى بما في ذلك بعض األدوات  لبعض األصول وااللتزامات األالوسطاء

 ).مثل المعدات المستخدمة(المالية والسلع األولية واألصول المادية 

يحاول السماسرة في أسواق . Brokered marketsأسواق السمسرة ) ج(
السمسرة التوفيق بين المشترين والبائعين ولكن ال يكونون مستعدين للتداول 

 يستخدم السماسرة رأس مالهم لالحتفاظ وبعبارة أخرى، ال. لحساباتهم الخاصة
يعلم السمسار األسعار و. بهابمخزون من البنود التي يصنعون السوق 
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 ، ولكن كل طرف ال يدرك المعنيةالمطلوبة والمعروضة من قبل األطراف 
. التي تمتالمعامالت  وتتوافر أحياناً أسعار. متطلبات سعر الطرف اآلخر

تواصل إلكترونية يتم فيها مطابقة طلبات تتضمن أسواق السمسرة شبكات و
  .الشراء والبيع وتتضمن أيضاً أسواق العقارات التجارية والسكنية

يتم . Principal-to-principal markets المستفيدين الرئيسيينأسواق ) د(
 سواء -  حول المعامالت المستفيدين الرئيسيينالتفاوض في أسواق 

قد و.  بشكل مستقل دون وساطة-   سواءاإلصدارات أو إعادة البيع على حد
  .تتم إتاحة معلومات قليلة فيما يتعلق بتلك المعامالت علنياً

  )" ٩٠"إلى " ٧٢"من  الفقرات (العادلة التسلسل الهرمى للقيمة 
  )"٨٥"إلى " ٨١"من  الفقرات( ٢مدخالت المستوى 

  :لي ألصول والتزامات معينة ما ي٢تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى    ٣٥ ت أ 
 Receive-fixed-pay-variable (الثابتة بالمتغيرةمبادلة معدل الفائدة عقد   ) أ(

interest rate swap ( على معدل ما بين الفائدة السائدة للمبادلةبناء 
 أحد مدخالتيمثل معدل ليبور للمبادلة قد . )سعر الليبور(البنوك في لندن 

نية مسعرة بشكل كبير ت زمفترا المعدل ملحوظ في عندما يكون ٢المستوى 
 .لكامل فترة العقد

 الصادر بناء على منحنى العائد الثابتة بالمتغيرةمبادلة معدل الفائدة  عقد   ) ب(
المبادلة معدل عقد  هو ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد و. بالعملة األجنبية

فترات زمنية  بالعملة األجنبية الملحوظ في الصادربناء على منحنى العائد 
 مدة عندما تكون قد تنطبق هذه الحالة و. بشكل كبير لكامل الفترة مسعره 

 لمدة مسعرة زمنية فترات سنوات وكان ذلك المعدل ملحوظ في ١٠ العقد
للسنة يكون أي استقراء معقول لمنحنى العائد ال  أنتسع سنوات، شريطة 

 .للعقد ككلهاماً لقياس القيمة العادلة  العشرة 
  prime rateبناء على المعدل الرئيسي دة الثابتة بالمتغيرة عقد مبادلة الفائ) ج(

 الرئيسي معدل الفائدة هو ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد و. لبنك محدد
 القيم عندما تكون extrapolation من خالل االستقراء المستخرجللبنك 

المستقرأة مدعمة ببيانات سوق ملحوظة، على سبيل المثال، من خالل الربط 
  .العقد كامل فترة خاللبشكل كبير  معدل فائدة ملحوظ مع

 أحد مدخالتيكون قد . خيار ثالث سنوات على سهم متداول في البورصة) د(
 لسعر السهم implied volatility التقلب الضمني  في  متمثال٢ًالمستوى 
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 من خالل االستقراء حتى السنة الثالثة إن انطبقت الحالتين المستخرج
  :معاًالتاليتين 

  .كانت هناك أسعار ملحوظة لخيارات سنة واحدة وسنتين على األسهم) ١(  
 لخيار الثالث  من خالل االستقراءالمستخرجالتقلب الضمنى للسهم ) ٢ (

  .العقدسنوات مؤيدة ببيانات سوق ملحوظة في معظم كامل فترة 
 التقلب الضمني من خالل االستقراء من استخراجفي تلك الحالة، يمكن 

لتقلب الضمني لخيارات السنة الواحدة والسنتين على األسهم ويمكن تأييدها ا
من خالل التقلب الضمني لخيارات الثالث سنوات على أسهم المنشآت القابلة 

 بينها وبين التقلبات الضمنية للسنة ربطللمقارنة شريطة أن يتم إنشاء 
  .والسنتين الواحدة

قية الترخيص التي تم الحصول عليها في فيما يخص اتفا. اتفاقية الترخيص) هـ(
التي هي طرف في (اندماج أعمال وتفاوضت عليها حديثاً المنشأة المشتراة 

 المستوى أحد مدخالتيتمثل قد مع طرف غير ذا عالقة، ) اتفاقية الترخيص
 العالقة عند نشأة وغير ذ في رسوم االمتياز في العقد مع الطرف ٢

  .االتفاقية
 أحد مدخالتيكون قد .  في متاجر البيع بالتجزئةاج التاممخزون اإلنت) و(

 الذي يتم اقتناؤه في اندماج أعمال إما سعر اإلنتاج التام لمخزون ٢المستوى 
في سوق البيع البيع لتجار التجزئة العمالء في سوق التجزئة أو سعر 

 بين حالة وموقع بنود المخزون وبنود المخزون بالفروقمعدالً  بالجملة
بحيث تعكس القيمة العادلة السعر الذي سيتم ) أي مماثلة(ابلة للمقارنة الق

الحصول عليه في معاملة بيع المخزون إلى بائع تجزئة آخر سيقوم بإتمام 
ومن ناحية المبدأ، سيكون قياس القيمة العادلة هو ذاته . جهود البيع المطلوبة

عر الجملة أو س) بالتخفيض(على سعر التجزئة  سواء تمت التعديالت
وبشكل عام، يتعين استخدام السعر الذي يتطلب أقل حد ممكن من ). بالزيادة(

  .التعديالت الموضوعية لقياس القيمة العادلة
 هو سعر ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد . المبنى المحتفظ به والمستخدم) ز(

مشتق من بيانات سوق ) مضاعفات التقييم (للمبنىالمتر المربع الواحد 
 من األسعار في المستخرجةحوظة، على سبيل المثال، المضاعفات مل
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في مواقع ) أي مماثلة(معامالت ملحوظة تتضمن مباني قابلة للمقارنة 
  .مماثلة

 هو مضاعف التقييم ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد . وحدة توليد النقد) ح(
) لعلى سبيل المثال، مضاعف األرباح أو اإليراد أو قياس أداء مماث(

 من بيانات سوق ملحوظة، على سبيل المثال، المضاعفات مستخرج
 من األسعار في معامالت ملحوظة تتضمن أعمال تجارية قابلة المستخرجة
مع األخذ بعين االعتبار العوامل التشغيلية والسوقية ) أي مماثلة(للمقارنة 

  .والمالية وغير المالية
 )"٩٠"إلى " ٨٦"من الفقرات  (٣مدخالت المستوى 

 : ألصول والتزامات معينة ما يلي٣تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى    ٣٦ ت أ 
قد . Long dated currency swapمبادلة العملة طويل األجل عقد   ) أ(

 هو معدل الفائدة بعملة محددة غير ملحوظة ٣  المستوىأحد مدخالتيكون 
ل فترات زمنية مسعرة أو خالوال يمكن تأييدها ببيانات سوق ملحوظة في 

تمثل أسعار الفائدة في مبادلة العملة بأسعار المبادلة و.  فترة العقد بالكامل
  .محسوبة من منحنيات العائد للدول المعنيةال

 أحد مدخالتيكون قد . خيار ثالث سنوات على أسهم متداولة بالبورصة  ) ب(
 من ةالمستخرج ألسعار األسهم هو التقلب التاريخي، أي التقلب ٣المستوى 
 يمثل التقلب التاريخي توقعات المشاركين وال. لتاريخية لألسهماألسعار ا
 المعلومة الوحيدة تفي السوق حول التقلب المستقبلي حتى لو كانالحاليين 

 .المتوفرة لتسعير أحد الخيارات
 هو تعديل على ٣ المستوى أحد مدخالتيكون قد . مبادلة معدل الفائدةعقد ) ج(

غير  (mid-market consensusسعر منتصف السوق المتفق عليه 
للمبادلة يتم صنعه باستخدام بيانات غير ملحوظة مباشرة والتي ال ) الملزم

  . لذلك ببيانات سوق ملحوظةبصورة أخرىيمكن تأييدها 
. األعمال في اندماج الداخل Decommissioning liabilityالتزام اإلزالة ) د(

خاصة م بيانات استخدباي تقدير جارهو  ٣ المستوى أحد مدخالتيكون قد 
 دفعها للوفاء يجب بالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي تتعلقالمنشأة ب
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السوق حول تكاليف الوفاء  بما في ذلك توقعات المشاركين في(بااللتزام 
تحمل التزام فك قد يطلبه المشارك في السوق مقابل بااللتزام والتعويض الذي 

 أن تدل علىهناك معلومات متوفرة بشكل معقول ن لم يكن وذلك إ) األصل
هذا يتم استخدام قد و. ستخدمون افتراضات مختلفةقد يالمشاركين في السوق 

 جانب مدخالت أخرى، القيمة الحالية إلى في أسلوب تقييم ٣لمستوى لل دخَمال
خالي ال السعرحالي أو الخالي من المخاطر الفائدة ال معدلعلى سبيل المثال، و

 يةاالئتمانالجودة  أثر في حال انعكاساالئتمان بخطر  المعدلالمخاطر من 
 سعر الخصم بدالً من علىلمنشأة المستحق على القيمة العادلة لاللتزام ل

  .تقدير التدفقات النقدية الصادرة المستقبليةانعكاسها على 
بيل على س(وقع مالي ت ٣ المستوى أحد مدخالتيكون قد . وحدة توليد النقد) هـ(

بيانات ال يتم تطويره باستخدام) المثال، تدفقات نقدية أو ربح أو خسارة
 معلومات متوفرة بشكل معقول تشير عدم وجود ةالمنشأة في حالالخاصة ب

  .يستخدمون افتراضات مختلفةقد إلى أن المشاركين في السوق 
 قياس القيمة العادلة عند انخفاض حجم ومستوى النشاط لألصل أو االلتزام

 بشكل كبير 
قد تتأثر القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عندما يكون هناك انخفاض كبير في    ٣٧ ت أ 

حجم أو مستوى النشاط لذلك األصل أو االلتزام بالنسبة لنشاط السوق العادي 
وبغرض تحديد ما إذا ). أو األصول أو االلتزامات المماثلة(لألصل أو االلتزام 

توى النشاط لألصل أو االلتزام على أساس كان هناك انخفاض في حجم أو مس
 : التاليةالعوامل  مثل  مةمالءالدليل المتاح، يتعين على المنشأة تقييم أهمية ومدى 

 .الحديثةيوجد هناك عدد قليل من المعامالت   ) أ(
  عروض األسعار باستخدام المعلومات الحاليةصنعال يتم   ) ب(
-صانعيبين أو ت تختلف عروض األسعار بشكل كبير إما على مدار الوق  ) ج(

 ).على سبيل المثال، بعض أسواق السماسرة(السوق 
سابقاً بالقيم بدرجة كبيرة  المؤشرات التي كانت مرتبطة يمكن توضيح أن) د(

بالمؤشرات الحديثة للقيم أصبحت غير مرتبطة العادلة لألصل أو االلتزام 
  . لذلك األصل أو االلتزامالعادلة
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 أو العوائد أو ة مخاطر السيولة الضمنيعالواتفي يوجد هناك زيادة كبيرة ) هـ(
لمعامالت ملحوظة )  الخسارةحدة أو اإلخفاق تمثل معدال(مؤشرات األداء 

أو األسعار المعلنة عند مقارنتها مع تقدير المنشأة للتدفقات النقدية المتوقعة 
االئتمان خطر  احة عنمع األخذ بعين االعتبار كافة بيانات السوق المت

  .لألصل أو االلتزاماألخرى عدم األداء طر ومخا
 بين سعر العرض وسعر الطلب أو زيادة كبيرة في كبير فرقيوجد هناك ) و(

  .الفرقذلك 
أي السوق (سوق إلصدارات جديدة ل أو غياب كبيريوجد هناك انخفاض ) ز(

لألصل أو االلتزام أو األصول أو االلتزامات ) primary market األولى
  .المماثلة

عن على سبيل المثال، (ال يتوافر سوى كم معلومات ضئيل للعامة ) ح(
  ).المستفيدين الرئيسيينلمعامالت التي تتم في سوق ا

عندما لمعامالت أو األسعار المعلنة سعار ايكون هناك حاجة لتحليل إضافي ألس   ٣٨ ت أ 
صل لألنشاط الطرأ انخفاض كبير على حجم أو مستوى أنه  المنشأة إلى تتوصل
األصول أو أو (شاط السوق العادي لألصل أو االلتزام بالمقارنة بنلتزام أو اال

قد ال يشير االنخفاض في حجم أو مستوى النشاط بحد و). االلتزامات المماثلة
ذاته إلى أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة أو أن المعاملة 

المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل ر سع المنشأة أن تحدد عندماولكن . غير منظمة
، سيلزم )على سبيل المثال، فد يكون هناك معامالت غير منتظمة(القيمة العادلة 

 كانت المنشأة تستخدم تلك األسعار إذاالمعامالت أو األسعار المعلنة أسعار تعديل 
دلة كأساس لقياس القيمة العادلة وقد يكون ذلك التعديل هاماً لقياس القيمة العا

على سبيل المثال، (في ظروف أخرى ضرورية وقد تكون التعديالت . ككل
ألصل المماثل ليصبح قابالً للمقارنة مع السعر  تعديل هامإجراء عندما يستلزم 

 ).اًعندما يكون السعر متقادمأو األصل الذي تم قياسه 

 وأمالت لمعاعلى أسعار االمعيار منهجية إلجراء التعديالت الهامة هذا  يفرضال    ٣٩ ت أ 
 " ١١أت"إلى  "٥أت"من  و "٦٦"إلى " ٦١"من  الفقرات راجع. األسعار المعلنة

يتعين و. للحصول على تفاصيل استخدام أساليب التقييم عند قياس القيمة العادلة
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 تستخدمه أن تشمل تعديالت ذيب التقييم الوعلى المنشأة بغض النظر عن أسل
ي سيطلبه ذ الالمبلغعكس تي تللخطر اا عالوةمخاطر مالئمة بما في ذلك 

المتأصل في التدفقات النقدية ) الشك(المشاركون في السوق كتعويض لعدم التأكد 
 القيمة العادلة لن يصبح قياسال وإ). "١٧أت" فقرة راجع(لألصل أو االلتزام 

. قد يكون تحديد التعديالت المالئمة بالمخاطر صعباً في بعض األحيان. صادقاً
يتعين و. جة الصعوبة وحدها أساساً كافياً الستبعاد تعديل المخاطرولكن ليست در

 تعديل المخاطر معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ يعكسأن 
 .القياس بموجب شروط السوق الحالية

 هناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام، قد عندما يكون   ٤٠ ت أ 
على (لتقييم ل التقييم أو استخدام أساليب متعددة بأسلوتغيير من المالئم يكون 

 ترجيحعند و). سبيل المثال، استخدام منهج السوق وأسلوب القيمة الحالية
 يتعين على ،لتقييممتعددة لمؤشرات القيمة العادلة الناجمة من استخدام أساليب 

هدف هو وال. لقيمة العادلةأن تأخذ في االعتبار معقولية نطاق قياسات االمنشأة 
تحديد النقطة داخل النطاق التي تعد أكثر تعبيراً عن القيمة العادلة وفقاً لظروف 

نطاق قياسات القيمة العادلة مؤشراً على وجود اتساع قد يكون و.  السوق الحالية
 .حاجة لتحليل إضافي

يبقى هدف قياس القيمة العادلة هو ذاته حتى عندما يكن هناك انخفاضاً كبيراً في    ٤١ ت أ 
 السعر الذي سيتم يالقيمة العادلة هو. مستوى النشاط لألصل أو االلتزامأو حجم 

الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام في معاملة منظمة 
بين المشاركين في السوق في ) أو بيع اضطراريإجبارية أي ليست تصفية (

 .تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق الحالية

يعتمد  ، هناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزامعندما يكون   ٤٢ ت أ 
معاملة به في في  السعر الذي سيرغب المشاركون في السوق بالدخول تحديد

 السوق الحالية على الحقائق والظروف في تاريخ فرولظ وفقاًتاريخ القياس 
الك األصل ال تعد نية المنشأة بامتو  . مهنى  شخصىالقياس ويتطلب إصدار حكم

ن القيمة العادلة  ذات صلة عند قياس القيمة العادلة ألأو أداؤهأو تسوية االلتزام 
 .هي قياس قائم على أساس السوق وليس قياس خاص بالمنشأة
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  تحديد المعامالت غير المنظمة 
 كان إذا أكثر صعوبة )أو غير منظمة(يكون تحديد ما إذا كانت المعاملة منظمة    ٤٣ ت أ 

ير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام فيما يتعلق هناك انخفاض كب
). أو األصول أو االلتزامات المماثلة(بنشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام 

وفي مثل هذه الظروف، ال يعد مالئماً أن يتم اعتبار كافة المعامالت في ذلك 
شمل الحاالت هذا وت).  بيع اضطراريإجبارية أوأي تصفية (السوق غير منظمة 

 :التي تدل على أن المعاملة ليست منظمة ما يلي
ال يوجد تعرض كاف للسوق للفترة التي تسبق تاريخ القياس للسماح بأنشطة   ) أ(

للمعامالت التي تشمل أصول أو وذلك التسويق المعتادة والخاضعة لألعراف 
 .التزامات مماثلة وفقاً لظروف السوق الحالية

ق يسوقام بت إال أن البائع ،فاعرادة وخاضعة لألكان هناك فترة تسويق معت  ) ب(
 .األصل أو االلتزام لمشارك واحد في السوق

أي أن البائع  (كان البائع مفلس أو شبه مفلس أو خاضع للحراسة القضائية) ج(
  .)مضطراً

أي كان البائع (قانونية أو تنظيمية  كان البائع ملزماً على البيع لتلبية متطلبات) د(
  ).مجبراً

نفس يعد سعر المعاملة شاذاً عندما يقارن مع المعامالت الحديثة األخرى ل) هـ(
  .مماثلأو أصل أو التزام  االلتزامصل أو األ

في  أم اليتعين على المنشأة تقييم الظروف لتحديد ما اذا كانت المعاملة منظمة 
  . وزن الدليل المتاحضوء

د قياس القيمة العادلة أو تقييم  جميع ما يلي ذكره عنتدرسيتعين على المنشأة أن    ٤٤ ت أ 
 : خطر السوقعالوات

إلى أن المعاملة غير منظمة، يتعين على المنشأة أن الدليل  يشيرعندما   ) أ(
مقارنة مع مؤشرات (لمعاملة هذه ا، إن وجد، لسعر ترجيح خفيفتعطي 

 ).القيمة العادلة األخرى
ظمة أن يأخذ بعين يتعين على المنشأة إذا كان الدليل يشير إلى أن المعاملة من  ) ب(

هذه سعر الترجيح الذي يتم وضعه على ويعتمد . المعاملةهذه االعتبار سعر 
 :المعاملة عند مقارنته مع المؤشرات األخرى على الحقائق والظروف اآلتية

 .حجم المعاملة )١(
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 .لمقارنةلااللتزام الذي تم قياسه  قابلية معاملة األصل أو )٢(
 .مدى قرب المعاملة من تاريخ القياس )٣(

 تمتلك معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت عندما اليتعين على المنشأة ) ج(
ولكن قد ال يمثل سعر . ن تأخذ بعين االعتبار سعر المعاملةأالمعاملة منظمة 

أي سعر المعاملة ليس بالضرورة األساس الوحيد أو (المعاملة القيمة العادلة 
عندما ال و).  خطر السوقتعالوااألساسي لقياس القيمة العادلة أو تقدير 

تعد تمتلك المنشأة معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت معامالت محددة 
لتلك المعامالت عند المقارنة مع أقل  ترجيحاًمنظمة، يتعين عليها أن تعطي 

  .معامالت أخرى من المعروف أنها منظمة
 منظمة عاملة الم إضافية مكثفة لتحديد ما إذا كانتبجهودللقيام ال تحتاج المنشأة 

عندما تكون و  .ولكن ال ينبغي أن تتجاهل المعلومات المتوفرة بشكل معقول
 كم جيد من المعلومات كافي لتحديد لديهاالمنشأة طرفاً في معاملة، فيفترض أن 

 .منظمةالمعاملة ما إذا كانت 
 استخدام األسعار المعلنة المقدمة من أطراف ثالثة 

 استخدام األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة ال يحول هذا المعيار دون   ٤٥ ت أ 
 المنشأة أن األسعار المقدمة من رىعندما ت، سماسرةمثل خدمات التسعير أو ال

 .قبل تلك األطراف موضوعة وفقاً لهذا المعيار
 كان هناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط إنيتعين على المنشأة    ٤٦ ت أ 

 بتقييم ما إذا كانت األسعار المعلنة المقدمة من  االلتزام أن تقومولألصل أ
األطراف الثالثة موضوعة باستخدام المعلومات الحالية التي تعكس المعامالت 

بما فيها (عكس افتراضات المشارك في السوق يالمنظمة أو أسلوب تقييم 
 السعر المعلن ترجيحتعطي المنشأة عند و). االفتراضات المتعلقة بالخطر

 نتائجتعكس ال التي سعار المعلنة لأل  أقلترجيحاًقياس القيمة العادلة كمدخالت ل
عند المقارنة مع مؤشرات أخرى بالقيمة العادلة التي تعكس نتائج (المعامالت 
 .) المعامالت

على سبيل المثال،  (األسعار المعلنةعالوة على ما سبق، يتعين النظر في طبيعة    ٤٧ ت أ 
 الدليل المتاح مع ترجيحعند و) لزم أم عرض ماسترشاديما إذا كان سعر 

التي تمثل و ةف ثالثاطرأ المقدمة من لألسعار المعلنة أكبر ترجيحإعطاء 
 .ض ملزمةوعر
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  تمــهــيد
المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعيار الدولى لهذه         المحاسبة   معيارأعد  

وذلك باستثناء المعالجات المشار  مجلس معايير المحاسبة الدولية من المنشآت الصادر 
 .إليها بالملحق المرفق 

ـ      يجب اعتبا  -١ شآت ر هذا التمهيد جزءا ال يتجزأ من معيار المحاسبة المـصرى للمن
 . المعيار مستقالً عن هذا التمهيد و يجب عدم استخدامالصغيرة والمتوسطة 

مسئولة عن إعداد قوائمهـا الماليـة        الصغيرة أو المتوسطة     تعتبر إدارة المنشأة   -٢
 و فى هذه الحالة يجب أن تلتـزم         ،) ذات األغراض العامة  ( المعتمدة و المنشورة  

المصرى للمنـشآت الـصغيرة     محاسبة ا  ال بمعيارعند إعداد هذه القوائم بما جاء       
 .عرضو  من معالجات و إفصاحوالمتوسطة 

إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية  الصغيرة أو المتوسطة قد تحتاج إدارة المنشأة -٣
و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القـوائم أو            أو التقييم   أمن أجل التحليل    

خلية ليس من الضرورى االلتزام فـى إعـدادها   و بيانات دا أالبيانات بمثابة قوائم    
 . المـصرى هـذا    المحاسبة   معياربالمعالجات و اإلفصاح و العرض الواردة فى        

ويجب على اإلدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعـاد أى لـبس لـدى                
ذات  بأنها تمثـل القـوائم أو البيانـات الماليـة          همستخدمها قد يؤدى إلى أعتقاد    

 .األغراض العامة 
 على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بـدالً مـن           األقسام في المعيار  تحتوى بعض    -٤

وقد استخدم هذا األسلوب للمحافظـة      .  التالية   القسمحذفها و تعديل أرقام فقرات      
 وعدم اللجوء إلى تغيير أرقـام الفقـرات عنـد           األقسامعلى تسلسل أرقام فقرات     

  . ولتتمشى أرقام الفقرات مع المعيار الدولى أخرىسامأقاإلشارة إليها فى 
 على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلـة األهميـة           المعيار المرفق يجب تطبيق    -٥

وتقاس أهمية البند بمدى تـأثيره علـى        .  فى معالجتها  بالمعيارفيمكن االسترشاد   
قته بحجم المنشأة   المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعال         

  .و الظروف المحيطة 
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  معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

  ملحق التمهيد
 

  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعيار الدولينقاط الخروج عن أهم 
  "قائمة األرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل) " ٥(قسم رقم 

توزيعات األرباح علـى العـاملين و أعـضاء مجلـس اإلدارة ال يـتم إدراجهـا                  -
 بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقـاً        األرباح أو الخسائر  ت ضمن قائمة    كمصروفا

  .للمتطلبات القانونية 
   ."مزايا العاملين" ) ٢٨(قسم رقم على ذلك تأثير    -

  " التأجير) " ٢٠(قسم رقم 
الخـاص  من معيار المحاسبة الـدولى  ) ٢٠( رقم قسم مختلفاً عن القسمتم إعداد هذا   -

 و الخاص بالتأجير التمويلى فـى  ١٩٩٥ لسنة  ٩٥حتواه القانون   بالتأجير و ذلك لما ا    
من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تمامـاً عـن المعالجـات           " ٢٥"،  " ٢٤"مادتيه  

. يث يحتفظ المؤجر فى دفاتره باألصل المستأجر ويقـوم بإهالكـه          ح. السائدة دولياً 
ويقوم المستأجر بتحميل األرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقـود التـأجير             

 .كمصروفات تخص الفترة التى سددت فيها

  " تكاليف االقتراض) " ٢٥(قسم رقم 
ة والمتوسطة فـي    رأت لجنة المعايير الخروج عن المعيار الدولى للمنشآت الصغير         -

معالجة تكاليف االقتراض حيث سمح المعيار المصرى برسملتها عند توافر شـروط         
 .الرسملة بدالً من تحميلها كمصروفات كما نص المعيار الدولى 
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١٢٣٤
  

  ر المحاسبة المصرىانبذة عن معي
  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  
 أنواع من التبسيط ثالثةيحتوى معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على 

  :كاآلتى ) المعايير الكاملة(عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة 
 الكاملة وذلك لعدم  بعض الموضوعات التى وردت فى المعاييرلم يتناول المعيار )١(

  :والمتوسطة الحجم وهى   مالءمتها للمنشآت الصغيرة
  السهم فى األرباحنصيب   
 القوائم المالية الدورية 
 التقارير القطاعية 
 المعالجة الخاصة لألصول المحتفظ بها لغرض البيع 

اء لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها فى المعايير الكاملة واالكتف )٢(
 .بالمعالجات البسيطة التى تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 :القياس الواردة فى المعايير الكاملة مثل تبسيط العديد من مبادئ االعتراف و )٣(
  األدوات المالية  

o  األدوات المالية التى تنطبق عليها شروط خاصة تقاس بالتكلفة أو التكلفة
الية األخرى بالقيمة العادلة من جميع األدوات الموتقاس . المستهلكة 

 .خالل األرباح أو الخسائر 
o يضع المعيار مبدأ مبسط لعملية االستبعاد من الدفاتر. 
o  تم تبسيط متطلبات المحاسبة عن التغطية بما فى ذلك عمليات الحساب

 .التفصيلية بما يتالئم مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
 ذات العمر غير المحدداألصول غير الملموسةالشهرة و  

وفى حالة عدم (يتم دائماً استهالكها على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة 
القدرة على تقدير العمر اإلنتاجى المقدر بدرجة من الثقة يتم استهالكها 

 .)على عشرة سنوات
  و المشروعات المشتركة الشقيقةاالستثمارات فى الشركات  

وفى هذه الحالة يتم ( لم يكن هناك سعر منشور لها  مايمكن قياسها بالتكلفة
 ).استخدام القيمة العادلة
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  تكاليف البحوث والتطوير 
  . بها كمصروفاتيعترف

  األصول الثابتة واألصول غير الملموسة 

يتم دراسة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجى وطريقة اإلهالك لألصول الثابتة 
وفترة وطريقة استهالك األصول غير الملموسة فقط عندما تكون هناك 

 خالل الفترة من تاريخ آخر قوائم مالية  تغيراً مؤثراًمؤشرات عن تغيرها
 ) .المعايير الكاملة كانت تتطلب دراسة سنوية(

 زايا المحددة نظم الم 
o فوراً بكل تكاليف الخدمات الماضية فى األرباح أو يعترف 

 .الخسائر

o و الخسائر االكتوارية إما فى المكاسب فوراً بكل يعترف 
 . عناصر الدخل الشامل األخرى ضمنأو الخسائر أو  األرباح

o  لقياس الوحدة اإلضافية المقدرةال تستخدم المنشأة طريقة 
ايا المحددة و المصروفات األخرى المتعلقة  تجاه المزاالتزاماته

تكلفة أو تحمل  ذلك بدون إجراءبها إال إذا كان من الممكن 
 . ال داعى لهما جهد

 ضرائب الدخل 

 ).٢٤(هناك بديل مبسط لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  ال يوجد تبويب مستقل لألصول المحتفظ بها لغرض البيع 
 .اضمحالله مؤشراً على لغرض البيعبدالً من ذلك يعد االحتفاظ بأصل 

  األصول الحيوية 
يتم استخدام نموذج القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لألصول 

 جهدتكلفة أو تحمل بدون لها تحديد القيمة العادلة فقط الحيوية عندما يمكن 
المتوسطة نموذج بدالً من ذلك تستخدم المنشآت الصغيرة وو. ال داعى لهما

 . االضمحالل – اإلهالك –تكلفة ال

  سداد حقوق الملكية عن طريق مدفوعات مبنية على أسهم 

 القيمـة العادلـة لحقـوق الملكيـة     لإلدارة لتقديريتم استخدام أفضل تقدير  
مدفوعات مبنية على أسهم وذلك لقياس المصروف إذا لـم تكـن     كالمسددة  

  .أسعار السوق متوفرة 
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  )١(قسم 
  المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

  

  هذا المعيار المحاسبى المصرىنطاق 
 معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ليستخدم صدر  ١- ١

ويوضح هذا القسم مواصفات هذه . بمعرفة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 
 .المنشآت

  الحجممواصفات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 قوائم تصدرألغراض هذا المعيار تعتبر منشأة صغيرة أو متوسطة الحجم أى منشأة  ٢- ١

 ".٣- ١"فيما عدا تلك المنشآت الواردة بالفقرة مالية ذات أغراض عامة 
ألغراض هذا المعيار ال تعتبر أى من المنشآت التالية منشآت صغيرة أو متوسطة  ٣- ١

 :يار عليها الحجم وبالتالى ال يسمح بتطبيق هذا المع

سواء فى صورة ( أوراق ماليةأو تسيطر على منشآت لها  لها التىالمنشآت   ) أ(
 . بورصة أو فى طريقها للقيد يةبأ مقيدة) أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين

 األعمال العامأو قانون قطاع القطاع العام المنشآت الخاضعة لقانون   ) ب(

األنشطة  واحد أو أكثر من ول أو تسيطر على منشآت تزاالمنشآت التى تزاول) ج(
    :التالية

 .البنوك )١(
 . التأمين )٢(

 .التمويل العقارى )٣(

 .التوريق   )٤(

 .  ترويج وتغطية االكتتاب فى األوراق المالية  )٥(

 .  رأس المال المخاطر )٦(

 .  المقاصة و التسوية فى معامالت األوراق المالية  )٧(

 .إدارة محافظ األوراق المالية وتكوين  )٨(

 .لمالية السمسرة فى األوراق ا )٩(

 .صناديق االستثمار )١٠(
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عن مبلغ " ٤-١"المنشآت التى يزيد مالها المستثمر كما هو معرف فى الفقرة ) د( 
   .مصري في آخر قائمة مركز مالى منفرده أو مستقلهمليون جنيه  ١٠٠

مليون  ١٠٠عن مبلغ " ٥-١ّ"المنشآت التى يزيد دخلها كما هو معرف فى الفقرة) هـ(
  .سنوية منفردة أو مستقلة ) دخل( آخر قائمة أرباح أو خسائر مصري فيجنيه 

  :التاليةالمال المستثمر يحسب بأى من الطرق الثالثة  ٤- ١
   صافى رأس المال العامل±األصول طويلة األجل  )١(
  االلتزامات المتداولة – صافى األصول مجموع )٢(
 االلتزامات طويلة األجل + إجمالى حقوق المساهمين  )٣(

فمن المؤكد تساوى مبلغ المال  لذا  ال تختلف محاسبياً هالثالثة عاليوحيث أن الطرق 
  .   الناتج من كل منهاالمستثمر

 :الدخل كل من اإليرادات و المكاسب كما يلى يتضمن  ٥- ١
اإليراد هو ما يتحقق فى سياق األنشطة العادية للمنشأة و يشار إليه بأسماء   ) أ(

والمبيعات واألتعاب المكتسبة والفوائد المكتسبة  مختلفة مثل اإليرادات
 .اإليجارو) األتاوة(وتوزيعات أرباح األسهم المكتسبة وريع حق االمتياز 

  . الخسائروويظهر اإليراد فى حساب األرباح 
على   (المكاسب هى بنود أخرى تتفق مع تعريف الدخل ولكنها ال تمثل إيراداً  ) ب(

أرباح  – أرباح إعادة تقييم االستثمارات –ات سبيل المثال أرباح بيع استثمار
 .) أرباح بيع أصول غير ملموسة – أرباح بيع أصول ثابتة –فروق عمله 

  . أيضاًوتظهر المكاسب فى حساب األرباح و الخسائر
 لقيد أوراق مالية لها - أو أحدى المنشآت التي تسيطر عليها -  منشأة إذا تقدمت ٦- ١

 أو احدى المنشآت التي تسيطر –أو إذا زاولت  ")أ(٣-١"كما هو وارد فى الفقرة 
تتوقف المنشأة عن   ،")ج(٣ -١"أى نشاط من األنشطة الواردة فى الفقرة  - عليها 

 طلب القيداستخدام معيار المحاسبة المصرى هذا من أول السنة المالية التى تم فيها 
 لها الرجوع ثانية إلى  وال يجوز )"ج(٣-١"مزاولة النشاط الوارد فى الفقرة أو بدأ 

 .استخدام هذا المعيار 
)" د(٣-١"المبلغ المحدد فى الفقرة  سنة مالية أىفى نهاية  رإذا تجاوز المال المستثم ٧-١

تستمر ، )" هـ(٣- ١" المبلغ المحدد فى الفقرة عن أى سنة ماليةا تجاوز الدخل ذأو إ
وفى حالة استمرار  ، )األولى( المنشأة فى استخدام هذا المعيار للسنة المالية التالية

 تتوقف المنشأة عن استخدام معيار )الثانية(التالية هذا التجاوز فى نهاية السنة المالية 
ال يجوز لها الرجوع ثانية إلى  و) الثالثة (السنة التاليةبداية من المحاسبة هذا اعتباراً 

  . استخدام هذا المعيار
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  )٢(قسم 
السائدةالمفاھیم والمبادئ   

  
  هذا القسمنطاق 

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم القوائم الماليةهدف يصف هذا القسم  ١- ٢
كما أنها . المواصفات التى تجعل المعلومات فى القوائم المالية لهذه المنشآت مفيدة و

لمالية للمنشآت الصغيرة  التى تحكم القوائم االسائدةأيضاً تضع المفاهيم والمبادئ 
 .والمتوسطة الحجم 

المتوسطة الحجم وهدف القوائم المالية للمنشآت الصغيرة  
المركز تهدف القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى توفير معلومات حول  ٢- ٢

القرارات التى تكون مفيدة فى صنع  و للمنشأةواألداء والتدفقات النقدية المالى
االقتصادية لمدى واسع من المستخدمين الذين يكونون فى موقع ال يسمح لهم بطلب 

 .تقارير مالية خاصة تلبى احتياجاتهم من المعلومات 
 عنعلى محاسبتها كذلك تساعد  و اإلدارةتصرفات القوائم المالية أيضاً نتائج تبرز ٣- ٢

 .فى حوزتهاالموارد التى أودعت 
ة للمعلومات الواردة فى القوائم الماليةالخصائص النوعي  

  القابلية للفهم 
للفهم المباشر من قبل  بالقابليةلمعلومات الواردة بالقوائم المالية يجب أن تتصف ا ٤- ٢

 من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من حيث  ،المستخدمين
ديهم الرغبة فى دراسة لمحاسبية كما أن لوا االقتصادية األنشطةالمعرفة باألعمال و

ومع هذا ، فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات . المعلومات بقدر معقول من العناية 
حول المسائل المعقدة التى يجب إدخالها فى القوائم المالية إذا كانت مالئمة لحاجات 

 . المستخدمين بعضصانعى القرارات االقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل
   مةالمالء

وتكون .  المعلومات مفيدة يجب أن تكون مالئمة لحاجات صناع القرار لكى تكون ٥- ٢
تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين يمكنها أن  عندما مالئمةالمعلومات 

الحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو  وبمساعدتهم فى تقييم األحداث الماضية
 .تصحح تقييماتهم الماضية 
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   ة النسبية األهمي
 إذا كان حذفها أو تحريفها - ومن ثم مالئمة - أهمية نسبيةتعتبر المعلومات ذات  ٦- ٢

. يؤثر على القرارات االقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية 
طأ المقدر فى ضوء الظروف الخاصة وتعتمد األهمية النسبية على حجم البند أو الخ

لخروج عن تطبيق معيار ل فيجب أال يعد ذلك مبرراًومع ذلك . تحريف لحذف أو البا
 تركها دون والمحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مؤثر أ

التدفقات  واألداء المالى ولتوصل إلى عرض معين للمركز المالىتصحيح بهدف ا
  .النقدية للمنشأة
   المصداقية

وتتسم .  ويعتمد عليهاموثوق فيها ات المدرجة بالقوائم الماليةيجب أن تكون المعلوم ٧- ٢
تعبر بصدق والمعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من األخطاء الهامة والتحيز ، 

ال تعتبر القوائم المالية محايدة  و. متوقع أن تعبر عنهما هوعما يقصد أن تعبر عنه أو 
تؤثر على صنع القرار يتم بطريقة  هاأو عرض  المعلومات فيهاإذا كانت طريقة اختيار

 .بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً
     الجوهر قبل الشكل

طبقاً لجوهرها األخرى األحداث  و العمليات الماليةيجب أن تتم المحاسبة عن وعرض ٨- ٢
 . حتى تعبر تعبيراً صادقاًوحقيقتها االقتصادية وليس لمجرد شكلها القانونى

   الحيطة والحذر 
من خالل اإلفصاح عن الظروف  والمحيطة باألحداثيعترف بحاالت عدم التأكد  ٩- ٢

.  القوائم المالية إعداد دطبيعتها ومدى تأثيرها ومن خالل ممارسة الحيطة والحذر عن
ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر فى وضع التقديرات المطلوبة فى ظل 

 لتزاماتلالالدخل أو تقليل يم لألصول وعدم التأكد بحيث ال ينتج عنها تضخ
فى  ال تسمح بالتخفيض المتعمدالحذر  وممارسة الحيطةومع ذلك فإن . المصروفاتو

وباختصار  .اللتزامات والمصروفات افى قيممتعمدة المبالغة الالدخل أو  وألصولاقيم 
 .فإن التحوط ال يسمح بالتحيز

  االكتمال
فى القوائم المالية كاملة  بالمصداقية يجب أن تكون ات المعلوممن أجل أن تتصف ١٠- ٢

 أى حذف فى المعلومات يمكن أن ، علماً بأنضمن حدود األهمية النسبية والتكلفة 
 . تصبح غير صادقة وغير مالئمة وبذلك أو مضللة محرفةيجعلها 
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   للمقارنةالقابلية 
لية للمنشأة عبر الزمن من ن قادرين على مقارنة القوائم المايجب أن يكون المستخدمو  ١١- ٢

كما يجب أن يكون بمقدورهم . أجل تحديد االتجاهات فى المركز المالى وفى األداء 
مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها المالية وأدائها 

 ابهة قياس وعرض األثر المالى للعمليات المالية المتشيجبوتدفقاتها النقدية ، وعليه 
على  و لتلك المنشأةمن فترة ألخرىاألحداث األخرى على أساس ثابت فى المنشأة و

 وباإلضافة إلى ذلك فيجب إعالم المستخدمين عن  .أساس ثابت للمنشآت المختلفة
 تغييرات فى هذه وأىالقوائم المالية ، عداد المستخدمة فى إ السياسات المحاسبية

 .غييرات ثار هذه التآ والسياسات

   التوقيت المناسب
 فى صنع قرارات يكون لها تأثيرلكى تكون المعلومات المالية مالئمة يجب أن   ١٢- ٢

فى اإلطار   تقديم المعلومات يعنى المناسب والتوقيت  .االقتصاديةالمستخدمين 
 فإذا كان هناك تأخير غير مبرر فى نشر المعلومات فقد يؤدى  ،الزمنى التخاذ القرار

مزايا واإلدارة فى حاجة إلى عمل توازن بين .  فقد هذه المعلومات لمالءمتها ذلك إلى
 لذلك فعند محاولة .فى وقت مناسب والحاجة إلى تقديمها تقديم بيانات موثوق فيها

خدمة  هو االعتبار المسيطريجب أن يكون بين المالءمة والمصداقية ، توازن تحقيق 
 .فضل شكل  حاجات صانعى القرارات االقتصادية بأ

  الموازنة بين التكلفة والمنفعة
 هذه الحصول علىفى يجب أن تفوق المنافع المأخوذة من المعلومات التكاليف المتكبدة  ١٣- ٢

عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسى تعتبر التكاليف  وولكن تقييم المنافع.المعلومات 
على أولئك الذين وفوق ذلك فإن التكاليف قد ال تقع بالضرورة . على التقدير 

يستفيدون من المنافع ، كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من 
 .أجلهم المعلومات 

 فى صنع قرارات أفضل تؤدى إلى أسواق رأس المال تساعد القوائم المالية مقدمى   ١٤- ٢
كما أن . مالية تعمل بكفاءة أعلى وتخفض من تكلفة رأس المال لالقتصاد ككل 

 وعالقات مالية منها سهولة الوصول إلى أسواق  ،لمنشآت نفسها تحصل على مزاياا
. ؤدى األمر إلى انخفاض تكلفة الحصول على رأس المالـد يـوق ، لـأفضة ـعام
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وقد تمتد المزايا إلى قرارات أفضل لإلدارة ألن المعلومات المالية المستخدمة داخلياً 
 .لمعدة ألغراض االستخدام العام عادة ما تعتمد على تلك المعلومات ا

 المركز المالى 
يعبر المركز المالى لمنشأة ما عن العالقة بين األصول وااللتزامات وحقوق الملكية  ١٥- ٢

 وتعرف هذه العناصر قائمة المركز المالىتم عرضها فى يللمنشأة فى تاريخ ما كما 
 :كما يلى 

 سابقة ومن المتوقع أن ينجم  هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة ألحداثاألصل  ) أ(
  .عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة 

 على المنشأة ناشئ عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن  هو تعهد حالااللتزام  ) ب(
التى تنطوى على  ويتطلب سداده تدفقات خارجة من الموارد التى تملكها المنشأة

 .منافع اقتصادية 

ول بعد طرح كافة ص األمن المتبقى  فىشأة هو حق أصحاب المنحق الملكية) ج(
  .االلتزامات 

بعض البنود تتفق مع تعريف األصل أو االلتزام إال أنه ال يعترف بها كأصول هناك  ١٦- ٢
 التى سيتم االعتراف ألنها ال تتفق مع معايير قائمة المركز المالىأو التزامات فى 

ل خاص يجب أن يكون التدفق وبشك. "٣٢-٢ " إلى"٢٧- ٢ " منمناقشتها فى الفقرات
 بشكل كاف اًو الخارج من المنشأة مؤكدأالمتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية الداخل 

قبل االعتراف بأصل " ٢٧-٢" فى الفقرة إليه المشار ع الحدوثـرط توقـشلتحقيق 
 .أو التزام 

 األصول 
 بشكل – مساهمته إمكانية افع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فى األصل فىنتتمثل الم ١٧- ٢

نشأة وهذه م إلى النقدية وما فى حكمها فى تحقيق تدفقات –مباشر أو غير مباشر 
 .أو من تحصيلهالتدفقات قد تأتى من استخدام األصل أو من بيعه 

 من األصول مثل األصول الثابتة لها شكل مادى ، ولكن الوجود المادى ليس اًكثير ١٨- ٢
 .األصول تكون غير ملموسةفبعض ،  لوجود األصلشرطاً
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مثل عند التحقق من وجود األصل فإن الحق الناشئ عن الملكية ال يعد ضرورياً  ١٩- ٢
لمنشأة ل سيطرة ومع هذا فإنه غالباً ما تنشأ. عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء

 .على المنافع نتيجة لحقوق قانونية 
  االلتزامات

 اً على المنشأة يمثل واجبى أنه تعهد حالـزام فـة لاللتـاسيـسة األـتتمثل الخاصي ٢٠- ٢
تعهد قانونى أو تعهد والتعهد قد يكون . أو مسئولية للعمل أو الوفاء بطريقة معينة 

ويكون التعهد القانونى ملزماً نتيجة لوجود عقد ملزم أو لمتطلبات تشريعية فى . حكمى
 :ندما هو تعهد ينشأ من تصرفات المنشأة ع الحكمىحين أن التعهد 

 ة أو سياسات منشورة أو بياناتـات سابقـتقوم المنشأة عن طريق نمط معين أو ممارس  ) أ(
  .ستقبل مسئوليات معينةأن المنشأة  تعتقدحالية كافية بجعل أطراف أخرى 

بأن المنشأة  لدى هذه األطراف األخرى ياً حقيقاً المنشأة توقعتخلقنتيجة لذلك ) ب( و    
  .مسئوليات بهذه الستقوم بالوفاء

 تحويل أصول أخرى أوبعدة طرق مثل الدفع نقداً عادة زام الحالى ـد االلتـيتم تسدي ٢١- ٢
.  تحويل االلتزام إلى حق ملكيةأواستبدال االلتزام بالتزام آخر أو  تقديم خدمات أو

 .ثل تنازل الدائن عن حقوقه أو سقوطهام االلتزام بطرق أخرىيسوى ويمكن أن 
 حقوق الملكية 

تعرف حقوق الملكية بأنها القيمة المتبقية من طرح االلتزامات المعترف بها من   ٢٢- ٢
ويمكن أن تبوب حقوق الملكية تبويبات فرعية فى قائمة . األصول المعترف بها

تلك  يمكن أن تشمل المساهمةشركات الفعلى سبيل المثال فى . المركز المالى 
الخسائر  وأالمكاسب وألرباح المحتجزة اواألموال التى قدمها المساهمون التبويبات 

 .التى أثبتت مباشرة فى حقوق الملكية
  األداء 

 ويتطلب  .الفترة الماليةالمصروفات لمنشأة ما خالل  و هو العالقة بين الدخلاألداء ٢٣- ٢
. الخسائر وأخرى للدخل الشامل  وأألرباح ل قائمة هذا المعيار عرض األداء فى

الخسائر عادة كمقياس لألداء أو كأساس لمقاييس  وأاألرباح امل و الشويستخدم الدخل
 :المصروفات كما يلى  و وتعرف عناصر الدخل.أخرى مثل العائد على االستثمار
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 فى شكل تدفقات المالية الفترة خالل الزيادة فى المنافع االقتصادية الدخل هو  ) أ(
زامات مما ينشأ عنها زيادة فى  فى االلتنقص فى األصول أو زيادةداخلة أو 

  . الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة وقحق
 على شكل المالية فى المنافع االقتصادية خالل الفترة نقصهى  المصروفات  ) ب(

تدفقات خارجة أو نقص فى األصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقص فى 
 .ات إلى أصحاب المنشأة  الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعوقحق

 االلتزامات وألصولبان االعتراف باشرة عالمصروفات م وينتج االعتراف بالدخل ٢٤- ٢
 شروط االعتراف بالدخل" ٣٢-٢ "إلى" ٢٧-٢ " منوتشرح الفقرات . وقياسها

 .المصروفات و

   لـالدخ
 المكاسب و من اإليرادات يتضمن تعريف الدخل كالً ٢٥- ٢

 تشمل ويشار إليه بأسماء مختلفة  للمنشأة فى سياق األنشطة العاديةاإليراد يتحقق   ) أ(
 )اإلتاوة(  االمتياز  حق األسهم وريعتوزيعات ووالعائدألتعاب او المبيعات

  .اإليجارو
. ولكنها ال تمثل إيراداً  أخرى تتفق مع تعريف الدخل اً بنودالمكاسب تمثل   ) ب(

الخسائر أو فى قائمة الدخل الشامل فإنه  وأا يعترف بها فى قائمة األرباح موعند
 .يتم عرضها بشكل مستقل بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات االقتصادية 

   المصروفات
 من الخسائر والمصروفات األخرى التى تنشأ فى يتضمن تعريف المصروفات كالً ٢٦- ٢

 .سياق األنشطة العادية للمنشأة

للمنشأة وتشمل على سبيل المثال ، اق األنشطة العادية ي من سالمصروفاتتتحقق   ) أ(
تأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو نقص  واإلهالك واألجور وتكلفة المبيعات

  .األصول الثابتة  والمخزون واألصول مثل النقدية وما فى حكمها
قد تنشأ ربما التى  أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات واً بنودالخسائرتمثل   ) ب(

 وأاألرباح وعند االعتراف بالخسائر فى قائمة .فى سياق األنشطة العادية للمنشأة 
بهدف  فإنه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة الخسائر أو قائمة الدخل الشامل

  . المساعدة فى اتخاذ القرارات االقتصادية
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الدخل والمصروفات  وااللتزامات واالعتراف باألصول  
ألصل أو ا تعريف استوفى البند فى القوائم المالية إذا إدراجراف هو عملية االعت ٢٧- ٢

 :استوفى الشروط  التالية  ومصروفالدخل أو اللتزام أو اال

  .عة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من المنشأة ف تدفق منالمتوقعكان من   ) أ(
   .ايعتمد عليهكان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة ) ب(و

 االعتراف ببند استوفى الشروط المذكورة أعاله عن طريق عدمال يتم تصحيح  ٢٨- ٢
  . اإليضاحات المستخدمة أو عن طريق السياسات المحاسبيةاإلفصاح عن 

 توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية) أ( 

 درجة التأكد  قياس مستوى فى معايير االعتراف لإلشارة إلى"التوقع"يستخدم مفهوم  ٢٩- ٢
يتم تقدير  و. تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من المنشأة من

درجة عدم التأكد المالزمة لتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية استناداً على األدلة 
 ةلى حدع لكل بند  منفردةويتم عمل هذه التقديرات. وفرة عند إعداد القوائم المالية تالم

أو على أساس تجميعى لعدد كبير من البنود غير الهامة النسبية  ذات األهمية للبنود
 .نسبياً

 مصداقية القياس) ب( 

تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة له إن المعيار الثانى لالعتراف ببند ما هو أن   ٣٠- ٢
ففى كثير من الحاالت فإن التكلفة أو القيمة يجب أن تقدر، واستخدام  . يعتمد عليها

. ال يقلل من مصداقيتها  وقديرات معقولة هو جزء أساسى من إعداد القوائم الماليةت
 . الماليةالقوائم ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فإن البند ال يعترف به فى 

 هذه تتحقق إال أنه قدفى وقت معين  تتحقق شروط االعتراف بأحد البنود ال قد ٣١- ٢
 .ة لظروف أو أحداث الحقة الشروط فى وقت الحق وذلك نتيج

ى اإليضاحات ف  عنهاإلفصاح البند الذى ال يحقق معايير االعتراف أن يتم يتطلبقد  ٣٢- ٢
 اًمالئم عن هذا البند اإلفصاحكون ويعتبر ذلك مناسباً عندما ي. أو البيانات المكملة

قبل مستخدمى التغيرات فى المركز المالى للمنشأة من  واألداء وم المركز المالىيلتقي
 .القوائم المالية 
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  الدخل والمصروفات  وااللتزامات وقياس األصول
 األصول التى تستخدمها المنشأة فى قياس هو عملية تحديد القيم النقدية القياس ٣٣- ٢

 ذلك اختيار أساس محدد بما فىوااللتزامات والدخل والمصروفات فى القوائم المالية 
 أنواع لعدد من تستخدمها المنشأة التى لمعيار أسس القياسيحدد هذا ا و.للقياس 

 .الدخل والمصروفات واألصول وااللتزامات
 القيمة العادلة  و هما التكلفة التاريخية ، متعارف عليهما للقياسقاعدتانتوجد    ٣٤- ٢

 هدفعتم غ النقدية أو ما فى حكمها الذى ـى مبلـول هـ لألصة التاريخيةـالتكلف  ) أ(
مة العادلة للمقابل النقدى الذى تم التخلى عنه من أجل االستحواذ على أو القي

 من تحصيلهوبالنسبة لاللتزامات فهى قيمة ما تم . األصل فى تاريخ االستحواذ 
لألصول غير النقدية التى تم استالمها  القيمة العادلة و/ نقدية أو ما فى حكمها أو

مثل ضريبة (فى بعض الظروف و/ ود أالتعهعمل مقابل التعهد وذلك فى تاريخ 
 لسداد االلتزام ضمن دفعهامبلغ النقدية أو ما فى حكمها المتوقع تمثل ) الدخل

 والتكلفة التاريخية  المستهلكة هى التكلفة التاريخية ألصل .النشاط العادى للمنشأة
 تم الذى الجزء من التكلفة التاريخية ا أو مطروحاً منها إليهاًمضافأو التزام 

 .العتراف به سابقاً كمصروف أو كدخل ا
القيمة العادلة هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف   ) ب(

 . من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرةةكل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بين
  القياس و لالعترافالسائدةالمبادئ 

فى  قياس لألصول وااللتزامات والدخل والمصروفات    وال يتم تحديد متطلبات االعتراف    ٣٥- ٢
 وفى حالة غياب متطلب معين فى هذا المعيار          .السائدة بناء على المبادئ     هذا المعيار 

 الحكم  الستخدامرشاداً  إ" ٤-١٠"لمعالجة معاملة أو حدث أو ظرف معين ، تقدم الفقرة           
بعه المنـشأة التخـاذ   التسلسل الذى يجب أن تت" ٥-١٠" كما توضح الفقرة    ، الشخصى

ويتطلـب المـستوى   . القرار حول السياسة المحاسبية المالئمة فى مثل هذه الظروف          
الثانى من هذا التسلسل من المنشأة أن تراجع التعريفات وشروط االعتراف ومفـاهيم             

 الموجودة  السائدةالمبادئ  المصروفات و الدخل و االلتزامات و و القياس لكل من األصول   
 .القسم  افى هذ

  قاالستحقاأساس 
 - يـة  النقد ات فيما عدا المعلومات عـن التـدفق       -عداد قوائمها المالية    إعلى المنشأة    ٣٦- ٢

وبناء على أساس االسـتحقاق يـتم االعتـراف    .  المحاسبىأساس االستحقاقباستخدام  
بالبنود كأصول أو التزامات أو حقوق ملكية أو دخل أو مصروفات عنـدما يـستوفى               

 . االعتراف به وتعريفهوط شرالبند 
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  االعتراف فى القوائم المالية
 األصول 

على المنشأة االعتراف باألصل فى قائمة المركز المالى عندما يكون من المتوقـع تـدفق                ٣٧-٢
 لألصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجـة  يكون والمنافع االقتصادية المستقبلية إلى المنشأة    

ف باألصل فى قائمة المركز المالى عند تكبد نفقة ليس من المتوقـع      ال يعتر و  .يعتمد عليها 
 وبدالً من ذلـك فإنـه    ، الجارية   الماليةأن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة         

 .األرباح أو الخسائرية اعتراف بمصروف فى قائمة ينجم عن مثل هذه العمل

 ومع هذا فعندما يكون هناك وجود . كأصل بأصل محتملعلى المنشأة أال تعترف  ٣٨- ٢
تأكد تام بأن المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة حينئذ ال يعتبر 

 .تمالً ويكون االعتراف به مالئماًاألصل مح

  االلتزامات
 : على المنشأة االعتراف بااللتزام فى قائمة المركز المالى عندما  ٣٩- ٢

 فى  وقع عن حدثاًفى نهاية الفترة المالية ناتج على المنشأة التزاميكون هناك   ) أ(
  .الماضى 

  . للسداد لها منافع اقتصادية بتحويل موارد ستطالبهناك توقع بأن المنشأة يكون ) ب(     و
  . مبلغ السداد بدرجة من الثقة يمكن قياس) ج( و    
  حال إال زامالت أو  ، ولكنه غير مؤكدممكن حدوثهتزام  هو إما ال االلتزام المحتمل ٤٠- ٢

 أو كليهما ) ج (أو) ب( ال يستوفى الشرط الوارد فى إنهأنه لم يتم االعتراف به حيث 
 المنشأة بااللتزام المحتمل كالتزام إال فى حالة وال تعترف". ٣٩- ٢"من الفقرة 

االلتزامات المحتملة فى القوائم المالية للمنشأة المستحوذ عليها فى عملية تجميع  
 ").الشهرة وتجميع األعمال) " ١٩( القسم راجع( أعمال 

 الدخل

وعلى . وقياسها  تألصول وااللتزامابا االعتراف دنينتج االعتراف بالدخل مباشرة ع  ٤١- ٢
 عندما الخسائر أو قائمة الدخل الشامل وأاألرباح المنشأة االعتراف بالدخل فى قائمة 

لى زيادة فى أصل أو نقص فى تنشأ زيادة فى المنافع االقتصادية المستقبلية تعود إ
  .يعتمد عليها قياسها بدرجة ويمكنالتزام 
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 المصروفات
.  وقياسهاتااللتزاما وألصولبا االعتراف دننتج االعتراف بالمصروفات مباشرة ع ي ٤٢- ٢

الخسائر أو قائمة الدخل  وأاألرباح وعلى المنشأة االعتراف بالمصروفات فى قائمة 
 المنافع االقتصادية المستقبلية تعود إلى نقص فى أصل أو  عندما ينشأ نقص فىالشامل

  .يعتمد عليها ويمكن قياسها بدرجة التزامزيادة فى 

 الخسائر وأاألرباح  ومجموع الدخل الشامل
وال يعد   مجموع الدخل الشامل هو الفرق الحسابى ما بين الدخل والمصروفات ٤٣- ٢

 .ال يتطلب مبادئ اعتراف منفصلة له  و من عناصر القوائم المالية منفصالًاًعنصر

 الدخلالمصروفات فيما عدا بنود  و الفرق الحسابى بين الدخلاألرباح أو الخسائر هى ٤٤- ٢
ضمن بنود الدخل الشامل األخرى تدخل التى يبوبها هذا المعيار كبنود و اتالمصروفو

طلب مبادئ اعتراف تتال  و من عناصر القوائم المالية منفصالًاًد عنصرـعتوال 
  .امنفصلة له

 ال يسمح هذا المعيار باالعتراف ببنود فى قائمة المركز المالى ال تستوفى تعريف   ٤٥- ٢
ن تطبيق ما يعرف بمبدأ مقابلة زامات بغض النظر عن كونها ناتجة عأو االلتاألصول 

 .الخسائر  وأاإليراد بالمصروف عند قياس األرباح 

االعتراف األولى القياس عند   
االلتزامات بتكلفتها التاريخية ما عند االعتراف األولى على المنشأة أن تقيس األصول و   ٤٦-٢

 . المعيار استخدام أساس آخر للقياس األولى مثل القيمة العادلةهذالم يتطلب 

 القياس الالحق
  األصول المالية وااللتزامات المالية  

 كما هى معرفة  األساسية االلتزامات المالية واألساسيةة األصول المالي  تقيس المنشأة  ٤٧- ٢
بالتكلفة المستهلكة ناقصاً االضمحالل " األدوات المالية األساسية" )١١(فى القسم 

 فى األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل وغير ذات التداول العامباستثناء االستثمارات 
 أو تلك التى يمكن قياس قيمتها لالستردادير القابلة األسهم العادية غ والقابلة لالسترداد

 هذه األدوات يتم قياسها بالقيمة العادلة على أن يتم .العادلة بدرجة عالية من الثقة 
 .و الخسائر أإثبات التغير فى هذه القيمة العادلة فى األرباح 
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خرى بالقيمة العادلة االلتزامات المالية األتقيس المنشأة عامة األصول المالية األخرى و ٤٨- ٢
 االعتراف بالتغير فى هذه القيمة العادلة فى األرباح أو الخسائر باستثناء الحاالت ويتم

 .خر للقياس كالتكلفة أو التكلفة المستهلكةآالتى يسمح فيها هذا المعيار باستخدام أساس 

 األصول غير المالية

 بالتكلفة التاريخية  أولياًاالعتراف بهاالتى تقوم المنشأة ب و أغلب األصول غير المالية ٤٩- ٢
 :عادة ما يتم قياسها الحقاً بأسس قياس أخرى مثل 

أو المبلغ القابل  اإلهالكتقيس المنشأة األصول الثابتة بصافى التكلفة بعد   ) أ(
  .لالسترداد أيهما أقل 

ع البي و تكلفة االستكمال)ناقصاً(ر البيع تقيس المنشأة المخزون بالتكلفة أو سع   ) ب(
 .أيهما أقل

التى يتم تعترف المنشأة بخسائر االضمحالل المتعلقة باألصول غير المالية ) ج(
  . أو المحتفظ بها بغرض البيع استخدامها

ويهدف قياس األصول بالمبلغ األقل إلى التأكد من أن األصل ال يتم قياسه بمبلغ يزيد 
  . ه أو استخدامه تتوقع المنشأة استرداده من بيععما

 :طلب هذا المعيار أو يسمح بقياس أنواع األصول غير المالية التالية بالقيمة العادلة يت ٥٠- ٢

التى تقيسها المنشـأة  والمشروعات المشتركة والشركات الشقيقةاالستثمار فى   ) أ(
  ) .على الترتيب" ١٥-١٥ "–" ١٠-١٤"راجع الفقرات ( بالقيـمة الـعادلة 

 . ملغاة   ) ب(

 ) فى نقطة الحصاد المنتجات الزراعية وألصول الحيويةا(  الزراعية األصول) ج(
راجع الفقرة ( التى تقيسها المنشأة بالقيمة العادلة ناقصاً التكاليف التقديرية للبيع و
"٢-٣٤.(" 

  االلتزامات عدا االلتزامات المالية 
ى سيكون  تقاس أغلب االلتزامات باستثناء االلتزامات المالية بأحسن تقدير للمبلغ الذ ٥١- ٢

  .تاريخ القوائم المالية لسداد االلتزام فى اًمطلوب
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 المقاصة
االلتزامات أو بين الدخل والمصروفات  و مقاصة بين األصولعدم إجراءعلى المنشأة  ٥٢- ٢

 .هذا المعيار إال فى الحاالت المسموح بها فى 

فى قيمة قياس األصول بالصافى بعد طرح ناتج التقييم مثل الهبوط ال يعد مقاصة   ) أ(
  .فى تحصيلها المشكوك الديونالهبوط فى قيمة  والمخزون المتقادم

إذا كان نشاط المنشأة التشغيلى الطبيعى ال يتضمن بيع أو شراء أصول غير   ) ب(
تقوم المنشأة ال يعد مقاصة أن ، أصول التشغيل ومتداولة بما فيها االستثمارات

تخلص من هذه األصول بعد طرح و الخسائر الناتجة عن الأبإثبات المكاسب 
 . البيع من المتحصالت من البيع ات لألصل ومصروفالقيمة الدفترية
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  )٣(قسم 
  عرض القوائم المالية

  
  نطاق هذا القسم

 معيـار  طبقاً لمتطلبات    العرض العادل للقوائم المالية    القسم الى شرح أسس      ايهدف هذ  ١- ٣
 للقـوائم   المجموعة الكاملة وتعريف    الصغيرة والمتوسطة  للمنشآت المصرىالمحاسبة  

 .المالية

  العرض العادل
 المالى األداء والمركز المالىلتعبير عن  بطريقة عادلة لالقوائم المالية تعرض ٢- ٣

تأثير لبيان  الموثوق فيهويتطلب العرض العادل العرض  .للمنشأة التدفقات النقديةو
ل و لألصاالعتراف شروطاألخرى طبقاً لتعريف الظروف  واألحداث والمعامالت

 ."المبادئ السائدة والمفاهيم" )٢(قسم  الالواردة فىالمصروفات  و والدخلااللتزاماتو

وعمل المتوسطة  و الصغيرةللمنشآت تطبيق معيار المحاسبة المصرى يفترض أن  ) أ(
 األداء و العرض العادل للمركز المالىسيؤدى إلى، إضافية عند الحاجة إفصاحات 

 .والمتوسطةت الصغيرة آالتدفقات النقدية للمنش والمالى

المنشأت المشار المعيار بمعرفة  ا هذفإن تطبيق " ٣-١"رة قحه فى الفكما سبق شر  ) ب(
 .طبقاً لهذا المعيارقد ال ينتج عنه عرض عادل  الفقرةاليها فى هذه 

ذلك عندما يكون ضرورية وأعاله ) أ(اإليضاحات اإلضافية المشار إليها فى الفقرة تعتبر 
هم تأثيرات ف لتمكين مستخدم القوائم من ةكافي غير فى هذا المعيار محددة متطلبات مع التمشى

 األداء المالى و األخرى المرتبطة بالمركز المالى والظروفاألحداث ومعينة للمعامالت
   .ةأللمنش

  ت الصغيرة والمتوسطةآ المحاسبة للمنشااللتزام بمعيار
 للمنشآت مصرى ال المحاسبةمتطلبات معيارل على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً ٣- ٣

هذا عن واضح  وبشكل صريحفى اإليضاحات أن تفصح  والمتوسطةالصغيرة 
 فيها  تتوافر وال يجوز وصف قوائم مالية بأنها متوافقة مع هذا المعيار ما لم . التوافق
 .متطلبات هذا المعيار كافة 
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طلبات هذا بمت االلتزام أن -عندما يتراءى لإلدارة فى بعض الحاالت النادرة جداً  ٤- ٣
 كما سبق شرحه  القوائم الماليةهدف يتعارض مع قد يؤدى إلى عرض مضلل المعيار

 " ٥- ٣" كما هو محدد فى الفقرة المتطلبات فللمنشأة ان تخرج عن هذه  ،)٢(فى القسم 
 .التصرفإال إذا كانت هناك قواعد منظمة تمنع هذا 

 يجب عليها "٤- ٣" ورد فى فقرة  كماالمعيار ا هذمتطلباتب المنشأة ال تلتزمعندما  ٥- ٣
 :اإلفصاح عما يلى

األداء المالى  وأن اإلدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالى  ) أ(
 .كذا التدفقات النقديةو

 لمعيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطةأن القوائم المالية معدة طبقاً   ) ب(
 .أجل تحقيق العرض السليم من لم تلتزم به  ما باستثناء

 والسبب فى كون تطبيق هذا ، للمعيار طبقاًالمعالجة الواجبة وعدم االلتزامطبيعة   ) ج(
كما  يتعارض مع الهدف من القوائم المالية بما المعيار مضلالً فى مثل هذه الظروف

 .كما يجب اإلفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها ،) ٢(هو وارد فى القسم 
يؤثر ذلك على سابقة و مالية فترة فى متطلبات هذا المعيارخرج اإلدارة عن عندما ت ٦- ٣

 يجب ان يتم اإلفصاح  ، الحالية الماليةالقوائم المالية فى الفترةالمبالغ المعترف بها فى 
 .)"ج( ٥-٣"عن هذا األثر كما هو وارد فى الفقرة الكامل 

 بمتطلبات هذا المعيار االلتزام أن – فى بعض الحاالت النادرة –عندما يتراءى لإلدارة  ٧- ٣
 القوائم المالية كما سبق شرحه فى ويتعارض مع هدفقد يؤدى إلى عرض مضلل 

 يجب على المتطلبات عن هذه الخروج قواعد منظمة تمنع هناكلكن  و، )٢(القسم 
 :عن طريق إيضاح ما يلىألكبر مدى ممكن  هذا التضليل تخفيضالمنشأة 

 المتطلبات بهذه االلتزامالسبب فى أن اإلدارة ترى بأن  وذا المعيارمتطلبات هطبيعة   ) أ(
شرحها فى  القوائم المالية السابق يتعارض مع هدفقد يؤدى إلى عرض مضلل 

  .)٢(القسم 
التى ترى اإلدارة انها  و الضرورية على القوائم المالية فى كل فترة ماليةالتسويات  ) ب(

 .ضرورية للحصول على العرض العادل
  ستمراريةاإل
تقوم إدارة المنشأة التى تستخدم هذا المعيار بتقييم قدرة المنشأة  إعداد القوائم المالية عند ٨- ٣

 انه  أن المنشأة مستمرة طالماعليه يفترضو، على االستمرار فى المستقبل المنظور 
 ها لتقليص كبير فى حجم عملياتأو ةيفأة النية او الحاجة للتصـالمنشإدارة دى ـليس ل
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 قدرة المنشأة وعند تقييم .أو أنها ال يوجد  بديل واقعى أمامها إال أن تقوم بالتصفية
تلك المعلومات المتاحة فى المستقبل  اعتبارهايجب أن تأخذ اإلدارة فى  االستمرار على

 .تاريخ القوائم المالية من اً شهر١٢ )ولكنه غير محدود بفترة( عن ادةـ علال يقالذى 
 تؤدى  هامة أن هناك أحداث أو ظروفلالستمرارية عند تقييمها  اإلدارةركتدعندما  ٩- ٣

 أن  على المنشأة يكون ،قدرة المنشأة على االستمرار  فىعدم تأكد جوهرىإلى وجود 
وعندما ال تعد المنشأة قوائمها المالية على  . عدم التأكد هذاأسباب تقوم باإلفصاح عن 

 التى األسسفصاح عن هذه الحقيقة باإلضافة إلى أساس االستمرارية فيجب عليها اإل
 .بنيت عليها إعدادها للقوائم المالية والسبب فى عدم اعتبار المنشأة مستمرة  

  دورية إعداد القوائم المالية
 كما –تشمل أرقام المقارنة ( كاملة من القوائم المالية عرض مجموعةعلى المنشأة  ١٠- ٣

وعندما تقوم المنشأة بتغيير .نوياً على األقل س )"١٤- ٣"فقرة التم شرحه فى ــسي
 على المنشأة ، سنة من أقصرأو وبالتالى عرضها لمدة أطول  القوائم الماليةتاريخ 

 :اإلفصاح عما يلى 

 .هذه الحقيقة  ) أ(

 . مدة أطول أو أقصراستخدامأسباب   ) ب(

اإليضاحات تلك التى فى شاملة  ( المدرجة بالقوائم الماليةحقيقة أن أرقام المقارنة  ) ج(
 .مقارنتها بالفترة الحاليةال يستقيم ) المتممة

  الثبات فى العرض
 :من فترة إلى أخرى إال إذاتبويب بنود القوائم المالية  و عرضالثبات فىعلى المنشأة  ١١- ٣

 أو آخر عرض وجودأو تبين  ،  المنشأةعمليات تغيير جوهرى فى طبيعة حدث  ) أ(
 المالئمة كما هو السياسات المحاسبية اختيار  طبقاً ألسسمةأكثر مالءخر آتصنيف 

 "  المحاسبيةاألخطاء والتقديرات والسياسات) "١٠(مبين فى القسم 
 . ذلك التغييريتطلب هذا المعيارعندما ) ب( أو

عندما يتم التغيير فى عرض أو تبويب بند من بنود القوائم المالية يجب على المنشأة أن  ١٢- ٣
 أرقام إعادة تبويبعندما يتم  و. غير عملىذلك قام المقارنة إال إذا كان تعيد تبويب أر

 :المقارنة على المنشاة اإلفصاح عما يلى

 .لتبويبإعادة اطبيعة   ) أ(
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 . مجموعة بنودأو لكل بند  تبويبهإعادة الذى تم تحديد المبلغ  ) ب(

 .السبب فى إعادة التبويب  ) ج(

 .رنة على المنشأة اإلفصاح عن أسباب ذلكعندما يكون من غير العملى تعديل أرقام المقا ١٣-٣

  المعلومات المقارنة
 على المنشأة عدا الحاالت التى يسمح فيها هذا المعيار أو يتطلب غير ذلك ،فيما  ١٤- ٣

اإلفصاح الكامل عن المعلومات المقارنة للسنة السابقة فيما يخص كل البنود المعروضة 
 المعلوماتعلى المنشأة اإلفصاح عن و .الحالية بالقوائم المالية المالية فى الفترة 

 عالقة بفهم القوائم ا للمعلومات التى يكون لهوصفى والمقارنة فى شكل تفصيلى 
 .الحاليةالمالية المالية للفترة 

   والتجميعاألهمية النسبية
 ذات األهمية النسبية بشكل منفصل فى  المتشابهة عرض كل بند من البنودعلى المنشأة ١٥- ٣

عرض كل بند من البنود غير المتشابهة فى أيضاً وعلى المنشأة . الية القوائم الم
 .الطبيعة أو الوظيفة بشكل منفصل ما لم تكن غير هامة نسبياً

تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات  ١٦- ٣
تعتمد األهمية  و.لمالية  التى يتخذها المستخدمون إعتماداً على القوائم ااالقتصادية

النسبية على حجم البند او الخطأ المقدر فى ضوء الظروف الخاصة للحذف أو 
 .ا هو العامل المؤثر فى التقدير موقد يكون حجم وطبيعة البند أو خليط منه.التحريف 

   القوائم الماليةالمجموعة الكاملة من
 :على ما يلىما لمنشأة المجموعة الكاملة من القوائم المالية تشتمل  ١٧- ٣

 .قائمة المركز المالى فى تاريخ القوائم المالية  ) أ(

 .عن الفترة  و الخسائرأاألرباح قائمة    ) ب(

م ثالربح أو الخسارة وتبدأ قائمة الدخل الشامل ب،  عن الفترة  قائمة الدخل الشامل  ) ج(
  .بعد ذلكاألخرى عرض بنود الدخل الشامل ت

 .لفترة عن اقائمة التغير فى حقوق الملكية  ) د(

 . عن الفترةقائمة التدفقات النقدية) هـ(

غيرها من اإليضاحات  و للسياسات المحاسبية الهامةاًملخص  اإليضاحات متضمنة)و(
 .المتممة األخرى
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 .ملغاة ١٨- ٣

أى فتـرة   خـالل   األخرى  أى بند من بنود قائمة الدخل الشامل       لم يكن لدى المنشأة   إذا   ١٩- ٣
 . دون إعداد قائمة الدخل الشاملفقط الخسائر وأاألرباح  أن تعد قائمة ها فإنه يمكنمالية

 لكل المبالغ المعروضة  السابقةللفترة المقارنة أرقامتتطلب وجود " ١٤- ٣"نظراً ألن الفقرة  ٢٠-٣
حتوى أن ت يجب المعروضة القوائم المالية المجموعة الكاملة منفإن فى القوائم المالية لذا 

 .مع اإليضاحات المتعلقة بهاللفترة السابقة أرقام المقارنة على األقل على 

بنفس مالية عرض كل قائمة  تأنعلى المنشأة القوائم المالية من  فى المجموعة الكاملة  ٢١- ٣
 .المستوى من األهمية

 .ملغاة ٢٢- ٣

  القوائم الماليةتحديد 
لى  ع تحديداً واضحاً  واإليضاحات المتممة لها   تحديد كل من القوائم المالية       على المنشأة  ٢٣- ٣

 وباإلضافة الى ذلك    أن تميزها عن المعلومات األخرى التى قد يتضمنها نفس الكتيب ،          
 الـضرورة  كلما دعتتكرارها  مع بشكل بارز اآلتية عرض المعلومات   على المنشأة  ،

 :إلى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم

 .الية السابقةتعديل تم عليه منذ نهاية الفترة المأى  واسم المنشأة    ) أ(

 .المنشآتتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من    ) ب(

 . القوائم الماليةيهاالفترة التى تغط ونهاية الفترة الماليةتاريخ تحديد ) ج(

 ."ترجمة العمالت األجنبية " )٣٠( كما هى معرفة فى القسم عملة العرض) د(
 . عند عرض األرقام فى القوائم الماليةأستخدم والذى -  إذا وجد –ريبمستوى التق) هـ(

 :تياآلعلى المنشأة أن تفصح فى اإليضاحات المتممة لها عن  ٢٤- ٣

عنـوان   و كذلك البلد الذى تأسست فيـه      و الشكل القانونى للمنشأة   و المقر الدائم   ) أ(
 .مقرها الدائم

 .األنشطة الرئيسية لها والعملياتطبيعة   ) ب(

  بموجب هذا المعيارعرض معلومات غير مطلوبة 
فى األرباح  السهم نصيبو أ تقديم عرض للمعلومات القطاعية  هذا المعياراولـيتنال  ٢٥- ٣

وإذا قامت المنشأة بعرض ، أو المتوسطة  الصغيرة أو القوائم المالية الدورية للمنشآت
 .م المعلومات المستخدمةتقدي و إعدادسشرح ألسب هذه المعلومات فيجب عليها أن تقوم
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  )٤(قسم 
  قائمة المركز المالى

  
 نطاق هذا القسم

كيفية  قائمة المركز المالى وعرضها فى  يتم هذا القسم المعلومات التى يوضح ١- ٤
حقوق ملكية المنشأة فى  والتزامات وقائمة المركز المالى أصولتعرض و. عرضها 

 .الماليةفترة الهو نهاية تاريخ محدد و

  قائمة المركز المالى فى صلب عرضهاالواجب معلومات ال
 : بنوداً تمثل القيم التالية قائمة المركز المالى تتضمن كحد أدنى  ٢- ٤

 .النقدية وما فى حكمها  ) أ(

 .المدينون المتنوعون والعمالء  ) ب(

 .})ك(،)ى(،)ب(،)أ (تحتبخالف المبالغ الموضحة {األصول المالية   ) ج(

 .المخزون  ) د(

 .األصول الثابتة) هـ(

 .ية العقاراالستثمارات  ) و(

 .األصول غير الملموسة  ) ز(

 بالتكلفة مخصوماً منها مجمع اإلهالك تم تقييمهايالتى األصول البيولوجية   ) ح(
 .االضمحاللو

و أبالقيمة العادلة من خالل األرباح  تم تقييمهايالتى األصول البيولوجية  ) ط(
 .الخسائر

 . فى شركات شقيقةاالستثمارات) ى(

 .المشتركةالسيطرة تحت  المنشآت فى االستثمارات  ) ك(

 .الدائنون المتنوعون والموردون  ) ل(

 .})ع(،)ل( المبالغ الموضحة تحت بخالف المالية االلتزامات  ) م(

 .الجارية  الضريبيةااللتزامات واألصول  ) ن(
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على  دائماً يتم تصنيفها التىو ( الضريبية المؤجلة االلتزامات واألصول  ) س(
 ).أنها بنود غير متداولة

 .المخصصات) ع(

  المدرجة ضمن حقوق الملكيةالحقوق غير المسيطرة/ ية األقلحقوق   ) ف(
 .)فى القوائم المالية المجمعة ( األمالمنشأة أصحابملكية مستقلة عن حقوق 

  .) المجمعةالماليةفى القوائم  ( األمالمنشأة أصحابحقوق ملكية ) ص(
قائمة لة فى المجاميع الفرعية فى بنود منفص والعناوين و عرض البنود اإلضافيةيتم ٣- ٤

أمراً ضرورياً لضمان العرض يعد   إذا كان العرض على هذا النحو المركز المالى
 .السليم للمركز المالى للمنشأة

  ةغير المتداول وةالمتداولالبنود الفصل بين 
 االلتزامات وغير المتداولة و تقوم بعرض األصول المتداولةأنعلى كل منشأة  ٤- ٤

 تطبيقاً للفقرات ز المالىكقائمة المر فى ة منفصلبويباتر المتداولة فى تغي والمتداولة
 إال إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة "٨-٤" إلى  "٥- ٤"من 

 يتم االستثناءعند تطبيق هذا  و.مة  وأكثر مالءيمكن االعتماد عليهاطى معلومات يع
 .)تصاعدياً أو تنازلياً ( لترتيب درجة السيولة طبقاًااللتزامات وعرض جميع األصول

  األصول المتداولة
 : على أنه متداول عندمااألصل تبوب المنشأة ٥- ٤

دورة   خاللتتوقع بيعه أو استخدامهو األصل أ تحقق تتوقع المنشأة  ) أ(
 .التشغيل المعتادة للمنشأة

 .االتجارغرض المنشأة أساساً بحتفظ به ت) ب(أو

نهاية الفترة تحقق قيمته خالل أثنى عشر شهراً من تاريخ ة المنشأتوقع ت) ج(أو
 .المالية

فى نقدية أو ما فى حكمها ما لم يكن هناك قيود تمنع   األصليتمثل ) د(أو
 األقلثنى عشرة شهراً على أ لمدة التزام فى سداد استخدامهتبادله أو 
  .نهاية الفترة الماليةبعد تاريخ 
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 يتعين تبويب كافة أعاله" ٥-٤"شروط الواردة فى فقرة إذا لم يتحقق أى شرط من ال ٦- ٤
ندما ال تتمكن المنشأة من تحديد مدة ع و. على أنها غير متداولةاألخرىاألصول 

 .ثنى عشر شهراًأ المدة المتوقعة تعتبرة قدورة التشغيل بد

  اإللتزامات المتداولة
 :متداول عندما أنه على االلتزام تبوب المنشأة ٧- ٤

 .ته خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشأة تسويستحقت  ) أ(

 .اإلتجار بغرض أساساًالمنشأة  حتفظ بهت) ب(أو

 .نهاية الفترة المالية تاريخ بعد خالل أثنى عشر شهراً تستحق تسويته )ج(أو

لمدة أثنى عشر  االلتزاملمنشأة حق غير مشروط فى تأجيل سداد ل ال يكون  )د(أو
  .الماليةية الفترة نهاشهراً على األقل بعد تاريخ 

 . غير متداولةكالتزامات األخرى االلتزامات تبويب كافة  على المنشأةيتعين ٨- ٤

   المركز المالىأسلوب عرض البنود فى قائمة وترتيب
وتقدم الفقرة .  ه أو شكالً معيناً يتم عرض البنود بموجبترتيباً المعيار اهذتطلب يال  ٩- ٤

تستحق العرض بشكل  ووظيفتها وف فى طبيعتهاالبنود التى تختلمن  قائمة "٢- ٤"
 : إلىباإلضافة قائمة المركز المالىمنفصل فى 

 أو – طبيعة البند و عندما يتطلب حجمقائمة المركز المالىإدراج بنود إضافية فى   ) أ(
رض السليم للمركز  العرض المنفصل له لتحقيق الع-مجموعة من البنود المتشابهة 

 .المالى للمنشأة

معامالتها حتى تتوافر المعلومات  وترتيب البنود طبقاً لطبيعة المنشأة وتعديل البيانات )ب(و   
 .الالزمة للفهم الكامل للمركز المالى للمنشأة

 على مدى ضرورة عرض بنوداً إضافية بشكل منفصل من عدمه الحكم علىيعتمد  ١٠- ٤
 :تقييم كل ما يلى

 .سيولة األصول وطبيعةقيم و  ) أ(
 .وظيفة كل أصل فى المنشأة) ب(و

 .توقيت اإللتزامات وطبيعة و  قيم)ج( و
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   أو فى اإليضاحاتقائمة المركز المالىالمعلومات التى قد يتم عرضها إما فى 
 أو فى اإليضاحات المتممة التبويبات قائمة المركز المالىأن تعرض فى على المنشأة  ١١- ٤

 :معروضة كما يلىاألخرى الفرعية للبنود المنفصلة ال

 . طبيعة المنشأةمعيتناسب  مبوبة بمااألصول الثابتة   ) أ(

 إلى مبـالغ مـستحقة       فى بنود مستقلة   المدينون اآلخرون العمالء و تحليل    ) ب(
مبـالغ مـستحقة    و عالقةذوىعلى العمالء ومبالغ مستحقة على أطراف      

 .مبالغ مدينة أخرى وأطراف آخرينعلى 

 :باً فرعياً إلى تبويبات أخرى مثلتبويب المخزون تبوي   )ج(

 .ضمن األنشطة العادية للمنشأةبضاعة محتفظ بها لغرض البيع  )١(

 . من أجل البيعتحت التشغيلبضاعة  )٢(
 فى مراحل اإلنتـاج أو      لالستخدام محتفظ بها مهمات  مواد خام و   )٣(

 .لتأدية الخدمة

تحقة  إلى مبالغ مس فى بنود مستقلةالدائنون اآلخرونالموردون و تحليل   ) د(
 المؤجلة اإليرادات عالقة وذوىمستحقة لألطراف   ومبالغللموردين

 .المستحقات األخرىو

  .المخصصات األخرىو مخصصات مزايا العاملين إلىتحليل المخصصات ) هـ(
رأس المال  بحيث تعرض بشكل منفصل حقوق الملكيةمكونات تحليل   )و(

عناصر الدخل كذلك و، جزةواألرباح المحتاالحتياطيات المدفوع و
 االعتراف بها  المعيار اتطلب هذ التى يالخسائراألعباء والمصروفات وو

  . حقوق الملكيةفىبشكل منفصل وعرضها  قائمة الدخل الشامل فى
 قائمة المركز المالىى ـا فـأن تفصح إم التى تتخذ شكل شركة مساهمة على المنشأة ١٢- ٤

 :عن األتىأو فى اإليضاحات المتممة لها 

 .رأس المالأسهم فيما يتعلق بكل فئة من   ) أ(

  .عدد األسهم المرخص بها )١(
لم يتم دفعها التى والمصدرة  والمدفوعة بالكامل وعدد األسهم المصدرة )٢(

 .بالكامل

 . للسهماالسميةالقيمة  )٣(
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 فـى    القائمـة  مع عدد األسهم  بداية السنة     فى  القائمة تسوية عدد األسهم   )٤(
 .نهاية السنة

ة بما فى ذلك القيود ئالقيود الخاصة بتلك الف واالمتيازات وقالحقو )٥(
 .رأس المالعلى رد  والمفروضة على توزيع أرباح األسهم

أسهم  (الحصة التى تحتفظ بها المنشأة ذاتها فى أسهم رأس مالها )٦(
 .شركات الشقيقة أو التابعة لهاالأو التى تحتفظ بها ) الخزينة

لإلصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع األسهم المحتفظ بها  )٧(
 .قيمتها ومتضمنة شروط اإلصدار

 .غرض كل إحتياطى ضمن حقوق الملكية ووصف لطبيعة  ) ب(

 شركات األشخاص أن تفصح عن مثل على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم  ١٣- ٤
 مع )"أ(١٢-٤"المعلومات المعادلة لتلك المعلومات المطلوب إعدادها طبقاً للفقرة 

الحقوق  وتوضيح التغيرات فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة
 .القيود المرتبطة بكل فئة من فئات حصص الملكية واالمتيازاتو

 لبيع أصل أو مجموعة المالية بعقدنهاية الفترة  فى تاريخ مرتبطة المنشأة تكونعندما  ١٤- ٤
 : المعلومات التالية عن أن تفصحعليهان يكو االلتزاماتو  من األصول

 .االلتزامات وأو مجموعة األصول) األصول(وصف األصل )    أ(

 .الوقائع المرتبطة بخطة البيع ووصف للظروف)  ب(

 مجموعة األصولل القيمة الدفترية  أولولألص القيمة الدفترية  ) ج(
ة من  إذا كان التخلص سيتم لمجموعمحل التعاقد االلتزاماتو

 .االلتزامات واألصول
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  )٥(قسم 
  الشامل قائمة الدخل وو الخسائرأاألرباح قائمة 

  
 نطاق هذا القسم

 أدائها المالى أى -للفترة   إجمالى الدخل الشاملعرضيتطلب هذا القسم من المنشأة  ١- ٥
 الواجب المعلوماتهذا القسم  يوضح و . ماليتين فى قائمتين -  خالل هذه الفترة

 .امرضهع و كيفية هاتين القائمتينعرضها فى 

 عرض إجمالى الدخل الشامل
 وأاألرباح قائمة  – قائمتينفى  إجمالى الدخل الشامل للفترة عرضعلى المنشأة  ٢- ٥

 الدخلكل بنود  الخسائر وأاألرباح  تعرض قائمة و. ائمة الدخل الشاملق والخسائر
ة خالل الفترة فيما عدا تلك البنود المعترف بها فى قائمالمعترف بها والمصروفات 
 .يسمح أو يتطلب هذا المعيار  كما خارج األرباح أو الخسائر الدخل الشامل

 .ملغاة ٣- ٥

 .ملغاة ٤- ٥

 .ملغاة  ٥- ٥

 .ملغاة ٦- ٥
   القائمتینعرضأسلوب 

 - كحد أدنى -   الخسائر وأاألرباح قائمة منشأة فى ال أن تعرض األسلوبهذا تطلب ي ٧- ٥
 :اح أو الخسائر كبند أخير األربأظهاربطريقة منفصلة مع  ىفيما يلالبنود الموضحة 

  اإليرادات  ) أ(
 ")١١- ٥"محللة طبقاً للفقرة  (تكلفة التمويل المصروفات بما فيها   ) ب(

) ١٤ (القسمراجع ( و خسائر الشركات الشقيقة أنصيب المنشأة فى أرباح ) ج(
راجع القسم (المنشآت ذات السيطرة المشتركة و") االستثمار فى شركات شقيقة"
والتى يتم المحاسبة عنها بطريقة ) " فى المشروعات المشتركةتاالستثمارا) " ١٥(

  .حقوق الملكية 
  ")٢٧-٢٩"راجع الفقرة  ( مصروف الضريبة)  د(
  :مبلغ واحد يشمل مجموع ما يلى ) هـ (
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  .ن العمليات غير المستمرة عاألرباح أو الخسائر بعد الضريبة الناتجة  )١(
 )ناقصاً(القيمة العادلة بقياس عن الالناتجة  أو الخسائر بعد الضريبة المكاسب )٢(

 . بيع صافى أصول تمثل عمليات غير مستمرة عنتكلفة البيع أو 

 الخسائر المجمعة وأ فى قائمة األرباح  على أن يتم اإلفصاح،األرباح أو الخسائر ) و(
  : عن األرباح أو الخسائر المتعلقة بـ

  .الحقوق غير المسيطرة/ األقلية حقوق ) أ(
  .مى الشركة األم مساه) ب(

و الخسائر كبند أول ثم بعرض األرباح أ) مة الدخل الشاملقائ( تبدأ القائمة الثانية ) أ(٧- ٥
  :قة منفصلة ي على األقل بطرالموضحة فيما يلىيتم عرض البنود 

  :البنود التالية طبقاً لطبيعتها ) أ(    
الية لنشاط و الخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المأبعض المكاسب ) ١ (

  ").ترجمة العمالت األجنبية) " ٣٠(راجع القسم ( أجنبى 
مزايا ) "٢٨(راجع القسم ( و الخسائر األكتوارية أبعض المكاسب ) ٢(

  ").العاملين
راجع  (عقود أدوات التغطيةبعض التغيرات فى القيمة العادلة الناشئة عن ) ٣(

  ") األدوات المالية األخرىإصدارات") ١٢(القسم 
 والتى يتم نصيب الدخل الشامل من الشركات الشقيقة وذات السيطرة المشتركة) ب     (

  ..المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
 يمكن يكون لدى المنشأة بنود دخل شامل أخرىال  وعندما {إجمالى الدخل الشامل ) ج     (

  .})خسائرالرباح أو األ(سبيل المثال للمنشأة استخدام أسم آخر للبند على 
عن إجمالى الدخل الشامل المتعلق  المجمعة  فى قائمة الدخل الشامل اإلفصاحيتم ) ب(٧- ٥

  : بـ
  .الحقوق غير المسيطرة / األقلية حقوق ) ١(
 ٠مساهمى الشركة األم ) ٢(

  لعرض امتطلبات 
ر فى السياسات المحاسبية ييالتغ عرض تأثير تصحيح األخطاء وهذا المعيارتطلب ي ٨- ٥

 التى و الخسائر للفترةأ بدالً من عرضها كجزء من األرباح السابقةبأثر رجعى للفترات 
 ).)١٠(راجع القسم  (ظهرت فيها
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 وأاألرباح قائمة منفصلة فى  يةو كلأ ية جزئيةإضاف بنود  أن تعرضعلى المنشأة ٩- ٥
 األداء المالى  تؤدى إلى تفهمإذا كانت هذه البنود أو قائمة الدخل الشامل الخسائر
 .للمنشأة

" غير عادى" تصف أى بند من بنود الدخل أو المصروف على أنه بند العلى المنشأة أ ١٠- ٥
 .أو قائمة الدخل الشامل أو اإليضاحات الخسائر وأاألرباح قائمة فى 

 تحليل المصروفات
اس طبيعة على أسإما  التبويب باستخداملمصروفات ل تحليل عرضعلى المنشأة  ١١- ٥

إلى أيهما  يؤدى حسبما وظيفة المصروفات داخل المنشأة  على أساسالمصروفات أو
  . توفير معلومات مالئمة ويعتمد عليها

  طبيعة المصروفأساسالتحليل على  
على  الخسائر وأاألرباح قائمة  يتم تجميع المصروفات فى التبويبعلى أساس هذا   ) أ(

ليس على أساس وظائف و) الك أه-ت  مصروفا–ر أجو -مواد ( أساس طبيعتها
  .نشأةالنشاط داخل الم

  المصروفوظيفةالتحليل على أساس 
طبقاً لوظيفتها كجزء من تكلفة  يتم تجميع المصروفات التبويبعلى أساس هذا   ) ب(

طبقاً لهذه و. المبيعات أو على سبيل المثال تكلفة التوزيع أو المصروفات اإلدارية 
منفصلة عن أى نوع على األقل لمنشأة اإلفصاح عن تكلفة المبيعات  على االطريقة

  .آخر من المصروفات 
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  )٦(قسم 
  الملكیة  حقوقفيقائمة التغیرات 

  

  هذا القسم نطاق 

 في  عن الفترةملكية المنشأةمتطلبات عرض التغيرات في حقوق  القسم هذا يتناول ١- ٦
 .  الملكية حقوقفيقائمة التغيرات 

   الملكية حقوقفيقائمة التغيرات 
  الغرض

  المالية الخسارة عن الفترةصافى الربح أو الملكية  حقوقفي قائمة التغيرات تعرض ٢- ٦
الدخل بنود  ضمن االعتراف بها تم والتي – والمصروفاتالدخل كل بند من بنود و

تصحيح  أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية وكذلك و ،عن الفترة األخرىالشامل 
 وتوزيعات األرباح أصحاب حقوق الملكية ، ومبالغ استثماراتاألخطاء للفترة

   . خالل الفترةإليهم األخرى  التوزيعاتو
   الملكية حقوق فيقائمة التغيرات  فىها ض عرالتى ينبغى المعلومات

  :يلي ما فيها مبيناً حقوق الملكية فيقائمة التغيرات  تعرض أنعلى المنشأة  ٣- ٦
أصحاب  التى تخص  إجمالي المبالغ يوضحإجمالي الدخل الشامل للفترة، بحيث   ) أ(

 .غير ذوى السيطرة منفصالً عن ذلك الذى يخص حقوقالشركة األم  حقوق ملكية
 رجعي العرض بأثر حقوق الملكية، آثار التطبيق أو إعادة من مكوناتلكل مكون   ) ب(

 ."المحاسبية  و األخطاء السياسات والتقديرات" )١٠( للقسمالمعترف بها وفقاً 
جلة في بداية ونهاية  حقوق الملكية، تسوية بين القيمة المسمن مكوناتلكل مكون   ) ج(

 : ينتج عن الفترة، مع اإلفصاح بشكل منفصل عن كل تغيير
  الربح أو الخسارة  )١(
  .األخرىالدخل الشامل بنود كل بند من  )٢(
 موضحاً بصورة منفصلة إليهم والتوزيعات استثمارات أصحاب الملكية )٣(

توزيعات األرباح والتوزيعات ومعامالت إصدار األسهم وأسهم الخزينة 
  والتغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة التي ال تؤديى ،األخر

 .فقد السيطرة إلى
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)٧(قسم   
ة النقدياتقائمة التدفق  

 
  هذا القسمنطاق 

ـ  ات المعلومات الواجب عرضها في قائمـة التـدفق        القسم هذا   تناول  ي  ١-٧  وكيفيـة   ة النقدي
حكم ما في     معلومات عن التغيرات في النقدية و      ة النقدي اتتقدم قائمة التدفق  و. عرضها
 مـن   التغيـرات  إلـى     المالية ل الفترة  ويتم تبويب التدفقات النقدية خال     .للمنشأة النقدية

   . كل على حدهالتمويلأنشطة االستثمار وأنشطة أنشطة التشغيل و
  ما فى حكم النقدية

التى تحتفظ بهـا     يتمثل ما فى حكم النقدية فى االستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة           ٢-٧
 االسـتثمار أو    لغرض مواجهة االلتزامات النقدية قصيرة األجل وليس لغرض       المنشأة  

إال إذا  يعتبر االستثمار أحد البنود التي في حكم النقديـة      ومن ثم ال     أخرى ،    ألغراض
 قابالً للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وان يكون تعرضه لمخاطر التغير فـي   كان

ولذلك عادة ما يمكن وصف استثمار ما بأنه في حكم النقدية عندما يكون             . قيمته ضئيالً 
استحقاق االستثمار قصير األجل، ويمكن القول بأنها ثالثة أشهر أو اقل وذلـك             تاريخ  

بمثابة نشاط تمويلي   عادة  يعتبر السحب على المكشوف من البنوك       و. من تاريخ االقتناء  
 عند الطلب ويمثل جزءاً مـن       للسداد  قابالً كونهفي حالة   ف ومع هذا . لالقتراضمشابها  

  . تضمينه كأحد مكونات النقدية وما في حكمها يتمحينئذ إدارة النقدية للمنشأة  
  المعلومات التى ينبغى عرضها فى قائمة التدفقات النقدية

 النقدية خالل الفتـرة  تدفقاتها التى توضح   ة النقدي ات أن تعرض قائمة التدفق    على المنشأة  ٣-٧
 كـل   يـل التمو أنشطة االستثمار و أنشطة   مبوبة على كل من أنشطة التشغيل و       المالية
  .حدهعلى 

  أنشطة التشغيل
ومن ثم فإن التدفقات توليد اإليراد للمنشأة ، ل هى المصدر األساسى أنشطة التشغيل ٤- ٧

 تنتج بصفة عامة من المعامالت واألحداث األخرى التي النقدية من أنشطة التشغيل 
 الناتجة من واألمثلة على التدفقات النقدية.  صافي الربح أو الخسارةتحدد كقاعدة عامة

  :أنشطة التشغيل هي 
  .المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات  ) أ(
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 .المقبوضات النقدية من اإلتاوات واألتعاب والعموالت واإليرادات األخرى  ) ب(

 .المدفوعات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدمات  ) ج(

 .المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم)  د(

 بأنشطة التمويل ربطهما إال إذا أمكن النقدية لالمدفوعات أو استردادات ضرائب الدخ) هـ(
 .واالستثمار

المحتفظ  األخرى العقود  االستثمارات والقروض والمقبوضات والمدفوعات النقدية من) و(
  . المشابهة للمخزون المقتنى بغرض إعادة البيعبها ألغراض المضاربة أو المتاجرة

 من بيع أصل من األصول الثابتة جبعض المعامالت ربح أو خسارة مثل ما ينتقد ينشأ عن 
ومع ذلك فإن التدفقات ، والذي يتم أخذه في االعتبار عند تحديد صافى الربح أو الخسارة 

  .النقدية المتعلقة بمثل هذه المعامالت تمثل تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار
  أنشطة االستثمار

هي أنشطة اقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات  ثمارأنشطة االست ٥- ٧
، واألمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة األخرى التي ال تدخل في حكم النقدية

   :االستثمار هي
المدفوعات النقدية القتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة   ) أ(

عات ما يتعلق منها بتكاليف األصول الثابتة التي تم  وتتضمن هذه المدفو.األجل
  .ذاتياًإنشاؤها 

المقبوضات النقدية من بيع األصول الثابتة واألصول غير الملموسة واألصول   ) ب(
  .األخرى طويلة األجل

المدفوعات النقدية القتناء أسهم أو سندات في منشآت أخرى والحصص في     ) ج(
 المالية التي تعتبر في حكم األدوات قتناءالبخالف المدفوعات (الشركات المشتركة 
 ).حتفظ بها إلغراض التعامل أو المتاجرة فيهاالنقدية، أو تلك التي ي

المقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات بمنشآت أخرى والحصص في الشركات   ) د(
 التي تعتبر في حكم النقدية وتلك التي األدواتبخالف المقبوضات عن تلك (المشتركة 

 ) . بها إلغراض التعامل أو المتاجرة فيهايحتفظ

 . الممنوحة ألطراف أخرىالنقدية  والقروضالمقدمات) هـ(

 . النقدية والقروض الممنوحة ألطراف أخرىالمقدماتالمقبوضات النقدية من تحصيل  ) و(
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 ما الخيارات والمبادالتالمدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود   ) ز(
 هذه العقود يحتفظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات لم تكن
 . على أنها أنشطة تمويليةالمبوبة

ما لم  الخيارات والمبادالتالمقبوضات النقدية من عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود   ) ح(
 المبوبةتكن هذه العقود يحتفظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات 

 .على أنها أنشطة تمويلية
 قسم راجع( عندما يتم المحاسبة عن العقود على أساس أنها تغطى مخاطر مركز محدد

فإن التدفقات النقدية لهذه العقود تبوب  ) األدوات المالية األخرى إصدارات  )١٢(
  . الذي يتم تغطية مخاطره للبندبنفس أسلوب تبويب التدفقات النقدية 

  أنشطة التمويل
هي األنشطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات حقوق الملكية   التمويلأنشطة ٦- ٧

  : هي التمويل، واألمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة  .واالقتراض بالمنشأة
  .لمقبوضات النقدية الناشئة من إصدار األسهم أو أدوات الملكية األخرىا  ) أ( 
  .ة للمالك القتناء أو استرداد أسهم المنشاة المدفوعات النقدي)  ب(
 والقروض وأوراق الدفع والسندات الدينالمقبوضات النقدية من إصدار أدوات ) ج(  

  . أو طويلة األجلوالرهونات والسلفيات األخرى قصيرة األجل
  . للمبالغ المقترضةالنقديالسداد    )د(     

    ملغاة)  ه     (
  نقدية من أنشطة التشغيلعرض التدفقات ال

    :على المنشأة عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام إما ٧- ٧
الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تسوية صافي الربح أو الخسارة   )أ (  

 لمقبوضات أو مستحقات أو مقدمات أثر المعامالت غير النقدية و أي لتسوية
 أو المصروفات الدخلماضية أو المستقبلية، وبنود لمدفوعات التشغيل ال

  . المتعلقة بالتدفقات النقدية لالستثمار أو التمويل
الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالي     )ب( أو  

   .المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية
  الطريقة غير المباشرة

 تحديد صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل وفقا للطريقة غير المباشرة عن يتم  ٨- ٧
  :طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة باآلثار المتعلقة باآلتي 
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  .التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل  ) أ(
ومكاسـب أو  البنود غير النقدية مثل اإلهالك والمخصصات والضرائب المؤجلة    )    ب(و

غيـر الموزعـة   الشقيقة خسائر العمالت األجنبية غير المحققة وأرباح الشركات  
 .الحقوق غير المسيطرة/ األقلية وحقوق 

ـ    النقديجميع البنود األخرى التي يكون أثرها  )    ج(  و شطة  متعلقـاً بالتـدفقات النقديـة ألن
  .االستثمار أو التمويل

   الطريقة المباشرة
من  من األنشطة التشغيليةالتدفق النقدي  يتم عرض صافى وفقاً للطريقة المباشرة ٩- ٧

النوعيات الرئيسية إلجمالي المقبوضات النقدية وإلجمالي عن   اإلفصاح خالل
  :إما معلومات تلك الالحصول على  ويمكن. المدفوعات النقدية

 . المحاسبية الخاصة بالمنشأةمن السجالت  ) أ(

 وأاألرباح عن طريق تعديل المبيعات وتكلفة المبيعات والبنود األخرى في قائمة )   ب(أو
 : بالنـسبة لـ  الخسائر

  .التغيرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل )١(
 .البنود غير النقدية األخرى) ٢(و
 االستثمار بتدفقات أنشطةرى التي يكون أثرها النقدي متعلقاً البنود األخ) ٣(و

  .أو التمويل 
  عرض التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

  النوعيات الرئيسية لكل من إجمالي المقبوضات النقدية عرضعلى المنشأة  ١٠- ٧
  .ى حده  كل علوإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار والتمويل

الشركات التابعة ووحدات  بيعالناتج من شراء أو  التدفق النقدييتم عرض إجمالي و
  .أنشطة االستثمار ويتم تصنيفها ضمن األعمال األخرى كبنود مستقلة
  التدفقات النقدية بالعملة األجنبية

عملة  تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بالعملة األجنبية بعلى المنشأة ١١- ٧
 .التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف الساري في تاريخ التدفق النقدي 

ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة األجنبية باستخدام أسعار على المنشأة  ١٢-٧
 .الصرف السارية بين عملة التعامل والعملة األجنبية في تواريخ التدفقات النقدية
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 غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف الخسائر وأال تعتبر األرباح  ١٣- ٧
 يجب عرض أثر تغيرات سعر الصرف ومع هذا . العمالت األجنبية تدفقات نقدية
المستحقة بعملة أجنبية في قائمة التدفق المحتفظ بها أو على النقدية وما في حكمها 

ويتم .الفترةالنقدي وذلك من أجل تسوية النقدية وما في حكمها في بداية ونهاية 
عرض هذا المبلغ منفصالً عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 

بين أسعار الصرف  )إن وجدت(واالستثمار والتمويل ويتضمن هذا أيضاً الفروق 
  .التى حدثت بها هذه التدفقات وأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة

  الفوائد وتوزيعات األرباح
اإلفصاح عن كل من التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد  على المنشأة ١٤- ٧

التدفقات النقدية المقبوضة وتوزيعات األرباح بشكل منفصل كما ينبغي تبويب 
 بطريقة تتصف بالثبات من فترة ألخرى إما على أنها أنشطة تشغيل أو والمدفوعة

 . حسب األحوالاستثمار أو تمويل
 الفوائد المدفوعة والفوائد والتوزيعات المقبوضة على أنها تبويبقد تقوم المنشأة ب ١٥- ٧

وقد .  إنها تؤثر في تحديد صافى الربح أو الخسارةثتدفقات نقدية لنشاط التشغيل حي
 على أنها تدفقات نقدية ة والتوزيعات المقبوضدتبوب الفوائد المدفوعة والفوائ

 ألنها تمثل تكاليف الترتيب على ألنشطة تمويلية وتدفقات نقدية ألنشطة استثمارية
  .الحصول على الموارد المالية أو عوائد على االستثمارات

على أنها تدفق نقدي تمويلي ألنها للمساهمين يمكن تبويب توزيعات األسهم المدفوعة  ١٦- ٧
 تبويب توزيعات كما يمكن بدالً من ذلك . تمثل تكلفة الحصول على الموارد المالية

توزيعات سداد  حيث يتممن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل األسهم المدفوعة ض
 .األسهم من التدفقات النقدية الناشئة من التشغيل

   الدخل  ضريبة
  ، الدخل بشكل منفصلبضريبةاإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة  على المنشأة ١٧- ٧

يل ما لم يكن من كما ينبغي تبويبها على أنها تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغ
وعندما   . مباشرةً بأنشطة التمويل أو االستثمار على وجه الخصوصاالممكن ربطه

يتم توزيع التدفقات النقدية الضريبية بين أكثر من نوعية واحدة من النشاط فإنه يتم 
  .  اإلفصاح عن إجمالي مبلغ الضرائب المسددة
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  المعامالت غير النقدية
معامالت االستثمار والتمويل التي ال تتطلب استخدام النقدية أو استبعاد  على المنشأة ١٨- ٧

ما في حكمها من قائمة التدفق النقدي، وينبغي اإلفصاح عن مثل هذه المعامالت في 
مكان آخر في القوائم المالية بالطريقة التي توفر جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة 

  .االستثمار والتمويل هذه
يرا من أنشطة االستثمار والتمويل تؤثر على هيكل رأس المال على الرغم من أن كث ١٩- ٧

. واألصول للمنشاة فإنه ال يكون لها تأثيراً مباشراً على التدفقات النقدية الجارية
 عملية استبعاد المعامالت غير النقدية من قائمة التدفق النقدى مع هدف قائمة وتتسق

ومن . فقات نقدية في الفترة الجاريةالتدفق النقدى حيث إن هذه البنود ال تتطلب تد
  :أمثلة المعامالت غير النقدية  ما يلي 

  .شراء األصول بتحمل االلتزامات المتعلقة بها مباشرة  )أ          (  
  . حقوق الملكية  أدواتشراء منشأة عن طريق إصدار  )ب          ( 
  .تحويل الدين إلى حقوق ملكية   )ج (   

  في حكمهامكونات النقدية وما 
اإلفصاح عن مكونات النقدية وما في حكمها كما ينبغي عرض التسوية  على المنشأة ٢٠- ٧

قائمة فى للمبالغ المبينة في قائمة التدفق النقدى مع البنود المقابلة لها والتي تظهر 
والمنشاة غير مطالبة بعرض تلك التسوية فى حالة تطابق مبلغ  .المركز المالى

بقائمة المركز ا الظاهر بقائمة التدفق النقدى مع ذلك الظاهر ما فى حكمهالنقدية و
  .المالى

  االفصاحات األخرى
لنقدية وما في حكمها والتي تحتفظ بها لعن األرصدة الهامة  اإلفصاح  على المنشأة ٢١- ٧

 ظروف مختلفة تكون فيها بسبب وجود المنشأة إلستخدامالمنشأة وغير المتاحة 
ا والتي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة لالستخدام أرصدة النقدية وما في حكمه

، والمثال على ذلك أرصدة النقدية وما مع تعليق اإلدارة على ذلك  المنشأةبواسطة 
قيود على وجود المنشأة وغير قابلة لالستخدام نتيجة في حكمها التي تحتفظ بها 

  .تحويل العمالت األجنبية
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  )٨(قسم 

  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 

  هذا القسمنطاق 
ها في   عناإلفصاح الواجب المعلوماتعرض   وكيفية أسسالقسم هذا تناولي   ١-٨

 إضافية معلومات المتممة اإليضاحاتوتتضمن   .اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
قائمة  وئمة المركز المالىقا فيتم عرضها ي التي المعلومات تلك إلى باإلضافة
قائمة  و حقوق الملكيةفيقائمة التغير  و الشاملقائمة الدخل والخسائر وأاألرباح 

للبنود المعروضة بتلك القوائم  أو تحليل تبين اإليضاحات وصف و. التدفقات النقدية
 . ذاتها لمالية القوائم اغير المؤهلة لالعتراف بها فىالمالية وبيانات عن البنود 

 تقريبا افصاحات هذا المعيار أقسام تتضمن جميع القسمباإلضافة إلى متطلبات هذا و
  .    يتم عرضها في اإليضاحات 

  هيكل اإليضاحات
  :ما يلىتشمل اإليضاحات  ٢- ٨

بما يتفق مع   المتبعة القوائم المالية والسياسات المحاسبيةإعدادعرض أسس ) أ(
  ".٧-٨"إلى " ٥-٨"ن متطلبات الفقرات م

 والتى لم يتم لهذا المعيار عنها طبقاً اإلفصاح عن البيانات الواجب اإلفصاح  ) ب(
 .قوائم المالية المكان آخر من فيعرضها 

إال أنها قد تكون القوائم المالية  مكان آخر من بيانات إضافية لم يتم عرضها فى  ) ج(
 .الزمة لتفهم أي من هذه القوائم

 كلما كان ذلك ممكناً على اإليضاحات المتممة للقوائم المالية تعرض أن على المنشأة ٣- ٨
  ويجب اإلشارة أمام كل بند من  بصورة مسلسلة ، مرتبةنحو منتظم بحيث تكون

 ٠ فى اإليضاحاتهة الى الفقرة الخاصة بالقوائم الماليبنود 
  : على النحو التاليعرض اإليضاحاتب تقوم المنشاةعادة ما  ٤- ٨

 ى المحاسبة المصرمعيارل لقوائم المالية قد تم أعدادها وفقاًأن ا عبارة تؤكد  ) أ(
  )."٣-٣"فقرة ال راجع (آت الصغيرة والمتوسطةـللمنش
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 ) ."٥- ٨"فقرة ال راجع  (السياسات المحاسبية المتبعةملخص ألهم    ) ب(

المعلومات المؤيدة للبنود الظاهرة فى كل قائمة مالية بترتيب كل بند فى القوائم    ) ج(
 .المالية وبترتيب عرض كل قائمة

 .أخرىإيضاحات   أية  ) د(

  السياسات المحاسبية عن اإلفصاح

  :عما يلي في ملخص أهم السياسات المحاسبية المتبعةأن تفصح  المنشأة على ٥- ٨

  .عداد القوائم المالية إفي المستخدمة القياسأساس أو أسس   ) أ(

 . تكون الزمة لفهم القوائم الماليةوالتيالسياسات المحاسبية األخرى المتبعة   ) ب(

  ية الشخصاألحكاممعلومات عن 

 أو فى إيضاحات في ملخص أهم السياسات المحاسبية المتبعةعلى المنشأة أن تفصح  ٦- ٨
 استخدمتها التى )بخالف تلك التى تتضمن تقديرات ( األحكام الشخصيةعن  أخرى

 بالغ األهمية علىأثر اإلدارة فى عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتى لها 
  ) ."٧-٨"الفقرة  راجع ( المبالغ التى تم االعتراف بها فى القوائم المالية

  األساسية للتقديرات غير المؤكدة معلومات عن المصادر

المعلومات الخاصة باالفتراضات  عن على المنشأة أن تفصح في اإليضاحات ٧- ٨
المالية نهاية الفترة  األساسية المستقبلية  وأسس التقديرات غير المؤكدة في تاريخ 

االلتزامات خالل  و  تسويات هامة لقيم األصولوتؤدى إلىالتي لها مخاطر هامة و
بيان تفصيلى عن هذه األصول وتتضمن اإليضاحات . العام المالي التالي

   :ات من حيثوااللتزام

  .طبيعتها) أ(

   . الماليةنهاية الفترة تاريخ في الدفترية قيمها ) ب(



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٢٧٢

  )٩ (قسم
  القوائم المالية المجمعة والمستقلة

  
  نطاق هذا القسم

 وإجراءات منشأة قوائم مالية مجمعة تعرض فيهالظروف التى  اقسم هذا اليشرح ١- ٩
 المالية المستقلة القوائمعن  اتإرشاد على القسم أيضاًيحتوى  و. هذه القوائمإعداد

 . والقوائم المالية التجميعية

  الية مجمعةمتطلبات عرض قوائم م
بعرض قوائم  -أدناه " ٣-٩" تلك الواردة فى الفقرةبخالف  - أمتقوم كل شركة  ٢- ٩

بهذا ، تقوم فيها بتجميع استثماراتها في شركاتها التابعة طبقاً لما ورد مالية مجمعة 
 .األمتتضمن القوائم المالية المجمعة كافة الشركات التابعة للشركة و. المعيار 

  : إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها في الحاالت التاليةاألم ال تحتاج الشركة ٣- ٩

 : مجتمعينفى حالة توافر الشرطين التاليين  ) أ(

  . هى نفسها  شركة تابعةاألمإذا ما كانت الشركة ) ١ (
 ) لتلك الشركةأمأو الوسيطة التي تعتبر شركة ( الكبرى األم الشركة تقوم )٢(و  

م العام وذلك طبقاً لما هو وارد بإصدار قوائم مالية مجمعة لالستخدا
  .المعيار اهذالكاملة أو ايير المحاسبة المصرية بمع

 بنية اذ عليهااالستحوواحدة تم بخالف شركة  لها شركات تابعة األم ليسلشركة ا) ب(أو
بالمحاسبة عن  األمالشركة  متقووفى هذه الحالة  .خالل سنة واحدةاالستبعاد  وأالبيع 

 : كما يلى ةهذه الشركة التابع

الخسائر  أو األرباح فىبالقيمة العادلة مع تسجيل التغير فى القيمة العادلة  )١(
 بشكل قياسهايمكن  الشركة التابعة ألسهمالعادلة  القيمة أنوذلك فى حالة 

 .يعتمد عليه

 ))"ج(١٤- ١١"فقرة ال راجع( االضمحالل )ناقصاً(بالتكلفة )   ٢(  أو        

السيطرة هي القدرة على  و.أملمنشأة التي تسيطر عليها شركة الشركة التابعة هي ا ٤- ٩
التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منافع من 
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 النجاز هدف محدد (SPE) خاصةألغراض كيان تأسيسب قامت منشأة  وإذا.أنشطتها
 األغراض كيان ذاال اهذبتجميع  المصدرة للقوائم المالية  المنشأة تقوم،وواضح

 يتم السيطرة عليه بواسطة هذا الكيان  أنإلىالعالقة جوهر يشير الخاصة عندما 
 )."١٢- ٩" إلى "١٠-٩"  من اتفقرال راجع (المجمعة  المصدرة للقوائم الماليةالمنشأة

 سواء بشكل مباشر أو غير األميفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة  ٥- ٩
ما يزيد عن نصف حقوق  - ركات التابعة لها من خالل الش - مباشر

 فيما عدا تلك الحاالت االستثنائية التي يظهر فيها منشأة ما ،التصويت في 
في المقابل فإن السيطرة توجد و .بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة 

 نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة األمأيضاً عندما تمتلك الشركة 
  :  لهاتتوافرولكن 

 في أكثر من نصف حقوق التصويت تطبيقاً لالتفاق مـع           القدرة على التحكم       ) أ (
  .المستثمرين اآلخرين 

في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجـب         القدرة على التحكم    ) ب(أو 
 .قانون أو اتفاقية 

فـي   تعيين أو عزل أغلبية أعـضاء مجلـس اإلدارة أو مـن          القدرة على   ) ج(أو 
 حق ممارسة السيطرة على     ما في حكمه   و وأن يكون لهذا المجلس    .حكمهم
  .المنشأة

 على أغلبية األصوات في اجتماعات مجلـس اإلدارة أو         القدرة على التأثير    ) د(أو 
 في حكمه حـق ممارسـة       اأن يكون لهذا المجلس وم     و .من في حكمـهم  

  .السيطرة على المنشأة 
حق  المجمعة  المنشأة المصدرة للقوائم الماليةعندما تمتلك  أيضاً يطرة تتحقق الس ٦- ٩

شراء األسهم أو أدوات دين وحقوق ملكية  يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو أدوات 
 األنشطةالقدرة على توجيه  بوجود وكيل له حاليا للتنفيذمالية والتى تكون قابلة 

 . المسيطرةالمنشأةلمصلحة 
  .ملغاة ٧- ٩
 عن أنشطة  تختلف أنشطتهالمجرد أن يتم استبعاد الشركة التابعة من التجميع ال ٨- ٩

وعند القيام بعملية تجميع تلك الشركات التابعة يتم . المنشآت األخرى في المجموعة 
اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بها كما يتم اإلفصاح عن معلومات أضافية في 

  .لمختلفة للشركات التابعةألنشطة االقوائم المالية المجمعة بشأن ا
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 سلطة لمجرد أنها تزاول نشاطها فى وجودالتجميع ال يتم استبعاد الشركة التابعة من  ٩- ٩
  خارج هذه السلطةأخرى أصول أى أو األموال  تحويل قانونية تفرض قيود على

  .القانونية

   الخاصةاألغراض ذات الكيانات
 بأنشطة القيام  أو عقد إيجارتفعيلمثل (هدف محدد   النجازالمنشأة كيان تؤسسقد  ١٠- ٩

 أو شكل شركة الكيانهذا قد يأخذ و ).صول ماليةأو توريق أالبحث والتطوير 
  الخاصةاألغراضذا  الكيان ينشأ وغالبا ما.مؤسسىكيان غير  شراكة أو أو وقدصن

  .هصارمةَ على عملياتتَ متطلباتفرض بترتيباِت قانونيِة 
 ذات أغراض كيانات يةأ والمنشأة تضمن  مالية مجمعة ت  قوائمبإعداد المنشأة تقوم ١١- ٩

  ،"٥- ٩" للحاالت المذكورة فى الفقرة باإلضافة،  تلك المنشأة  تسيطر عليهاخاصة
على ( خاصة أغراض كيان ذا لسيطرة المنشاة على اًمؤشرالحاالت التالية  تمثل قدو

  ):سبيل المثال ال الحصر
لحاجـاِت   وطبقـا    المنشأة  الخاصة بالنيابة عن   راضاألغ الكيان ذا أنشطة  تدار   ) أ(

  .محددة الأنشطتها
 األغـراض  ا ذالكيـان  أنـشطة  القراراِت النهائيِة علـى    اتخاذ سلطاتُ   للمنشأة )ب(

  .القراراِت اليوميِة تفويض ب فى حالة قيام األولى حتى الخاصة
ولذلك قـد    الخاصة   األغراض الكيان ذا  حق الحصول على أغلب منافع       للمنشأة )ج(

  .الكيان هذا  بأنشطة العرضية المرتبطة لألخطارتتعرض 
 بالكيـان ذا  طـة    الملكية المرتب  أخطار المتبقية أو    األخطار بأغلب المنشأة تحتفظ   )د(

  .أصوله أو الخاصة األغراض
 أو ) الخدمةانتهاءبعد ( على مزايا العاملين "١١-٩"و "١٠- ٩" الفقرتينال تنطبق  ١٢- ٩

  ."مزايا العاملين" )٢٨ (قسم يطبق عليها والتى األجل طويلة ألخرىامزايا العاملين 

 إجراءات التجميع

 . واحداقتصاديالقوائم المالية المجمعة معلومات مالية عن المجموعة ككيان تعرض  ١٣- ٩
  :الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة المنشأة تتبع و
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 مع القوائم المالية للشركات التابعـة تفـصيلياً         األم تجميع القوائم المالية للشركة   ) أ(
 اإليـرادات  و حقوق الملكية  و االلتزامات و بتجميع البنود المتشابهة من األصول    

  .المصروفاتو
 نـصيب  مقابل في كل شركة تابعة    األماستبعاد القيمة الدفترية الستثمار الشركة      ) ب(و

  . شركة تابعة في حقوق الملكية في كلاألمالشركة 
 أو فـي صـافى ربـح        الحقوق غير المسيطرة  / األقلية  قياس وعرض حقوق    )  ج(و

  بشكل منفصل عن حقـوق  المالية خسارة الشركات التابعة المجمعة خالل الفترة     
  .األم الشركة أصحاب

في صافى أصول الشركات   الحقوق غير المسيطرة  / األقلية   حقوق   قياس وعرض  )د(و
أصحاب تعرض فى القوائم المالية مستقلة عن حقوق         و  ميعهاالتى تم تج  التابعة  
  .األم الشركة

  :فى صافى األصول من  الحقوق غير المسيطرة/ األقلية حقوق تتكون 
تجميع األصلى فى تاريخ ال الحقوق غير المسيطرة/ األقلية حقوق مبلغ  )١(

 ."تجميع األعمال والشهرة" ) ١٩(للقسم محسوباً طبقاً 
فى التغير فى حقوق الملكية  الحقوق غير المسيطرة/ األقلية حقوق  نصيب ) ٢(و

  .    من تاريخ التجميع 
 التغير في و يتم تحديد نسب الربح أو الخسارة،فى حالة وجود حق تصويت مستقبلي  ١٤- ٩

الحقوق غير / األقلية  على واألم الملكية التى يتم توزيعها على الشركة حقوق
ليس على أساس إمكانية  ممارسة  وصص الملكية الحاليةعلى أساس ح المسيطرة

 .أو تحويل حقوق االختيار للخيارات أو األدوات المالية القابلة للتحويلحقوق ال

المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة واألرصدة  
يتم االستبعاد الكامل لألرصدة المتبادلة بين شركات المجموعة وكذا معامالت  ١٥- ٩

كذلك يتم و. وعة بما فى ذلك الدخل والمصروفات وتوزيعات األرباح المجم
التى يعترف  الناتجة عن معامالت المجموعة واالستبعاد الكامل لألرباح أو الخسائر

قد تشير الخسائر الناتجة  و.و األصول الثابتةأبها ضمن قيم األصول مثل المخزون 
 يتطلب اضمحاللى وجود عن المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة إل

 )."األصولاضمحالل ) "٢٧ "(قسمال راجع(االعتراف به فى القوائم المالية المجمعة 
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و أ على الفروق المؤقتة التى تنتج عن استبعاد األرباح "ضرائب الدخل") ٢٩ (قسميطبق و
  .الخسائر الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة 

  توحيد تاريخ القوائم المالية
 القوائم المالية هو نفس تاريخ األم القوائم المالية للشركة يراعى أن يكون تاريخ ١٦-٩

  . عملياذلك تعذر إال إذاللشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية المجمعة 
  توحيد السياسات المحاسبية

ام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخد ١٧- ٩
 وحداتإذا استخدمت إحدى و. المتشابهة ولألحداث التى تتم فى نفس الظروف 

 مختلفة عن تلك المطبقة فى القوائم المالية المجمعة وذلك  محاسبيةالمجموعة سياسات
 إجراءأحداث فى ظروف مماثلة فيكون من المناسب  وعن معامالت متشابهة

 وذلك عند استخدامها فى إعداد القوائم الوحدةالالزمة للقوائم المالية لهذه التسويات 
 .المالية المجمعة

  استبعاد الشركات التابعة و/االستحواذ على 
 فى القوائم المالية المجمعة من تاريخ  الشركة التابعة مصروفات ودخل درجي ١٨- ٩

فى القوائم المالية المجمعة حتى ة  التابعالشركةويستمر إدراج نتائج عمليات . االقتناء
 االعترافيتم  و. التابعة الشركة على األمالتاريخ الذى تتوقف فيه سيطرة الشركة 

 فى قيمتها الدفتريةبين  و التابعةالشركةالفرق بين المتحصالت من التصرف فى ب
 .تابعةمنشأة كأرباح أو خسائر بيع  األرباح أو الخسائرقائمة فى  تاريخ التصرف 

 تم النشاط األجنبى عن أي فروق عملة تخص دون األخذ فى االعتبار المبلغ المجمع
   . "األجنبيةترجمة العمالت ") ٣٠(قسمللمن حقوق الملكية طـبقاً  ضاإدراجه

) األم سابقاً(  المستثمر واستمر ،إذا لم تعد المنشأة تابعة نظراً لفقد شروط السيطرة ١٩- ٩
 هذايتم المحاسبة عن   ،تابعة سابقاًالتى كانت  فى المنشأة .ه فى االحتفاظ باستثمار

) ١٢ (أو القسم " األساسية الماليةاألدوات") ١١ (للقسم مالى طبقا كأصلستثمار اال
 المنشأة وذلك اعتبارا من التاريخ الذى لم تعد فيه "األخرى المالية األدوات إصدارات"

) ١٤ (قسمهو وارد فى ال كما  شقيقةمنشأةإلى  تحولهابشرط عدم  وتابعة
أو منشأة تخضع لسيطرة مشتركة كما هو موضح  "االستثمارات فى الشركات الشقيقة"

تعامل القيمة الدفترية و." فى المشروعات المشتركةاالستثمارات") ١٥ (بالقسم
لالستثمار بدء من التاريخ الذى لم تعد فيه المنشأة تابعة كتكلفة عند القياس األولى 

  .ول الماليةلألص
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  فى الشركات التابعة الحقوق غير المسيطرة / األقلية حقوق 
 المجمعة قائمة المركز المالىفى  الحقوق غير المسيطرة/ األقلية تعرض حقوق  ٢٠- ٩

 طبقا األم الشركة أصحاب حقوق ملكيةضمن حقوق الملكية فى بند منفصل عن 
 )".ن(٢- ٤"لمتطلبات الفقرة رقم 

فى ربح أو خسارة المجموعة  الحقوق غير المسيطرة/ لية األقيعرض نصيب حقوق  ٢١- ٩
 طبقا لمتطلبات الخسائر والدخل الشامل وأكل من قائمتى األرباح بشكل منفصل فى 

 ".٧-٥"الفقرة 

حقوق  واألمالشركة  أصحاب حقوق ملكيةكل من بين يتم توزيع الربح أو الخسارة  ٢٢- ٩
رصيد سالب وجود هذا التوزيع الى حتى لو أدى  الحقوق غير المسيطرة/ األقلية 
  . الحقوق غير المسيطرة/ األقلية لحقوق 

 االفصاح فى القوائم المالية المجمعة
  :يتم اإلفصاح عما يلى فى القوائم المالية المجمعة  ٢٣- ٩

  . القوائم هى قوائم مالية مجمعةأنحقيقة ) أ(
 سواء بشكل مباشـر  ألماتمتلك الشركة ال  السيطرة عندما     بوجود االستنتاجاس  ـأس) ب(

 ما يزيد عن نصف حقوق التـصويت    - التابعة   شركاتها من خالل    - أو غير مباشر  
  .في تلك المنشأة

المستخدمة فـى   وشركاتها التابعة    األمأية اختالفات فى تاريخ القوائم المالية للشركة         )ج(
  . القوائم المالية المجمعةاعداد

 قدرة الشركات التابعـة لتحويـل   التى تحد منوهرية الج وطبيعة ومدى القيود الهامة  ) د(
 أرباح نقدية أو على سداد القـروض         توزيعات   األموال إلى الشركة األم فى صورة     

على سبيل المثال القيود الناشئة عـن عقـود االقتـراض أو بعـض               ( ياتأو السلف 
  ).األحكام التنظيمية والشروط

  القوائم المالية المستقلة
  م المالية المستقلةعرض القوائ

 . قوائم مالية مجمعةإعدادمن المنشأة األم ضرورة " ٢-٩"تتطلب الفقرة  ٢٤- ٩

 ال تمتلك شركة تابعة ليست قوائم مالية مستقلة، لذا فان الشركة لمنشأةالقوائم المالية  ٢٥- ٩
 مشروع  فىأو صاحب حصة ولكنها مستثمر فى شركة شقيقة أمالتى ليست شركة 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٢٧٨

حسب  )١٥( قسمال أو )١٤(طبقاً للقسم ائمها المالية قوتعرض عليها أن مشترك 
  . قوائم مالية مستقلة ايضاًوقد تفضل المنشأة عرض. األحوال 

  اختيار السياسات المحاسبية
 حصة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو مستثمر منشأة أم أو صاحبعند قيام  ٢٦- ٩

 المحاسبة تفق مع معيار بأنها تتصفها فى شركة شقيقة بإعداد قوائم مالية مستقلة
، يجب عليها أن تلتزم بكل ما جاء فى هذا  ت الصغيرة والمتوسطةآالمنشالخاص ب

ستثماراتها فى الشركات التابعة على المنشأة إتباع سياسة للمحاسبة عن ا والمعيار
  :ماإوالشقيقة والشركات التى تخضع لسيطرة مشتركة 

  . االضمحالل منهاالتكلفة مخصوماب  ) أ(
  .الخسائر  أوفى  األرباحالتغير فى القيمة العادلة ب االعتراف وبالقيمة العادلة) ب(أو

 واحـد  التى تكون من نوع بتطبيق نفس السياسة المحاسبية لكل استثماراتها     المنشأةوتقوم  
ه يمكن للمنشأة   نإال أ )  التى تخضع لسيطرة مشتركة    أو المنشآت الشقيقة   و  التابعة المنشآت(

  . االستثماراتعندما تختلف أنواع هذهمختلفة  اتاس تختار سيأن
  االفصاحات فى القوائم المالية المستقلة

 حصة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو مستثمر فى صاحب  أو منشأة أمعند قيام  ٢٧-٩
  : بإعداد قوائم مالية مستقلة ينبغى أن تفصح هذه القوائم المستقلة عما يلى شقيقة منشأة

 .وائم المالية مستقلةأن هذه الق  )أ(
المنـشآت   و  التابعة المنشآت المستخدمة للمحاسبة عن االستثمارات فى       قبيان الطر ) ب(و

 القـوائم الماليـة     تحديـد  وعليها أيضاً .  الشقيقة المنشآت و التى تخضع لسيطرة مشتركة   
  .المجمعة أو القوائم المالية األخرى ذات العالقة

   التجميعيةالقوائم المالية
  القوائم المالية التجميعية

 تحت أكثر أو لمنشأتين مجموعة واحدة من القوائم المالية ى هالقوائم المالية التجميعية ٢٨- ٩
مالية القوائم مثل هذه ال اعداد  وال يتطلب هذا المعيار.واحدسيطرة مستثمر 

 .تجميعيةال
 متطابقة ا بأنهاويصفه قوائم مالية تجميعية بإعداد حالة قيام المستثمر ومع هذا ففى ٢٩- ٩

 تكون هذه أن يراعى ،للمنشات الصغيرة والمتوسطةالمصرى  المحاسبة مع معيار
يتم االستبعاد الكامل لألرصدة و. هذا المعيارمتطلبات  كافة  معمتوافقةالقوائم المالية 
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كذلك يتم االستبعاد الكامل لألرباح أو وشركات المجموعة المعامالت المتبادلة بين و
التى يعترف بها ضمن قيمة األصول مثل  والناتجة عن معامالت المجموعةالخسائر  
 التى تستخدم للمنشآت القوائم المالية يكون تاريخ كافة و.األصول الثابتةأو المخزون 

كما .  إال إذا تعذر ذلك عملياً، نفس التاريخهوفى إعداد القوائم المالية التجميعية 
مالية التجميعية استخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت يتعين عند إعداد القوائم ال

  .المتشابهة ولألحداث التى تتم فى نفس الظروف 
   فى القوائم المالية التجميعيةاتاالفصاح

  :التجميعيةيتم اإلفصاح عما يلى فى القوائم المالية  ٣٠- ٩
  . قوائم مالية تجميعيةهاأنحقيقة   ) أ(
 .هاإعدادسبب   ) ب(

 .القوائمهذه التى تضمنتها أسس تحديد الشركات ) ج(

 .هاإعداد أسس  ) د(
 اإلفـصاح " ) ٣٣( القسم    ذوى العالقة وفقا لمتطلبات    باألطرافاالفصاحات الخاصة   ) ه(

  ."لعالقةا ذوى األطرافعن 
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  )١٠(قسم 
   المحاسبيةواألخطاء   والتقديراتالسياسات

 
  هذا القسمنطاق 

 السياسات المحاسبية التى تستخدم فى  وتطبيقعن اختيار اًإرشاد قسموفر هذا الي ١-١٠
فى التقديرات المحاسبية وتصحيح أيضا التغييرات  يغطى  كما ، القوائم الماليةإعداد

     .ترات السابقةف للبالقوائم الماليةالتى وقعت  خطاءاأل
سات المحاسبيةاختيار وتطبيق السيا    

القواعد  والممارسات التى تقوم المنشأة  واألسس والسياسات المحاسبية هى المبادئ ٢-١٠
 .بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية 

على المنشاة ف  بشكل محدد معاملة أو حدث أو ظرف آخر المعيارا هذيعالجعندما  ٣-١٠
 إلتباعبحاجة ال تكون المنشاة مع هذا و. المعيارهذاالمعالجة الواردة فى ق تطبي

 .إذا ما ترتب على ذلك تأثير ال يتسم باألهمية النسبية  المعيار امتطلبات هذ
معاملة أو حدث أو ظرف ل عندما ال تكون هناك معالجة فى هذا المعيار بشكل محدد ٤-١٠

تطبيق سياسة محاسبية تؤدى  و لوضعهاى اإلدارة أن تستخدم تقدير يكون عل ،آخر
 : إلى معلومات تتسم بأنهــا 

  . الحتياجات مستخدمى القوائم المالية التخاذ القرارات االقتصاديةمالئمة ) أ(   
 :يمكن االعتماد عليها حيث أنها تجعل القوائم المالية ) ب( و       

التدفقات  واألداء المالى و عن المركز المالى يعتمد عليها تعبر بدرجة  )١ (
  .النقدية للمنشأة

ألخرى الظروف ا واألحداث وتعكس الجوهر االقتصادي  للمعامالت) ٢(و
 .مجرد الشكل القانونى لوليس 

 ).خالية من التحيز (محايدة) ٣(و

 .بالحيطة والحذرتتسم ) ٤(و

 .كاملة فى كافة جوانبها الهامة ) ٥(و

بالرجوع إلى دراسة مدى تقوم اإلدارة " ٤- ١٠"ى الفقرة عند تطبيق ما ورد ف ٥-١٠
  : التالىالترتيبب المصادر التالية مالءمة تطبيق
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  . التى تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة هذا المعيارإرشادات  ومتطلبات) أ(
 والدخل  لألصول وااللتزاماتالقياسمفاهيم  واالعترافأسس  والتعريفات) ب(و

المفاهيم والمبادئ “ )٢(القسم  كما ورد فىالمبادئ السائدة و روفاتوالمص
  .”السائدة

المتطلبات تدرس أن أيضاً يجوز لإلدارة "  ٤-١٠"عند تطبيق ما ورد فى الفقرة  ٦-١٠
ى تتعامل مع الت وواإلرشادات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية الكاملة

  .ذات الصلةالموضوعات الشبيهة أو 
بات السياسات المحاسبيةث  

  المحاسبية بثبات وذلك بالنسبة للمعامالت المتماثلةسياساتهاتطبيق  وتقوم المنشأة باختيار ٧- ١٠
 وفقاً بمعالجة بنود ما أو يسمح هذا المعيار يتطلبالظروف األخرى ما لم واألحداث و

 هذه المعالجةب هذا المعيار مثل إذا ما سمح  أو تطل و.لسياسات مختلفة تكون مناسبة
 .تطبيقها بثبات على كل مجموعةو  السياسة المحاسبية المناسبةاختياريتم 

يرات فى السياسات المحاسبية يالتغ  

   :عندما يكونتقوم المنشاة بتغيير السياسة المحاسبية فقط  ٨-١٠
     .هذا التغيير مطلوباً نتيجة لتغييرات تمت على هذا المعيار)  أ(

 عن مالءمةأكثر  ويعتمد عليهاعلومات إلى قوائم مالية تقدم م  يؤدىهذا التغيير) ب(أو  
األحداث األخرى على المركز  المالى أو األداء المالى أو  و    تأثير المعامالت

  .التدفقات النقدية للمـنشأة 
 : يعد ما يلى تغييراً فى السياسات المحاسبية  ال ٩-١٠

سياسة محاسبية لمعامالت أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف فى تطبيق ) أ(
  .جوهرها عن تلك المعامالت السابقة  

تطبيق سياسة محاسبية جديدة لمعامالت أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث ) ب(
  .من قبل أو كانت غير ذات أهمية 

طرق ح صبعندما ت من األصول لقياس أصللفة طريقة التك إتباع إلى لالتحو )ج(و 
 العكس أو( ةغير متاح  العادلةفى تقدير القيمة ا يمكن االعتماد عليهالتىالقياس 
  بالقيمة العادلةقياس األصلبيسمح هذا المعيار  أولب  يتطعندماوذلك  ) بالعكس

  .أو العكس
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) بما فى ذلك أسس القياس( اختيار معالجة محاسبيةب هذا المعيار عندما يسمح ١٠-١٠
 يعتبر السابق ها اختياروتقوم المنشأة بتغييرخر آدث أو ظرف ح لمعاملة محددة  أو

  .فى السياسة المحاسبيةاً ذلك تغيير
 تطبيق التغيير فى السياسات المحاسبية

 :كاآلتى السياسة المحاسبية  فىقوم المنشاة بالمحاسبة عن أى تغييرت ١١-١٠

 تعديل ينشأ نتيجة تقوم المنشأة بالمحاسبة عن أى تغيير فى السياسة المحاسبية) أ(
 فى هذا  - إن وجدت -  طبقاً لألحكام  االنتقالية المحددة متطلبات هذا المعيار

  .التعديل
 األدوات ")٢٦(المحاسبة المصرى رقم معيار  اتباع المنشأة تختارعندما ) ب(و

 المالية األدوات" )١١( قسم  إتباع  بدال من" االعتراف والقياس-المالية
 كما هى مسموح به " المالية االخرىاألدوات إصدارات) "١٢( وقسم" األساسية

 فعلى )٢٦(  رقمت معيار المحاسبة المصرىمتطلباتغيرت  و"٢-١١"فقرة الفى 
 طبقاً لألحكام  االنتقالية محاسبيةالسياسة ال بالمحاسبة عن تغيير تقوم أنالمنشاة 
  .)٢٦(  المحاسبة المصرى رقممعيارفى   -  إن وجدت- المحددة

أن تقوم بالمحاسبة عن جميع التغيرات األخرى فى السياسات  المنشأة على )ج(و
  .)"١٢-١٠"فقرة ال راجع ( رجعى المحاسبية بأثر

     التطبيق بأثر رجعى 
 ، "١١-١٠"تطبيق أى تغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى طبقاً للفقـرة عند  ١٢-١٠

جديدة على أرقام المقارنة للفترات السابقة السياسة المحاسبية ال بتطبيقتقوم المنشأة 
يتم تطبيقها كان  السياسة المحاسبية أن كما لو وذلك إلى أقرب تاريخ ممكن عملياً 

 .بصفة مستمرة

 تحديد التأثيرات الخاصة بالفترة المرتبطة بتغيير أى وعندما يكون من غير العملى
 يتم عرضها ، يمكن للمنشأة  التىفترة اللمقارنة عن سياسة محاسبية على معلومات ا

االلتزامات  وأن تقوم بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على القيم الدفترية لألصول
 ٠التى قد تكون الفترة الحالية وفى بداية أقرب فترة يمكن التطبيق عليها بأثر رجعى

 بند من بنود رصيد أول المدة الخاص بكلمنشأة أيضاً بعمل تسوية لمطابقة تقوم الو
  .حقوق الملكية قد تأثر عن هذه الفترة 
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  التغيير فى السياسات المحاسبيةاإلفصاح عن
و أ تأثير على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة هذا المعيار فى يكون لتعديل عندما   ١٣-١٠

دئذ تقوم المنشأة على الفترات المستقبلية ، عن محتمل  تأثيرالتعديلأن يكون لهذا 
  :باإلفصاح عما يلى 

  .طبيعة التغيير فى السياسة المحاسبية  ) أ (
كل بند بسابقة وذلك فيما يتعلق الفترة ال وقيمة التسويات بالنسبة للفترة الحالية) ب( 

 .بالقوائم المالية تم تأثيره 

  . ذلك  إن أمكنالمعروضة ةبفترات تسبق الفتر قيمة التسوية المرتبطة  )ج( 
يتم اإلفصاح عاليه ) ج(أو ) ب(ذا تعذر التطبيق بأثر رجعى بموجب الفقرة   إ)د( 

  .هذه الحقيقةعن الظروف التى أدت إلى 
  . وال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الالحقة إلى تكرار هذه االفصاحات          

على الفترة الحالية أو  فى السياسة المحاسبية تأثير االختيارىعندما يكون للتغيير  ١٤-١٠
 : أى فترة سابقة ، تقوم المنشأة باإلفصاح عما يلى

  .طبيعة التغيير فى السياسة المحاسبية )أ(
األسباب التى تفسر أن تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يقدم معلومات أكثر ) ب(و

 .موضوعية ومصداقية

كل ل  قيمة التسوية بالنسبةن ع بطريقة منفصلةفى حدود الممكن ، يتم اإلفصاح) ج(و
  : من لكلبند بالقوائم المالية تم تأثيره

  الفترة الحالية )١( 
  .سابقة الفترةال )٢(و
 .المعروضة ةفتر المرتبطة بالفترات قبل تلك ال األجمالية قيمة التسوية)٣(و

  ..عاليه) ج(للفقرة صعوبة تحديد المبالغ التى يتعين األفصاح عنها وفقاً  ) د( 
  .ال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الالحقة إلى تكرار هذه االفصاحات  و 

  التغييرات فى التقديرات المحاسبية
 أو تعديل التزامالتغيير فى التقدير المحاسبى هو تعديل القيمة الدفترية ألى أصل أو  ١٥-١٠

فع المنا و عن تقدير الموقف الحالىوالناتجقيمة اإلهالك الدورى ألى أصل 
التغيير فى ينشأ  و.االلتزامات وااللتزامات المرتبطة باألصول والمستقبلية المتوقعة
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بالتالى فال تعد هذه و ،التطورات الجديدة ون المعلوماتالتقديرات المحاسبية ع
 وفى حالة صعوبة تمييز التغيير فى السياسة المحاسبية .التغييرات تصحيحاً ألخطاء

  .غيير فى التقدير المحاسبي يعامل التغيير كتغيير فى تقدير محاسبي عن الت
تقوم المنشاة باالعتراف بتأثير التغيير فى التقديرات المحاسبية بخالف التغييرات التى  ١٦-١٠

   : عنالخسائر وأبأثر الحق وذلك بإدراجه فى األرباح " ١٧-١٠"يطبق عليها الفقرة 
  .لتغيير يؤثر على الفترة فقطفترة التغيير إذا كان ا)    أ  (  

  .والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهمافترة التغيير )   ب(أو 
عندما يترتب على تغيير التقدير المحاسبي تعديل فى  األصول أو االلتزامات أو  ١٧-١٠

 االعتراف بهذا يكون على المنشأةحقوق الملكية من بنود عندما يكون متعلقاً ببند 
التى فترة الغيير بتعديل القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات أو حقوق الملكية فى الت

 .التغيير حدث خاللها 

  فى التقديرات المحاسبيةعن التغييراإلفصاح 
تقوم المنشأة  باإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير فى التقدير المحاسبى الذى يكون  ١٨-١٠

،  والمصروفات واإليرادات وااللتزامات ولاألصعلى له تأثير فى الفترة الحالية 
الفترات  من   فترة أو أكثرالتأثير على تقدير هذا العملى على المنشأةإذا كان من و

  .التقديرات تقوم المنشأة باإلفصاح عن هذه المستقبلية

 تصحيح أخطاء الفترات السابقة
للمنشأة عن فترة  أو أخطاء الفترات السابقة هى حذف أو تحريف فى القوائم المالية  ١٩-١٠

التى يمكن التى تنشأ نتيجة عدم القدرة على استخدام المعلومات  وفترات سابقة
  : التى و أو نتيجة سوء استخدام هذه المعلومات ، االعتماد عليها

  . إصدار القوائم المالية عن هذه الفتراتاعتمادكانت متاحة عند   )أ (    
أخذها فى االعتبار عند  ولى نحو معقول الحصول عليهاكان من المتوقع ع) ب( و

  .تصوير هذه القوائم المالية  وإعداد
 تاألخطاء فى تطبيق السياسيا وتتضمن هذه األخطاء تأثيرات األخطاء الحسابية ٢٠-١٠

  .التدليس وكذلك الغش والمحاسبية أو إغفال  أو سوء تفسير الحقائق
 كان ذلك  إذا- خطاء الهامة للفترات السابقة بأثر رجعى تقوم المنشأة بتصحيح األ ٢١-١٠

 : فى أول قوائم مالية تعتمد لإلصدار بعد اكتشافها وذلك من خالل ما يلى  -عمليا 
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  . مبالغ المقارنة عن الفترة السابقة المعروضة التى حدث بها الخطأ تعديل) أ(    
 يتم تعديل األرصدة عروضة ،مالسابقة  الفترة الإذا كان الخطأ حدث قبل )  ب(أو 

  .لفترات المعروضةل  وااللتزامات وحقوق الملكية  لألصولاالفتتاحية
 حالة تعذر تحديد تأثير األخطاء المحددة للفترة على معلومات المقارنة لمدة فى ٢٢-١٠

 سابقة يتم عرضها ، تقوم المنشأة بإعادة إثبات أرصدة أول المدة لألصول
لكية عن أقرب فترة يمكن فيها إجراء إعادة اإلثبات بأثر االلتزامات وحقوق المو

  ) .قد تكون تلك الفترة هى الفترة الحالية( رجعى 
 اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة 

 : الفترات السابقة كما يلى أخطاءتقوم المنشأة باإلفصاح عن  ٢٣-١٠

  .طبيعة خطأ الفترة السابقة) أ ( 
وذلـك  ،   يتم عرضها إن أمكـن ذلـك       التى   بقة  ساالفترة  ال عن   التصحيحقيمة  ) ب(و

 .كل بند بالقوائم المالية تم تأثيرهل بالنسبة

  .يتم عرضها التى سابقة الفترة القيمة التصحيح فى بداية )  ج(و
تعذر تحديد المبالغ التى يتعين االفـصاح       تى أدت إلى    اإلفصاح عن الظروف ال   )   د(و

  .اليهع)" ج"( و)"ب"(عنها وفقاً للفقرتين 
  .ال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الالحقة  إلى تكرار هذه اإلفصاحات  و      
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  )١١(قسم 

  األدوات المالية األساسية

  

  )١٢( و)١١( يننطاق القسم

 إصدارات") ١٢(القسم  و"األدوات المالية األساسية) "١١(القسم يتناول كل من  ١-١١
 والقياس واإلفصاح االستبعاد من الدفاتر واالعتراف  معا"األدوات المالية األخرى

علي ) ١١(  ويطبق القسم.)لماليةل المالية وااللتزامات اواألص(عن األدوات المالية 
علي ) ١٢(يطبق القسم و .مالئم لكافه المنشآتهو األدوات المالية األساسية و

بالتعامل على إذا قامت المنشأة و.األدوات والمعامالت المالية األخرى األكثر تعقيدا
 ال وفي جميع األحو).١٢( ال يتم تطبيق القسم ، حينئذ  فقط المالية األساسيةاألدوات

نطاق  ترجع إلىالمالية األساسية أن  التى ليس لديها إال األدوات  فعلى المنشآت 
  . من تطبيقه حتى يتم التأكد من إعفائها)١٢(القسم 

السياسة المحاسبية اختيار   

  : اختيار تطبيق أي من المحاسبة عن كافة أدواتها المالية عند علي المنشأةيتعين  ٢-١١

  .بالكامل ) ١٢(القسم  و)١١(شروط كل من القسم )    أ  (

) ٢٦(المصرى رقم معيار المحاسبة القياس الواردة فى  وشروط االعتراف)  ب( أو
باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح فى "  االعتراف  والقياس- األدوات المالية "

  .)١٢( و)١١(القسمين 

   .بية بمثابة اختيار لسياسة محاسأعاله) ب(أو) أ( المنشأة بينويعتبر اختيار

متطلبات تحديد متى يكون تغيير " ١٤-١٠"إلى " ٨-١٠"وتتضمن الفقرات من 
المعلومات الواجب و فى حالة التغييركيف تتم المحاسبة  والسياسة المحاسبية مناسبا

    .تغييرالاإلفصاح عنها عند 
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  )١١(القسم مقدمة 
لي أو أداة حقوق  عقد يؤدى إلى نشأة أصل مالي لمنشأة والتزام ماهىاألداة المالية  ٣-١١

  .ملكية لمنشأة أخرى
أن يتم إثبات جميع األدوات المالية األساسية بتكلفتها المستهلكة  هذا القسميتطلب  ٤-١١

 غير القابلة لالسترداد أو سهم الممتازة غير القابلة للتحوياألباستثناء االستثمارات فى 
ا بسوق األوراق المالية  يتم تداولهيوالت غير القابلة لالستردادوكذلك األسهم العادية 

  .بقيمتها العادلةفتثبت  يعتمد عليهاأو التي يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقة 
تتوفر  ي األدوات التهى )١١(القسم  تدخل فى نطاق ياألدوات المالية األساسية الت ٥-١١

 التى عادة ومن أمثلة تلك األدوات المالية.  "٨-١١"الواردة فى الفقرة  الشروط فيها
  :   ما يليتستوفى هذه الشروط ما 

  .النقدية ) أ(  
 .فى حالة أن تكون المنشأة هى المودعـة       (الودائع تحت الطلب والودائع الثابتة      ) ب(      

  .)ومثال ذلك الحسابات البنكية
  .التجارية المحتفظ بهااألذونات األوراق التجارية و) ج(  
   .الدائنة والحسابات واألوراق والقروض المدينة) د( 
 .  المماثلة الدينأدوات والسندات) هـ(  

غيـر   وكذلك االستثمارات االستثمارات فى األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل    ) و(       
  .وفى األسهم الممتازة األسهم العادية فى القابلة لالسترداد

  . نقدالتى ال يمكن تسويتها بالصافي مقابل والقروض الحصول على ارتباطات ) ز(       
 "٨-١١" الواردة في الفقرة الشروط ال تتوفر فيهامن أمثلة األدوات المالية التي  ٦-١١

  :  ما يلي)١٢(القسم  فهي تخضع ألحكام يوبالتال
 ومـدينون  ة واالتفاقيات المشتراالرهنأوراق مالية بضمان أصول مثل تعهدات         )أ( 

 .تم توريقهم

عقود والعقود المحولة للغير     و لمستقبليةالعقود ا والتعهدات  والحقوق   و الخيارات )ب( 
  .  والتي يمكن تسويتها نقداً أو مقابل أداة مالية أخرىتبادل معدل الفائدة

   ).١٢(القسم  طبقاً لمتطلبات المخصصة كأدوات تغطيةواألدوات المالية المؤهلة   )ج( 
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  أخرى منشأة قروض لبمنح رتباطات اال   )د(        
  . التى يمكن تسويتها بالصافي مقابل نقدوالقروض الحصول على اطات ارتب   )هـ(       

  )١١(نطاق القسم 
 الواردة في الفقرة الشروط تتوفر فيهااألدوات المالية التي كل على  القسم ايطبق هذ ٧-١١

  : ما يلى فيما عدا  "٨-١١"
حصص الملكية فـى المـشروعات      الشقيقة و التابعة و االستثمارات فى الشركات      )أ(

القـوائم الماليـة المجمعـة      "  )٩(للقسم  يتم المحاسبة عنها طبقاً     شتركة والتي   الم
 )١٥(القـسم  أو  "االستثمارات في الشركات الـشقيقة   " ) ١٤(القسم  أو   "المستقلةو

  ."في المشروعات المشتركة االستثمارات
ـ   حقوق ملكية المنشأة نفسها   تعريفات  ينطبق عليها   األدوات المالية التى      )ب( و كمـا ه

المـدفوعات  " ) ٢٦(القـسم    و "االلتزامات وحقوق الملكية  " )٢٢(القسم  وارد في   
  "المبنية على أسهم

  . "عقود التأجير"  )٢٠(القسم التى يطبق عليها و التأجيرعقود   )ج(
مزايا ) "٢٨(للقسم   طبقاً   نظم مزايا العاملين  ل وفقاً حقوق والتزامات صاحب العمل     )د(

  ."العاملين
  لية األساسيةاألدوات الما

أدوات مالية أساسية ك األدوات المالية التالية  عنتقوم بالمحاسبةعلى المنشأة أن  ٨-١١
 :) ١١(القسم خاضعة ألحكام 

  النقدية  )أ( 
القروض المستحقة على الغير أو للغير أو أوراق    الحسابات و  مثل   (  أدوات الدين  )ب(

  ."٩-١١"فى الفقرة والتى ينطبق عليها الشروط الواردة ) القبض وأالدفع 
  : الحصول على قروض والتىارتباطات  )ج(
  . يمكن تسويتها بالصافي مقابل نقدال ) ١ (  
لشروط الواردة  ل، فانه من المتوقع أن يخضع ذلك االرتباط           االرتباط عند تنفيذ ) ٢(و  

  . "٩-١١" فى الفقرة
هم الممتازة والعاديـة    االستثمارات فى األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل واألس        )د(

  .غير القابلة لالسترداد
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 )د(إلى ) أ(من  التى ينطبق عليها الشروط المدرجة أدوات الدينتتم المحاسبة عن    ٩-١١
  .)١١(للقسم أدناه وفقاً 

 :  كان العائد على حامل الورقة إذا  ) أ(

  . مبلغ ثابت )١(
 .عائد ثابت على مدى عمر األداة معدل ) ٢(أو
 معلن فى   لمؤشريكون على مدى عمر األداة مساوي       عائد متغير بحيث    ) ٣(أو

 .الليبور ريدور أووالكالسوق أو معدل فائدة معروف مثل 

 ٢٠٠ الـى   مثل الليبور باإلضـافة   ( من معدل ثابت ومعدل متغير       خليط) ٤(أو
بالنسبة و. موجباً من المعدل الثابت والمتغير      ، بشرط أن يكون كل    )نقطة

 الفائدة عن طريق يتم حساب، متغير ثابت أوللعائد الناتج عن معدل فائدة 
  . أصل المبلغ المستحق خالل الفترةفى المعدل الخاص بالفترة ضرب 

إلى خسارة حامل األداة ألصل      - طبقاً للتعاقد    - وجد شروط تعاقدية تؤدي      ال ت   ) ب(
 أداة الـدين   كانت   إذاو. المبلغ أو الفائدة المستحقة خالل الفترة أو الفترات السابقة        

 .شرطاُ تعاقدياً هذا فال يعتبر أخرى دينءاً من أداة جز
 مبكـراً  أداة الدينفى دفع   ) المدين(الشروط التعاقدية التى تسمح للمصدر      ال تمثل   ) ج(

 أمراُبإرجاعها إلى المصدر قبل تاريخ استحقاقها       ) الدائن(أو تسمح لحامل الورقة     
  .وقوع أحداث مستقبلية يتوقف على

 المتغير والواردة   العائد فى حالة    إالمشروطة أو شروط سداد مقدم      وجد عوائد   ال ت ) د(
  ). ج( الوارد فى الفقرة المبكروكذلك شروط الدفع ) ا(بالفقرة 

 "٩-١١"أمثلة لألدوات المالية التى عادةً ما ينطبق عليها الشروط الواردة فى الفقرة  ١٠-١١
 : تتمثل فيما يلي

القـبض والقـروض مـن البنـوك        أوراق الدفع وأوراق     و  والموردون العمالء    ) أ(
  . واألطراف األخرىأ

تغير فى الدائنون ينتج عن ال أي تغير فى ومع هذا فإن بالعمالت األجنبية، الدائنون  ) ب(
 ".١٠-٣٠"الخسائر كما هو وارد فى الفقرة  وأ فى األرباح إثباتهسعر الصرف يتم 

تـستحق عنـد    القروض الممنوحة إلى أو من الشركات التابعة والشقيقة والتـى           ) ج(
  . الطلب
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 التى تصبح مستحقة فى الحال إذا تعذر المصدر فى سداد أصل المبلغ         أدوات الدين ) د(
 .) "٩-١١"هذا الشرط ال يخالف الشروط الواردة فى الفقرة (أو الفائدة المستحقة 

 "٩- ١١"أمثلة لألدوات المالية التى ال ينطبق عليها الشروط الواردة فى الفقرة  ١١-١١
 :  تتمثل فيما يلي)١٢(للقسم  تخضع وبالتالى فهي

االستثمارات فى األسـهم  االستثمار فى أداة حقوق ملكية فى منشأة أخرى بخالف          ) أ(
راجـع   ( للردالقابلة غير واألسهم الممتازة والعادية   الممتازة غير القابلة للتحويل

  . )")د(٨-١١"الفقرة 
، أو التزامـات    خارجة أو   لةداخنه تدفقات نقدية    ع ينتج   والذى تبادل أسعار الفائدة    ) ب(

وعند التسوية يمكن أن ينتج     ،  ة يمكن تسوية مقابلها نقداً      يمحولة لشراء أدوات مال   
، ألن هذا الضمان اآلجل وهـذا التحويـل ال          خارجة أو   داخلةعنها تدفقات نقدية    

 . )"أ(٩-١١ "روط الواردة فى الفقرة ــينطبق عليه الش

العائد الذي يعود على حامل األداة ال يعتبـر عائـد      ألن   اآلجلةالخيارات والعقود   ) ج(
  . ال تنطبق عليه)" أ(٩-١١"ثابت وبالتالي فان الشروط الواردة بالفقرة 

 ألن العائد الذي يعود على حامل تلك         للتحويل القابلةأدوات الدين   االستثمارات فى   ) د(
وفقـاً   لـيس والورقة يمكن أن يختلف وفقاً لسعر أسهم الملكية الخاصة بالمصدر           

  .  الفائدة فى السوقلسعر
الطرف الحق أو االلتـزام      هذا    والذي يمنح    طرف ثالث  القرض المستحق على  ) هـ(

ألن . ر في متطلبات المحاسبة أو الـضرائب      ي ما كان هناك تغي    إذا المبكربالسداد  
  ٠)"ج(٩-١١ " القرض ال ينطبق عليه الشروط الواردة بالفقرة امثل هذ
   باألصول وااللتزامات الماليةاالعتراف األولي

 عندما تصبح طرفاً في  فقطاألصل المالي أو االلتزام الماليب المنشأة تعترف ١٢-١١
 .األحكام التعاقدية لألداة المالية

  القياس األولي 
قياسه بقيمة ب المنشأة تقومعند االعتراف األولي باألصل المالي أو االلتزام المالي،  ١٣-١١

ف المعاملة ما عدا األصول وااللتزامات المالية التي متضمنة جميع تكالي(المعاملة 
يمثل فى ذا كان التعاقد إال إ) األرباح أو الخسائرتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل ي

 مثل بمبيعات بضائع أو خدمات،  ارتباطها عندقد تنشأوالتى  تمويلية حقيقته معاملة
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 بمعدل فائدة يختلف عن المعدل تأجيل السداد لمدة أكبر من المدد المتعارف عليها
صول وااللتزامات ة تمويلية فيتم قياس األ معاملكانت الترتيبات تمثلوإذا . السوقي

باستخدام معدل الفائدة السوقي  الدفعات المستقبليةالمالية بالقيمة الحالية إلجمالي 
 . المماثلةألدوات الدين 

  أمثلة لألصول المالية 
جل الممنوحة لمنشأة أخرى، يتم االعتـراف بالـدين   فى حالة القروض طويلة األ   )١(

 متحـصالت   شاملة( النقدية المتوقعة من تلك المنشأة  للمتحصالتبالقيمة الحالية   
 ). أصل القرضمتحصالت ردوالفوائد 

في حالة بيع بضاعة إلى العمالء بفترات ائتمانية قصيرة، يتم االعتراف بالقيمـة              )٢(
مة الفواتير الصادرة وال يتم إثباتهـا بالقيمـة         المستحقة على العمالء بإجمالي قي    
 . الحالية للسدادات النقدية المتوقعة

في حالة بيع بضائع إلى العمالء بفترات ائتمانية تبلغ عامين بدون فوائد، فانه يتم               )٣(
االعتراف بالقيمة المستحقة على العمالء بالقيمة الحالية للـسعر النقـدي لتلـك             

لسعر النقدي الحالي لتلك البضاعة، يتم تقدير قيمـة         وإذا تعذر معرفة ا   . البضاعة
 للمـستحقات النقديـة باسـتخدام سـعر    المخصومة تلك البضاعة بالقيمة الحالية    

 .  المثيلةالسائد للديون الفائدة السوقى ) أسعار(
في حالة شراء أسهم عادية لمنشأة أخري، يتم االعتراف بقيمة االستثمار بإجمالي             )٤(

  .  قدية للحصول على تلك األسهمقيمة المدفوعات الن
    أمثلة لاللتزامات المالية

 في حالة الحصول على قرض من البنك، يتم االعتراف بااللتزام المستحق للبنك             )١(
 مـدفوعات الفوائـد  متـضمنة  (بالقيمة الحالية للمـدفوعات المـستحقة للبنـك      

 ).والمدفوعات مقابل أصل القرض
لفترة ائتمان قصيرة، يتم االعتراف     ألجل  بافي حالة شراء بضاعة من الموردين        )٢(

بااللتزام المستحق للمورد بالقيمة الفعلية لفواتير المـشتريات وال يـتم إثباتهـا             
  .  المستحقة للموردللمدفوعاتبالقيمة الحالية 

  القياس الالحق 
بدون خصم تكاليف المعاملة (يتم قياس األدوات المالية في نهاية كل فترة مالية  ١٤-١١

 : كما يلي) كبدها في حالة بيع أو استبعاد تلك األداةالمتوقع ت
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 قياسـها ، يـتم  "٨-١١" للشروط الواردة في الفقـرة     استيفاء أداة الدين  في حالة     ) أ(
بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلي كمـا هـو موضـح تفـصيالً              

ويبهـا  تم تب ي التي   أداة الدين يتم قياس   و. "٢٠-١١" إلى "١٥-١١"  من   بالفقرات
أى أو    لها غير المخصومة بالقيمة النقدية   على أنها أصول أو التزامات متداولة       

بعد االضمحالل  راجـع      بالصافى أى      (متوقع سداده أو تحصيله   خر  آ مقابل
التعاقد فـى حقيقتـه يمثـل     إذا كان إال )" ٢٦-١١"إلى " ٢١-١١"الفقرات من   

بالقيمـة  حينئذ يتم قياس أداة الدين   ،  )"١٣-١١"راجع الفقرة (معاملة تمويلية   
ألدوات  باستخدام معدل الفائـدة الـسوقي     المستقبلية الحالية إلجمالي المدفوعات  

 .  المماثلةالدين

روط ـبق عليها الـش   ـفي حالة وجود ارتباطات بالحصول على قروض وينط         ) ب(
التى و(، فإنه يتم قياس قيمة ذلك االرتباط بالتكلفة         )"ج(٨-١١"رة  ـالواردة بالفق 

 . مخصوماً منها قيمة االضمحالل) بعض األحيانتكون صفر فى 

 االستثمارات فى األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل واألسهم الممتازة والعادية            ) ج(
الفقرات ( يتم قياسها كما يلي      )"د(٨-١١"والواردة بالفقرة    غير القابلة لالسترداد  

 :)ياس القيمة العادلة تتضمن إرشادات عن ق"٣٣-١١"إلى " ٢٧-١١"من 

 ما كان يمكـن     إذا كانت تلك األسهم مدرجة بسوق األوراق المالية أو          إذا )١(
قياس القيمة العادلة لها بطريق يمكن االعتماد عليها، فيتم قياس االستثمار            

 وأ األربـاح  االعتراف به فى  بالقيمة العادلة وأى تغير على تلك القيمة يتم         
  . الخسائر

 .  خسائر االضمحالل)ناقصاً(يتم قياسها بالتكلفة أى استثمارات أخرى  )٢(

خسائر االضمحالل أو عدم القدرة على التحصيل لألدوات الماليـة          يجب تقييم   
إلى " ٢١-١١" الفقرات من   توفرو. أعاله) ٢-ج(و) ب(      و      ) أ(لفقرات  فى ا 

  .إرشادات فى هذا الشأن" ٢٦-١١"
  

  الفائدة الفعلية والتكلفة المستهلكة طريقة 
 فى القوائم المالية تتمثل التكلفة المستهلكة لألصول أو االلتزامات المالية فى تاريخ  ١٥-١١

 : صافى القيم التالية
  . بهالتى يقاس بها األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف األوليالقيمة   ) أ(
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 .  أصل المبلغه من سدادما سبق همخصوماً من  ) ب(

 معـدل   الك المجمع باستخدام طريقـة     قيمة االسته  )منهمخصوماً  ( إليهمضافاً  ) ج(
القيمة فـى تـاريخ   وعند االعتراف األولى     ألية فروق بين القيمة      الفائدة الفعلى 

  . االستحقاق
خـسائر  أى تخفـيض نـاتج عـن      -في حالة األصول المالية    -  منه مخصوماً) د(

سواء كان مباشرة أو عـن طريـق   (االضمحالل أو عدم القدرة على التحصيل  
 ). وسيطة مقابل االضمحاللبات استخدام حسا

 التى ال تتضمن معـدل فائـدة     وااللتزامات المالية    القياس األولى لألصول  يتم  و
 بالتكلفة الفعلية لهـا طبقـاً    -  والمبوبة كأصول أو التزامات متداولة    -واضح  
  .  أعاله)ج( وبالتالي ال ينطبق عليها ) "أ(٤-١١"للفقرة 

 
 طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالى أو  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي ١٦-١١

بموجبها يتم  و)أو مجموعة من األصول المالية أو االلتزامات المالية(التزام مالى 
. توزيع مصروف الفوائد أو إيراد الفوائد على مدار عمر األصل أو االلتزام المالى

ت النقدية  الدفعالتخصيم المعدل الذى يستخدم  ذلكمعدل الفائدة الفعلى هوو
أو فترة ( العمر المتوقع لألداة المالية تحصيلها خالل المستقبلية المتوقع سدادها أو

 ويتحدد معدل الفائدة الفعلى على . إلى قيمتها الدفترية)ا كان ذلك مناسباًزمنية أقل إذ
 بناء على و.أساس القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالى عند االعتراف األولى

  :الفائدة الفعليةطريقة 
 )المـدفوعات ( للمقبوضـات    المخصمةالتكلفة المستهلكة القيمة الحالية     تمثل    ) أ(

  .النقدية باستخدام معدل الفائدة الفعلي 
مع الرصـيد الـدفترى      الفوائد خالل الفترة     ) إيرادات (مصروفات  تتساوى    ) ب(و

الفائدة الفعليـة    معدل   مضروباً فى  المالي فى بداية الفترة      ) األصل(لاللتزام  
  . خالل الفترة

 فى آخذه معدل الفائدة الفعلي، على المنشأة تقدير التدفقات النقدية عند حساب  ١٧-١١
دفعات السداد المبكر على سبيل المثال ( جميع شروط عقد األداة المالية االعتبار

ال إوكذا خسائر االئتمان المحددة التى تم تحملها ) وخيارات الرد والخيارات المماثلة
  . التى لم يتم تكبدها بعد  ال تأخذ فى االعتبار خسائر االئتمان المستقبليةأنها
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األعباء  معدل الفائدة الفعلي، على المنشأة استهالك كافة األتعاب وعند حساب ١٨-١١
 وذلك أية عالوات أو خصومات ووتكلفة المعاملة التمويلية المدفوعة أو المقبوضة

 .سيرد في الفقرة التالية  عدا ما فيما ، ر المقدر لألداة على العم

األعبـاء  المتعلقـة باألتعـاب و  تستخدم المنشأة فتره أقصر إذا كانت تلك الفترة هى    
، ويحدث   التمويلية المدفوعة أو المقبوضة وتكلفة المعاملة والعالوات والخصومات       

لفة ة أو المقبوضة وتك   هذا عندما يكون الجزء المتغير من األتعاب واألعباء المدفوع        
العالوات  والخصومات يتم إعادة تسعيره باألسعار السوقية  قبل تـاريخ            المعاملة و 

 الفترة إلى تاريخ إعـادة التـسعير   تعتبرفى هذه الحالة   و. االستحقاق المتوقع لألداة    
 .التالية هى الفترة المناسبة لالستهالك

 تقدير، يتم إعادة ة المتغيرأسعار الفائدة ذات بالنسبة لألصول وااللتزامات المالية ١٩-١١
السعر السوقي التغيرات فى  لكى تعكسالتدفقات النقدية المتوقعة بطريقة دورية 

 االعتراف القيمة األولية التي تم تساوىفى حالة و على معدل الفائدة الفعلىللفائدة 
 تقدير إعادة فإن فى تاريخ االستحقاق،  مع قيمتهبهااألصل أو االلتزام المالي ب

ال يكون له تأثير جوهري على قيمة  غالباً ماالمستقبلية من الفوائد المدفوعات 
 . األصول أو االلتزامات

تعديل ب فإنها تقوم أيضاًذا قامت المنشأة بتعديل تقديرات المدفوعات والمقبوضات، إ ٢٠-١١
 لتعكس) أو مجموعة األدوات المالية(صول وااللتزامات المالية لدفترية لألقيمة اال

 القيمة حسابإعادة ب أةوتقوم المنش.  المتوقعة  النقدية الفعلية والمعدلةتأثير التدفقات
المتوقعة باستخدام معدل  المستقبلية القيمة الحالية للتدفقات النقديةالدفترية بحساب 

فى األرباح ويتم إثبات الفروق الناتجة كإيراد أو مصروف . الفائدة الفعلي األصلي
  .  فى تاريخ التعديلأو الخسائر
نوات باستخدام طريقة الفائدة     خمس س  مدتهلتكلفة المستهلكة لقرض    مثال على تحديد ا   

  .الفعلية
وتحملت تكلفة للمعاملة    جنيه   ٩٠٠ استحوذت المنشأة على سند بمبلغ       ٢٠٠٩فى أول يناير    

 جنيه آخر كل عام خـالل فتـرة الخمـسة           ٤٠ جنيه وتستحق فائدة سنوية بمبلغ       ٥٠تبلغ  
وللسند قيمة عند اسـتحقاقه  ) ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١(سنوات القادمة   

  . جنيه ١١٠٠ تبلغ ٢٠١٣ ديسمبر ٣١فى 
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التكلفة   السنة
الدفترية فى 
  بداية الفترة

إيرادات فوائد 
٦,٩٥٨٣%  

    تدفق نقدى
  داخل

التكلفة 
الدفترية فى 
  نهاية الفترة

  جنيه  جنيه  جنيه  جنيه  
٩٧٦,١١  )٤٠(  ٦٦,١٠  ٩٥٠  ٢٠٠٩  
١٠٠٤,٠٣  )٤٠(  ٦٧,٩٢  ٩٧٦,١١  ٢٠١٠  
١٠٣٣,٨٩  )٤٠(  ٦٩,٨٦  ١٠٠٤,٠٣  ٢٠١١  
١٠٦٥,٨٣  )٤٠(  ٧١,٩٤  ١٠٣٣,٨٩  ٢٠١٢  
١١٠٠,٠٠  )٤٠(  ٧٤,١٦  ١٠٦٥,٨٣  ٢٠١٣  

      )١١٠٠,٠٠(    
 التدفقات النقدية المتوقعـة   تخصم به هو السعر الذى    % ٦,٩٥٨٣سعر الفائدة الفعلى البالغ     

  األولية من السند إلى قيمته الدفترية 
] ٣)١,٠٦٩٥٨٣( ÷ ٤٠ [ + ] ٢)١,٠٦٩٥٨٣( ÷ ٤٠ [ + ] ١)١,٠٦٩٥٨٣( ÷ ٤٠ [   
+ ] ٩٥٠ = ] ٥)١,٠٦٩٥٨٣(÷  ١,١٤٠ [ + ] ٤)١,٠٦٩٥٨٣( ÷ ٤٠  

  اضمحالل قيمة األصول المالية المثبتة بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة
  االعتراف

ما إذا كان هناك دليل  ةبدراس على المنشأة أن تقوم فى نهاية كل فترة مالية ٢١-١١
 بالتكلفة أو التكلفة المقاسةموضوعى على اضمحالل قيمة أحد األصول المالية 

 بخسارة االضمحالل تقوم المنشأة باالعترافالمستهلكة، وفى حالة وجود هذا الدليل 
 .الخسائر وأ األرباح فىمباشرة 

األصول  منمجموعة تتضمن األدلة الموضوعية على اضمحالل قيمة أصل أو  ٢٢-١١
يعلم بها حامل األصل بشأن  والتى يمكن مالحظتها التالية  والمعلومات المالية

 :األحداث المؤدية إلى  الخسائر
  . أو المدين مصدر األداةصعوبات مالية كبيرة تواجه   )أ(
 .مخالفة شروط العقد مثل عدم سداد الفوائد أو أصل المبلغ   )ب(
ة أو قانونيـة تتعلـق بالـصعوبات الماليـة     قيام المقرض ألسباب اقتصادي    )   ج(

تنازالت قد ال يوافق المقرض علـى        و للمقترض بمنح المقترض امتيازات   
 .منحها فى ظروف أخرى 
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   .توقع لجوئه إلعادة هيكلهتوقع إفالس المقترض أو   )    د(
وجود بيانات واضحة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه فى التـدفقات              ) هـ(

النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة األصول المالية منـذ االعتـراف           
 على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصـل            بها ، األولى  

التغيرات فى الظـروف المحليـة أو القوميـة أو          يشمل ذلك    و .على حدة   
  .  ككلالنشاط التى تواجهتغيرات السلبية ال

هناك مؤشرات أخرى على وجود اضمحالل فى قيمة األصول المالية، وتتضمن  ٢٣-١١
 السوق  أوتلك المؤشرات وجود تغيرات جوهرية لها تأثير سلبي على التكنولوجيا

 .  البيئة االقتصادية والقانونية المحيطةأو

كل أصل من األصول المالية ى قيمة مدى وجود اضمحالل فتقوم المنشأة بتقدير  ٢٤-١١
 : التالية على حده

  .أدوات حقوق الملكية بغض النظر عن مدى جوهريتهاجميع   )أ( 
  .  لكل منها على حده قيمة جوهريةلها التى المالية األخرىاألصول   )ب(

باإلضافة إلى ما سبق، تقوم المنشأة بتقدير مدى وجود اضمحالل فى قيمة األصـول      
 بتجميعها فى مجموعـات ذات  أصل على حدة أو إما على أساس كل   خرى  المالية األ 

 . خصائص مخاطر ائتمان مماثلة

  القياس
ضمحالل لألدوات التالية والتي تم تسجيلها بالتكلفة أو االقياس خسائر على المنشأة   ٢٥-١١

 : التكلفة المستهلكة كما يلي

تمثـل   )"أ(١٤-١١"  بالتكلفة المستهلكة وفقـاً للفقـرة      المقاسةبالنسبة لألدوات     ) أ(
القيمة الحالية للتـدفقات     و الفرق بين القيمة الدفترية لألصل    خسائر االضمحالل   

 بسعر الفائدة الفعلى األصـلى الخـاص باألصـل          المخصمةالنقدية المستقبلية   
 كان هناك معدل فائدة متغير لهذه األداة، فـان معـدل         إذاوفى حالة ما    . المالى

 الـسارى  الفعلـى ر االضمحالل هو معدل الفائدة      الفائدة المستخدم لقياس خسائ   
 . المحدد فى العقد

-١١" خسائر االضمحالل وفقاً للفقرة      )ناقصاً( بالتكلفة   المقاسةبالنسبة لألدوات     ) ب(
فرق بين القيمة الدفتريـة     ال، فان خسائر االضمحالل تمثل      " )٢( )ج( ،)ب(١٤
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التي من الممكن   (قيم  لل) ياً تقريب  بالضرورة  يكون  والذى (لألصل وأفضل تقدير    
القوائم التى سوف تعود للمنشأة فى حالة بيع األصل فى تاريخ        ) اًأن تكون صفر  

 . المالية

  رد قيمة االضمحالل 
ضمحالل فى الفترة الالحقة اال خسائر عدم الحاجة إلى كل أو جزء من فى حالة  ٢٦-١١

وث مثل حد(خسائر االضمحالل االعتراف ب حدث معين بعد تاريخ لوقوعنتيجة 
 المعترف بها، فانه يتم رد قيمة تلك الخسائر )للمدينالمركز اإلئتمانى تحسن فى 

حسابات وسيطة مقابل  مباشرة أو عن طريق  بهاكان قد تم االعتراف سواء سابقاً
ال ينتج عن رد قيمة خسائر االضمحالل قيمة دفترية أعلى من  ، على أاالضمحالل

  ردويتم إثبات. خسائر االضمحاللاالعتراف ب القيمة الدفترية لألصول المالية قبل
  . فى األرباح أو الخسائرمباشرةخسائر االضمحالل 

  القيمة العادلة 
أو األسهم  االستثمارات فى األسهم العادية أن تقاس)" ١)(ج(١٤- ١١"تتطلب الفقرة   ٢٧-١١

بطريقة  كانت تلك القيمة العادلة يمكن قياسها إذابالقيمة العادلة فى حالة ما الممتازة 
 لتقدير القيمة العادلة لتلك التسلسل اآلتى إتباع وعلى جميع المنشآتيعتمد عليها، 

 : األسهم
أفضل تقييم للقيمـة     هو   لسوق النشط فى ا ألصل  امثل هذا   ل السعر المعلن    يعتبر  ) أ(

  . يكون السعر الحالى المعروضما ، وهو غالباً العادلة 
  مثل هـذا   دث معاملة تمت على   فى حالة عدم وجود أسعار معلنة، فان سعر أح          ) ب(

 تغير فـى الظـروف  تمثل دليالً على القيمة العادلة طالما أنه ليس هناك  صل  األ
فى حالـة إذا    و.  فترة جوهرية على حدوث تلك المعاملة      قد مرت قتصادية أو   اال

ما أثبتت المنشأة أن السعر المعلن آلخر معاملة ال يمثل تقـديراً جيـداً للقيمـة                
ل المثال ألن هذا السعر انعكاس لقيمة تكبـدتها المنـشأة فـى       على سبي (العادلة  

 . ، فان سعر آخر معاملة يجب تعديله)معاملة أو بيع جبري
األصول غير  نت السوق التى يتم التعامل فيها على مثل هذه           كا إذافى حالة ما    ) ج( 

مثل تقديراً جيداً للقيمـة العادلـة        كان سعر آخر معاملة ال ي      إذانشطة، وكذلك   
.  أسـاليب التقيـيم    أحـد لألصول المالية، فانه يتم تقييم القيمة العادلة باستخدام         
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تحديد قيمة المعاملة فى وقت القيـاس فـى   ويكون الهدف من عملية التقييم هو     
  . ظل الظروف الطبيعية للتبادل وفى أحوال السوق الطبيعية

العــادلة   القيمـة  ات عـن هناك أقسام أخرى فى هذا المعيار تشير إلى إرشاد 
 )١٤( و )١٢(قـسام   األوهى  " ٣٢-١١"إلى  " ٢٧-١١" فى الفقرات من     ةالوارد

 لألصـول الخاضـعة لتلـك      اإلرشادفى حالة استخدام ذلك     و ،) ١٦( و )١٥(و
ألسهم العادية أو األسهم الممتازة فى هذه الفقرة يجب       ا اإلشارة إلى ، فان   األقسام

  . ساماألقأن تقرأ لكى تتضمن األصول الخاضعة لتلك 
  أساليب التقييم 

 تتضمن أساليب التقييم استخدام سعر أحدث أو أقرب معاملة تمت على األصول  ٢٨-١١
 فى سياق الظروف االعتيادية، على أن تكون تلك المعاملة قد تمت في سوق المثيلة

إذا كان ذلك  -محايدة بين أطراف على دراية بالعمليات ولديهم الرغبة في إبرامها 
 جوهرياً ألداة مالية مشابهة العادلة الجارية بالرجوع إلى القيمة وذلك،  -متاحاً 

وتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات ، وإذا كان هناك 
أثبت  وأسلوب تقييم شائع االستخدام بواسطة مشاركي السوق لتسعير األداة المالية

ر التي يتم الحصول عليها في هذا األسلوب أنه يقدم تقديرات يعتمد عليها لألسعا
  .عندئذ تستخدم المنشأة هذا األسلوب  معامالت سوقية فعلية ،

 القياس عند وجود فى تاريخ تحديد سعر المعاملة إلى استخدام أسلوب التقييم يهدف ٢٩-١١
 وتقدر القيمة العادلة على .تبادل بإرادة حرة تحدده االعتبارات المعتادة للنشاط

 ويعتمد  ،ييم الذي يستفيد أقصى استفادة من معلومات السوقأساس نتائج أسلوب التق
 ومن المتوقع أن يؤدى أسلوب  ،أقل اعتماد ممكن على البيانات الخاصة بالمنشأة

 :التقييم إلى تقدير واقعى للقيمة العادلة إذا تميز بما يلي

  . لتسعير األداة المالية الفعلية توقعات السوقيعكسكان )   أ( 
 لبيانات المستخدمة فى أسلوب التقييم تمثل توقعـات سـوقية معقولـة           كانت ا  ) ب(

  .قياسات لعوامل المخاطر المتأصلة فى األداة المالية و
  أدوات حقوق الملكية: عدم وجود سوق نشطة

يمكن قياس القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التى  ليس لها سعر  ٣٠-١١
  : عليها في الحاالت التالية يعتمدمسجل في سوق نشطة بصورة
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  .  ليس كبيراًلهذا األصل تقديرات القيمة العادلة مدى في التباين عندما يكون ) ا(   
المـدى  تقدير احتماالت التقديرات المختلفة ضمن هـذا        عندما يكون من الممكن     ) ب(أو

   . استخدامها عند تقدير القيمة العادلةبطريقة موضوعية ، ويكون قد تم 
 ليس لألصول التى تقديرات القيم العادلة مدى في التباينيكون  االت عديدةهناك ح ٣١-١١

 تقدير القيمة العادلة لألصل المالي وعادة ما يمكن ، غير هام معلنلها سعر سوق 
 تقديرات القيمة مدىإال أنه إذا كان . الذى حصلت عليه المنشأة من طرف خارجي

التقديرات المختلفة بصورة ى تحديد  مع عدم القدرة علواسعاًالعادلة المعقولة 
 . بالقيمة العادلةتقوم بقياس األصلأال  المنشأة يجب علىعندئذ ، معقولة

عندما يصبح من غير الممكن قياس القيمة العادلة لألصل بصورة موضوعية يمكن  ٣٢-١١
 أداة حقوق ملكية تم مثل( اسه بالقيمة العادلة مسبقاً االعتماد عليها ألصل تم قي

 لألصل دفترية ، فان آخر قيمة )القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرقياسها ب
وتقوم المنشأة بقياس . تم قياسها بصورة يمكن االعتماد عليها تمثل التكلفة الجديدة

صبح من المتاح قياس ي أن إلىضمحالل االخسائر ) ناقصاً(األصل بتلك التكلفة 
 .ليها القيمة العادلة بصورة يمكن االعتماد ع

  من الدفاتراستبعاد األصول المالية 
 :  فقطفى الحاالت التالية من الدفاتر يتم استبعاد األصول المالية  ٣٣-١١

  .انقضاء أو تسوية الحق فى التدفقات النقدية من األصل  ) أ(
 .والمنافع بشكل جوهري الى طرف آخرقيام المنشأة بتحويل أغلب المخاطر ) ب(أو
 حق  إال أن كية جزء جوهري من المنافع والمخاطر،       احتفاظ المنشأة بمل  رغم  ) ج(أو

بيـع  من   هيمكن السيطرة على تلك األصول المالية تم تحويله إلى طرف آخر         
 ويستطيع تنفيـذ قـرار    ، ليست ذات عالقة   ىأطراف أخر لى  تلك األصول إ  
 باإلضافة إلي عـدم وجـود       ،بدون الرجوع إلي المنشأة    فرديةالبيع بصورة   

 :  المنشأة أن تقوم بما يليعلىة البيع، فى هذه الحالة قيود أخرى على عملي
  .ستبعاد األصل المالي من الدفاتر ا)  ١(

 أو متبقية مع المنـشأة والناتجـة عـن    جديدةالتزامات  وحقوق أيةإثبات  )  ٢(و 
يتم توزيع القيمة الدفتريـة     و. عملية تحويل تلك األصول بصورة منفصلة     

االلتزامات المتبقية مـع المنـشأة وبـين    بين الحقوق أو لألصول المحولة   
الحقوق أو االلتزامات المحولة للغير بناء على القيمة العادلة لكل منهم فى            

 حينئـذ   وفى حالة نشأة حقوق أو التزامات جديـدة يـتم           . تاريخ التحويل 
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 كما يتم إثبات أيـة فـروق بـين         ، تقييمها بقيمتها العادلة فى ذلك التاريخ     
يم المسجلة أو المستبعدة من دفاتر الشركة طبقاً لهـذه          المقبوضات وبين الق  

  . الخسائر فى الفترة التي تم فيها االستبعاد وأالفقرة ضمن األرباح 
ة الحتفاظ المنشأة بصورة إذا لم يؤد التحويل إلى استبعاد األصل من الدفاتر نتيج ٣٤-١١

تراف  فى االع المنشأةمنافع ملكية األصل المحول ، تستمر ومخاطرب. جوهرية
 وتعترف .باألصل المحول بالكامل ، مع االعتراف بالقيمة المستلمة كالتزام مالى

المنشأة فى الفترات الالحقة بأى إيراد من األصل المحول وأى مصروف من 
 .االلتزام المالى 

مثل أداة دين أو أداة حقوق (  ضمانات غير نقدية بتوفيرإذا قام المحول لألصل  ٣٥-١١
المحول  وفإن المعالجة المحاسبية للضمانات لكل من المحولللمحول إليه، ) ملكية

  ،إليه تتوقف على ما إذا كان المحول إليه له الحق فى بيع أو رهن هذه الضمانات
على كل من المحول و  .على ما إذا كان المحول لألصل قد أخفق فى السدادو

 :المحول إليه المحاسبة عن هذه الضمانات كالتالى  ولألصل
ن للمحول إليه الحق فى بيع أو رهن الضمانات طبقاً لعقـد أو طبقـاً     إذا كا   ) أ(

قائمة المركز لعرف ، فعلى المحول لألصل إعادة  تبويب هذه األصول فى       
على سبيل المثال كأصول تم     (  بصفة مستقلة عن األصول األخرى       المالى

 ).إقراضها  أو أدوات حقوق ملكية مرهونة أو مديونيات معاد شراؤها

قام المحول إليه ببيع الضمانات المرهونة له ، فيجب أن يعترف بقيمـة         إذا    ) ب(
 التزامـه  عـن     مقيمة بالقيمة العادلة   كذلك بااللتزامات    و التدفقات من البيع  

 .بإعادة هذه الضمانات

أصبح ليس له الحـق فـى        و  إذا أخفق المحول لألصل طبقاً لشروط العقد        ) ج(
 .ذه الـضمانات  مـن الـدفاتر    المطالبة بهذه الضمانات ، فيجب استبعاد ه      

على المحول إليه األصل االعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس أوليـاً           و
إذا كانت هذه الضمانات قد تم بيعها بالفعل فيتم اسـتبعاد          و بالقيمة العادلة ،  

  .من الدفاتر االلتزام عن تعهده بإعادة هذه الضمانات

لمحول لألصل فى االعتراف يجب أن يستمر ا" ج"فيما عدا ما جاء فى البند     ) د(
 .يه أال يعترف بهذه الضمانات كأصلبالضمانات وعلى المحول إل
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   التحويالت المؤهلة لالستبعاد  من الدفاتر– مثال
  

   ، ببيع مجموعة من أرصدة عمالئها الى البنك بقيمة أقل من قيمتها االسـمية             منشأةقامت  
 العمالء بالنيابة عن البنك بما فى ذلك         وما زالت المنشأة تتابع عملية التحصيل من هؤالء       

.  أتعـاب خدمـة العمـالء   للمنشأة البنك  أن يدفع إرسال كشوف الحسابات الشهرية مقابل      
للبنك جميع األرصدة التى تم تحـصيلها فـور عمليـة           المنشأة   أن تسدد    ويقضى االتفاق 

  .محصلةالتحصيل مع عدم مسئوليتها عن األرصدة بطيئة التحصيل أو األرصدة غير ال
فى هذه الحالة، فإن المنشأة قد قامت بتحويل جميع المخاطر والمنـافع المتعلقـة بملكيـة          
أرصدة العمالء الى البنك، وبناء على ذلك يتم استبعاد أرصدة العمالء من قائمة المركـز               

مقابل شراء  للمنشأة   البنك   التى دفعها المالى باإلضافة الى عدم إظهار التزام مقابل المبالغ         
 تتمثل فى الفرق بـين القيمـة        باالعتراف بالخسارة التى  كما تقوم المنشأة    . لك األرصدة ت

الدفترية ألرصدة العمالء فى تاريخ البيع وبين المبالغ المحصلة من البنك مقابـل عمليـة               
 العمالء بعـد  التزام بقيمة المبالغ التى حصلتها بالفعل منباالعتراف بوتقوم المنشأة   . البيع

  .م بتوريدها للبنك بعديع ولم تقتاريخ الب
   التحويالت غير المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر – مثال

بافتراض ثبات جميع المعطيات فى المثال عاليه باستثناء أن المنشأة اتفقت مع البنك على              
استرداد البنك لجميع أرصدة العمالء المتوقفين عن السداد سواء فى أصل المبلغ أو فـى               

 باالحتفاظ بمخاطر تأخر أو     المنشأةفى هذه الحالة قامت     .  يوم ١٢٠ تزيد عن    الفوائد لمدة 
وبالتـالي  . عدم التحصيل من العمالء والذي يمثل خطراً جوهرياً بالنسبة ألرصدة العمالء       

فان المنشأة ال تعتبر هذه المعاملة كعملية بيع ألرصدة العمالء الى البنك وال تقوم باستبعاد        
وتتعامل مع المقبوضات من البنك عن تلك المعاملة على أنهـا    . اترهاتلك األرصدة من دف   

قرض مضمون بأرصدة العمالء وتستمر المنشأة فى إثبات العمالء كأصول حتـى يـتم              
 .  منهاتحصيلها أو إعدام الجزء غير المحصل

  من الدفاتراستبعاد االلتزامات المالية 
 -فقط عندما  و-عندما ) أو جزء منه( االلتزام المالي من دفاترهاتستبعد المنشأة  ٣٦-١١

 . أو انتهاء مدته الواردة بالعقدبالتخلص منه أو إلغاؤهينتهي 

بشروط مختلفة مقرض  وبين مقترض مالية أدوات استبدالتتم المحاسبة عن  ٣٧-١١
 االعتراف بالدين الجديد كالتزام مع  انتهاء لاللتزام المالى األصلىها على أناًجوهري
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 االلتزام المالىل تتم المحاسبة عن التعديل الجوهرى فى شروط  وبالمث.  جديدمالى
كانتهاء لاللتزام ) سواء كان بسبب وجود صعوبات مالية لدى المدين أم ال(القائم 

   . جديديتم االعتراف بالدين الجديد كالتزام مالى واألصلى

يمة الدفترية القو  المبلغ المدفوع بينبأى فرقو الخسائر أاألرباح فى   المنشأةتعترف ٣٨-١١
أى أصول  أو تحويله إلى طرف آخر متضمناً تبادلهالذى تم ) أو جزء منه(لاللتزام 

 .تحويلها أو التزامات غير نقدية تم تحملهاثم غير نقدية 

  اإلفصاح

 لالفصاحات عن االلتزامات المالية المقيمة بالقيمة مرجعاًاالفصاحات التالية تمثل  ٣٩-١١
بالنسبة للمنشآت التي لديها أدوات مالية أما ، الخسائراألرباح أو العادلة من خالل 

 لديها أية التزامات مالية فليس) )١٢( القسموبالتالي ال تخضع لنطاق ( فقط أساسية 
وبالتالي فال يوجد حاجة لمثل من خالل األرباح أو الخسائر مقيمة بالقيمة العادلة 

 . تلك االفصاحات

  ألدوات المالية لاالفصاحات عن السياسات المحاسبية 
، يتعين على المنشأة أن تفصح ضمن ملخص السياسات المحاسبية "٥-٨"وفقاً للفقرة  ٤٠-١١

األساليب المستخدمة لقياس األدوات المالية باإلضافة إلى / الهامة عن األسلوب 
السياسات المحاسبية األخرى المستخدمة والمتعلقة باألدوات المالية والضرورية لفهم 

 . ةالقوائم المالي

   األصول وااللتزامات المالية  مجموعات –قائمة المركز المالي   
 األصول مجموعات من مجموعةعلى المنشأة أن تفصح عن القيم الدفترية لكل  ٤١-١١

واء في قائمة المركز المالي أو  سالقوائم المالية فى تاريخ  التاليةوااللتزامات المالية
 : المتممة للقوائم الماليةاإليضاحات فى 

ن خالل األربـاح   ـة م ـة العادل ـا بالقيم ـم قياسه ـة التى ت  ـول المالي ـاألص)  أ(
 .)"٩-١٢" و"٨-١٢"الفقرتين  و)"١)(ج(١٤-١١"فقرة (الخسائر وأ

 والتى تم قياسها بالتكلفة المـستهلكة       أدوات الدين األصول المالية المتمثلة فى     )  ب(
 )").أ(١٤-١١"فقرة (

 )ناقـصاً (فى أدوات حقوق الملكية والتى تم قياسها بالتكلفة         األصول المالية المتمثلة    ) ج(
 ").٩- ١٢" و"٨- ١٢"الفقرتين  و)" ج(١٤- ١١"فقرة (خسائر االضمحالل 
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الخسائر  وأالل األرباح   ـااللتزامات المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة من خ        ) د(
 .)"٩-١٢"و "٨-١٢"الفقرتين (

  )").أ(١٤-١١"فقرة (م قياسها بالتكلفة المستهلكة االلتزامات المالية التى ت  )هـ(
فقرة (خسائر االضمحالل   ) ناقصاً( القروض والتى تم قياسها بالتكلفة       ارتباطات  ) و(

  )")ب(١٤-١١"
 القوائم المالية من اح عن البيانات التي تمكن مستخدمىعلى المنشأة أن تقوم باإلفص ٤٢-١١

فعلى . أدائها ولمركز المالي للمنشأةلتحديد مدى جوهرية األدوات المالية بالنسبة 
سبيل المثال بالنسبة للمديونيات طويلة األجل، على المنشأة أن تفصح عن شروط 

مواعيد السداد  وتاريخ االستحقاقو  معدل الفائدة المستخدم(ومواصفات التعاقد مثل 
 . )قيود تفرضها أداة الدين على المنشأة وأية

مالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة، على المنشأة أن بالنسبة لألصول وااللتزامات ال ٤٣-١١
 سعر السوق المعلن أو أي أسلوب مثل استخدام القيمة العادلة تقديرتفصح عن أسس 

 فعليهاوفى حالة استخدام أسلوب من أساليب التقييم . آخر من أساليب التقييم
نوع من أنواع اإلفصاح عن االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لكل 

على سبيل المثال، يتم اإلفصاح عن االفتراضات . األصول أو االلتزامات المالية
معدالت خسائر اإلئتمان المتوقعة ومعدالت الفائدة و  المبكربمعدالت السدادالخاصة 

 . الخصمالمستخدمة وكذلك معدالت 
ة ألداة حقوق فى حالة عدم وجود طريقة يمكن االعتماد عليها لقياس القيمة العادل ٤٤-١١

الخسائر فانه على المنشأة أن  وأ األرباح من خاللالملكية والمقيمة بالقيمة العادلة 
 . تفصح عن تلك الحقيقة

 االستبعاد من الدفاتر 
 التحويل بصورة ال تؤهل ذلك  لطرف آخر إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالي ٤٥-١١

، فعلى المنشأة )"٣٥- ١١ "إلى" ٣٣- ١١"ات من الفقر (من الدفاترليكون استبعاداً 
  : لكل فئة من األصول الماليةعما يلى اإلفصاح

 .طبيعة األصول  ) أ(
 .طبيعة مخاطر وعوائد الملكية التي مازالت المنشأة معرضة لها  ) ب(
 وأية التزامات متعلقة بها والتى ما زالـت        ل  والقيم الدفترية لكل من األص    ) ج(

 .المنشأةتعترف بها 
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 الضمانات 
، محتملشأة برهن أصل من األصول المالية كضمان اللتزام أو التزام  عند قيام المن ٤٦-١١

 :  االفصاح عما يليفعليها
 . القيمة الدفترية لألصول المرهونة كضمانات  ) أ(
 . أية أحكام أو شروط متعلقة بذاك الرهن  ) ب(
   االقتراض ومخالفة اتفاقيات اإلخفاق

 أو أخفاقات تتعلقفى حالة وجود أية مخالفات علي المنشأة اإلفصاح عما يلى   ٤٧-١١
 أو أحكام االسترداد خالل الفترة، بالنسبة للقروض المستحقة بأصل القروض والفوائد

  :القوائم المالية والمعترف بها في تاريخ ) االقتراض(
  . أو اإلخفاقات تفاصيل تلك المخالفات )أ( 
  .القوائم المالية فى تاريخ المستحقةالقيمة الدفترية للقروض  )ب(
إعـادة  عما إذا ما تم  و أو المخالفة اإلخفاق معالجةصاح عما إذا كان قد تم اإلف )ج(

التفاوض علي شروط القروض المستحقة، قبل تاريخ اعتماد القـوائم الماليـة            
  .للنشر
  الخسائر  وأ أو المكاسبالمصروفات  وأبنود اإليرادات 

الخسائر فيما  وأ المكاسب وأالمصروفات  وأ الدخلعلى المنشأة أن تفصح عن بنود  ٤٨-١١
 : يتعلق بما يلي

الخسائر متضمنة التغيرات فى القيمة      وأ المكاسب وأالمصروف   وأ الدخل  ) أ(
 :  فيما يتعلق بما يلياالعتراف بهاالعادلة والتى تم 

  . الخسائر وأاألصول المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  )١(
القيمة العادلة من خالل األربـاح      االلتزامات المالية التى تم قياسها ب      )٢(

  . الخسائر وأ
 . األصول المالية التى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة )٣(
 . االلتزامات المالية التى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة )٤(

والمحـسوبة باسـتخدام طريقـة    ( الفوائد ومصروفات الفوائد   دخلإجمالي    ) ب(
زامات المالية والتى لـم يـتم       لألصول المالية أو االلت   ) الفعلىمعدل الفائدة   

 . الخسائر وأقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 . قيمة خسائر االضمحالل لكل نوع من أنواع األصول المالية  )ج(
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   )١٢(قسم 
   األخرى الماليةاألدوات  إصدارات

  
  )١٢( و)١١( يننطاق القسم

 إصدارات" )١٢( والقسم "األساسية الماليةاألدوات " )١١(القسم يتناول كل من  ١-١٢
 عن اإلفصاحالقياس و وواالستبعاد من الدفاتراالعتراف   معا"األخرى الماليةاألدوات 
 علي )١١( القسمويطبق  .)المالية االلتزاماتو ةالمالي لواألص (الماليةاألدوات 
  علي األدوات)١٢(القسم يطبق و .المنشآت لكافه مالئمهو  واألساسية الماليةاألدوات 

 بالتعامل على األدوات المنشأة قامت إذاو. تعقيدااألكثر األخرى المالية المعامالتو
 فعلى األحوالفي جميع  و.)١٢( القسم  ال يتم تطبيقحينئذ، فقط  األساسية المالية

نطاق القسم  ترجع إلىالمالية األساسية أن  التى ليس لديها إال األدوات  المنشآت 
  . من تطبيقهإعفائها يتم التأكد من حتى )١٢(

  السياسة المحاسبية اختيار 
  :من تطبيق أي اختيار  فى المحاسبة عن كافة أدواتها الماليةالمنشأةعلي يتعين  ٢-١٢

  . بالكامل )١٢(القسم  و)١١( من القسم  شروط كل   )أ(  

 )٢٦(المصرى رقم معيار المحاسبة الواردة فى  القياس واالعترافشروط  ) ب(أو 
فى  اإلفصاحمتطلبات باإلضافة إلى  "والقياس  االعتراف- المالية األدوات"

  .)١٢( و)١١( القسمين

 .بمثابة اختياراً لسياسة محاسبية  أعاله )ب( أو)أ(ن بيالمنشأة ويعتبر اختيار

 تغيير متطلبات تحديد متى يكون "١٤-١٠" إلى "٨-١٠"  مناتالفقروتتضمن 
المعلومات الواجب  و التغييرفى حالة المحاسبة كيف تتم و مناسباالمحاسبية السياسة

    .تغييرال عنها عند اإلفصاح

   ١٢نطاق القسم 
  : فيما عدا ما يليالمالية علي كل األدوات )١٢(القسم يطبق  ٣-١٢

  .)١١( في القسم ا تم تغطيتهاألدوات المالية التى)  أ(
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 المجمعة الماليةالقوائم " )٩( القسم راجع (التابعة الشركات في االستثمارات) ب( 
   )"المستقلةو
 )"الشقيقة في الشركات تاالستثمارا" )١٤( القسم راجع(الشقيقة الشركات و 
 في االستثمارات" )١٥( القسم  راجعالمشتركة المشروعات في الملكية حصصو

 . "المشتركة تالمشروعا
مزايا " )٢٨(جع القسم ار(العاملين  مزايانظم  وفقاًالعمل  صاحب التزامات وحقوق) ج(

  .)"العاملين
ط وشر لوفقاً إال إذا نتج عن ذلك خسارة ألي طرف التأمين عقود بموجب  الحقوق)د(

  : متصلة بما يليالغير  والتعاقد
 .المؤمن خطرالالتغير في ) ١(  
 . األجنبية التغير في أسعار صرف  العمالت)٢( 
       . بالتزاماته أحد طرفي التعاقدإخالل) ٣( 

جع القسم ار( للمنشأة نفسها الملكيةحقوق   التي ينطبق عليها تعريفالمالية األدوات) هـ(
 . )" علي األسهمالمبنيةالمدفوعات " )٢٦( والقسم " يةالملكحقوق " )٢٢(

  .ملغاة  )و(
 تجميع" )١٩(القسم  راجع( األعمال تجميع عملية في بالمقابل المحتمل الخاصة  العقود)ز(

 . الشركة المقتنية على فقط اإلعفاء هذا يسرىو.)".الشهرةو األعمال
 ال الثابتةاألصول  والمخزون ول السلعلمالية مثا بيع أو شراء البنود غير عقودأغلب  ٤-١٢

هذا القسم علي كل يطبق مع ذلك  و. ليست أدوات ماليهألنها نطاق هذا القسم يشملها
 العقود والتى تختلف عن المشتري أوالعقود التي تفرض مخاطر علي البائع 

هذا القسم يطبق ال علي سبيل المث .ملموسةال غير األصول لبيع أو شراء االعتيادية
 غير التعاقدية للشروط نتيجة للبائع أو المشتري خسارة ينتج عنهاعلي العقود التي 

العمالت  في أسعار صرف سعر البند غير المالى وكذلك التغير بالتغير في متصلةال
 . بالتزاماته أحد طرفي التعاقدإخاللأو األجنبية 

 يطبق هذا القسم علي بيع أو "٤-١٢" لفقرةا العقود السابق ذكرها في إلي باإلضافة ٥-١٢
 أدوات ماليه أو نقدا أو بأية بالصافي  تسويتهمكن كان العقد يإذا الماليةشراء البنود غير 

العقود التي تم الدخول  : أدوات ماليه باستثناءعقود هانأ لو  كماالمالية األدواتبمبادله 
 المتوقعة المنشأةماليه وفقا لمشتريات غير تسليم بنود  لغرض استالم أو مستمرة وفيها

  . ليست أدوات ماليه ألغراض هذا القسم فهى ،ستخدامالبيع أو ا ألغراض الوكذلك
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 المالية االلتزامات وألصولبا األولى االعتراف
 فى اًطرفالمنشأة  تصبحالمالي فقط عندما  االلتزام وأ المالي باألصل المنشأة تعترف ٦-١٢

  . المالية لألداة األحكام التعاقدية
  القياس األولي 

 تهقيمقياسه بب المنشأة تقومالمالي  االلتزام أو المالي األولي باألصل االعتراف عند ٧-١٢

 .المعاملة ما تكون سعر عادة والتي المعاملةالعادلة في تاريخ 

  القياس الالحق
في والتى تقع  المالية األدواتكل قيمة قياس ب المنشاة كل فترة مالية تقوم نهايةعند  ٨-١٢

خالل   منر في القيمة العادلة واالعتراف بالتغيالعادلة بالقيمة )١٢( القسم نطاق
بصورة نشطة ال يتم تداولها التي  الملكيةحقوق  أدوات الخسائر فيما عدا أو األرباح
 بتلك المتصلةكذلك العقود  و،بطريقة يعتمد عليهاقياس قيمتها العادلة يمكن   الوالتى
 قياسها يتم حيث، هذه األدواتتسليم  عنهاينتجممارستها  والتي في حاله تاألدوا

 . االضمحاللخسائر) ناقصاً( بالتكلفة

ال  التي الملكية ألدوات العادلة س القيمةا من غير الممكن االستمرار فى قيحإذا أصب ٩-١٢
و أ رباحاأل من خالل العادلة بالقيمة قياسهابصورة نشطة والتى كان يتم يتم تداولها 

 –يعتمد عليها  بدرجة - فيهمكن قياسها  تاريخ أخرآ في العادلة القيمة، تعتبر الخسائر
 االضمحالل خسارة )ناقصاً( التكلفة بتلك ها قياسالمنشأةعلي و .األدواتهذه تكلفه هى 

   .العادلة اهلقيمت يعتمد عليه يتاح قياس إلى أن
  العادلة القيمة

إلى  "٢٧-١١"من  اتالفقرفي الواردة  العادلة القيمة داتإرشا تطبيق المنشأةعلي  ١٠-١٢
 العادلة القيمةقياس كذلك  و القسمألغراض هذا العادلة القيمة علي قياس "٣٢-١١"

  .)١١(لقسم ألغراض ا
 الطلب عند سداده الواجب عن المبلغ الطلب يستحق عند التزام ألي العادلة القيمة تقل ال ١١-١٢

  .المبلغ  هذا سداد فيه يطلب أن يمكن تاريخ أول من تخصيمه بعد
التي سيتم قياسها الحقا  المالية االلتزامات ولألصول األولى القياس المنشأة عند على ١٢-١٢

 ضمن القياس  المعاملةتكلفة إدراجو الخسائر عدم أبالقيمة العادلة من خالل األرباح 
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 يختلف عن السعرفائدة ر سعاألصل أو تم تمويله بثمن  سداد  تأجيلإذا تم و.األولى 
 المستقبليةعلي المنشأة قياس األصل بالقيمة الحالية للمدفوعات فالفائدة السوقية 

   .مخصمة بسعر الفائدة السوقي 

 المستهلكة بالتكلفة األدوات المالية المثبتة بالتكلفة أو قيمة اضمحالل
 إلى "٢١-١١" من  في الفقراتالواردة  االضمحالل إرشادات تطبيق المنشأةعلي  ١٣-١٢

وفقاً لهذا  االضمحالل خسائر) ناقصاً( بالتكلفة قاسهالم المالية علي األدوات "٢٦-١١"
 .القسم

  و التزام مالى من الدفاترأاستبعاد أصل مالى 
 "٣٨-١١ "إلى "٣٣-١١"من  الواردة بالفقرة االستبعادعلي المنشأة تطبيق متطلبات  ١٤-١٢

 ..التى يسرى عليها هذا القسمالية وااللتزامات الم لألصول المالية

  التغطية محاسبة
 تغطية أداة بين محددة تغطية عالقة  تخصيصلمنشأةل إذا توفرت شروط معينة، يمكن ١٥-١٢

 التغطيةمحاسبه وتسمح  .التغطيةذي يؤهله لمحاسبه ال النحو على المغطى البندو
في  المغطى بندال ن م والتغطية أداة  منو الخسائرأللمنشأة بأن تعترف بالمكاسب 

 .و الخسائر في نفس الوقتأاألرباح 

 :التغطية لمحاسبة مؤهلة  تكونحتى الشروط التالية االلتزام بالمنشأةعلي  ١٦-١٢

البند  وتحدد كذلك  ،الخطر المغطي والتغطية عالقةتوثق  والمنشأة تخصصأن ) أ( 
هو الخطر نه بأ البند المغطىخطر يعرف  و. التغطية بوضوحوأداةالمغطي 
   . التغطيةبأداةالمغطي 

   ."١٧-١٢" الفقرة في المحددةالخطر المغطي هو أحد المخاطر ) ب(
  ."١٨-١٢" الفقرة في تعريفهاكما تم هى  التغطية أداة ) ج(
لمقابله  الفعالية أن تكون علي درجه عاليه من التغطية ألداة المنشأة تتوقع ) د(

 القيمةفى تغير العندها  يتقاص التي الدرجة هي التغطية هفعاليو .الخطر المغطي
التغيرات مع لبنود المغطاة المتعلقة بالخطر المغطي لالعادلة أو التدفقات النقدية 

 .التغطية ألداةفي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 
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  :فقط التالية لألخطار التغطيةبمحاسبه  يسمح هذا المعيار ١٧-١٢
  . المستهلكة بالتكلفة المقاسه ألدوات الدين فائدةال خطر سعر ) أ( 
  الرتباطات المنشأة أو للمعامالتالفائدةسعر  خطر العمالت األجنبية أو) ب(

 .عالية االحتمالالمخططة  المستقبلية
لمعامالت أو مؤكدة   أو الرتباطاتالمحتفظ بها  األساسيةخطر أسعار السلع) ج(

  . السلع هذه لشراء أو بيعالعاليةمستقبلية مخططة ذات االحتمالية 
 .نشاط أجنبىفي  في صافي االستثمار األجنبيةخطر العمالت ) د(

 بالتكلفة المقاسه ألدوات الدين األجنبيةخطر العمالت ال تحتوى القائمة عاليه على 
ة وعادة ما المالي ليس لها تأثير جوهري علي القوائم التغطية ألن محاسبه المستهلكة

 المدينة والدائنةقروض الو  والدفعأوراق القبضو  الجاريةالحسابات يتم قياس 
يتضمن ذلك المدفوعات بالعمالت و .)")د(٥-١١"راجع فقره ( المستهلكة بالتكلفة
 في تغير  بأىو الخسائرأفي األرباح  االعتراف "١٠-٣٠ "الفقرة وتتطلب  .األجنبية

كل فإن بناء عليه و.  أسعار الصرف بسبب التغير فيالدفترية للرصيد الدائن القيمة
 والتغير )عقد مبادلة فائدة بعمالت مختلفة( التغطية ألداة العادلة القيمةمن التغير في 

 بالتغير في أسعار الصرف يتم االعتراف بها المتعلقة للمدفوعات العادلة القيمةفي 
 االختالف الناتج عن فيما عدا  ، فيما بينهمامقاصةيتم عمل  وو الخسائرأفي األرباح 
 تم الذى (اآلجلسعر ال و) بهااللتزامات تم قياس الذى( السعر الفوري الفرق بين 

  .)به مبادلةالقياس 
 تتوفر فيها كل التغطية أداة كانت إذا فقط التغطية بمحاسبه هذا المعيارسمح ي ١٨-١٢

  :التاليةالشروط 
 لمبادله سلع آجلت أجنبيه أو عقد عقد مبادله عمال وأ فائدةعقد مبادله سعر  أنها ) أ(

- ١٢" الفقرة الخطر المحدد في مقاصةفاعليه عاليه في وجود متوقع وال أولية
 .التغطيةالمخصص علي أنه خطر و "١٧

قطاع أو أو  المجموعة من خارج أى( عن المنشأة  طرف خارجيمتضمنة) ب(
  .) يتم التقرير عنهامنفصلةمنشأه 

 للبند االفتراضى المخصص أو المبلغ للمبلغ األساسي  مساوياالفتراضيالمبلغ ) ج(
 .المغطي

 :  تاريخ بعدال يقع ذات تاريخ استحقاق محدد )د(
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 .المغطاة المالية األداةاستحقاق ) ١( 

   . المباعةو أالمشتراه  األولية الرتباطات السلع ةالمتوقع التسوية) ٢( 
الية مغطاة للعمالت حدوث معامالت مستقبلية مخططة ذات احتمالية ع )٣( 
   .األولية  السلعاألجنبية أو
 .تمديدالمبكر أو ال نهاءاإل وأتتضمن خصائص السداد ال ) هـ(

 أو خطر سعر السلع ألداة مالية معترف بهاتغطيه خطر سعر الفائدة الثابت 
   المحتفظ بهااألساسية 

 هوالمتوقع  تغطيةال خطر كان و"١٦-١٢" الفقرةفي الواردة  الشروط تم استيفاء إذا ١٩-١٢
 المحتفظ بها أو خطر سعر السلع المستهلكة بالتكلفة أداة دين الثابت لقياس الفائدةسعر ل

  : عمل مايليالمنشأةيجب علي 
 العادلة القيمة في االعتراف بالتغير و كأصل أو التزامبأداة التغطية االعتراف ) أ(

    .و الخسائرأ في األرباح لتغطيةا ألداة
 بالخطر المغطى للبند المغطى وذلك المتعلقة العادلة القيمةعتراف بالتغير في اال) ب(و

  . بتعديل القيمة الدفترية للبند المغطىو الخسائر أ األرباحفي 
 بالتكلفة ألدوات دين مقاسه الثابت الفائدة هو لخطر سعر الخطر المغطىكان  إذا ٢٠-١٢

 مبادلة الناتجة عن عقد الدورية النقدية االعتراف بصافي المنشأةعلي ف ، المستهلكة
 التي الفترةو الخسائر في أ في األرباح - تغطية أداة يمثل والذي - معدل الفائدة

  .النقدية فيها صافي يستحق
 في "١٩- ١٢" الفقرة في المحددة التغطية عدم االستمرار في محاسبه المنشأةعلي  ٢١-١٢

  :التاليةالحاالت 
  .هاإنهاؤتم  أو  فترتهانتهتاأو أنها  التغطية أداةتم بيع   )أ(
 في المحددة التغطية عن المحاسبةب الخاصةالشروط  تستوفى  التغطيةتعد لم ) ب(أو

  ".١٦-١٢" الفقرة
   .ألغت المنشأة التخصيص) ج(أو

أصل تمثل فى ي البند المغطىكان  و ،التغطيةفي حاله عدم االستمرار في محاسبه  ٢٢-١٢
 أرباح بأيةيعترف استبعاده من الدفاتر ، لم يتم بعد  وكة المستهلبالتكلفة مثبتأو التزام 
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استهالكها في األرباح  القيمة الدفترية للبند المغطى بها وذلك بتعديلسبق أو خسائر 
 . للبند المغطى علي العمر المتبقي  طريقه الفائدة الفعليةو الخسائر باستخدامأ

أسـعار   خطر  أومعترف بها ألداة ماليةتغطيه خطر سعر الفائدة المتغير      
 أو  فى ارتباطات محـددة    أوليةخطر سعر سلع    أو   أجنبيهعمالت  صرف  
 أو صافي اسـتثمار فـي       عالية احتماليةذات  مستقبلية مخططة   معاملة  

 نشاط أجنبى 
 : متمثالً فىالتغطية خطر وكان "١٦-١٢" الفقرة في الواردة تم استيفاء الشروط إذا  ٢٣-١٢

 .المستهلكة بالتكلفة المقاسه  الدينألداةمتغير  الالفائدة رخطر سع) أ(
مستقبلية معاملة  أو محددةارتباطات في األجنبية  العمالت  أسعار صرفخطر) ب(أو

 .ذات احتمالية عاليةمخططة 
ذات مستقبلية مخططة معاملة  أو محددة في ارتباطات األولية سعر السلعخطر ) ج(أو

 .احتمالية عالية
  .نشاط أجنبى صافي االستثمار في دله العمالت فيمبا أسعار خطر) د(أو

 القيمة في من التغيرالجزء ب الشامل الدخلقائمة  االعتراف في المنشأةعلي يكون 
 القيمة في المقاصة مع التغيرالذى تم اعتباره فعاالً فى  التغطية أداة في العادلة
 االعتراف في المنشأةعلي و ..المغطى للبند المتوقعة النقدية أو التدفقات العادلة

 التغير في عن التغطية ألداة العادلة القيمة في زيادة يةأبو الخسائر أاألرباح 
عدم فعالية في بعض األحيان تسمي  (المتوقعة النقدية تللتدفقا العادلة القيمة

 الدخلقائمة فى  المعترف بها التغطيةأرباح أو خسائر   ترحيلويتم . )التغطية
و أ األرباح في بالبند المغطىالخسائر عندما يتم االعتراف  وأاح  األربإلي الشامل

  .التغطية عالقةالخسائر أو عند انتهاء 
 بالتكلفة دين مقاسه ألداة سعر الفائدة المتغير  هو خطرالمغطىخطر ال كان إذا ٢٤-١٢

 الدورية النقديةصافي بو الخسائر أ االعتراف في األرباح المنشأةعلي ،المستهلكة
 التي الفترة في  - تغطيهة أدايمثلالذي  و- عن عقد مبادلة معدل الفائدةالناتجة 

  .النقدية صافي يستحق فيها
 في "٢٣-١٢" الفقرة في الواردة التغطية عدم االستمرار في محاسبه المنشأةعلي  ٢٥-١٢

  :التاليةالحاالت 
  .هاإنهاؤتم  أو انتهتأو أنها  التغطية أداةتم بيع ) أ(
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الخاصة بالمحاسبة عن التغطية المحددة في   الشروط تستوفىةالتغطيتعد لم ) ب(أو
   ."١٦-١٢"الفقرة 

  . عاليةحدوثلم تعد هذه العمليات ذات احتماالت في التغطية للعمليات المستقبلية ) ج(أو
   .ألغت المنشأة التخصيص) د(أو

أداة الدين تم استبعاد أو المخططة  المستقبلية لم يكن من المتوقع تنفيذ العملية إذاو
 التغطية أرباح أو خسائر ترحيلتم يمن الدفاتر  المستهلكة بالتكلفة المقاسه المغطاة

  . الخسائرأو األرباح إلي  الشاملالدخل قائمةالمعترف بها في 
  اإلفصاح

 .)١١(في القسم  المطلوبةفصاحات  القسم عمل كل االالمطبقة لهذا المنشأةعلي  ٢٦-١٢
وكذلك  في نطاق هذا القسم الواردة الماليةدوات فصاحات األفى هذه اال وتدرج
 تستخدم محاسبه المنشأة كانت إذا، باإلضافة إلى ذلك و .)١١( في نطاق القسم الواردة
 "٢٧- ١٢"من الفقرات   فيالواردة اإلضافية اإلفصاحاتيتم عمل   يجب أنالتغطية

 ."٢٩-١٢"إلى 

لعمليات التغطية لكل نوع من أنواع األخطار فصال  من عما يلياإلفصاح المنشأةعلي  ٢٧-١٢
  : "١٧-١٢" الفقرة  فيالواردة األربعة

  .التغطية وصف) أ(
في تاريخ لها  العادلة القيمة و كأدوات تغطيهالمخصصة المالية األدوات وصف) ب(

  .الماليةنهاية الفترة 
  .طىالبند المغ الخطر الذي تم تغطيته متضمنا بيانات عن طبيعة) ج(

 ثابت أو خطر فائدة في تغطيه خطر سعر التغطية تستخدم محاسبه المنشأة كانت إذا ٢٨-١٢
 اإلفصاح عليها )"٢٢- ١٢" إلى "١٩- ١٢"  مناتالفقر( محتفظ بها أوليةسعر سلع 

  : عما يلي
و أ المعترف بها في األرباح التغطية ألدوات العادلة القيمةقيمه التغير في ) أ (

  .الخسائر
  .و الخسائرأ المعترف به في األرباح للبند المغطى العادلة القيمةر في تغيقيمه ال) ب(

  متغير أو خطرفائدة في تغطيه خطر سعر التغطية تستخدم محاسبه المنشأة كانت إذا ٢٩-١٢
مستقبلية  أو عمليات محددةفي ارتباطات  أولية خطر سعر سلع عمالت أجنبيه أو 
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  منالفقرات( نشاط أجنبىاستثمار في  أو صافي  عاليهحدوثذات احتماالت مخططة 
  :  عما يلياإلفصاح عليها  )"٢٥- ١٢" إلى "٢٣-١٢"

و أر األرباح  يتوقع تأثمتى و فيهانقديةالفترات التي يحتمل حدوث تدفقات ) أ( 
   .الخسائر

لم لكن  و عنهاالتغطيةالتي سبق استخدام محاسبه  والمستقبليةوصف العمليات ) ب(
   .متوقع حدوثها من اليعد

 قائمة السابق االعتراف بها في التغطية ألدوات العادلة القيمةقيمه التغير في ) ج(
   .")٢٣-١٢" الفقرة( الفترةخالل   الشاملالدخل

عن و الخسائر أ األرباح إلي  الشاملالدخلقائمة  تبويبها من إعادةالمبالغ التي تم ) د(
   الفترة

   .")٢٥-١٢" و"٢٣-١٢" اتالفقر(
 العادلة القيمة عن التغير في التغطية ألدوات العادلة القيمة في الزيادة مبالغ )هـ(

 الخسائر وأ األرباح التي تم االعتراف بها في المتوقعة ةـالنقديات ـللتدفق
 .)"٢٤-١٢"الفقرة (
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   )١٣(قسم 
  المخزون 

  
  هذا القسمنطاق 

  .االعتراف والقياس للمخزونأسس  شرح إلى قسمال هذا يهدف   ١-١٣
 :أصل هو المخزون

 .للمنشأة العادي النشاط ضمن البيع بغرض به  محتفظ) أ(
 .بغرض البيع اإلنتاج مرحلة في ) ب(أو
 .الخدمات تقديم في أو اإلنتاج مراحل في تستخدم مهمات أو خام مواد شكل في  )ج(أو

 :يلي ما عدا فيما المخزون أنواع كافة على القسم هذا يطبق ٢-١٣

 المباشرة الخدمات عقود ذلك في بما اإلنشاءات عقود في التنفيذ تحت األعمال) أ(
 .)"اإليراد " )٢٣ ( القسمراجع( بها المتعلقة

 ") ١٢(القسم  و" األساسية المالية األدوات " )١١(راجع القسم ( المالية األدوات) ب(
 .)"األخرى األدوات المالية إصدارات

 الحصاد عند الزراعية والمنتجات الزراعي بالنشاط المرتبطة البيولوجية األصول )ج(
  .)" المتخصصةاألنشطة " )٣٤(القسم  راجع(

 :به يحتفظ الذى المخزون قياس على القسم ال ينطبق هذا ٣-١٣

 حصادها بعد الزراعية والمحاصيل الغابات ومنتجات اعيةالزر المحاصيل منتجي ) أ(
بالقيمة العادلة  المنتجات هذه  فيهتقاس إلى المدى الذى ومنتجاتها والمعادن

 . تكلفة البيع من خالل األرباح أو الخسائر)ناقصاً(
 المخزون بقياس يقومون والذين األولية السلع في المتعاملون السماسرةو التجار )ب(أو

 .و الخسائرأ تكلفة البيع من خالل األرباح )ناقصاً( العادلة مةبالقي
 المخزون قياس

 ناقصاً(سعر البيع المقدر  أو التكلفة أساس على المخزون قيمة قياسب  المنشأة تقوم ٤-١٣
  .أقل أيهما )اإلتمامتكلفة البيع و 
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 المخزون تكلفة
 والتكاليف التشكيل وتكاليف الشراء يفتكال كافة المخزون تكلفة ضمنالمنشأة تدرج  ٥ -١٣

 .الراهنة وحالته موقعه إلى بالمخزون تتحملها للوصول التي األخرى
 الشراء تكلفة

 المستوردة البنود على الجمركية الرسوم و الشراء ثمن شراء المخزون تكلفة تتضمن   ٦-١٣
 من بعد فيما المنشأة تستردها التى تلك بخالف (األخرى والرسوم والضرائب منها

 باقتناء مباشرة المتعلقة األخرى والتكاليف والمناولة النقل وتكاليف )مصلحة الضرائب
 والتخفيضات التجاري الخصم ويستنزل  ،الخدمات أو الخام المواد أو التامة المنتجات
 .الشراء تكلفة تحديد عند المشابهة

ى هذه الحالة تتضمن تكلفة فو  سداد مؤجل بشروط مخزونبشراء المنشأة  قد تقوم ٧-١٣
 الفرق بين سعر الشراء تتمثل فىغير معلن عنها بطريقة واضحة  تمويل الشراء تكلفة

 االعترافعلى المنشأة حينئذ  ، لذا  بشروط ائتمانية عادية والسعر طبقاً للسداد المؤجل
 .خزون وال تضاف إلى تكلفة الماالئتمان فترة على فوائد كمصروفات الفرق  هذا بمقدار

 التشكيل تكاليف
 مثل المنتجة بالوحدات مباشرة ترتبط التي التكاليف تلك المخزون تشكيل تكاليف  تتضمن٨-١٣

 الثابتة المباشرة غير التكاليف من المحمل الجزء كذلك وتتضمن ،المباشرة العمالة
 ،تجات تامةوتحويلها إلى من الخام المواد تشكيل سبيل في المنشأة تتحملها التي والمتغيرة
 تبقى التي المباشرة غير اإلنتاج تكاليف بأنها الثابتة المباشرة غير اإلنتاج تكاليف وتعرف

 المصنع ومعدات مباني وصيانة اإلهالك مثل اإلنتاج حجم عن النظر بغض نسبيا ثابتة
 بأنها المتغيرة المباشرة غير اإلنتاج تكاليف وتعرف  ،المصنع إدارة تكاليف وكذلك

 مثل اإلنتاج حجم مع طردى شبه أو طردياً تغيرا تتغير التي المباشرة غير اإلنتاج يفتكال
 .المباشرة غير والعمالة المواد

  المباشرة غير اإلنتاج تحميل تكاليف
على  التشكيل تكاليف على الثابتة المباشرة غير اإلنتاج تكاليف تحميل ب المنشأةتقوم ٩-١٣

 تحقيقه المتوقع اإلنتاج بأنها العادية الطاقة وتعرف .ل اإلنتاج لوسائ الطاقة العادية أساس
 في األخذ مع ، العادية الظروف ظل في عديدة مواسم أو مدار فترات على المتوسط في

 ويمكن استخدام .مسبقًا لها المخطط الصيانة عن المفقودة الناتجة الطاقة مقدار االعتبار
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 زيادة يتم وال ، لإلنتاج العادية الطاقة مع قريباتساوى ت ما إذا الفعلي اإلنتاج مستوى
 كنتيجة منتج وحدة كل على لإلنتاج المحملة الثابتة غير المباشرة التكاليف مقدار

 غير التكاليف تحميل  ويتم.،عاطلة طاقة لوجود نتيجة أو اإلنتاج مستوى النخفاض
قيمة   وتخفض.فيها نفقتأ التي الفترة في كمصاريف على اإلنتاج المحملة غير المباشرة
 يكون فيها التي الفترات في منتج وحدة كل على المحملة الثابتة المباشرة غير التكاليف
 ،هتكلفت من بأعلى مقيما المخزون يكون ال حتى طبيعي غير مرتفعا بشكل اإلنتاج مستوى
 الفعلي داماالستخ أساس على منتج لكل وحدة المتغيرة المباشرة غير التكاليف وتحمل

  .للطاقة اإلنتاجية
   والمنتجات الفرعيةالمشتركةالمنتجات 

 المثال سبيل فعلى – الوقت نفس في منتج من أكثر خروج اإلنتاجية العملية عن ينتج  قد١٠-١٣

 ال وعندما فرعى ومنتج رئيسي منتج إنتاج عند أو مشتركة منتجات إنتاج يتم  عندما–
 بين توزيعها يتم فإنه ، حدة على منتج لكل التشكيل اليف الخامات وتك تكاليففصل يمكن

 على  – مثال  – وزيعـالت يكون  وقد.وثابت منطقي اسـأس خدامـباست المنتجات

 كل فصل عندها يمكن التي المرحلة اإلنتاجية في إما منتج كلل نسبة القيمة البيعية أساس

 تكون الفرعية المنتجات إن معظمف الحال وبطبيعة، اإلنتاج إتمام عند أو حدة على منتج

 لهذه البيعية القيمة أساس صافى على قيمتها تحديد يتم الحالة هذه وفى صغيرة قيمة ذات

والمتمثلة فى سعر البيع مخصوماً منه تكلفة استكمال إنتاج هذه المنتجات  المنتجات
مة الدفترية القيعدم اختالف  ذلك عن وينتج .الرئيسي المنتج تكلفة بها وتخفضالفرعية 

  . تكلفته عن كثيرا الرئيسي لمنتجل

  المخزون التى تدرج ضمناألخرى  التكاليف

 للوصول تحملها يتم التي األخرى التكاليف المخزون تكلفة ضمنالمنشأة تدرج  ١١-١٣

  .الراهنة وحالته موقعه إلى بالمخزون
 القيمة الدفترية يتم تعديل  أنه في بعض الحاالت")ب (١٩- ١٢" فقرةالتوضح  ١٢-١٣

لبنود التغطية المتعلقة بأخطار  العادلة القيمة التغير في بقيمةاألولية  الخاصة بالسلع
التغطية فى حالة تغطية خطر سعر الفائدة الثابت أو تغطية خطر سعر السلع األولية 

 .المحتفظ بها 
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   المخزون التى ال تحمل على تكلفة التكاليف
 مصروفاتك ويتم االعتراف بها المخزون تكلفة على تحمل ال التي التكاليف أمثلة  من١٣-١٣

  :تخصها التي الفترة في
 .األخرى اإلنتاج تكاليف أو العمالة أو المواد في الطبيعي غير الفاقد )أ (
 .إنتاج لعملية ضرورية ما لم تكن التخزين تكلفة )ب(
 وحالته موقعه إلى بالمخزون صولالو في تسهم ال التي اإلدارية المصاريف) ج(

 .الراهنة
  .البيع تكاليف) د(

 الخدمية المنشآت في المخزون تكلفة
 ،إنتاجه بتكلفة المخزون  هذا قياس يتمفى حالة وجود مخزون فى المنشآت الخدمية  ١٤-١٣

 والتكاليف العمالة تكاليف من أساسية الخدمية بصفة المنشآت في المخزون تكلفة وتتكون

 باإلضافة  المشرفين  ذلكفي بما الخدمة تقديم على مباشرة القائمين للموظفين خرىاأل
 العمالة تكاليف تحميل يتم  وال.الخدمة بتلك المتعلقة المباشرة غير المصاريفإلى 

 ،تكلفة المخزون ضمن اإلدارية العمالة وتكاليف بالبيع األخرى المتعلقة والتكاليف

 المخزون تكلفة تتضمن وال .خاللها تحققت التي الفترة على كمصروفات وتحمل
 تلك بتقديم غير المتعلقة األخرى اإلدارية التكاليف أو الربح هامش الخدمية بالمنشآت

 .الخدمة سعر تحديد عند العناصر أحد تكون ما عادة أنها من على الرغم الخدمات

 البيولوجية األصول من المحصودة الحاصالت تكلفة
 في أصولها البيولوجية من  الذى تحصده المنشأة المخزونقياس  )٣٤(سم قيتطلب  ١٥-١٣

 في للبيع التقديرية التكلفة خصم بعد العادلة بالقيمة  عند االعتراف األولىتاريخ الحصاد

 .القسم  هذا تاريخ تطبيق في المخزون تكلفة هي هذه القيمة وتعتبر . الحصاد وقت

 و سعر الشراء التجزئةطريقه و المعيارية التكلفة مثل التكلفة قياس أساليب
  ديثالح

 سعر أو المعيارية التكاليف مثل المخزون تكلفة لقياس أساليب المنشأة تستخدم  قد١٦-١٣

 من قريبة نتائج عن يسفر األساليب تلك ستخدامإ كان إذاأو أحدث سعر شراء  التجزئة

 المواد من لكل العادية المستويات أساس على المعيارية التكاليف وتحسب .الفعلية التكلفة
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 هذه مراجعة ويتم .الطاقة استغالل ومستوى الكفاءة ومستوى والعمالة والمهمات

 ، الحالية الظروف ضوء في األمر لزم إذا تعديلها ويتم دورية بصفة المستويات
 البيعية القيمة تخفيض طريق عن التكلفة فى قياس التجزئة سعر طريقة تستخدمو

  . مالئمة ربح هامش بنسبة للمخزون

 التكلفة قياسأسس 
 والخدمات والمنتجات بذاتها المحددة  المنشأة قياس تكاليف المخزون للبنودعلى  ١٧-١٣

 عن طريق تخصيص عناصر معينة بمشروعات بطها رويتم فصلها يمكن التي المنتجة
 .حدة على منها بكل الخاصة التكاليف

 بالفقرة الواردة تلك خالف ىخراأل الحاالت في المخزون فة قياس تكلالمنشأةعلي  ١٨-١٣
 ،للتكلفة المرجح المتوسط طريقة أو أوال يصرف أوال الوارد طريقة  باستخدام"١٧-١٣"

 نفس لها التي المخزون أنواع لكل التكلفة حساب طريقة نفس استخدام المنشاة وعلى
 االستخدام أو المختلفة الطبيعة ذو للمخزون وبالنسبة ، االستخدامات نفس أو الطبيعة

ووفقاً لهذا   ، يبرره ما له يكون قد التكلفة لحساب مختلفة طرق استخدام فإن المختلف
 .أوالً طريقه الوارد أخيرا يصرفالمعيار غير مسموح باستخدام 

   المخزون ضمحاللا
 فترة كل ةنهاي في تدرس  أن" ٤-٢٧ " إلى"٢-٢٧"من  على المنشأة طبقاً للفقرات ١٩-١٣

الدفترية  القيمة  أن بمعنى، ما إذا كان قد حدث اضمحالل فى المخزون أم ال  مالية
التالف أو  وأالفاقد بسبب علي سبيل المثال  (للمخزون لن يتم استردادها بالكامل

 المخزونمن  اضمحالل بند أو مجموعه بنود ةفي حال و.)االنخفاض في أسعار البيع
 تكلفة البيع اًناقص(بسعر البيع  قياس المخزون ه الفقرات طبقاً لهذالمنشأة على

 رد  أيضاًتتطلب تلك الفقراتو . االضمحاللاالعتراف بخسارةو .)اإلتمامو
  .االضمحالل السابق في بعض األحيان

 المصروفات على التحميل
 اتمصروفك مباعال للمخزون الدفترية قيمة العند بيع المخزون بتحميلتقوم المنشأة  ٢٠-١٣

 .عن البيع الناتج اإليراد فيها تحقق التي الفترة في
 تستخدم قدقد يتم تحميل بعض بنود المخزون على حسابات أصول أخرى ، فمثالً  ٢١-١٣

 على حسابات البنود هذه تكلفة تحمل وعندئذ ثابتة أصول إنشاء في المخزون بنود بعض
 في القسم الخاص بها الواردة للمعالجة  وفقاالحقاًمعالجتها  يتم ثم ومن  ،األصول هذه
 .األصل طبيعةل هذا المعيار طبقاًفي 
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 اإلفصاح
 :اآلتي عن تفصح أن على المنشأة ٢٢-١٣

 الطريقة ذلك فى بما المخزون قياس فى المتبعة المحاسبية السياسات  ) أ(
 .التكلفة لحساب المستخدمة

 نشاط طبيعة مع يتفق مناسبا يباتبو مبوبة للمخزون الدفترية القيمة إجمالي )ب(
 .المنشأة

 .الفترة خالل كمصروفات تحميلها تم التي المخزون قيمة ) ج(
 ألي رد أي  أوكمصروفات إدراجه وتم المخزون على تم اضمحالل أي قيمة ) د(

    . "٢٧" للقسم وفقًا معالجته تم المخزون قيمة في اضمحالل
 . لتزاماتال كضمان المرهون المخزون قيمة )هـ(
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   )١٤(قسم 

  االستثمارات فى شركات شقيقة

  

  هذا القسمنطاق 

الشركات الشقيقة فى القوائم المالية  االستثمارات في يطبق هذا القسم فى المحاسبة عن ١-١٤
 بل لديها قابضة/  شركة أمليستالمجمعة وفى القوائم المالية للشركة المستثمرة التى 

 "٢٦- ٩"قرة ـ الفأوردت هذا وقد .شقيقة أو أكثر من الشركات الةاستثمار فى واحد
  .ة فى القوائم المالية المستقلةقالشركات الشقيفي   االستثماراتمتطلبات المحاسبة عن

  تعريف الشركة الشقيقة

 ليست شركة تابعة هايكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر ولكن  الشركة الشقيقة هى شركة٢-١٤
  .تثمر كما انها ليست حصة فى مشروع مشترك للمس

بالسياسات المالية  النفوذ المؤثر هو القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة ٣-١٤
السيطرة السيطرة أو  للشركة الشقيقة ولكن ال تصل تلك القدرة إلى درجة و التشغيلية

  :  مع األخذ فى االعتـبار ما يلى المشتركة على تلك السياسات

على سبيل المثال من خالل ( مباشرة أو غير مباشرة قةيإذا امتلك المستثمر بطر  ) أ(
فيفترض  ، أو أكثر من حق التصويت فى الشركة الشقيقة % ٢٠) شركات تابعة

  .النفوذ إال إذا ثبت بوضوح عدم وجود هذا نفوذ مؤثر عليها للمستثمر أن

على سبيل ( كان المستثمر يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذاوبالعكس   ) ب(
من حق التصويت فى الشركة % ٢٠أقل من )  من خالل شركات تابعةالمثال

 ثبت بوضوح وجود إذا إال نفوذاً مؤثراً عليهاالشقيقة، فيفترض انه ليس للمستثمر 
 .النفوذهذا 

خر آ يكون لمستثمر أنبالضرورة فى الشركة  مستثمر لحصة كبيرة ملكية ال تمنع  ) ج(
 . على الشركة المستثمر فيهانفوذاً مؤثراً
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  اسة المحاسبيةي اختيار الس–القياس 
 عن االستثمارات فى الشركات الشقيقة باستخدام واحدة من يقوم المستثمر بالمحاسبة  ٤-١٤

  :الطرق التالية 
  ."٥-١٤"فى الفقرة كما هو موضح نموذج التكلفة    )أ( 

 ."٨-١٤"فى الفقرة كما هى موضحة طريقة حقوق الملكية )  ب (
 ."٩-١٤" فى الفقرة  كما هو موضحالعادلةنموذج القيمة    ) ج(

  تكلفة النموذج 
سعر  بخالف تلك التى لها -   االستثمارات فى الشركات الشقيقةبقياسمر ـيقوم المستث ٥-١٤

بالتكلفة ناقصاً مجمع خسائر االضمحالل  -") ٧-١٤"راجع فقرة  (لن منشورـمع
  ."ألصول اأضمحالل" )٢٧(والتى تم االعتراف بها طبقاً للقسم 

 بغض األرباح من الشركة المستثمر فيها كإيراد باالعتراف بتوزيعات يقوم المستثمر ٦-١٤
 للشركة الشقيقة قبل الناشئة كانت هذه التوزيعات قد تمت من األرباح إذار عما ـالنظ

  .أو بعد تاريخ االقتناء
 سعر معلن منشور  االستثمار فى الشركات الشقيقة والتى لهابقياس يقوم المستثمر ٧-١٤

  .)"٩-١٤" الفقرة راجع (القيمة العادلة نموذج باستخدام
  طريقة حقوق الملكية

االستثمار فى أدوات حقوق الملكية ب  األولىاالعتراف وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم ٨-١٤
 لتعكس نصيب المستثمر الحقاًثم يتم تسويتها ) المعاملةشامالً تكاليف (ر المعاملة بسع
  .لها اآلخرالدخل الشامل و  أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة فى

  ةالتوزيعات والتسويات األخرى على القيمة الدفتري  ) أ(
 من الشركة األرباح المستلمةالستثمار بقيمة توزيعات ل تخفيض القيمة الدفترية يتم

على أثر  أيضاً التسويات على القيمة الدفترية لالستثمار قد تكون مطلوبة أنالشقيقة، كما 
  .ىخراأل لدخل الشاملا بنودالتغيرات فى حقوق الملكية للشركة الشقيقة والناشئة من 

 حقوق التصويت المحتملة  ) ب(
 وجود عند تحديد مدى حقوق التصويت المحتملة تؤخذ فى االعتبار أنبالرغم من 

 المستثمر يقوم بتحديد نصيبه فى أرباح أو خسائر أنالنفوذ المؤثر من عدمه، إال 
فى حقوق ملكية الشركة الشقيقة بناء على تغير من الالشركة الشقيقة وكذلك نصيبه 

التحويل الممكن لحقوق التصويت بالممارسة أو ب دون التأثرحصص الملكية الحالية 
  .المحتملة
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 شهرة الضمنية وتسويات القيمة العادلةال  ) ج(
 أىبالمحاسبة عن فى تاريخ اقتناء االستثمار فى الشركة الشقيقة، يقوم المستثمر 

بين تكلفة االقتناء ونصيب المستثمر فى القيمة ) لباًاسواء كان موجباً أو س(فرق 
 إلى" ٢٢- ١٩"منقاً للفقرات ـالعادلة لصافى األصول المحددة للشركة الشقيقة وف

 ثم يقوم المستثمر بتسوية حصته فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة ." ٢٤-١٩"
 لألصول القابلة إضافى إهالك أو استهالك أىللمحاسبة عن بعد االقتناء وذلك 

 الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة نتيجة) شهرةالبما فيها (لإلهالك أو االستهالك 
  . اقتناء االستثمارتاريخالدفترية فى 

 االضمحالل  ) د(
 فى قيمة االستثمار فى الشركة الشقيقة ، اضمحالل حدوثعند وجود مؤشر على 

كأصل واحد طبقاً للقسم  للقيمة الدفترية لالستثمارضمحالل اختبار االبمستثمر يقوم ال
 شهرة ضمن رصيد االستثمار فى الشركة  اختبار منفصل ألىإجراءو ال يتم ). ٢٧(

الشقيقة للتحقق من االضمحالل فى قيمتها بل كجزء من اختبار االضمحالل 
  .لالستثمار ككل

 والشركة الشقيقةالمعامالت بين المستثمر  )هـ( 
 طريقة حقوق الملكية، باستخدامفى حالة المحاسبة عن االستثمار فى الشركة الشقيقة 

الخسائر غير المحققة الناتجة عن  وأ األرباح باستبعادتقوم الشركة المستثمرة 
كة رالمعامالت المتبادلة بين الشركة المستثمرة والشركة الشقيقة فى حدود حصة الش

 هذا وقد توفر الخسائر غير المحققة الناتجة عن مثل .لشركة الشقيقةالمستثمرة فى ا
  .المحولةهذه المعامالت دليالً على االضمحالل فى قيمة األصول 

 تاريخ القوائم المالية للشركة الشقيقة) و(
  القوائم الماليةباستخدامعند تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة المستثمرة 

 تعذر ذلكللشركة الشقيقة فى نفس تاريخ القوائم المالية للشركة المستثمرة إال إذا 
 أحدث قوائم مالية متاحة للشركة الشقيقة بعد  المستثمرستخدمى تلك الحالة ي، وفعملياً
المعامالت واألحداث الهامة التى تقع بين أثر  التى تعكسو  الالزمةتسوياتال إجراء

  .لمستثمرلتاريخ القوائم المالية تاريخ تلك القوائم و
 السياسات المحاسبية للشركة الشقيقة) ز(

فى حالة قيام الشركة الشقيقة بتطبيق سياسات محاسبية تختلف عن تلك المستخدمة 
بمعرفة المستثمر، يقوم المستثمر بإجراء تسويات على القوائم المالية للشركة الشقيقة 

إال  وذلك بغرض تطبيق طريقة حقوق الملكية لتعكس السياسات المحاسبية للمستثمر
  . عملياًالقيام بذلك إذا تعذر
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 تجاوز الخسائر لقيمة االستثمار) ح(
 القيمة الدفترية لالستثمارمع إذا تساوى نصيب المستثمر فى خسائر الشركة الشقيقة 

، يتوقف المستثمر عن إثبات نصيبه فى الخسائر الالحقة، وبعد تخفيض أو تجاوزها 
قسم ال راجع( صفر يتم تكوين مخصص للخسائر اإلضافية إلىة المستثمر حص

من  المستثمر وذلك فى حدود ما يتحمله) " المحتملةوالظروفالمخصصات  ")٢١(
 وفى . مبالغ نيابة عن الشركة الشقيقةما قام بسداده من أو حكميةالتزامات قانونية أو 

شقيقة يستأنف المستثمر إعادة تسجيل حالة ظهور أرباح بالقوائم المالية للشركة ال
الخسائر التى لم يسبق تلك نصيبه فى هذه األرباح  يتجاوز أن فى األرباح بعد تهحص

  .االعتراف بها
  حقوق الملكيةة التوقف عن طريق) ط(

يتوقف المستثمر عن استخدام طريقة حقوق الملكية فى التاريخ الذى لم يعد له نفوذ 
  :ةمؤثر على الشركة الشقيق

إذا أصبحت الشركة الشقيقة، شركة تابعة أو مشروع مشترك، يقوم  )١(
على أساس القيمة العادلة  حصته التى كان يمتلكهاالمستثمر بإعادة قياس 

  .فى األرباح أو الخسائر أرباح أو خسائر ناتجة أيةثبات إو
المؤثر على الشركة الشقيقة نتيجة التصرف كلياً أو إذا فقد المستثمر النفوذ  )٢(

من الدفاتر  االستثمار فى الشركة الشقيقة استبعادزئياً فى االستثمار، يتم ج
 المستلمةالفرق بين مبلغ المتحصالت ( األرباح أو الخسائرويثبت فى 

باإلضافة إلى القيمة العادلة للجزء الذى لم يتم التصرف فيه من االستثمار 
ة فى تاريخ فقد من ناحية والقيمة الدفترية لالستثمار فى الشركة الشقيق

 وبعد ذلك تتم المحاسبة عن الجزء الذى لم يتم  ،) أخرىناحيةالسيطرة من 
 " األساسيةاألدوات المالية ) "١١(للقسم التصرف فيه من االستثمار طبقاً 

  . بحسب األحوال"األدوات المالية األخرى  إصدارات" )١٢(القسم  وأ
خرى بخالف التصرف الجزئي إذا فقد المستثمر النفوذ المؤثر ألي أسباب أ )٣(

 القيمة الدفترية لالستثمار فى ذلك باتخاذفى االستثمار، يقوم المستثمر 
التاريخ كأساس تكلفة جديد وتتم المحاسبة عن االستثمار طبقاً لألقسام 

  . بحسب األحوال)١٢ (أو) ١١(
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  نموذج القيمة العادلة
، يتم قياس االستثمار بسعر قيقة فى الشركة الشباالستثمار األولى االعتراف عند ٩-١٤

  .المعاملة والذي ال يشمل تكاليف المعاملة
 االستثمارات فى الشركات بقياس، يقوم المستثمر نهاية الفترة المالية فى تاريخ ١٠-١٤

 تغيرات فى القيمة العادلة فى يتم االعتراف بأيةالشقيقة على أساس القيمة العادلة و
-١١"  منقراتـ إرشاد القيمة العادلة الوارد فى الفمباستخداالخسائر  وأاألرباح 

استخدام نموذج التكلفة ألى استثمارات فى ب ويقوم المستثمرهذا . "٣٢- ١١ "إلى" ٢٧
  بدونمن المتعذر قياس القيمة العادلة لها بشكل يعتمد عليهيكون شقيقة شركات 

  .ال داعى لهما جهد تكلفة أو تحمل
  عرض القوائم المالية

  . االستثمارات فى شركات شقيقة كأصول غير متداولةيتم تبويب ١١-١٤
  اإلفصاح

  :اآلتى يقوم المستثمر فى شركة شقيقة باإلفصاح عن ١٢-١٤
  . فى شركات شقيقةالمستخدمة للمحاسبة عن االستثماراتالسياسة ) أ (
 .)")ى(٢- ٤"فقرة الراجع  (القيمة الدفترية لالستثمارات فى شركات شقيقة) ب(

 باستخدامتتم المحاسبة عنها والتى  فى شركات شقيقة لالستثمارات العادلةالقيمة   ) ج(
 .منشورةمعلنة توجد لها أسعار وطريقة حقوق الملكية 

 نموذج باستخدامتتم المحاسبة عنها والتى  بالنسبة لالستثمارات فى شركات شقيقة ١٣-١٤
  .بها كإيرادتم االعتراف  لتىالتوزيعات االتكلفة، يقوم المستثمر باإلفصاح عن مبلغ 

 طريقة باستخدام شقيقة والتى تتم المحاسبة عنها بالنسبة لالستثمارات فى شركات ١٤-١٤
حقوق الملكية، يتم اإلفصاح بشكل منفصل عن نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر 

  . للشركات الشقيقةمستمرةالشركة الشقيقة وكذلك حصته فى أى عمليات غير 
النسبة لالستثمارات فى شركات شقيقة والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام نموذج القيمة  ب١٥- ١٤

 ".٤٤-١١ "إلى" ٤١- ١١"من العادلة، يتم عمل اإلفصاح المطلوب طبقاً للفقرات 
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  )١٥(قسم 
   المشروعات المشتركةفياالستثمارات 

  
  هذا القسمنطاق 

يطبق هذا القسم في المحاسبة عن المشروعات المشتركة في القوائم المالية المجمعة  ١-١٥
 كواحد من لديه حصة ولكن يكونم الية للمستثمر الذي ال يعد شركة أوفى القوائم الم

وقد وضعت الفقرة . عات المشتركةأصحاب الحصص في واحد أو أكثر من المشرو
 الملكية في المشروع المشترك في القوائم ص متطلبات المحاسبة عن حص"٢٦- ٩"

  .لصاحب الحصةالمستقلة المالية 
  تعريف المشروع المشترك

 .هي مشاركة بموجب اتفاق تعاقدي للسيطرة على نشاط اقتصادي: السيطرة المشتركة ٢-١٥
التشغيلية والمالية اإلستراتيجية وط عندما تتطلب القرارات وتوجد السيطرة المشتركة فق

أصحاب  ( من األطراف الذي يشاركون في السيطرةباإلجماعالمرتبطة بالنشاط موافقة 
  ).الحصص

هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بممارسة نشاط :  المشروع المشترك٣-١٥
أو وعات المشتركة شكل عمليات  المشروتتخذ.  خاضع لرقابة مشتركةاقتصادي

  . للسيطرة المشتركةتخضعأصول أو منشآت 
  لسيطرة المشتركةالخاضعة لعمليات ال

ارد األخرى يتطلب تشغيل بعض المشروعات المشتركة استخدام األصول والمو ٤-١٥
 منشأةأو أية أشخاص  تأسيس شركة مساهمة أو شركة ألصحاب الحصص بدالً من

 كل صاحب حصة م مستقل عن أصحاب الحصص، ويستخدأخرى أو هيكل مالي
المخزون المملوك له ويتحمل أيضاً مصروفاته والتزاماته ويدبر تمويله وأصوله الثابتة 

وقد تمارس أنشطة المشروع المشترك . الخاص والذي يمثل التزاماته الخاصة 
دات أن اإليراعلى ينص عقد المشاركة ما  وعادة .بواسطة موظفي صاحب الحصة 
  . مصروفات يتم تحملها تقسم بين حاملي الحصصأيةالناتجة من بيع منتج مشترك أو 
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في عمليات السيطرة  عن نصيبه فى قوائمه المالية يعترف كل صاحب حصة  ٥-١٥
  :المشتركة بما يلي

  . وااللتزامات التي يتحملهايسيطر عليهااألصول التي ) أ  (
ن إيرادات مبيعات السلع والخدمات عن  ونصيبه منصيبه من المصروفات) ب(و

 .طريق المشروع المشترك

  األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة
بعض المشروعات المشتركة تستلزم سيطرة مشتركة وفى بعض األحيان ملكية  ٦-١٥

 أو شرائها تخصيصها يتممشتركة بواسطة أصحاب الحصص ألصل واحد أو أكثر 
  . للمشروع المشترك

 بنصيبه فى األصول الخاضعة للسيطرة ف صاحب الحصة فى قوائمه المالية يعتر٧-١٥
  : يليكما المشتركة

للسيطرة المشتركة مبوبة طبقاً لطبيعة تلك  األصول الخاضعة فينصيبه   ) أ(
  .األصول

 .تحملهاأية التزامات  تم )  ب(و

خرين اآلحصص ال بالمشاركة مع أصحاب تم تحملهاالتزامات نصيبه فى أية )  ج(و
 . فيما يتعلق بالمشروع المشترك

 من مبيعات أو استخدام لحصته فى مخرجات المشروع المشترك دأي إيرا)  د(و
 .نصيبه فى أية مصروفات يتحملها من المشروع المشتركو

  . تتعلق بحصته فى المشروع المشتركيتحملها أية مصروفات ) هـ(و
  المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة

 تأسيس المشروع المشترك الذى يستلزم لخاضعة للسيطرة المشتركة هي االمنشأة  ٨-١٥
وتعمل . خر يكون لكل مشارك فيه حصةآ أو أي كيان أشخاصشركة أموال أو شركة 

 األخرى، فيما عدا االتفاقات التعاقدية بين أصحاب أسلوب المنشآتالمنشآت بنفس 
  . للمنشأة لسيطرة مشتركة على األنشطة االقتصاديةالمنشئةالحصص 
   اختيار السياسة المحاسبية–القياس 

 باستخدام تتم المحاسبة عن حصص الملكية فى المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة  ٩-١٥
  :من الطرق اآلتية واحدة
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  "١٠- ١٥"الفقرة فى كما هو موضح نموذج التكلفة ) أ( 
 "١٣-١٥"الفقرة فى  موضحة كما هىحقوق الملكية طريقة    ) ب(

 "١٤-١٥"الفقرة فى كما هو موضح يمة العادلة نموذج الق  ) ج(

  نموذج التكلفة
 الخاضعة للسيطرة المشتركة المنشآت يقوم صاحب الحصة بقياس االستثمارات فى ١٠-١٥

بالتكلفة  - ) "١٢- ١٥" الفقرة راجع(بخالف تلك التى لها أسعار منشورة معلنة  -
 ) "٢٧( طبقاً للقسم  وذلكناقصاً مجمع خسائر االضمحالل التى تم االعتراف بها

  ." األصولاضمحالل
 النظر بغضالتوزيعات المستلمة من االستثمار كإيراد ب باالعتراف يقوم المستثمر ١١-١٥

للسيطرة   المحققة للمنشأة الخاضعةاألرباح كانت هذه التوزيعات قد تمت من إذاعما 
  .المشتركة قبل أو بعد تاريخ االقتناء

التى  يقوم صاحب الحصة بقياس االستثمارات فى المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة و١٢-١٥
  )."١٤-١٥"فقرة ال راجع( نموذج القيمة العادلة باستخداملها سعر معلن منشور 
  طريقة حقوق الملكية

 يقوم صاحب الحصة بقياس االستثمارات فى المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة ١٣-١٥
 مع ("٨- ١٤"إلجراءات الواردة فى الفقرة حقوق الملكية وفقاً ل طريقة باستخدام

  ).استبدال تعبير النفوذ المؤثر بتعبير السيطرة المشتركة فى تلك الفقرة
  نموذج القيمة العادلة 

، يتم آت الخاضعة للسيطرة المشتركةاالستثمار فى المنشب األولى االعتراف عند ١٤-١٥
  . تكاليف المعاملة والذى ال يتضمنالمعاملةقياس االستثمار بسعر 

، يقوم صاحب الحصة بتقييم االستثمارات فى المنشآت كل نهاية فترة مالية فى ١٥-١٥
 تغيرات فى القيمة االعتراف بأيةويقوم ب. لسيطرة المشتركة بالقيمة العادلةلالخاضعة 

 فى الفقرات الخسائر باستخدام إرشاد القيمة العادلة الوارد وأالعادلة فى األرباح 
 عندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليهو. "٣٢-١١" إلى "٢٧-١١"من

لقياس يتم استخدام نموذج التكلفة  تكلفة أو جهد ال داعى لهما  تحملبدون
  . الخاضعة للسيطرة المشتركةالمنشأةفى االستثمارات 
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   صاحب الحصة والمشروع المشتركبينالمعامالت 
 أو يبيع أصالً للمشروع المشترك، فإن االعتراف  بأصل يساهم صاحب الحصة عندما١٦-١٥

 يعكس جوهر طبيعة أنبأى جزء من الربح أو الخسارة من هذه المعاملة يجب 
المعاملة، وعندما تكون األصول محتفظاً بها لدى المشروع المشترك وهناك أدلة على 

، فيتعين هرية المتعلقة بها الجوملكيةال صاحب الحصة قد حول مخاطر وعوائد أن
على صاحب الحصة أن يعترف فقط بالجزء من الربح أو الخسارة الخاص بأنصبة 

 يعترف بكامل قيمة أى خسارة أنأصحاب الحصص اآلخرين، وعلى صاحب الحصة 
  .حدوث خسائر اضمحالل القيمة على  أو البيع دليالً ةعندما تعطى المشارك

ة بشراء أصول من المشروع المشترك، فعلى صاحب  عندما يقوم صاحب الحص١٧-١٥
الحصة أال يعترف بنصيبه من األرباح الناتجة عن هذا التعامل مع المشروع 

 عن المشروع، وعلى صاحب لمستق خارجي لطرف األصلالمشترك حتى يعاد بيع 
 معالجة أسلوب بنفس المعامالت يعترف بنصيبه فى الخسائر الناتجة عن أنالحصة 
 عدا الخسائر الناتجة عن اضمحالل األصل المباع حيث يتم االعتراف  فيمااألرباح
  ..بها فوراً

  إذا لم يكن للمستثمر سيطرة مشتركة 
عندئذ تتم المحاسبة  ، المشتركة إذا لم يكن للمستثمر سيطرة مشتركة فى المشروعات ١٨-١٥

 فى المشروع المشترك ، أما إذا كان له نفوذ مؤثر)١١(عن االستثمارات طبقاً للقسم 
  . "االستثمارات فى الشركات الشقيقة ) "١٤(فتتم المحاسبة طبقاً للقسم 

  فصاحاإل
  : باإلفصاح عن المشتركة يقوم المستثمر فى المشروعات١٩-١٥

  .لسيطرة المشتركةل  الخاضعةالمنشآتالحصص فى المستخدمة للمحاسبة عن السياسة  )أ(
فقرة ال راجع( الخاضعة للسيطرة المشتركة المنشآتارات فى  لالستثمالقيمة الدفترية )ب(

 .)" ك٢- ٤"
التى تتم  الخاضعة للسيطرة المشتركة المنشآت فى تلالستثماراالقيمة العادلة  ) ج(

 .ة منشورةلملكية والتى يوجد لها أسعار معلنق االمحاسبة عنها باستخدام طريقة حقو
ية حصته فى أ بما فيها ةالمشترك اتوعالمشرب لالرتباطات المتعلقة اإلجماليةالقيمة   ) د(

فضالً عنه ، تم االرتباط بها مشاركة مع باقى أصحاب الحصص رأسماليةارتباطات 
 .نصيبه فى االرتباطات الرأسمالية للمشروعات المشتركة نفسها
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 بالنسبة للمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والتى تتم المحاسبة عنها طبقاً لطريقة ٢٠-١٥
 "١٤-١٤" المطلوب طبقاً للفقرة اإلفصاحملكية، يقوم صاحب الحصة بعمل حقوق ال

  . فى ظل طريقة حقوق الملكيةبالمحاسبة عن االستثماراتوالخاصة 
 جلنموذ الخاضعة للسيطرة المشتركة والتى تتم المحاسبة عنها طبقاً للمنشآت بالنسبة ٢١-١٥

-١١"منمطلوب طبقاً للفقرات  الاإلفصاحالقيمة العادلة، يقوم صاحب الحصة بعمل 
  ."٤٤- ١١ "إلى" ٤١
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  )١٦(سم ق
  االستثمار العقاري

  
  هذا القسمنطاق 

 فى األراضي والمباني التى ينطبق ت المحاسبة عن االستثمارافى يطبق هذا القسم ١-١٦
كل تتم المحاسبة عن و.   "٢-١٦" في الفقرة الواردعليها تعريف االستثمار العقاري 

 االضمحالل – اإلهالك – باستخدام نموذج التكلفة ثابتةاالستثمارات العقارية كأصول 
  ."األصول الثابتة ) "١٧(كما ورد فى القسم 

  اف األولى بهتعريف االستثمار العقاري واالعتر
حتفظ ي)  أو كليهما– أو جزء من مبنى –أرض أو مبنى ( االستثمار العقاري هو عقار ٢-١٦

 ليهما وليس أو ك الرأسمالية أو ارتفاع فى قيمتهإيراد من تأجيرهلتحقيق   به المالك
للبيع ضمن النشاط فى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة أو لألغراض التجارية  أو  الستخدامه

 .العادي للمنشأة
  .ملغاة  ٣-١٦
بالنسبة للعقارات التي لها استخدام مختلط يتم تبويبها إلى استثمارات عقارية وأصول  ٤-١٦

  .)١٧( ثابت طبقاً للقسم  بأكمله كأصليتم المحاسبة عن العقارإال أنه ، ثابتة 
  القياس عند االعتراف األولى

ستثمار اال بتكلفته، وتشمل تكلفة عند االعتراف األولى ى االستثمار العقاريقاس ٥-١٦
أتعاب ثمن الشراء وأية نفقات مباشرة متعلقة به والتى تشمل على سبيل المثال  عقاريال

 تم وإذا. ة وغيرها من تكلفة المعاملة القانونية وضرائب نقل الملكيالسمسرة واألتعاب
التكلفة  تتمثلف فيما يجاوز شروط االئتمان العادية، العقاريتأجيل سداد قيمة االستثمار 

تثمار ــ اسإنشاءلفة ـفى القيمة الحالية لكل المدفوعات المستقبلية، ويتم تحديد تك
  " .١٤-١٧ "إلى" ١٠- ١٧"مناً للفقرات ـ طبقةرفة المنشأ بمعاريعق

  .ملغاة ٦-١٦
   األولىلالعتراف الالحقالقياس 

 – اإلهالك –استخدام نموذج التكلفة ثابتة بكأصول   االستثمار العقارييتم قياس ٧-١٦
  .)١٧(االضمحالل كما ورد فى القسم 
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  التحويالت
  .ملغاة ٨-١٦
 الذى يفى فيه اعتباراً من التاريخ تتم التحويالت من والى االستثمار العقاري فقط ٩-١٦

  . تعريف االستثمار العقاريالعقار أو يتوقف فيه عن استيفاء 
  االفصاح

  : على المنشأة اإلفصاح عما يلي لكل االستثمارات العقارية ١٠-١٦
قيود وجود أو  قيود على تحقق قيمة االستثمار العقاري وقيمة هذه القيود أيةوجود   ) أ(

 .البيعمن المتحصالت  وأ اإليراد تحصيل عملية على

االلتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير أو صيانة أو تحسين االستثمارات   ) ب(
 .العقارية

 تبين بطريقة أن، على الفترة تسوية رصيد االستثمار العقاري فى بداية ونهاية ) ج(
  :منفصلة

اإلضافات، مع اإلفصاح المنفصل عن اإلضافات الناتجة عن االقتناء نتيجة  )١(
  .ميع األعمالعمليات تج

 .التحويالت من والى المخزون والعقارات المشغولة بمعرفة المالك )٢(

 .اية تغييرات أخرى )٣(

 .غير مطلوب عرض هذه التسوية عن الفترات السابقة فى أرقام المقارنةو

  .ملغاة ١١-١٦
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  )١٧(قسم 
  الثابتة األصول

  
  نطاق هذا القسم

  . الثابتة األصول عن المحاسبةيطبق هذا القسم فى  ١-١٧
  :   التى ملموسة الاألصول هى الثابتة األصول   ٢-١٧

 التأجير أو  السلع والخدماتلتوريدو  بها لغرض االستخدام فى االنتاج أيحتفظ ) أ( 
  .يةلألغراض اإلدار أو  للغير

  .ستخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدةتوقع امن الميكون   )ب(و      
 :  ال تشملالثابتة األصول ٣-١٧

 ) "٣٤(قسم رقم  راجع (النشاط الزراعى المرتبطة ب الحيوية األصول   ) أ(
  ) "األنشطة المتخصصة

يماثلها  ا ومالبترول والغازات الطبيعيةمثل معادن  الواحتياطياتحقوق التعدين  ) ب(أو
   .لمتجددة غير امن الموارد

  االعتراف
 تحديد ما إذا  في"٢٧-٢" ة الفقر فية االعتراف الواردشروط  أن تطبقالمنشأةعلى  ٤-١٧

 المنشأة لذلك على ،من عدمه الثابتة  األصول االعتراف بأى بند من بنود يجبكان 
  :   دمانع فقطكأصل  الثابتة األصول بند من بنود يفة أاالعتراف بتكل

  .ةاستخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأن يحقق  أالمتوقعيكون من  )أ  (
   .يعتمد عليهاأة قياس تكلفة إقتناء البند بدرجة يمكن للمنش ) ب(و

 كمخزون على أن تحمل  عادةقطع الغيار ومعدات الصيانةاالعتراف بيتم  ٥-١٧
وكذا المعدات ن قطع الغيار الرئيسية ومع هذا فإ. االستخداممصروفات عند ك

 استخدامها المنشأة عندما تتوقع فتعتبر كأصول ثابتةالجاهزة للتشغيل االحتياطية 
تخدام قطع الغيار عندما يكون اسكذلك الحال و،  ة واحدة محاسبيخالل أكثر من فترة

  . ثابتة ، فيتم اعتبارها أصوالًالثابتة األصولحد واالدوات مرتبطاً فقط باستخدام أ
لى ع الثابتة األصول لبعض لرئيسيةالمكونات اقد يتطلب األمر استبدال بعض  ٦-١٧

بإضافة تكلفة المنشأة  تقوم وفى هذه الحالة .)سقف المبنى(مثل دورية  فترات زمنية
بمجرد تحمل تلك التكلفة وذلك إذا كان من  لألصل الدفترية القيمة إلىاالستبدال 
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. إضافية للمنشأة  منافع مستقبلية استبدالها الجديدة التى تم المتوقع أن تحقق األجزاء 
 "٢٧-١٧" من طبقا للفقراتالقديمة ألجزاء المستبدلة ل قيمة دفترية ية أاستبعاديتم و

  ."٣٠-١٧" إلى
 لبعض رئيسيةالمكونات ما إذا كانت ال فى حالة هنأ على "١٦-١٧" الفقرةوتنص 
  ،بينها فى نمط استهالك منافعها االقتصاديةفيما تختلف جوهرياً  الثابتة األصول

 مكون كل إهالكو الرئيسية مكوناته على لألصل ألولية بتوزيع التكلفة االمنشأة تقوم
  .منفصل على عمره االنتاجى

 على سبيل باخرة (الثابتة األصول بند من قد يكون أحد شروط استمرار تشغيل أي ٧-١٧
 للكشف عن االعطال والعيوب بغض ةرئيسي  دوريةفحوصاتبعمل  القيام) المثال

 من  وعند القيام بكل عملية.البند من عدمهذا جزاء من هأالنظر عن إستبدال 
 الدفترية القيمةهذه يتم إضافة تكاليف هذا الفحص على  الرئيسية عمليات الفحص
 أى قيمة استبعاد ويتم . االعتراف شروط ومتطلبات استيفاء بشرطلألصل وذلك 

عما إذا كانت تكلفة ويتم هذا بغض النظر  . من تكاليف الفحص السابقةدفترية متبقي
 وفى .إنشاؤه أو األصل تم فيها إقتناء ة التيالمعاملقد تم تحديدها فى الفحص السابق 

شر  كمؤحالة الضرورة يمكن استخدام التكلفة المقدرة ألي فحص مستقبلي مشابه
  .إنشاء األصلو  عند اقتناء أالمناسبة الفحص لتقدير تكلفة

بالمحاسبة عنها  أن تقوم المنشأة وعلى  منفصلة أصوالًتعتبر األراضي والمباني ٨-١٧
 . معاًااقتنائهمحتى لو تم  بصورة منفصلة 

  القياس عند االعتراف
 .به كأصل ثابتاألولى  عند االعتراف  بتكلفتهالثابتة األصول بند من بنود يتم قياس أي ٩- ١٧

  عناصر التكلفة
 : كل من العناصر التالية الثابتاألصل تتضمن تكلفة ١٠-١٧

لشراء  ورسوم االستيراد وضرائب االعموالت ،وسعر شرائه شامال الرسوم القانونية   ) أ(
 .القيمة و تخفيض في خصم تجارى أمستردة بعد استنزال أيالر غي

 يتم تشغيله بها  التي إلى الحالةاألصلخرى تستلزمها عملية تجهيز  تكلفة مباشرة أأي  ) ب(
تضمن ين يمكن أو  ،جله كما حددته اإلدارةاقتنى من أعه وفى الغرض الذى فى موق

  .تكلفة االختبار والتجميع والتركيبليم ووالتس إعداد الموقع المرتبطة بتكاليفال اهذ



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣٣٤

لى  إاألصل المقام عليه هذاصل وإعادة تسوية الموقع األلفك وإزالة  المقدرة التكلفة  ) ج(
كنتيجة أو  األصل بذلك إما عند إقتناء المنشأةزام لت وذلك في حالة احالته األصلية

 بإنتاج المخزون خالل ال تتعلق ألغراض خالل فترة معينةالستخدام األصل الحقاً 
 . ةتلك الفتر

 إدراجها المنشأةوعلى . الثابتة األصول ضمن تكلفة بند  التاليةالتكاليف ال تدخل  ١١-١٧
 :مباشرة ضمن المصروفات عند حدوثها

   جديدتتاح موقعافتكلفة     ) أ(
 واألنشطة اإلعالنات تكلفة بما فى ذلك (  جديدةتكلفة تقديم منتج او خدمة  ) ب(

  ).يةالدعائ
تشمل ( جديدة من العمالء موقع جديد أو مع طبقة فى بنشاطتكلفة القيام   ) ج(

  ).تكلفة تدريب العاملين
  .ةغير المباشرالعامة  وعناصر التكاليف المصروفات اإلدارية  ) د(
  .ملغاة)   هـ(

 التى قد تحدث خالل  بعمليات التشغيل العرضيالمرتبطة والمصروفات إليراداتا ١٢-١٧
األرباح  يتم االعتراف بها فى الثابتة األصول التطوير لبند من بنود  أواإلنشاءفترة 

لوضع   كانت هذه العمليات غير ضرورية إذاو مصروفأ كإيراد أو الخسائر
  .لهالمخطط لتشغيل ل جاهزاًا  يصبح عليه فى الموقع وفى الحالة التياألصل

  التكلفة قياس
سعره نقدا فى تاريخ االعتراف المعادل ل هى الثابتة األصول بند من بنود يأتكلفة  ١٣-١٧

 فإن تتجاوز الشروط االئتمانية العادية ة لفتراألصلما يؤجل سداد ثمن د وعن، به
 .تقبليةالمس لكل المدفوعات ة الحاليةساس القيمأ تحسب على األصلتكلفة هذا 

  األصولتبادل 
بأصل أو  عن طريق إستبداله الثابتة األصول بند أو أكثر من بنود اقتناءقد يتم  ١٤-١٧

. يةنقدالنقدية وغير الصول األنقدية أو بمجموعة من ال غير بمجموعة من األصول
  :لم  ماله  العادلة القيمة باألصل تكلفة مثل هذا وفى هذه الحالة يتم قياس
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 .بادل للجوهر التجارىتفتقد عملية الت  ) أ(

 األصل المقتنى واألصل العادلة لكل من القيمة قياس يكون من الممكن) ب(أو       
 األصل يتم قياس تكلفة فى هذه الحالة و.يعتمد عليه بشكل المتنازل عنه

  .المتنازل عنه  لألصل الدفترية بالقيمةالمقتنى 
   بعد القياس األولى األصلتحديد قيمة 

  بعد االعتراف األولى بالتكلفةالثابتة األصولبنود  بند من قياس كلب أةالمنش تقوم ١٥-١٧
 المنشأةعلى  و.المجمعة خسائر االضمحاللو اإلهالك منها مجمع مطروحاً

عن الفترة التى  األرباح أو الخسائر فى اليومية األصلاالعتراف بنفقات خدمة 
 .تتحمل فيها تلك النفقات

  اإلهالك
 رئيسيةالمكونات ال  نمط استهالك المنافع االقتصادية بيناًجوهري عندما يختلف ١٦-١٧

 على لألصل األولية  أن تقوم بتوزيع التكلفةالمنشأة على ،الثابتة األصوللبعض 
 المكونات أما . على عمره االنتاجى منفصلمكون كل إهالكو الرئيسية مكوناته
 -  االستثناءات  على عمرها االنتاجى كأصل منفصل مع بعضهاإهالك فيتم األخرى

عمر  حيث أن األرض ليس لها – مثل المحاجر والمواقع المستخدمة لمقالب النفايات
  .افتراضى محدد ولذلك فهى ال تهلك 

ن يتم  أهذا المعيار من خرآلم يتطلب قسم   ماللفترة كمصروف اإلهالكتحمل قيمة  ١٧-١٧
 إهالكحالة إضافة : ومثال ذلك. أحد األصول كجزء من تكلفة اإلهالكتحميل قيمة 

  .)"المخزون" )١٣(قسم ال راجع( ضمن تكلفة المخزون ةالمصنع والمعدات الصناعي
  اإلهالك وفترة هالك لإلالقابلة القيمة

 على  منتظمةة بطريقالثابتة األصول ألى أصل من هالك لإلالقابلة القيمةتحمل  ١٨-١٧
 .مدار العمر االنتاجى المقدر لالصل الثابت

 التآكل عوامل و األصل مثل التغير فى كيفية إستخدام -عوامل  البعضقد تشير  ١٩-١٧
 سعر السوق يا جديدة والتغير في ظهور تكنولوجو متوقعةالوالتقادم الجوهرية غير 

تاريخ للقوائم  قربمنذ أ قد تغير لألصل اإلنتاجى العمر أو ة التخريديالقيمةن  أ-
 فإذا  مراجعة تقديراتها السابقةنشأةالمعلى ،عند توافر مثل تلك المؤشرات و.المالية

 وطريقة ة التخريديالقيمة يتم تعديل ة التوقعات السابقعن ليةاختلفت التوقعات الحا
  . حسب األحوالاإلنتاجى العمر أو اإلهالك
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 اإلهالك وطريقة ة التخريديالقيمةر فى  عن التغيالمحاسبة تقوم بأن المنشأةى ـعلو
  "١٥-١٠" من ات طبقا للفقرالتقدير المحاسبي ير فييغ كت المقدراإلنتاجى العمر أو

  ".١٨-١٠"  إلى
 عندما يكون فى مكانه وحالته أي،  لالستخدام  عندما يكون متاحاًاألصل إهالكيبدأ  ٢٠-١٧

 إهالك يتوقفواإلدارة ،  حددتها لتشغيل بالطريقة التيل جاهزاالتى يصبح عليها 
  .استبعاده من الدفاتر عندما يتم األصل

عندما يصبح  عن العمل النشط اال متوقفاً أو  عاطالًاألصل عندما يصبح  يتم ذلكوال
 فى المستخدمةنتاج هى ؛ ومع هذا إذا كانت طريقة وحدات اإل بالكامل مهلكاًاألصل 
يكون هناك   عندما ال يصبح صفراً يمكن أناإلهالك فإن مصروف اإلهالكحساب 

ستمر توقف اإلنتاج أو انخفاضه بشكل غير أنه إذا كان من المتوقع أن ي.إنتاج
، فإنه يجب  المقدر لهجوهرى بحيث ال يتاح إهالك األصل خالل العمر اإلنتاجى

مثل التقادم ) االستخدامبخالف عامل (حساب أهالك لألصل لمقابلة العوامل األخرى 
  .والقيود القانونية

د العمر االنتاجى المقدر  االعتبار عند تحديأخذ جميع العوامل اآلتية في المنشأةعلى  ٢١-١٧
 :لالصل 

 ويقدر هذا االستخدام فى ضوء الطاقة المنشأة من قبل لألصلاالستخدام المتوقع   ) أ(
  .األصل من المتوقعةو المخرجات أ

 المادى المتوقع الذى يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التى التآكل  ) ب(
 األصل على والمحافظة والصيانة لإلصالح المنشأة وبرامج األصليستخدم فيها 

  .فى اإلنتاج استخدامهعدم   خالل فترة تهوصيان
ير فى الطلب على المنتج و تغأ اإلنتاج تحسنو أالتقادم الفنى الناتج عن تغير   ) ج(

  .األصل عن استخدام او الخدمة الناتجة
  .األصل على استخدام المفروضةفى حكمها   ماأو القانونيةالقيود   ) د(

  اإلهالك ةقيطر
ن تستفيد به  المتوقع أالنمطتى تعكس  الاإلهالك تختار طريقة أن المنشأةعلى  ٢٢-١٧

  :  التى يمكن استخدامهااإلهالكطرق وتشمل  .لألصل  من المنافع االقتصاديةالمنشأة
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  طريقة القسط الثابت  
  طريقة القسط المتناقص  
  ات المنتجة تعتمد على استخدام األصل مثل طريقة عدد الوحدطريقة 

 فىنهاية الفترة المالية تاريخ  آخرجوهرى منذ  اختالف على حدوثإذا توفر مؤشر  ٢٣-١٧
على  ف ، لألصل فى إستخدام المنفعة المستقبليةالمنشأة الذى كانت تتوقعه النمط

 فإذا اختلفت التوقعات المستخدمة الحالية اإلهالك تقوم بمراجعة طريقة أن المنشأة
 الجديد الستخدام النمط لتعكس اإلهالك يتم تعديل طريقة وقعاًعما كان متالحالية 

  .ألصلل المنفعة المستقبلية
 رات المحاسبيةكتغيير فى التقدي  عن هذه التغيراتبالمحاسبة تقوم أن المنشأةعلى و

  ".١٨- ١٠ "إلى" ١٥-١٠"من للفقرات طبقا 
  األصولاالضمحالل فى قيمة 

  األصولة  وقياس االضمحالل فى قيماالعتراف
 نهاية كل فترةتاريخ فى " األصول اضمحالل ")٢٧( تطبيق القسم رقم المنشأةعلى  ٢٤-١٧

ألصول ا من بنود  بند أو مجموعة قد حدث اضمحالل فىإذا كان لتحديد ما. ةمالي
 الدفترية القيمة بمراجعة المنشأةقيام وتوقيت كيفية ) ٢٧(القسم يشرح و .الثابتة

  ، لألصل خالل عمره االنتاجىاالستردادية القيمةل من وكذلك تحديد ك ، الصولها 
 الخسارة وتوقيت حساب رد ، االضمحالل عن ة الناتجةالخسارتوقيت حساب و

  .األصلفى قيمة  االضمحالل عن الناتجة
  األصولالتعويض عن االضمحالل فى قيمة 

 لبنود التعويض من طرف ثالثقيمة  األرباح أو الخسائرعلى المنشأة أن تدرج فى  ٢٥-١٧
 التنازل عنهام و تدت أ فق التى حدث اضمحالل فى قيمتها أو التيالثابتة األصول
 . مستحقاً هذا التعويضيعتبرعندما 

  لبيعا المحتفظ بها بغرض الثابتة األصول
 األصل فى حالة تخطيط المنشأة للتخلص من هن على أ")و (٩- ٢٧" الفقرةتنص   ٢٦-١٧

 على االضمحالل مما يؤدى اًمؤشرذلك  يعتبر ، السابق توقعه قبل تاريخ استبعاده 
حدث قد ذا كان  لغرض تحديد ما إلألصل ةستردادي اإلالقيمة حسابالى ضرورة 
 .أم ال ه قيمتاضمحالل في
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  االستبعاد من الدفاتر
 : من الدفاترالثابتة األصول لبند من بنود الدفترية القيمة استبعاد يتم ٢٧-١٧

  .التخلص منهعند   ) أ(
 منه سواء من ة مستقبليةقتصاديية منافع اأالحصول على فى حالة عدم توقع ) ب(      أو 

 .البيعو أستخدام اال

 من الدفاتر األصل عن استبعاد الناتجةالخسائر  وأ باألرباح ف تعترأن المنشأةعلى  ٢٨-١٧
عقود  ") ٢٠(لم يتطلب قسم رقم  ما (األصل عند استبعاد األرباح أو الخسائرفى 

رباح يتم تصنيف هذه األ حيث ال) ك فى حالة البيع وإعادة التأجيرغير ذل" التأجير
 .كإيرادات

 تطبيق شروط المنشأة على  ،الثابتة األصولتحديد تاريخ استبعاد بند من بنود  فى ٢٩-١٧
قسم اليطبق و.  فى االعتراف بااليراد عن البضاعة المباعة"اإليراد ")٢٣(القسم 

  .جير البيع وإعادة التأ عن طريقاألصل الستبعاد  بالنسبة)٢٠(
 األصول عن استبعاد بند من بنود الناتجةالخسائر  وأ األرباح تحديد المنشأةعلى  ٣٠-١٧

 . للبندالدفترية القيمة وجد و بين صافى عائد االستبعاد إنساس الفرق على أالثابتة

  االفصاح
 ولــاألص من مجموعات وعةــ تفصح عما يلى لكل مجمأن المنشأةعلى  ٣١-١٧

  :")أ (١١-٤" ة وطبقا للفقرالثابتة

  .الدفترية القيمةلتحديد إجمالى أساس القياس المستخدم   ) أ(
  .المستخدمة اإلهالكطرق   ) ب(
  .المستخدمة اإلهالك معدالت أو ة المقدراإلنتاجية األعمار  ) ج(
 عن الناتجة الخسارةمجمع و اإلهالك ومجمع الدفترية القيمة إجمالي  ) د(

  .فترة فى بداية ونهاية الاألصلاضمحالل قيمة 
يلى  ما فيه  يظهر  فى بداية ونهاية الفترةالدفترية القيمة يوضح بيان) هـ(

  :بصورة منفصلة
  اإلضافات )١(
  االستبعادات )٢(
  تجميع األعمال نتيجة المقتناة األصول )٣(
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  .ملغاة )٤(
فى األرباح أو  ردها أو القيمة عن اضمحالل الناشئة الخسارة )٥(

  )٢٧( طبقا للقسم الخسائر
  اإلهالك )٦(
 خرى أتغييراتأية  )٧(

  . عن الفترات السابقة فى أرقام المقارنةالبيان اوغير مطلوب عرض هذ
 : عما يلى أيضا تفصح أن على المنشأة ٣٢-١٧

 وقيمة هذه القيود وكذا الثابتة األصولمدى وجود أية قيود على ملكية   ) أ(
  .لتزامات كضمان ألي ا المرهونةالثابتة األصولاالفصاح عن 

  .الثابتة األصولناء قتقيمة االرتباطات التعاقدية ال  ) ب(
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  )١٨(قسم 
  الشهرة فيما عدا ملموسةالغير  األصول

  
   القسم هذانطاق

ما عدا ـ فيملموسة غير الولـاألصكافة  عن بةـالمحاس فييطبق هذا القسم  ١-١٨
 ملموسةالغير  األصولو) "الشهرة واألعمالتجميع  " )١٩(قسم ال راجع (رةـالشه

 "المخزون " )١٣(سم قال راجع( بغرض البيع فى سياق النشاط المعتاد المحتفظ بها
 .)"يراداإل ) "٢٣(قسم الو

 . وليس له وجود مادىعة غير نقديةذا طبيمحدد صل  غير الملموس هو أاألصل ٢-١٨

  :عندما األصل  مثل هذا            ويمكن تحديد
و  أو بيعه أالمنشأةأى يمكن فصله أو عزله عن  ، يكون قابال للفصل  ) أ(

 تبادله سواء بشكل  أوه أو تأجيرهباستخدامالترخيص منح التنازل عنه أو 
  .منفرد أو مع عقد أو أصل أو التزام ذا صله

النظر عن  بغض أ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونيةينش) ب (وأ     
 أو عن أى المنشأةهذه الحقوق أو فصلها عن مدى إمكانية التنازل عن 
 .حقوق أو التزامات أخرى

 :تشمل ال ملموسةالغير  األصول ٣-١٨

  المالية األصول) أ(          
 والغاز الطبيعى مثل البترول  الثروات المعدنيةواحتياطياتقوق التعدين ح) ب(أو  

 .والموارد غير المتجددة المشابهة

  االعتراف 
  ملموسةالغير  األصولعتراف ب لالالمبدأ العام

تحديد ما إذا كان ى  ف"٢٧- ٢" الواردة بالفقرة  االعترافشروط تطبيق المنشأةعلى  ٤-١٨
 األصل بتعترف المنشأةلذلك .  من عدمه   غير الملموساألصلبسيتم االعتراف 

  :كأصل عند توافر الشروط التالية مجتمعة غير الملموس
 منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن المنشأة تتدفق الى أن المتوقعكان من   ) أ(

 .األصل تنسب إلي
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  .يعتمد عليها بدرجة األصل  أو قيمةكان من الممكن قياس تكلفة   ) ب(

 .عن نفقات تم إنفاقها داخلياً على بند غير ملموس ناتج األصليكون  الأ  ) ج(

 افتراضات باستخدام تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية احتمال تقدير المنشأةعلى  ٥-١٨
 للظروف المنشأة إدارة  تقدير تقوم بهأفضل تمثل  وموثقة بحيثمعقولة منطقية

  . لألصلاالفتراضى خالل العمر التى سوف تسود االقتصادية
 ستخداممنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة با تدفق ال درجة الثقة فيالمنشأة تقدر ٦-١٨

 األدلةولى مع ترجيح  وقت االعتراف األالتى كانت متاحة على أساس األدلة األصل
  .الخارجية

  التوقع مستوفيه لشـروطكل على حده قتناةالم ملموسةالغير  تعتبر األصول ٧-١٨
 .)"أ(٤-١٨"الواردة بالفقرة بتلك األصول والعتراف  لةالالزم

   كجزء من تجميع االعمالاالقتناء
 ضمن تجميع االعمال فمن الطبيعى أن يتم فى حالة إقتناء أى أصل غير ملموس ٨-١٨

 يعتمد عليهادرجة بقياسها  له يمكن العادلة القيمةن  ألاالعتراف به كأصل نظراً
 ضمن المقتناة ملموسةالغير   األصولمع هذا ال يتم االعتراف بو ،  بدرجة كافية

يمكن ال إال أنه  عندما تكون ناشئه عن حقوق تعاقدية أو قانونية تجميع االعمال 
  :األصل ألن يعتمد عليها بدرجة قيمتها العادلة قياس
  .الشهرة عن قابل للفصلغير   ) أ(

 أو دليل عن معامالت  ولكن ال يوجد خلفية سابقةالشهرةكن فصله عن يم) ب(أو       
 القيمة عملية تقدير ومن ثم تصبح شابهةم صولأل أو األصولتبادل لنفس 

  . على متغيرات غير قابله للقياس معتمدةالعادلة
   األولى القياس

  .بالتكلفة غير الملموس أوليا األصل قياس المنشأةعلى  ٩-١٨
  ردالمنف قتناءاال

  :ملموس الذى يتم إقتناءه منفرداًالير  غاألصلتتضمن تكلفة  ١٠-١٨
 غير المشترياتة وضرائب يما فى ذلك الرسوم الجمركسعر شراؤه ب   ) أ(

 .المستردة بعد استنزال أى خصم تجارى أو تخفيض فى القيمة
 فى الغرض الذى لالستخدام األصل بإعداد ة متعلق تكاليف مباشرة أية   ) ب(

  .أقتنى من أجله
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   كجزء من تجميع االعمالقتناءاال
 األصلفى حالة إقتناء أى أصل غير ملموس ضمن تجميع االعمال فإن تكلفة هذا  ١١-١٨

 . فى تاريخ االقتناءالعادلةهى قيمته 
  ة حكوميمنحةعن طريق  االقتناء

 األصل فإن تكلفة هذا  غير الملموس عن طريق منحة حكوميةاألصل اقتناءتم إذا  ١٢-١٨
بقا للقسم  أو عند استحقاقها طتاريخ الحصول على المنحة فى العادلة قيمته هي

 ويتبع احياناً كبديل آخر أثبات قيمة المنحة واألصل بقيمة ."المنح الحكومية" )٢٤(
 رمزية 
  األصولتبادل 

أو أصول غير مقابل أصل إما قتناء أصل غير ملموس عن طريق التبادل  قد يتم ا ١٣-١٨
 تكلفة هذا وتقيس المنشأة النقدية وغير نقديةال األصولمجموعة من مقابل نقدية أو 

 :لم  ماالعادلة غير الملموس بقيمته األصل
  .تجارىالجوهر لل معاملة التبادل تفتقد   ) أ(

 لألصل الموضوعى سواء بالنسبة للقياس ةل غير قابالعادلة القيمةتكون ) ب(أو 
 ألصلاتكلفة  يتم قياس فى هذه الحالةف ،  المتنازل عنهصلالمقتنى أو لأل

   . لألصل المتنازل عنهالدفترية القيمةالمقتنى ب
   داخلياًالمتولدة ملموسةالغير  األصول

  بما فى ذلك– على بند غير ملموس  داخلياًالمتكبدة أن تعترف بالنفقات المنشأةعلى  ١٤-١٨
شكل تلم   كمصروف فور إنفاقها ما-  نشطة البحوث والتطويركل النفقات على أ

 .المعيار ا فى هذ الواردة  شروط االعترافيستوفى خرآصل أ من تكلفة اًجزء
 كمصروف وال  بالنفقات التاليةثلة تطبيق الفقرة السابقة قيام المنشأة باالعترافممن أ ١٥-١٨

   :ملموسة كأصول غير بها افيتم االعتر
فى  المماثلةوقائمة العمالء والبنود العالمات والشعارات وحقوق االصدار   ) أ(

  .ياًالجوهر والمتولدة داخل
تشمل تكاليف التأسيس مثل التكاليف القانونية  بدء النشاط والتى تكاليف  ) ب(

النفقات و تأسيس كيان قانونى جديد ؛ دتعاب والرسوم التى يتم إنفاقها عنواأل
 منتجات لطرحالتى يتم إنفاقها الفتتاح نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو 

 .ء النشاط على بديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقةجد
 .أنشطة التدريب  ) ج(
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 .أنشطة اإلعالن والترويج  ) د(

  . أو جزء منهاالمنشأة إعادة تنظيم كل أونقل مقر ) هـ(
  . داخلياًالمتولدة الشهرة) و(

 عندما  أصالًباعتبارها  مقدماًاالعتراف بالمبالغ المدفوعة "١٥- ١٨" ةالفقرال تمنع  ١٦-١٨
 . أو أداء الخدمات البضاعةمقدماً قبل تسليمقد تم يكون السداد 

   كأصوليعترف بها السابقة ال المصروفات
إذا ما تم خالل فترة مالية سابقة االعتراف األولى بإنفاق على بند غير ملموس كمصروف  ١٧- ١٨

 .فإن ذلك اإلنفاق ال يجوز االعتراف به فى تاريخ الحق كجزء من تكلفة أصل
  القياس بعد االعتراف

إستهالكها  منها مجمع مخصوماًبالتكلفة  ملموسةال غير األصول قياس المنشأةعلى  ١٨-١٨
 ويوضح القسم االستهالكمتطلبات ويوضح هذا القسم   .اضمحاللهاومجمع خسائر 

  .متطلبات االعتراف بخسائر االضمحالل  "اضمحالل األصول)  "٢٧(
  العمر االنتاجىمدار االستهالك على 

و  . نتاجى محدد عمر إذات ملموسةال غير األصول  كلتعتبر المعيار ألغراض هذا ١٩-١٨
 الناتج عن حقوق قانونية ملموسةالغير  لألصول اإلنتاجىالعمر يجب أن يتعدى  ال

  للفترة المتوقعةقل طبقاً ولكن يمكن ان تكون أالقانونية أو التعاقديةالفترة أو تعاقدية 
 على شرط  تنطويلحقوق التعاقدية أو القانونية كانت اإذا أما . األصلالستخدام 
 فترةأيضاً ملموس سوف يشمل الغير جديد فإن العمر االنتاجى لألصل يسمح بالت

 سوف تقوم بالتجديد المنشأةن أفقط عندما يكون هناك دليل يؤكد  التجديد )فترات(
  .بدون تكلفة جوهرية

يعتمد  بدرجة ألصل غير ملموس تقدير العمر االنتاجى من المنشأة لم تتمكن إذا ٢٠-١٨
 . سنوات١٠ هو لهذا األصل  العمر اإلنتاجيفيفترض أن ليهاع

  فترة وطريقة االستهالك 
ريقة ملموس بطالغير  صلالخاصة باأل لالستهالك القابلة القيمة توزيع المنشأةعلى  ٢١-١٨

 ةاستهالك كل فترويعترف بعبء  .عمره اإلنتاجى المقدرمنتظمة على مدار 
بها ضمن االعتراف ن يتم ألمعيار  من هذا ا آخرلم يتطلب قسم  كمصروف ما

 .   مثل المخزون أو األصول الثابتةآخر تكلفة أصل
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ى عندما يكون  لالستخدام أ غير الملموس متاحاًاألصليبدأ االستهالك عندما يكون  ٢٢-١٨
 ويتوقف . اإلدارةحددتها بالطريقة التي باستخدامهتسمح  ته التى وحالهفى مكان

 تختار طريقة االستهالك أن المنشأة وعلى .ألصلااستبعاد االستهالك عندما يتم 
 . لألصل  المستقبليةاالقتصادية المنافع المنشأةالتى تعكس النمط الذى تستهلك به 

يعتمد عليها ،  بدرجة األصل تحديد النمط الذى تستهلك به  المنشأةاذا لم تستطيع
 .الثابت طريقة القسط فتقوم المنشأة باستخدام

  المتبقية القيمة
 : حالةال فيإ  لألصل غير الملموس تساوى صفراًالمتبقية القيمةن أفترض ي ٢٣-١٨

  .اإلنتاجى فى نهاية عمره األصلتعهد طرف ثالث بشراء   ) أ(
   : و  لألصلةتواجد سوق نشط) ب (    أو

  . النشطةتلك السوق باالسترشاد ب المتبقية القيمةيمكن تحديد  )١(
ة في نهاية العمر تمل أن توجد مثل تلك السوق النشطمن المح) ٢( و

 . لألصلاإلنتاجي
  فترة االستهالك وطريقته  النظر فى إعادة

الملموس والتقدم غير  األصلاستخدام طريقة التغير فى   لوجود عوامل مثلنظراً ٢٤-١٨
 اًلعوامل يمكن أن تكون مؤشرا هذه فإن،  سعار السوقالتكنولوجي والتغير فى أ

  أو مدة االستفادة المتوقعة من األصلسلألصل غير الملمو المتبقية القيمةن على أ
تلك المؤشرات فإذا كانت مثل .  مالية نهاية فترة تاريخ قرب قد تغيرت منذ أ

التوقعات الحالية  فإذا كانت عة تقديراتها السابقة مراجالمنشأة ، يكون على موجودة
ستهالك أو وطريقة االالمقدرة  المتبقية القيمة فيتم تعديل تختلف عن توقعاتها السابقة

 القيمة عن التغيير فى طريقة االستهالك والمحاسبةويتم .  المقدرالعمر اإلنتاجي
 طبقا المحاسبيةالتقديرات  في باعتبارها تغييراً اإلنتاجىوالعمر   المقدرة المتبقية

  ." ١٨- ١٠"  إلى"١٥-١٠" من  اتللفقر
   خسائر االضمحالل– الدفترية القيمةاسترداد 

الذى  )٢٧( القسم المنشأةتطبق ،  قد أضمحل غير الملموساألصل ذا كانما إلتحديد  ٢٥-١٨
لتلك األصول  الدفترية القيمة بإعادة النظر فى المنشأةكيف تقوم و  متىيوضح

 عن الناتجة بالخسارة ومتى تقوم باالعتراف لالسترداد القابلة القيمةوكيف تحدد 
 .ردها أو القيمةاضمحالل 
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  التصرف فيه وأ األصل توقف استغالل
 

و خسائر ويتم االعتراف بأرباح أ من الدفاتر  غير الملموس األصل يتم استبعاد ٢٦-١٨
  :ماعند فى األرباح أو الخسائراالستبعاد 

  .التصرف فيهيتم   )أ    (
و  تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أيصبح من غير المتوقع) ب(أو 

 .التصرف فيه مستقبالً

  اإلفصاح
   :       ملموسة غير الاألصول من فئات فئةيلى لكل  ماعن تفصح  أى المنشأةعل ٢٧-١٨

 .دمةو معدالت االستهالك المستخ أاإلنتاجية األعمار  ) أ(

 .طرق االستهالك المستخدمة  ) ب(
فى كل ) ومجمع االضمحالل( ومجمع االستهالك الدفترية القيمة إجمالي  ) ج(

 .تهاونهاي  الفترةمن بداية

 فى ملموسة غير الاألصول استهالك اهدرج ضمن أالتىبنود ال أوبند ال  ) د(
 .الخسائر وأقائمة األرباح 

 :اً به بصورة منفصلة كل من  موضح فى بداية ونهاية الفترةالدفترية القيمةبيان ب) هـ(

 .اإلضافات )١(

 .االستبعادات )٢(

 .االقتناء نتيجة تجميع االعمال )٣(

 .االستهالك )٤(
 .خسائر االضمحالل )٥(

 .األخرىالتغييرات  )٦(

  .. عن الفترات السابقة فى أرقام المقارنةالبيان اوب عرض هذوغير مطل
  : يلي أيضا عماتفصحن  أالمنشأةعلى  ٢٨-١٨

فترة االستهالك المتبقيه له  والدفتريةوصف لألصل غير الملموس وقيمته   ) أ(
 . للمنشأةللقوائم المالية لألصل أهمية نسبية عندما يكون بصورة منفردة
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المعترف  و عن طريق منح حكوميةمقتناةال ملموسةغير ال لألصول بالنسبة  ) ب(
   :عن المنشأةتفصح )  "١٢-١٨" الفقرة راجع (العادلة القيمة بأولياًبها 

 .األصول لهذه أولياً المعترف بها العادلة القيمة )١(

  .األصول لهذه الدفترية القيمة) ٢(و     
ا  التى توجد قيود على حقوق ملكيتهملموسة لألصول غير الالدفترية القيمة  ) ج(

 . كضمان لإللتزاماتالمرهونة ملموسة لألصول غير الالدفترية القيمةوكذا 

 .ملموسة غير الاألصول المترتبة على اقتناءقيمة االرتباطات التعاقدية   ) د(

 تفصح عن اجمالى المبالغ التى تم انفاقها على البحوث والتطوير أن على المنشأة ٢٩-١٨
رسملتها ضمن تكلفة التى لم يتم  والفترةالتى تم االعتراف بها كمصروفات خالل و

  . المعيارالواردة فى هذا شروط االعتراف أصل آخر ينطبق عليه
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  )١٩(قسم 
 الشهرة واألعمالتجميع 

 
 نطاق هذا القسم

إرشادات عن تحديد المنشأة وفر يو،  عمالاألتجميع المحاسبة عن يطبق هذا القسم فى  ١-١٩
توزيع تكلفة التجميع على األصول المقتناة  والمقتنية وقياس تكلفة عملية تجميع األعمال

 المحاسبة عن الشهرة يغطىكما . تحملهاوااللتزامات وااللتزامات المحتملة التي تم 
  .ما بعد ذلكفيوالمحاسبة عنها  تجميع األعمال فى تاريخالناشئة 

  : هذا القسم المحاسبة عن جميع عمليات تجميع األعمال فيما عدايشرح   ٢-١٩
تعنى  و.واحدةأو شركات تخضع لسيطرة شآت  يتضمن منالذي تجميع األعمال )أ(

المنشآت أو األعمال التي يتم تجميعها إلى سيطرة خضوع  الواحدةالسيطرة 
  .وأن ال تكون هذه السيطرة مؤقتة عملية التجميع  وبعدنفس الطرف قبل

  .تكوين مشروع مشترك )ب(
  .نشاط أعمالاقتناء مجموعة من األصول ال تمثل  )ج(

  األعمالتجميع  عملية تعريف
 واحدة معدة منشأة منفصلة لتكوين مالأنشطة أع أو منشآت هو تجميع األعمالتجميع   ٣-١٩

 المنشأةهي  واحدة منشأة  حصول عمليات التجميعمعظم وينتج عن .للقوائم المالية
يكون تاريخ  و،) المقتناةالمنشأة( أكثر وأ أعمالنشاط المقتنية على سيطرة على 

  .المنشأة المقتناةعلى تتحقق فيه للمنشأة المقتنية سيطرة فعلية االقتناء هو التاريخ الذي 
 ضرائبية قانونية أو طبقاً لمقتضيات بطرق متنوعة تتحدد األعماليمكن أن يتم تجميع  ٤-١٩

 بشراء حقوق ملكية منشأةقيام  يكون ذلك عن طريق وقد  ،أو غيرها من   األسباب
حمل ت ت عن طريق أنأو،  أخرىمنشأةأو شراء صافى أصول ،  أخرى منشأة

 أخرى تمثل في منشأة أصول  صافيجزء من شراء بأو  ، أخرىمنشأة التزامات
  . أو أكثرأعمالمجموعها نشاط 

بإصدار أدوات حقوق ملكية أو تحويل نقدية  إما األعماليجوز إتمام عملية تجميع    ٥-١٩
 بين األعمال وقد تتم عملية تجميع ،ابخليط منهأخرى أو  أصول أو في حكمهاوما 

 منشأة ومساهمي منشأةأو بين  بعضهم البعض و المنشآت محل التجميعمساهمي 
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 منشآت جديدة تسيطر على المنشأة إنشاء األعمال وقد تتضمن عملية تجميع  ،أخرى
 أو أكثر من منشأة األصول المحولة أو إعادة هيكلة  على صافى أومحل التجميع

  . محل التجميع منشآتال
                              طريقة المحاسبة

  . بتطبيق طريقة الشراءاألعمال عمليات تجميع  جميع المحاسبة عنتتم ٦-١٩
  : الخطوات التالية تطبيق طريقة الشراءتضمن ي ٧-١٩

  . المقتنية المنشأة  تحديد )أ(   
  .األعمال قياس تكلفة تجميع )ب(  
 لتزاماتاال على األصول المقتناة و فى تاريخ االقتناء توزيع تكلفة التجميع)ج(  

  .تحملها تم التي المحتملة زاماتلتاالو
   المقتنيةالمنشأةتحديد 

 المقتنية المنشأة و.األعمال عمليات تجميع لكافة المقتنية بالنسبة المنشأةيتم تحديد    ٨-١٩
  . أو أعمال تم تجميعهامنشآت التي تحصل على السيطرة على منشأةهي ال

أنشطة  أو منشأةلتشغيلية لالسيطرة هي القدرة على التحكم في السياسات المالية وا   ٩-١٩
القوائم المالية المجمعة  ")٩( القسم ويشرح.   أنشطتهامن للحصول على منافع أعمال

  .سيطرة منشأة على منشأة أخرىمفهوم " والمستقلة
 المقتنية في بعض األحيان إال أن هناك عادة منشأةلى الرغم من صعوبة تحديد الع ١٠-١٩

   : المثال على سبيل منها ،مؤشرات على وجودها
 أكبر بكثير من القيمة محل التجميع منشآت ألحد الالقيمة العادلة  إذا كانت )أ(   

 ذات القيمة العادلة األكبر منشأة أن تكون اليرجح عندئذ ، األخرىمنشأةالعادلة لل
  . المقتنيةالمنشأة هي

حقوق  من خالل تبادل أدوات ملكية عادية تحمل األعمال  إذا تم إجراء تجميع )ب(
 المقدمة منشأةأن تكون اليرجح  عندئذ  ،تصويت مقابل  نقد أو أصول أخرى

  . المقتنيةالمنشأةللنقد أو األصول األخرى هي 
 قادرة عيمحل التجم منشآت أن تصبح إدارة إحدى الاألعمالتجميع   إذا نشأ عن )ج(  

 ،األعمال  الناشئة عن تجميعالمنشأةفي  اإلدارةعلى السيطرة على اختيار فريق 
 المنشأة التي تكون إدارتها قادرة على ذلك هي المنشأةتكون أن  يرجح عندئذ

  . المقتنية
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    األعمالتكلفة تجميع 
   : مجموعاأنه على األعمال المقتنية بقياس تكلفة تجميع المنشأةتقوم  ١١-١٩

مات وااللتزا لتزاماتاال و ،المعطاة لألصول - في تاريخ التبادل -القيم العادلة   )أ(
 المقتنية مقابل السيطرة على المنشأةوأدوات حقوق الملكية المصدرة من  ،المحتملة
  مضافاً إليها،   المقتناةالمنشأة

   .األعمالعملية تجميع ب مباشرة متعلقة تكاليف أية )ب( 
   ستقبليةباألحداث المحتملة الم األعمالميع تسويات تكلفة تج

 التجميع باألحداث المحتملةسوية تكلفة  على تاألعمالنص عقد تجميع عندما ي ١٢-١٩
تقوم   ،إذا كانت التسوية متوقعة ويمكن قياسها بطريقة يعتمد عليهاو ،مستقبليةال

 في األعمال التسوية ضمن تكلفة تجميع القيمة التقديرية لهذه المقتنية بإدراج المنشأة
 .تاريخ االقتناء 

 في األعمالضمن تكلفة تجميع  تملةالمح إدراج هذه التسويةيتم   لمفإذاومع ذلك ،  ١٣-١٩
يعتمد  قياسها بطريقة وأمكن متوقعة هذه التسوية فيما بعد أصبحتو ، االقتناءتاريخ 
   .األعمالجميع تاإلضافي كتسوية لتكلفة   عندئذ يتم معالجة المقابل ،عليها

 لتزاماتاالو المقتناة االلتزاماتو  على األصولاألعمالتوزيع تكلفة تجميع 
  المتوقعةتملة المح

 باالعتراف األعمالتوزيع تكلفة تجميع  - في تاريخ االقتناء - المقتنية المنشأة على ١٤-١٩
 التي تفي المحتملة لتزاماتاال المقتناة وكذلك لمنشأةالمحددة ل لتزاماتاالصول واألب

 ، وذلك بالقيم العادلة في هذا التاريخ "٢٠-١٩"بمتطلبات االعتراف الواردة في فقرة 
  المقتنية فيالمنشأة وحصة األعمال تكلفة تجميع بين المحاسبة عن أى فرق وتتم

التى تم لمحتملة  التزاماتاالوالمحددة  لتزاماتاال القيمة العادلة لألصول وصافى
  ما يسمىكشهرة أو( "٢٤-١٩ "إلى" ٢٢- ١٩"  من طبقاً للفقراتاالعتراف بها

   .") شهرة سالبة"
 لمنشأةالمحددة ل لتزاماتاالصول واأل ببشكل منفصلالعتراف  المقتنية باالمنشأةتقوم  ١٥-١٩

الشروط فر افى حالة تو فقط في تاريخ االقتناء  المحتملة هاالتزاماتالمقتناة وكذلك 
  :التالية في هذا التاريخ
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 من المحتمل  كانإذا :ملموس الصل غير األخالف ب أصل  أي في حالة)أ( 
 المقتنية المنشأة إلىطة بذلك األصل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتب

  .يعتمد عليها بدرجة لهذا األصل ة العادل قياس القيمةوكان من الممكن
إذا كان من المحتمل أن  : محتملاللتزام االخالف ب التزام  أيفي حالة) ب(

وكان من لتزام االمثل منافع اقتصادية لتسوية ي تدفق خارج للموارد يتطلب
  .يعتمد عليها بدرجةالعادلة لهذا االلتزام  قياس القيمة الممكن

 قيمته قياس مكنأإذا  :  في حالة األصل غير الملموس أو االلتزام المحتمل)ج(
  .يعتمد عليها بدرجةالعادلة 

 المقتناة بعد المنشأةخسائر  وأ المقتنية أرباح المنشأة أرباح أو خسائر تتضمن قائمة  ١٦-١٩
على  بناء المقتناة المنشأة ومصروفات خلعناصر دتاريخ االقتناء وذلك بإدراج 

مصروف  يدرج على سبيل المثال . المقتنيةمنشأة بالنسبة للاألعمالتكلفة تجميع 
 المقتنية والذي المنشأة أرباح أو خسائراإلهالك بعد تاريخ االقتناء ضمن قائمة 
على القيم العادلة محسوباً  المقتناة المنشأةيرتبط باألصول القابلة لإلهالك الخاصة ب

  . المقتنيةمنشأة التكلفة بالنسبة للأيبلة لإلهالك في تاريخ االقتناء لهذه األصول القا
 المنشأةه يطريقة الشراء في تاريخ االقتناء وهو التاريخ الذي تقوم فيبدأ تطبيق  ١٧-١٩

على ونظراً ألن السيطرة هي القدرة  ، المقتناة المنشأةالمقتنية فعلياً بالسيطرة على 
 للحصول على  أعمال أو نشاطمنشأة أليةالتحكم في السياسات المالية والتشغيلية 

 قانوناً قبل عملية التجميع االنتهاء من الضروري، فليس من منافع من أنشطتها 
خذ في االعتبار كافة الحقائق  ويؤ. المقتنية على هذه السيطرةالمنشأةحصول 

 المقتنية المنشأة عند تقدير توقيت حصول لاألعماوالظروف المحيطة بعملية تجميع 
  .على هذه السيطرة

 باألصول المقتنية بشكل منفصل المنشأة تعترف  ال"١٤-١٩"لفقرة لطبقاً  ١٨-١٩
 إال إذا كانت المحتملة هاالتزامات المقتناة وكذلك لمنشأةل  المحددةلتزاماتاالو

 "١٥- ١٩"في فقرة  تفي بالشروط الواردة وكانت تاريخ االقتناء فقط فىموجودة 
  :بناء على ذلكو

 الناشئة عن إنهاء أو خفض أنشطة لتزاماتاال المقتنية بالمنشأة ال تعترف ) أ( 
 عندما يكون لدى إال األعمال تجميع ةتوزيع تكلف المقتناة كجزء من المنشأة
قائم بإعادة الهيكلة معترف به طبقاً   المقتناة في تاريخ االقتناء التزامالمنشأة

  ."المحتملة لظروفاو تالمخصصا") ٢١( لقسمل
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 - األعمالعند توزيع تكلفة تجميع  - المقتنية ال تعترف المنشأة) ب(و
 المرتبطة بالخسائر المستقبلية أو التكاليف األخرى المتوقع لتزاماتاالب

  .تكبدها نتيجة للتجميع
 بنهاية الفترة التي تم  المحاسبة األولية لعملية تجميع األعمالاالنتهاء منإذا لم يتم  ١٩-١٩

 تقوم المنشأة المقتنية بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام ،فيها تجميع األعمال
 وتقوم المنشأة المقتنية .قيم مؤقتة للعناصر التي لم يتم االنتهاء من المحاسبة عنها

  بأثر باالعتراف بأية تسويات لهذه القيم المؤقتة شهر من تاريخ االقتناء١٢ خالل
 ألي وبناء عليه تحسب القيمة الدفترية . كنتيجة الستكمال المحاسبة  األوليةرجعي

أصل أو التزام تم االعتراف به أو تسويته نتيجة الستكمال المحاسبة األولية كما لو 
  ، في تاريخ االقتناء قد تم االعتراف بهاكانت القيمة العادلة لهذا األصل أو االلتزام

 االعتراف ال يتمو. المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليهاذلك إلثبات أثر و
 شهراً من ١٢لتجميع األعمال التى تحدث بعد   على المحاسبة األوليةبالتعديالت

 والتقديرات السياسات " )١٠(خطأ وفقا للقسم  لتصحيح تاريخ االقتناء إال إذا كانت
  "  المحاسبيةواألخطاء

  المحتملة لتزاماتاال
باالعتراف بصورة منفصلة  المقتنية المنشأة قيام  ضرورة"١٤-١٩"فقرة الد تحد ٢٠-١٩

فقط إذا أمكن قياس القيمة العادلة لهذا االلتزام  المقتناة منشأة التزام محتمل للبأى
يعتمد  قياس القيمة العادلة لاللتزام بصورة يمكن ذا لمأما إ  ،يعتمد عليها بدرجة
  :عليها

 التي يتم  القيمةناشئ على القيمة المعترف بها كشهرة أو  يكون هناك تأثير )أ(  
  ."٢٤-١٩"قاً للفقرة ـالمحاسبة عنها طب

 المحتمل بذلك االلتزام المقتنية باإلفصاح عن المعلومات الخاصة المنشأةتقوم ) ب(و
  . )٢١( لمتطلبات القسمطبقاً 

نية بقياس هذه  المقتالمنشأة المحتملة تقوم لتزاماتاال باألولىبعد االعتراف  ٢١-١٩
بالقيمة األكبر  وذلك "١٤-١٩"لفقرة ل طبقاً بشكل منفصل المعترف بها لتزاماتاال

  :مما يلى 
  ."٢١" لقسم االعتراف بها طبقاً لكان سيتم التيالقيمة )    أ(   
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طبقاً  ناقصاً منها المبالغ التي تم االعتراف بها كإيراد أولياً القيمة المعترف بها ) ب(أو
  ".اإليراد ")٢٣( لقسمل

  الشهرة
   : المقتنية في تاريخ االقتناء بما يليالمنشأةتقوم  ٢٢-١٩

  . كأصلاألعمال تجميع  عنالمقتناة االعتراف بالشهرة ) أ(
 األعمال تكلفة تجميع  فىزيادةال بالتكلفة والتي تمثل لتلك الشهره األولى القياس )ب(

 لتزاماتاالألصول ولالقيمة العادلة صافى  المقتنية في المنشأةعن نصيب 
   ."١٤- ١٩"لفقرة ل طبقاً المحددة والمعترف بها المحتملة لتزاماتاالو

 عملية تجميع  عنالمقتناة المقتنية بقياس الشهرة المنشأة تقوم األولىبعد االعتراف  ٢٣-١٩
الخسائر الناشئة عن مجمع  واالستهالكمجمع  بالتكلفة ناقصاً منها األعمال

  : القيمةاضمحالل
" ٢٤-١٨ "إلى" ١٩-١٨ " من  على المنشأة إتباع األسس الواردة في الفقرات)أ(

 العمر اإلنتاجي المتوقع  لم تتمكن المنشأة من تقديرإذا و.الستهالك الشهرة
هو لهذه الشهره  المتوقع  يفترض أن يكون العمرفانه اعليهيعتمد بدرجة للشهرة 

     .عشرة سنوات
االضمحالل بفي االعتراف "  األصولأضمحالل ")٢٧(سم قال إتباع على المنشأة )ب(

  . وقياس قيمتهافي الشهرة
 لتزامـات االألصـول و  ل فـي القيمـة العادلـة        المقتنيـة  المنشأةزيادة حصة   

    عن التكلفةالمقتناة منشأة للالمحددة المحتملة لتزاماتاالو
 لتزاماتاالوالقيمة العادلة لألصول صافى  المقتنية في المنشأةإذا كانت حصة   ٢٤-١٩

 تزيد عن تكلفة "١٤-١٩"المعترف بها طبقاً للفقرة  والمحددة المحتملة لتزاماتاالو
 المنشأة م عندئذ تقو")الشهرة السالبة " فى بعض األحيانيطلق عليها (األعمالتجميع 

    :المقتنية بما يلي
 المحددةلة  المحتملتزاماتاالو لتزاماتاالصول واألإعادة تقدير وتحديد وقياس  )أ(

  . المقتناة وإعادة قياس تكلفة االقتناءمنشأةلل
تقدير عادة إ زيادة متبقية بعد بأيةالخسائر  وأ األرباح فىاالعتراف على الفور ) ب(

  .القياس
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١٣٥٣

 اإلفصاح

  تجميع األعمال الذي يتم خالل الفترة
 أعمالة تجميع  المقتنية باإلفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة لكل عمليالمنشأةتقوم  ٢٥-١٩

  :تمت أثناء الفترة
  . محل التجميعاألعمالأنشطة  ومنشآت وبيانات الأسماء  )أ ( 
  .تاريخ االقتناء  )ب(
  .المقتناة أدوات حقوق الملكية  تصويتنسبة  ) ج(
 أدوات حقوق الملكية ومثل النقدية (تكلفةال هذهتكلفة االقتناء وبيان عناصر   )د(

  )أدوات الدينو
الغ المعترف بها في تاريخ االقتناء، لكل فئة من أصول والتزامات المنشأة المب )هـ(

  .المقتناة وكذلك التزاماتها المحتملة، بما في ذلك الشهرة
 "٢٤-١٩"فقرة لالخسائر طبقا ل وأ بها في األرباح تم االعتراف زيادة أيةقيمة   )و(

  .و الخسائرأاألرباح  في  فيه هذه الزيادةالذى أدرجت والبند
   عمليات تجميع األعمال لكافةبالنسبة 

باإلفصاح عن تسوية القيمة الدفترية للشهرة في بداية ونهاية  المقتنية منشأةتقوم ال  ٢٦-١٩
  : ما يلي بشكل منفصل بيانالفترة مع 

  . األعمال الجديدةتجميعن عمليات التغيرات الناشئة ع  )أ ( 
  .خسائر االضمحالل  )ب(
  .ن قد سبق اقتنائها   التخلص من أعمال كا)ج(
  . تغيرات أخرىأية  )د(

  .وغير مطلوب عرض هذه التسوية عن الفترات السابقة فى أرقام المقارنة
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  )٢٠ (قسم
  التأجيرعقود 

  
  هذا القسمنطاق 

 عن عقود التأجير التمويلى على العقود التى تبرم وفقاً ألحكام قانون            القسميطبق هذا     ١- ٢٠ 
  .والئحته التنفيذيةوتعديالته  ١٩٩٥ لسنة ٩٥التأجير التمويلى رقم 

  كل من كان طرفا فى عقد التأجير التمويلى المسجل فى          القسميلتزم بما ورد فى هذا        ٢- ٢٠ 
كانـت شـروط    و)مصلحة الشركات( لذلك بالجهة اإلدارية المختصة   السجل المعد 

بالمبلغ المحدد فى   و العقد تعطى للمستأجر الحق فى شراء المال المؤجر فى التاريخ         
على األقل من العمر اإلنتاجي األصلى للمـال        % ٧٥كانت مدة العقد تمثل      و العقد

% ٩٠لقيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل       المؤجر أو كانت القيمة الحالية إلجمالي ا      
 .على األقل من قيمة المال المؤجر 

 : أنواع عقود التأجير التالية القسمال يغطى هذا   ٣- ٢٠ 

د الطبيعية مثل البترول    اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموار         ) أ(
 .حقوق التعدين األخرى والمعادن والغابات ووالغاز

ل المؤجر فى نهاية مدة التـأجير   يلتزم فيها المستأجر بشراء الما    االتفاقيات التى   ) ب(
  )والذى يعتبر بيعاً مؤجالً بالتقسيط(

عقود التأجير التى ال تتعلق بمال الزم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أو سـلعى                ) ج(
 .للمستأجر 

 .ملغاة  ٤- ٢٠ 

  المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمؤجر
 بتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفتريـة القتنائـه        يدرج المال المؤجر كأصول ثا      ٥- ٢٠ 

يتم إجراء اإلهالكات على تلك األصول وفقاً لعمرها اإلنتـاجى المقـدر حـسبما         و
 .طبيعة المال الذى يجرى إهالكه وجرى عليه العمل عادة وفقاً للعرف

تسجل إيرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائـد النـاتج مـن عقـد             ٦- ٢٠ 
يجنب الفـرق بالزيـادة أو    وإليجار مضافاً إليه مبلغاً يعادل قسط اإلهالك الدورى  ا

القيمـة اإليجاريـة     و بالنقص حسب األحوال بين اإليراد المثبت بهـذه الطريقـة         
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المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل مدين أو دائن يـتم تـسوية               
 . إنتهاء العقد د عنرصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر

كافة المـصروفات الالزمـة      و التأمين و يتم تحميل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة        ٧- ٢٠ 
 .للحفاظ على األصل إال إذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر

إذا شك المؤجر فى تحصيل دفعات اإليجار ينبغى عليه تكوين المخصصات الالزمـة               ٨- ٢٠ 
 .حصيلها لمواجهة الديون المشكوك فى ت

 التأجير من قبل المصنعين أو الموزعين

إذا كان المؤجر هو المصنع أو الموزع للمال المؤجر ، تدرج أرباح أو خسائر البيـع                  ٩- ٢٠ 
فى حساب النتيجة عن الفترة للمصنعين أو الموزعين وفقاً للسياسة المتبعة عادة فـى    

 .البيع للغير 

 اإلفصاح فى القوائم المالية للمؤجر

 :ل فترة مالية يجب اإلفصاح فى القوائم المالية للمؤجر عما يلى فى نهاية ك  ١٠- ٢٠ 

  .السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على إيرادات التأجير  ) أ(
نـسبة اإلهـالك     و سياسات اإلهالك المتبعة الخاصة باألصول المـؤجرة      ) ب(

 .المطبقة

الحركـة   و مجمع إهالكهـا   و الحركة عليها  و بيان بتكلفة األصول المؤجرة       ) ج(
  .رصدتها فى نهاية الفترةأ وعليه

و الخسائر الناجمة عن عمليات إنتقال ملكية األصـول المـؤجرة     أاألرباح    ) د(
  .إلى المستأجرين خالل الفترة المالية 

   .القسممن هذا " ٦-٢٠"أية مبالغ مدينة أو دائنة تنتج تطبيقاً للفقرة ) هـ(
  المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمستأجر

لقيمة اإليجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلى كمصروف فـى قائمـة            تدرج ا   ١١- ٢٠ 
 . الخاصة بالمستأجر خالل كل فترة ماليةاألرباح أو الخسائر

 بمـا   –إصالح األموال المـؤجرة      و يدرج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة        ١٢- ٢٠ 
لمؤجر بـشأن    إليه ا  اوفقاً للتعليمات التى يسلمه    و يتفق مع األغراض التى أعدت لها     

األسس الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته أو بواسطة المـورد أو             
 . بقائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خالل كل فترة مالية –المقاول 

إذا قام المستأجر فى نهاية العقد بإستخدام حق شراء المال المستأجر يثبت هذا المال                ١٣- ٢٠ 
 سة حق شراء المال والمتفق عليها طبقـاً للعقـد       كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممار    
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المعدالت التى  ويتم إهالكه على مدار العمر اإلنتاجى المتبقى المقدر له وفقاً للطرق         و
 .يتبعها المستأجر لألصول المماثلة

 اإلفصاح فى القوائم المالية للمستأجر

 :يجب أن يتم اإلفصاح فى القوائم المالية للمستأجر عما يلى   ١٤- ٢٠ 

  :ان األصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلى بي) أ(
 إجمالى القيمة التعاقدية لكل أصل مع تحليلها إلى إجمالى القيمة اإليجاريـة            )١(

  .ثمن الشراء و
 .العمر اإلنتاجى لألصول المستأجرة )٢(

 .القيمة اإليجارية السنوية )٣(

  .اإلصالح األموال المؤجرة  وتفاصيل مصاريف صيانة) ب(
مات االستئجار التمويلى حسب تواريخ اسـتحقاقها بحيـث يـتم           يجب تحليل التزا  ) ج(

 إيضاح ما يستحق سداده خالل السنوات المالية الخمس التالية كل على حـدة ،             
  .إجمالي ما يستحق سداده خالل السنوات بعد السنة الخامسة و

اإلفصاح عن أية شروط مالية هامة  تستلزمها عقود االستئجار مثل االلتزامـات             )  د(
دفعـات   و المحتملة عن تجديد تلك العقود أو استخدام حق اختيار شراء األصل          

  االستئجار االحتمالية 
  البيع مع إعادة االستئجار

ـ     و قد يقوم المؤجر بتأجير مال إلى مستأجر        ١٥- ٢٠  ه إلـى  يكون هذا المال قد آلـت ملكيت
فى  و المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى           

هذه الحالة يجب أن يقوم المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح أو خسائر تنـتج عـن                
يتم إستهالك هـذا    وصافى القيمة الدفترية لألصل فى دفاتره        و الفرق بين ثمن البيع   

 .الفرق على مدار مدة عقد التأجير 

- ٢٠"بعد عملية البيع وبدء سريان التأجير التمويلى يطبق المؤجر ما ورد فى الفقرات من   ١٦- ٢٠ 
 ".١٤- ٢٠"إلى " ١١- ٢٠"يطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من  و"١٠- ٢٠"إلى " ٥
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  )٢٠(قسم  ملحق
  مثال توضيحى

يفية القسم ولكنه أرفق به ليكون بمثابة إرشاد عن كهذا يعتبر هذا المثال جزءاً من ال  -
  .تطبيقه

 جنيه بعقد تأجير ١ ٠٠٠ ٠٠٠ قام المؤجر بتأجير أصل قيمته ١٩٩٧فى أول يناير  -
يحق و جنيه سنوياً ٢١٩ ٨٣٨تمويلى لمدة ست سنوات مقابل قيمة إيجارية قدرها 

  . جنيه١٠٠ ٠٠٠للمستأجر فى نهاية مدة العقد شراء األصل بمبلغ 
كان معدل الفائدة الذى يرغب  وتوكان العمر اإلنتاجى المقدر لألصل عشر سنوا -

ئد سنوى الذى بتطبيقه ينتج عا وسنوياً% ١٥المؤجر فى استخدامه فى هذا التعاقد يبلغ 
 :خالل فترة العقد كاآلتى

  بالجنيه 
١١٧ ٠٢٥  ١٩٩٧  
١٠١ ٦٠٣  ١٩٩٨  
٨٣ ٨٦٧  ١٩٩٩  
٦٣ ٤٧٢  ٢٠٠٠  
٤٠ ٠١٧  ٢٠٠١  
١٣ ٠٤٤  ٢٠٠٢  

  

 يكون اإليراد الـذى يثبتـه المـؤجر سـنوياً      قسمهذا ال من  " ٦-٢٠"فى تطبيق الفقرة     -
  :بإستخدام المعدل المذكور عاليه كاآلتى 

  اإليراد المكتسب  قسط اإلهالك  مبلغ الفائدة 
 جنـــيه  جنـــيه  جنـــيه  

٢١٧ ٠٢٥  ١٠٠ ٠٠٠  ١١٧ ٠٢٥ ١٩٩٧  
٢٠١ ٦٠٣  ١٠٠ ٠٠٠  ١٠١ ٦٠٣  ١٩٩٨  
١٨٣ ٨٦٧  ١٠٠ ٠٠٠  ٨٣ ٨٦٧  ١٩٩٩  
١٦٣ ٤٧٢  ١٠٠ ٠٠٠  ٦٣ ٤٧٢  ٢٠٠٠  
١٤٠ ٠١٧  ١٠٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠١٧  ٢٠٠١  
١١٣ ٠٤٤  ١٠٠ ٠٠٠  ١٣ ٠٤٤  ٢٠٠٢  
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يظهر  والقيمة اإليجارية وو يكون حساب تحت التسوية هو الفرق بين اإليراد المكتسب        -
  :كاآلتى 

  الفرق  اإليراد المكتسب  القيمة اإليجارية  
  )حساب تحت التسوية(

 جنـــيه  جنـــيه  جنـــيه  

٢ ٨١٣  ٢١٧ ٠٢٥  ٢١٩ ٨٣٨ ١٩٩٧  
١٨ ٢٣٥  ٢٠١ ٦٠٣  ٢١٩ ٨٣٨  ١٩٩٨  
٣٥ ٩٧١  ١٨٣ ٨٦٧  ٢١٩ ٨٣٨  ١٩٩٩  
٥٦ ٣٦٦  ١٦٣ ٤٧٢  ٢١٩ ٨٣٨  ٢٠٠٠  
٧٩ ٨٢١  ١٤٠ ٠١٧  ٢١٩ ٨٣٨  ٢٠٠١  
١٠٦ ٧٩٤  ١١٣ ٠٤٤  ٢١٩ ٨٣٨  ٢٠٠٢  

      ٣٠٠ ٠٠٠  
        

بفرض  و جنيه٤٠٠ ٠٠٠وحيث إن قيمة  األصل الدفترية فى نهاية مدة العقد ستصبح           -
 جنيـه ثمنـاً لهـذا       ١٠٠ ٠٠٠ار المستأجر شراء األصل فإنه سيقوم بسداد مبلغ         إختي

 جنيه رصيد حساب تحت التسوية فـى إقفـال          ٣٠٠ ٠٠٠يتم  استخدام مبلغ      و األصل
  .حساب األصل لدى المؤجر

 :و إذا استعرضنا قيود اليومية الالزمة لتطبيق هذا تكون كاآلتى  -

   ١٩٩٧سنة 
  بتة المؤجرةمن األصول الثا  ١٠٠٠ ٠٠٠

  إلى المورد  ١٠٠٠ ٠٠٠
  من البنك إلى مذكورين  ٢١٩ ٨٣٨

  اإليرادات  ٢١٧ ٠٢٥
  تسوية عقود تأجير  ٢ ٨١٣           

  خ إهالك.من أ  ١٠٠ ٠٠٠
  إلى مجمع اإلهالك   ١٠٠ ٠٠٠          
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    ١٩٩٨سنة 
  من البنك إلى مذكورين  ٢١٩ ٨٣٨

  اإليرادات  ٢٠١ ٦٠٣
  تأجيرتسوية عقود   ١٨ ٢٣٥

  خ إهالك. من أ  ١٠٠ ٠٠٠
  إلى مجمع اإلهالك  ١٠٠ ٠٠٠

  
      ٢٠٠٢و هكذا حتى عام 

  من البنك إلى مذكورين    ٢١٩ ٨٣٨
  اإليرادات    ١١٣ ٠٤٤
  تسوية عقود تأجير    ١٠٦ ٧٩٤

  خ إهالك. من أ    ١٠٠ ٠٠٠
  إلى مجمع اإلهالك    ١٠٠ ٠٠٠

  من مذكورين    
  البنك    ١٠٠ ٠٠٠
  هالكمجمع اإل    ٦٠٠ ٠٠٠
  تسوية عقود تأجير    ٣٠٠ ٠٠٠

    إلى األصول الثابتة المؤجرة     ١ ٠٠٠ ٠٠٠
بفرض عدم اختيار المستأجر شراء األصل فى تاريخ نهاية عقد التأجير يقوم المؤجر             و -

أن  وإذا تبين أنه لن يمكن االستفادة منه وبدراسة مدى إمكانية االستفادة من هذا األصل    
  : جنيه مثالً يجرى القيد التالى ٤٠ ٠٠٠قيمته التخـريدية تبلغ 

  من مذكورين 
  مجمع اإلهالك  ٦٠٠ ٠٠٠
  تسوية عقود التأجير  ٣٠٠ ٠٠٠
  خسائر أصول ثابتة مؤجرة  ٦٠ ٠٠٠
  أصول ثابتة  ٤٠ ٠٠٠

  إلى األصول الثابتة المؤجرة  ١ ٠٠٠ ٠٠٠
 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٣٦٠

 )٢١ (قسم

     المحتملة والظروف المخصصات
  

  نطاق هذا القسم
فيما  األصول المحتملةو االلتزامات المحتملة ولمخصصاتا على كافة القسمهذا  طبقي ١-٢١

 تشمل وهذا المعيارمن أقسام أخرى  تغطيتها فىالمخصصات التى تم عدا 
   :باآلتىالمخصصات المتعلقة 

  . ملغاة  )أ(
  .")اإليراد ") ٢٣ (القسماجع ر (نشاء عقود اإل  )ب(
  .")مزايا العاملين") ٢٨ (القسماجع ر( مزايا العاملين لتزامات عن اال  )ج(
  .")ضرائب الدخل") ٢٩ (القسماجع ر( الدخل  ضرائب  )د(

 .العقد محمالً بخسارة كان إذا  إالالعقود تحت التنفيذ على القسم متطلبات هذا ال تطبق   ٢-٢١
 من أى من طرفيها قد قام بتنفيذ أىلتنفيذ هي العقود التي ال يكون ا تحتالعقود و

 لما قام ى مساو جزئى للعقدقد قام بتنفيذمنهما التزاماته أو التي يكون كل طرف 
  .  بتنفيذهخرالطرف اآل

 يستخدمو بأنه التزام غير محدد التوقيت وال المقدار ، "المخصص" القسميعرف هذا   ٣-٢١
 بعض البنود األخرى مثل اإلهالك واضمحالل فى سياق "المخصص  "لح مصطأحياناً

وهذه البنود تمثل تعديالً للقيمة الدفترية . قيمة األصول والديون المشكوك فى تحصيلها
   .القسم ال يتم تناولها فى هذا  ثم فإنهمن  و. بالتزاماتوال تمثل اعترافاً لألصول

   األولىاالعتراف
  :عندما  فقط بالمخصص باالعتراف تقوم المنشأة٤-٢١

 حدث في عن ا ناتجالمالية نهاية الفترة التزام حال فى تاريخ المنشأة علىيكون   )أ(
  .الماضي

بتحويل  سوف تلتزم  المنشأةأن) بدرجة كبيرة من التأكد( المتوقع من يكون   )ب(و 
  . لتسوية االلتزامقتصاديةامنافع 

  .رجة يعتمد عليهاااللتزام بدمبلغ يمكن تقدير   )ج(و 
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 االعتراف مقابل تقوم المنشأة باالعتراف بالمخصص كالتزام في قائمة المركز المالي  ٥-٢١
هذا  وفقاً لمتطلبات قسم آخر من القيمة ما لم يتم االعتراف بهذه  ، كمصروفبقيمته

  .صول الثابتةاأل كجزء من تكلفة أصل مثل المخزون أو المعيار
نهاية الفترة االعتراف بااللتزام فى تاريخ  ()"أ(٤-٢١" بالفقرة اردللشرط الوطبقاً   ٦-٢١

واقعى  أي بديل للمنشأةأن ال يكون يعنى فإن هذا )  نتيجة لحدث فى الماضىالمالية
يكون هناك إلتزام قانونى  وهذا يحدث عندما. لتسوية االلتزام الناتج عن هذا الحدث

 بسبب أن الحدث الماضى  حكمىالتزام نشأةالمعلى  أنأو واجب التنفيذ بحكم القانون 
توقع لدى األطراف األخرى  إيجاد إلى أدىو )ينتج عن أحد تصرفات المنشأةقد الذي (

أحداث  االلتزامات التى تنتج منال يسرى على و .بهذا اإللتزام تفى وفبأن المنشأة س
 حتى ولو )"أ(٤-٢١" الوارد فى الفقرة  الشرط )األداء المستقبلى للنشاط( مستقبلية 

.  التزام تعاقديكانت مترتبة علىلو فى المستقبل عال وحتى   احتمال حدوثهاكان
 ، فإنه بسبب الضغوط التجارية أو المتطلبات القانونية ، فإن المنشأة قد لتوضيح ذلكو

على سبيل ( تعقد النية أو تحتاج إلى تحمل نفقات تشغيل بشكل معين فى المستقبل 
 ونظراً ،) مع المصنعأجهزة تنقية للدخان بشكل معين بما يتناسب المثال ، تركيب 

داث فى المستقبل على إلمكانية تجنب المنشأة النفقات المستقبلية عن طريق قيامها بأح
 لذلك -   أو عن طريق بيع المصنع التشغيل طرقعن طريق تغيير فى - سبيل المثال

   .مخصصية وبالتالى ال يتم االعتراف ببل المستقالنفقات لتلك فإنه ال يوجد التزام حال
  األولىالقياس

 المطلوبة لتسوية فضل تقدير للنفقاتأل طبقاًتقوم المنشأة بقياس قيمة المخصص   ٧-٢١
 هو المبلغ المعقول الذى يمكن أن رأفضل تقدي و.الماليةنهاية الفترة االلتزام فى تاريخ 

 أو تقوم بتحويله لطرف ثالث هاية الفترة الماليةناللتزام فى تقوم المنشأة بسداده لتسوية ا
  .فى ذلك التاريخ

 فإن تقدير قيمة المخصص تعكس  بعدد كبير من البنودعندما يتعلق المخصص)  أ( 
ستختلف  ولذلك ، المرتبطة بها باالحتماالت ترجيح جميع النتائج الممكنة ناتج
ارة لمبلغ معلوم هو على  المخصص اعتماداً على ما إذا كان احتمال الخسقيمة

 وعندما يكون هناك مدى متواصال.  بالمائة ٩٠ بالمائة أو ٦٠: سبيل المثال 
كل نقطة فى هذا المدى لها نفس االحتمال ، يتم استخدام  وللنتائج المحتملة

 . لتقدير قيمة المخصصطى فى هذا المدىالنقطة الوس
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إن الناتج األكثر احتماالً قد يكون ، فعندما ينشأ المخصص عن التزام واحد) ب( 
أن المنشأة على ومع ذلك حتى فى مثل هذه الحالة ، . أفضل تقدير لاللتزام 

 وعندما تكون النتائج األخرى أغلبها ،تأخذ فى االعتبار النتائج األخرى الممكنة 
تقدير أعلى أو أغلبها أقل من أكثر النتائج احتماالً، سوف يكون أفضل 

 . أعلى أو أقل لغ مبهو للمخصص

 تكون هى القيمة ، فإن قيمة المخصص هاماًثير القيمة الزمنية للنقود عندما يكون تأ
) أو معدالت(يستخدم معدل  و. االلتزاميتطلبها تسويةقع أن  المتوللمبالغ الحالية

تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية ) تعكس (الخصم قبل الضرائب الذى يعكس
خصم أو ال معدل عند تقديرما إدة لاللتزام  المخاطر المحديجب أن تنعكس و.للنقود
 .المتوقعة لتسوية االلتزام وليس االثنين معاً تقدير للمبالغ عند

األرباح الناتجة عن التصرف   في الحسبانال تأخذ المنشأةند قياس المخصص   ع٨-٢١
 .صولاأل فىالمتوقع 

وذلك ات الالزمة لتسوية مخصص بعض أو كل النفق ستردادامن المتوقع كون يعندما  ٩-٢١
 سترداداالعتراف باالب ، تقوم المنشأة) مثالُ من خالل شركة تأمين(طرف آخر من 

 عندما يكون من المؤكد أن االسترداد سوف يتم إذا قامت المنشأة كأصل منفصل
سترداد عن قيمة  ويجب أال تزيد القيمة التى يتم االعتراف بها لالم،بتسوية االلتزا

لالسترداد في قائمة المركز  بها االعتراف يتم  ويجب أن تدرج القيمة التيالمخصص
يمكن و .مقاصة بينه وبين المخصص المكون لذلكإجراء  وال يجوز ،المالي كأصل 

 بعد خصم و الخسائر وذلكأ فى قائمة األرباح مخصصالعرض المصروف المتعلق ب
  .خرآ من طرف به كاستردادالمبلغ الذى يتم االعتراف 

  القياس الالحق
  .باستخدام المخصص إال فى الغرض الذى كون من أجلهتقوم المنشأة ال  ١٠-٢١
يتم تسويتها  وكل فترة ماليةنهاية مخصصات فى تاريخ  البمراجعة  المنشأةتقوم ١١-٢١

تطلبها تسوية هذا للمبالغ التي قد ي نهاية الفترة الماليةفي تاريخ لتعكس أفضل تقدير 
ما  األرباح أو الخسائر السابق االعتراف بها في على المبالغتسويات ال وتتم. االلتزام
 الفقرة راجع(أصل  فةـ كجزء من تكل قبل ذلكتم االعتراف بهذا االلتزامقد لم يكن 
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بالقيمة الحالية للمبلغ نهاية الفترة المالية عند قياس المخصص في تاريخ و )."٥-٢١"
يتم رد الفرق المتمثل فى خصم القيمة وية االلتزام المستحق مستقبالً متوقع لتسال

  .المتعلقة بها عن الفترة األرباح أو الخسائر كتكلفة تمويلية في الحالية
  االلتزامات المحتملة

 التزام  أن يكونأوولكنه محتمل  مؤكدغير أن يكون التزام  هو أما االلتزام المحتمل ١٢-٢١
 الفقرة من) ج(، ) ب(شرطين ال منم يتم االعتراف به نتيجة لفقده لشرط حال ل

 فيما عدا كالتزام ال ينبغي على المنشأة االعتراف بااللتزام المحتملو. "٤-٢١"
عند تجميع  التى تخص المنشأة المقتناة  المحتملة لاللتزاماتالمخصصات المكونة 

 " ١٥-٢١"وتتطلب الفقرة  .)"٢١-١٩" و"٢٠-١٩ "نالفقرتي راجع(األعمال 
اإلفصاح عن االلتزام المحتمل ، ما لم تكن إمكانية حدوث تدفق خارج للموارد 

 وأ المنشأة التزام مشترك يكون علىعندما و .المتضمنة للمنافع االقتصادية مستبعدة
تحمله اللتزام الذى يتوقع أن تالجزء من اذلك ، فإن  مع أطراف أخرى متعدد 

 .رى يتم معالجته كالتزام محتمل خاألطراف األ
  األصول المحتملة 

عندما يكون هناك توقع  و. كأصلالمحتمل باألصل ال ينبغى على المنشأة االعتراف ١٣-٢١
كما هو مطلوب بالفقرة  يتم اإلفصاح عن األصل المحتمل لتدفق داخل لمنافع اقتصادية

 قتصادية المستقبلية للمنشأة شبهتدفق المنافع االومع ذلك فعندما يكون ،  "١٦-٢١"
  .يكون من المناسب االعتراف به و أصالً محتمالًايكون األصل المرتبط بهال   مؤكد

  اإلفصاح
  األفصاح عن المخصصات 

  :لكل نوع من أنواع المخصصاتعما يلى فصح على المنشأة أن ت ١٤-٢١
 : بحيث تبين حركة المخصصات) أ(

  ة فى بداية ونهاية الفترةالقيمة الدفتري  )   ١ (
 ، بما في ذلك التسويات التي  التى تم تكوينها خالل الفترةاإلضافات    )٢( و              

  .  قد تنشأ عن التغييرات في قياس القيم المخصومة
  . خالل الفترة المبالغ المستخدمة من المخصص    )٣( و
     . تم ردها خالل الفترة تيال والمبالغ غير المستخدمة   ) ٤( و
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مدفوعات الوقت المتوقع ألية ووالمبلغ شرح مختصر عن طبيعة االلتزام ) ب( و
   .ناتجة عنه

  .تلك التدفقات الخارجة إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت ل) ج( و 

ه لتلك قيمة األصل الذى تم بالفعل االعتراف ب وقيمة أية استردادات متوقعة)  د(  و
  .االستردادات المتوقعة 

  .معلومات الفترات السابقة فى أرقام المقارنة عن اإلفصاح وغير مطلوب

   عن االلتزامات المحتملةاإلفصاح
 إذا كان على المنشأة تحمل تدفقات خارجة ذات أهمية نسبية إلجراء التسوية فعليها  ١٥-٢١

 الماليةنهاية الفترة ة فى تاريخ أن تفصح عن كل نوع من أنواع االلتزامات المحتمل
عما طبيعة االلتزام المحتمل ، وعلى المنِشأة أيضاً أن تفصح وصف مختصر عن ب

  :عندما يكون ذلك عملياًيلى 

 ، وفقاً للفقرات من  والذى يتم قياسه تقدير التأثير المالى لاللتزام المحتمل)أ(
  ."١١-٢١"إلى " ٧-٢١"

   . أو توقيت أى تدفقات خارجةقيمةالتى تخص  ولحاالت عدم التأكداإلشارة ) ب( و           

  .إمكانية حدوث أية استردادات ) ج( و           

 يكون اإلفصاح عن أى من المعلومات المطلوبة بعاليه غير عملى ، يتعينعندما  و         
 .اإلفصاح عن تلك الحقيقة

   عن األصول المحتملةاإلفصاح
 ، على  ولكنه غير مؤكد تدفق داخل للمنافع االقتصاديةمن المتوقعندما يكون ع١٦ -٢١

نهاية الفترة صول المحتملة فى تاريخ المنشأة أن تفصح بشكل مختصر عن طبيعة األ
  تحمل عندما يكون ذلك ممكناً عملياً دونأن تقوم بتقدير لتأثيرها المالى و ،المالية

إلى " ٧- ٢١"الفقرات من ب وردتاستخدام المبادئ التى  بتكلفة أو جهد ال داعى لهما 
يكون اإلفصاح عن أى من المعلومات المطلوبة بعاليه غير عندما و ."١١-٢١"

 . اإلفصاح عن تلك الحقيقةعملى ، يتعين
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  اإلفصاحات الضارة

 عن بعض أو كل المعلومات - اإلفصاح يؤدى قدى حاالت نادرة جداً ،  ف١٧-٢١
موقف إلى أضعاف  –" ١٦-٢١ "إلى" ١٤- ٢١ " منراتــلفقلوبة فى اــالمط

 المخصص أو فيما يتعلق بموضوع فى نزاعها مع األطراف األخرى بشدة المنشأة 
االلتزام المحتمل أو األصل المحتمل محل النقاش ، فى تلك الحاالت ال يطلب من 

لطبيعة العامة لكن يطلب منها فقط أن تفصح عن ا والمنشأة اإلفصاح عن المعلومات
 اإلشارة إلى حقيقة أن تلك المعلومات لم يتم اإلفصاح عنهاللخالف باإلضافة إلى 

  .أسباب ذلك و
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  )٢١ (قسمملحق 
  

  بالمخصصات وقياسها لالعتراف إرشادات
 عـن   إرشاداتيوفر هذا الملحق     و . يمثل جزءاً منه  إال أنه ال    ) ٢١ (القسم هذا الملحق  يرافق
  . بالمخصصات وقياسها  لالعتراف) ٢١ (القسم يق متطلباتتطبكيفية 

 كتاريخ لنهاية الفترة   ديسمبر ٣١  هذا الملحق تاريخ    فى  التالية    المنشآت فى األمثلة   كلتستخدم  
 تقدير يعتمد عليه أليـة تـدفقات   إعداد أنه من الممكن     يفترضفى جميع األحوال ،     و . المالية

 فى قيمـة   الحاالت التى تم وصفها اضمحالالً    قد ينتج عن   ،فى بعض األمثلة  . خارجة متوقعة   
القيمـة  " أفضل تقدير"اإلشارة إلى تعنى و . األمر الذى لم يتم تناوله فى هذه األمثلةاألصول ،  

  .الحالية عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود هاما
  خسائر التشغيل المستقبلية) ١(مثال رقم 

خسائر أحد قطاعاتها حقق ن المتوقع بدرجة يعتمد عليها أن يم المنشأة أنه ترى قد  ١- أ٢١
  . تشغيلية مستقبلية لعدة سنوات

  

 ال يوجد حدث فى الماضي يؤدي :؟  في الماضي حدث عن ناتجااللتزام الحالي هل 
  .التزام المنشأة بسداد تدفقات نقدية خارجةإلي 

 .مواجهة خسائر التشغيل المستقبلية االعتراف بمخصصات ليجوزال  :االستنتاج 
قد و. تعريف االلتزام ال ينطبق عليها  المتوقعةخسائر التشغيل المستقبلية حيث أن

بعينها  تشغيلية  إلى أن هناك أصوالً المتوقعةمستقبليةال  التشغيلتشير عملية خسائر
 ."األصول ضمحاللا) " ٢٧ (راجع القسم – يمة لها اضمحالل فى القحدثقد 

  خسارةالعقود المحملة ب) ٢(ثال رقم م
 تجنبها بأنه العقد الذى تكون فيه التكاليف التى ال يمكن خسارةالعقد المحمل ب يعرف ٢-  أ٢١

 االلتزامات الواردة بالعقد تزيد عن المنافع االقتصادية المتوقع الالزمة لتنفيذو
  أىفىتجنبها  يمكن  وتعكس التكاليف التى ال،الحصول عليها من خالل ذلك العقد 

 إلتمام من العقد ، والتى تتمثل فى التكلفة الالزمة للخروجعقد أقل صافى تكلفة 
 .يهما أقلأالعقد أو التعويض أو الغرامات التى تنشأ عن اإلخفاق فى إتمام العقد 

فعلي سبيل المثال، قد تلتزم المنشأة بسداد مدفوعات عن إيجار تشغيلي ألصل مؤجر 
  .له أى استخدام العقد علي الرغم من أنه لم يعد طبقاً لبنود
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 تلتزم المنشأةطبقاً لبنود التعاقد  :  ؟ماضيال حدث فىحالي ناتج عن ال االلتزام هل
بسداد مدفوعات نقدية علي الرغم من عدم استالمها ألى منافع مستقبلية عن هذا 

  .التعاقد
رف بااللتزام الحالى فى ظل ذا كان لدى منشأة عقد محمل بخسارة فيعت إ:االستنتاج 
 .يتم قياسه كمخصص وذلك العقد

  إعادة الهيكلة) ٣(مثال رقم 
 جوهرية  تغييراتيترتب عليه اإلدارة، تحكم فيهتإعادة الهيكلة هى برنامج مخطط  ٣- أ٢١

 .  المنشأة أو تغيير األسلوب المستخدم إلتمام العمل ل سواء في نطاق عم

المتعلق  الحكمينشأ االلتزام ي  :؟ماضي ال حدث فىي ناتج عن حالال االلتزام  هل
 :بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة 

  :لديها خطة تفصيلية معتمدة إلعادة الهيكلة تحدد على األقل ) أ(
 .النشاط أو الجزء من النشاط المعنى بهذه الخطة ) ١( 

  .وف تتأثر بالخطة  الرئيسية التى سالمواقع) ٢( و               
العدد التقديرى للعاملين الذين سوف يتم تعويضهم  والوظائف والمواقع) ٣(و   

    .إلنهاء خدمتهم
  . التى سيتم تحملها النفقات) ٤( و

  .التوقيت الذى سوف يتم فيه تطبيق الخطة ) ٥(و 
لهيكلة أنها لدى الجهات التى سوف تتأثر بخطة إعادة ا توقعا أوجدتقد ) ب(و 

سوف تقوم بتنفيذها عن طريق البدء الفعلى فى تنفيذها أو إعالن أهم 
  .ئيسية للجهات التى سوف تتأثر بهاالمكونات الر

 الهيكلة فقط عندما  تعترف المنشأة بمخصص لمقابلة تكاليف أعادة:االستنتاج 
عادة  فى تاريخ المركز المالي لتنفيذ أحكمىيكون لديها التزام قانوني أو 

   .الهيكلة
   ضمان المبيعات)٤ ( رقممثال
ووفقاً لبنود عقد .  للمبيعات فى تاريخ البيع للمشترين لمنتجاته ت مصنع ضمانايمنح  ٤- أ٢١

بالمنتجات إصالح أو استبدال العيوب الصناعية التى تظهر ب يلتزمالبيع فإن المصنع 
رة السابقة ، فإنه من المتوقع وبناء على الخب. خالل ثالث سنوات من تاريخ البيع 
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 بعض أن تكون هناك)  أكبر من احتمال عدم الحدوثاحتمال حدوثهبمعنى آخر (
  .مطالبات وفقاً لهذه الضماناتال

الحدث الملزم هو بيع المنتج :  ؟ عن حدث فى الماضى ناتج ىحالهل االلتزام ال
 .لتزام قانونيابضمان والذي ينشأ عنه 

متوقع  :   ؟للتسويةموارد تتضمن منافع اقتصادية المن تدفق خارج هل يتوقع 
 .ابأكمله لضمان المبيعات

وفقاً لضمان صالح اإل تقدير لتكاليف وفقاُ ألفضلمخصص اليعترف ب :االستنتاج 
  .القوائم الماليةالمنتجات المباعة قبل تاريخ 

  :مثال للتوضيح
 مصري ، ومن نية ج١ ٠٠٠ ٠٠٠ مبيعات منشأة ، بلغت قيمة ٢٠٠٨فى عام 

 استخدام المباعة ال تحتاج الي من المنتجات  % ٩٠ن حوالى   الخبرة السابقة فإ
تكلفة ضمان ضئيلة  إصالح ذو من المنتجات المباعة تحتاج الى % ٦ضمان ، ال

من المنتجات المباعة تحتاج الي  % ٤من قيمة سعر بيع المنتج ،  % ٣٠تبلغ 
وعلي . من قيمة سعر بيع المنتج % ٧٠ تبلغ ةاستبدالي جوهرية أو تكلفة اصالحات

  :المتوقعة لمخصص الضمان كما يليذلك تكون التكلفة 
  صفر=  صفر  x % ٩٠ x جنية مصري ١ ٠٠٠ ٠٠٠
   جنية مصري١٨ ٠٠٠ %  = ٣٠ x % ٦ x جنية مصري ١ ٠٠٠ ٠٠٠
   جنية مصري٢٨ ٠٠٠ %  = ٧٠ x % ٤ x جنية مصري ١ ٠٠٠ ٠٠٠

   جنية مصري٤٦ ٠٠٠                           = األجمالى             
 بالنسبة للمنتجات اإلصالح واالستبدال وفقاً للضمان النفقات الخاصة بتكلفة استخدامب

فى  % ٣٠ ، ٢٠٠٩فى عام  % ٦٠أن تكون ب يمكن التنبوء ٢٠٠٨المباعة فى عام 
هذا وألن . ت فى نهاية كل فترة من هذه الفترا ٢٠١١فى عام  % ١٠ و٢٠١٠عام 

 وبافتراض . تدفق الموارد النقديةاحتماالتالتدفقات النقدية المتوقعة تعكس أساساً 
تستخدم   ،أخذها فى الحسبان يجب  أو مخاطر أخرىعدم وجود مخاطر عدم تأكد

 من المخاطر لتحديد القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية معدل خصم خالي المنشأة
 االستحقاقار الفائدة علي السندات الحكومية ذات نفس مدة والمحدد علي أساس أسع
 % ٧ و عامالتي تستحق بعدللسندات % ٦ بافتراض أنها(المتوقعة للموارد النقدية 

  ).للسندات التي تستحق بعد سنتين أو ثالثة
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 فأن التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة ٢٠٠٨ولحساب القيمة الحالية فى نهاية عام 
  :  يتم حسابها كالتالي ٢٠٠٨كلفة الضمان للمنتجات المباعة خالل عام بت

    العام

المدفوعات 
النقدية 
  المتوقعة

  )جنية مصري(

معدل 
  معامل الخصم  الخصم

  
القيمة الحالية 

  )جنية مصري(

٦٠  ١ %x ٢٦ ٠٣٨  )لمدة عام% ٦ (٠،٩٤٣٤   %٦  ٢٧ ٦٠٠   جم٤٦ ٠٠٠  
٣٠  ٢ %x ١٢ ٠٥٣  )لمدة عامين% ٧ (٠،٨٧٣٤   %٧  ١٣ ٨٠٠   جم٤٦ ٠٠٠  
١٠  ٣ %x ٣ ٧٥٥  )أعوام٣لمدة % ٧ (٠،٨١٦٣   %٧  ٤ ٦٠٠   جم٤٦ ٠٠٠  

  ٤١ ٨٤٦          اإلجمالي

 جنية مصري ٤١ ٨٤٦مخصص الضمان بمبلغ ب باالعتراف  تقوم المنشأة وبالتالى
           .٢٠٠٨ عن المنتجات المباعة في عام ٢٠٠٨فى نهاية عام 

  مردودات المبيعات سياسات )٥ ( رقممثال
  التىمشترياتهم ثمن  للعمالء باستردادزئة سياسة تسمحـر التجـد متاجـيطبق أح ٥-  أ٢١

لهذا فإن تطبيق .  حتى فى حالة عدم وجود التزامات قانونية بذلك رضاهمال تحوز 
  .هذه السياسة تجعل المردودات شئ متعارف عليه 

الحدث الملزم يتمثل فى بيع :  ؟ى هل االلتزام الحالى ناتج عن حدث فى الماض
 بأن االذى ينشأ عنه التزام حكمى ألن أداء المتجر قد أتاح لعمالئه توقع والمنتج

 .المتجر سيقوم برد ثمن المشتريات
من المتوقع أن   :؟تتضمن منافع اقتصادية للتسويةتدفق خارج للموارد هل  يتوقع 

 .يتم رد نسبة من البضائع
للمبلغ  كأفضل تقدير  الالزماالعتراف بالمخصصم المنشأة ب تقو: االستنتاج
  .المردودات قيمة لسداد  المطلوب

نهاية  ولم يتم تطبيق القرار قبل تاريخ –غلق نشاط أحد األقسام  )٦ ( رقممثال
  المالية الفترة

ولم .  قرر مجلس إدارة إحدى المنشآت غلق أحد األقسام ٢٠٠٨ ديسمبر ١٢فى   ٦-  أ٢١
 ٣١ (الماليةنهاية الفترة المتأثرين به قبل تاريخ القرار ألى من  هذا إلعالن عنيتم ا

  .لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى لتطبيق هذا القرار و)٢٠٠٨ديسمبر 
ال يوجد أية أحداث قد تؤدى إلى   :؟ هل االلتزام الحالى ناتج عن حدث فى الماضى

  .ام نشأة التزامات محتملة وبالتالى ال يوجد التز
  .ال يتم تكوين مخصص :االستنتاج 
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تنفيذ القرار البدء فى  وتم اإلعالن و– غلق نشاط أحد األقسام )٧(مثال رقم 
  نهاية الفترة الماليةقبل تاريخ 

 غلق نشاط أحد األقسام إدارة إحدى الشركات قرر مجلس ٢٠٠٨ ديسمبر ١٢فى  ٧- أ٢١
 وافق مجلس اإلدارة على ٢٠٠٨مبر  ديس٢٠ معين ، وفى بتصنيع منتجالقائم 

 بهذه إلعالمهمالخطة التفصيلية لغلق نشاط القسم ، وتم إرسال خطابات للعمالء 
 كما تم إرسال لتوريداتهمضرورة البحث عن مصادر بديلة أخرى  واإلجراءات

  .إخطارات باالستغناء عن خدمات العاملين فى هذا القسم 
  إبالغ القرار إلى العمالء :؟ فى الماضىهل االلتزام الحالى ناتج عن حدث

العاملين أنشأ التزاما حكميا من هذا التاريخ ألنه أوجد توقعا ساريا بأن القسم سوف و
  .يتوقف عن النشاط 

  . متوقع :؟ لمنافع اقتصادية للتسوية تتضمنتدفق خارج للموارد هل يتوقع 

 كأفضل ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ بالمخصص في  تقوم المنشأة باالعتراف: االستنتاج
 .تقدير لتكلفة إغالق القسم

  ر فى نظام ضرائب الدخل يتدريب العاملين كنتيجة لتغي وإعادة تأهيل) ٨ ( رقممثال
أصدرت الحكومة قانونا جديدا لضرائب الدخل ، وكنتيجة لهذا فإن القطاع المالى   ٨-أ٢١

 على نطاق واسع بالمنشأةبإحدى المنشآت سوف يحتاج إلى إعادة تدريب العاملين 
بما يتالءم مع تلك التغيرات وذلك للتأكد من االستمرار بااللتزام بالقوانين ، وفى 

  .تاريخ الميزانية لم يتم عمل التدريب المطلوب للعاملين 
 قانون الضرائب التغييرات فى:   ؟ل االلتزام الحالى ناتج عن حدث فى الماضىـه

لذا  .أعادة تأهيل العاملين ولى المنشأة تجاه تدريبات عـا أي التزامـال ينشأ عنه
نه ال توجد أية أحداث فى الماضى تؤدى إلى هذا وجد أية التزامات محتملة ألتال 

  ).لم يتم البدء فى إعادة التدريب للعاملين(االلتزام 
  . مخصصال يتم تكوين :االستنتاج  

  المنازعات القضائية) ٩ ( رقممثال
لتعويضه عن األضرار التي لحقت به ) س (بمقاضاة الشركةالمستهلكين د  أحقام ٩-أ٢١

 أيةعن عدم تحملها ) س(الشركة يمكن أن تدافع . شركةال لمنتجات الستخدامهنتيجة 
الشخص المستهلك لتعليمات اتباع عدم إثبات التزامات عن طريق قيامها بمحاولة 
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حتى تاريخ اعتماد القوائم . طريقة خطأ المنتج بباستخدام هذا المنتج أو قيامه استخدام
 بغرض إصدارها ، يرى المستشار ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١المالية عن العام المنتهى فى 

 أنها لن تكون عرضة ألية مسئولية عن تلك األضرار ، وعند إعداد للشركةالقانونى 
بناء على التطورات و٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ فى  عن السنة المنتهيةاليةــالقوائم الم

 تى حدثت بالقضية يرى المستشارون القانونيون أن المنشأة ربما تخسر تلك القضاياال
  . الناتجة األضرارتصبح ملزمة بالتعويض عن و
   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١فى ) أ(

بناء على األدلة المتاحة عند   :؟ فى الماضى عن حدث ناتجااللتزام الحالى هل 
م يكن هناك ما يشير إلى أيه التزامات اعتماد القوائم المالية فى ذلك التاريخ ل

  .محتملة قد تنشأ على المنشأة 
ويتم اإلفصاح عن األحداث كالتزام محتمل . خصص ميتم تكوينال  :االستنتاج 

 .ألى تدفق خارجما لم يكن االحتمال مستبعداً 

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١فى ) ب(
دالئل المتاحة  بناء على ال :؟ ناتج عن حدث فى الماضىااللتزام الحالى هل 

  . فى هذا التاريخ فإنه يوجد التزام حال
 متوقع:  ؟تسوية لل اقتصادية لمنافع تتضمنتدفق خارج للموارد هل يتوقع 

 ديسمبر ٣١فضل تقدير لقيمة تسوية االلتزام فى  يعترف بالمخصص كأ:االستنتاج 
٢٠٠٨. 

خطأ ل اًك تصحيحوال يعد ذل . األرباح أو الخسائر بالمصروفات فى االعترافويتم 
ن  فإ٢٠٠٧المعلومات المتاحة فى عام  وذلك ألنه فى ضوء ٢٠٠٧جوهرى فى عام 

  .القوائم المالية صحيحة ومعبرة وال توجد حاجة لتكوين مخصصات فى ذلك التاريخ
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  )٢٢(قسم 
 االلتزامات وحقوق الملكية

  
  نطاق هذا القسم

 يحدد هذا القسم القواعد الخاصة بتبويب األدوات المالية إما ضمن االلتزامات أو حقوق ١-٢٢
يتناول كذلك المعالجة المحاسبية ألدوات حقوق الملكية المصدرة لألفراد أو  والملكية

بصفتهم (من ينوب عنهم كمستثمرين في األدوات المالية الخاصة بحقوق الملكية 
المعالجة المحاسبية " المدفوعات المبنية عليأسهم) "٢٦(ل القسم ويتناو) أصحاب المنشأة

للمعامالت التي تتسلم فيها المنشأة بضائع أو خدمات من العاملين بصفتهم هذه أو 
بما (الموردين اآلخرين بصفتهم موردين لسلع أو خدمات كمقابل ألدوات حقوق ملكيتها 

  ). في ذلك األسهم أو خيارات األسهم
  : يطبق هذا القسم عند تبويب كافة أنواع األدوات المالية فيما عدا٢-٢٢
حصص الملكية في الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة والتي تتم المحاسبة )  أ (

االستثمارات في ) "١٤(أو القسم " القوائم المالية المجمعة والمستقلة)  "٩(عنها وفقا للقسم 
 ". في المشروعات المشتركةاالستثمارات) "١٥(أو القسم " الشركات الشقيقة

التي ينطبق عليها  وحقوق والتزامات صاحب العمل في ضوء نظم مزايا العاملين) ب(
 ".مزايا العاملين)  "٢٨(القسم 

)  ١٩(راجع القسم (يع  األعمال العقود الخاصة بالمقابل المشروط في حالة تجم) ج(
 .ينطبق هذا االستثناء علي المنشأة المقتنية فقط و") والشهرة تجميع األعمال"

األدوات المالية  والعقود وااللتزامات المتعلقة بمعامالت المدفوعات المبنية علي أسهم )  د(
"  ٦-٢٢"إلى " ٣-٢٢"عليها فيما عدا الفقرات من ) ٢٦(والتي يتم تطبيق القسم 

مباعة أو الملغاة والمرتبطة بنظم والتى يتم تطبيقها علي أسهم الخزينة المشتراه أو ال
خيارات األسهم للعاملين ونظام شراء أسهم للعاملين وكافة النظم األخرى للمدفوعات 

 .المبنية علي أسهم
  تبويب األدوات المالية كالتزامات أو كحقوق ملكية

.  حقوق الملكية هي الحصة المتبقية في أصول منشأة بعد خصم كافة التزامات المنشأة٣-٢٢
يتوقع أن ينتج  ووااللتزام هو التزام حالي علي المنشأة كنتيجة لحدث وقع في الماضي
وتتضمن حقوق . عن تسويته تدفقات خارجة لموارد المنشاة تتضمن منافع اقتصادية
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يق أصحاب المنشاة باإلضافة إلي الزيادة علي تلك الملكية االستثمارات عن طر
االستثمارات الناتجة عن أرباح النشاط والمحتفظ بها لالستخدام في نشاط المنشاة 
مطروحا منها االنخفاض في استثمارات أصحاب المنشأة الناتج عن األنشطة غير 

  .المربحة وكذلك التوزيعات ألصحاب المنشأة
التي ينطبق عليها تعريف االلتزام يتم تبويبها كحقوق ملكية ألنها  بعض األدوات المالية ٤-٢٢

  :تمثل الحصة المتبقية في صافي أصول المنشاة مثل 
األداة المالية لتى لها حق خيار إعادة البيع وهى التى تعطي لحاملها الحق في رد )  أ (

ا أو إعادة هذه األداة إلي مصدرها مقابل نقدية أو أصل مالي أخر أو يتم استرداده
شرائها تلقائيا من المصدر في حالة تحقق حدث مستقبلي غير مؤكد الحدوث أو في 

واألداة التى لها حق خيار إعادة البيع التي . حاله وفاة أو تقاعد حامل األداة المالية
  :يتوافر بها كافة الخصائص التالية يتم تبويبها كأداة حقوق ملكية

 أصول المنشاة بنسبة وفقا لحصته في حاله تخول لحاملها نصيب في صافي) ١(
وتمثل صافي أصول المنشاة األصول المتبقية بعد خصم كافة . تصفية المنشاة

  .المطالبات علي أصول المنشاة
األداة المالية تكون في نفس مستوي األدوات ذات المستوى األدنى في ) ٢(

  .األفضلية عن األدوات األخرى
األدوات كل كافة األدوات المالية ذات المستوى األدنى في األفضلية عن ) ٣(

  .لها نفس الخصائصالتي األخرى 
باستثناء االلتزام التعاقدى للمصدر إلعادة شراء أو إلغاء األداة المالية مقابل ) ٤(

نقدية أو أصل مالي أخر، فان األداة ال تتضمن أي التزام تعاقدي بتقديم نقدية 
صل نقدي أخر لمنشاة أخري أو استبدال أصول مالية أو التزامات مالية أو أ

مع منشاة أخري بشروط من المتوقع أن تكون في غير صالح المنشاة 
المصدرة ، كما أنها ليست عقداً سوف يتم أو من المحتمل أن يتم تسويته عن 

  .طريق أدوات حقوق ملكية ذات المنشأة
لمتوقعة والمتعلقة باألداة خالل عمر هذه األداة يعتمد إجمالي التدفقات النقدية ا) ٥(

اإلرباح أو الخسائر والتغير في صافي األصول المعترف  بصفه أساسية علي
غير المعترف بها  وبها أو التغير فى القيمة العادلة لصافى األصول المعترف

  ).باستبعاد التأثير المتعلق باألداة نفسها(خالل عمر األداة 
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ذات المستوى األدنى في األفضلية عن كافة ) أو األجزاء من األدوات(ت األدوا) ب(
األدوات األخرى يتم تبويبها كحقوق ملكية لو نشأ عنها التزاماً علي المنشاة أن 
تسلم لطرف آخر نسبة طبقا لحصته من صافي أصول المنشاة فقط في حاله 

  .تصفيتها
  :مات وليس كحقوق ملكية فيما يلي أمثله لألدوات التي تبوب كالتزا٥-٢٢
). سقف(تصنف األداة كالتزام إذا كان التوزيع في حاله التصفية خاضع لحد اقصي )  أ(

ففي حاله التصفية مثالً إذا كان من المقرر أن يستلم  حاملي األدوات نسبة طبقا 
أن يتم توزيع  ولحصتهم من صافي األصول، مع ارتباط المبلغ المستلم بسقف للسداد

 في صافي األصول لجهة خيرية أو للحكومة فال يتم تصنيف األداة ضمن حقوق الزيادة
  .الملكية

يتم تصنيف األداة المالية التى لها حق خيار إعادة البيع ضمن حقوق الملكية إذا كان ) ب(
عند استخدام حق خيار إعادة البيع يتسلم حامل األداة نسبه طبقا لحصته في صافي 

ولكن إذا كان ما يستحقه حامل األداة .  قياسها طبقاً لهذا المعيارأصول المنشاة  التى يتم
  .يتم قياسه وفقاً ألساس آخر ، يتم تصنيف األداة ضمن االلتزامات

يتم تصنيف األداة ضمن االلتزامات إذا كان يترتب عليها الزام المنشاة بسداد مبالغ ) ج(
  .لحاملها قبل التصفية مثل توزيعات األرباح اإللزامية

األداة التى لها حق خيار إعادة البيع التي يتم تبويبها كحقوق ملكية في القوائم المالية ) د(
  .لشركة تابعة يتم تبويبها ضمن االلتزامات في القوائم المالية المجمعة للمجموعة

يعتبر التزاماً مالياً السهم الممتاز الذي يتيح السداد اإللزامي عن طريق المصدر مقابل ) هـ(
غ ثابت أو قابل للتحديد في تاريخ محدد او تاريخ مستقبلي قابل للتحديد أو يتيح مبل

لحامله حق مطالبة المصدر بالسداد المبكر لألداة في أو بعد تاريخ محدد مقابل مبلغ 
  .ثابت او قابل للتحديد

 أسهم األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المالية المشابهة تقيد ضمن حقوق ٦-٢٢
  : ملكية في حالةال
  وجود حق غير مشروط للمنشأة لرفض السداد المبكر ألسهم األعضاء، )  أ (

أن يكون السداد غير مسموح به بدون شروط طبقاً للقوانين المحلية أو القواعد ) ب(أو
  .التنفيذية لنظام المنشأة األساسى 
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  اإلصدار األصلي لألسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى
 تعترف المنشأة بإصدار األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى ضمن حقوق الملكية ٧-٢٢

عند قيام المنشأة بإصدار هذه األدوات والتزام طرف آخر بتقديم نقدية أو أية موارد 
  :ويجب مراعاة اآلتى . أخرى للمنشأة كمقابل لهذه األدوات

منشأة للنقدية أو الموارد األخرى ، إذا تم إصدار أدوات حقوق الملكية قبل استالم ال  ) أ(
تقوم المنشأة بعرض المبلغ المستحق مخصوماً من حقوق الملكية في قائمة المركز 

 .المالي وليس ضمن األصول
ت حقوق الملكية، اإذا استلمت المنشأة النقدية أو الموارد األخرى قبل إصدار أدو  ) ب(

وارد المستلمة، تقوم المنشأة وكانت المنشأة غير ملزمة بإعادة سداد النقدية أو الم
 .باالعتراف بالزيادة في حقوق الملكية في حدود القيمة المستلمة

ت حقوق الملكية ولكنها لم تصدر بعد كما لم تتسلم المنشأة أية اإذا تم االكتتاب في أدو) ج(
 .مبالغ أو موارد أخري فال تقوم المنشأة باالعتراف بالزيادة في حقوق الملكية

 المنشاة بقياس أدوات حقوق الملكية وفقا للقيمة العادلة للنقدية أو الموارد األخرى  تقوم٨-٢٢
المستلمة او التي سوف يتم استالمها بعد استبعاد المصاريف المباشرة الخاصة بإصدار 

وإذا تم تأجيل السداد وكانت القيمة الزمنية للنقود جوهرية، يتم . أدوات حقوق الملكية
  .ا ألساس القيمة الحاليةالقياس األولى وفق

 تقوم المنشاة بالمحاسبة عن تكلفة المعامالت الخاصة بحقوق الملكية بالخصم من ٩-٢٢
  .حقوق الملكية بعد استبعاد أية مزايا متعلقة بضريبة الدخل

 يتم عرض الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن إصدار أسهم أو أية أدوات مالية أخرى ١٠- ٢٢
  .في قائمة المركز المالي في ضوء القوانين والقواعد واللوائح السارية فى حقوق ملكية 

  الضمانات وبيع الخيارات والحقوق
على حقوق " ١٠-٢٢"إلى " ٧- ٢٢" تطبق المنشأة المبادئ الواردة فى الفقرات من ١١-٢٢

الملكية الصادرة عن طريق بيع خيارات أو حقوق أو ضمانات  أو أدوات حقوق 
  . الملكية المشابهة

  الرسملة أو األسهم المجانية وتجزئة السهم
هي إصدار أسهم )  بتوزيعات األسهموالتي تعرف أحياناً( الرسملة أو األسهم المجانية ١٢-٢٢

فعلي سبيل المثال قد تقوم المنشاة . جديدة للمساهمين بنسبة األسهم المملوكة لهم حاليا
أما تجزئة السهم فهو تقسيم . بمنح المساهمين سهم إضافي لكل خمسة أسهم مملوكة
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ألسهم قد فعلي سبيل المثال في تجزئة ا. السهم الحالى للمنشاة لعدد اكبر من األسهم
وفي بعض األحيان  يتم إلغاء . يستلم كل مساهم سهم واحد إضافي لكل سهم مملوك

ال يترتب على إصدار األسهم  واستبدالها باسهم جديدة واألسهم القائمة في السابق
وتقوم المنشاة بإعادة تبويب . المجانية أو تجزئة السهم تغيير فى إجمالي حقوق الملكية

  .ق الملكية كما تتطلب القوانين الساريةالمبالغ الخاصة بحقو
  الديون القابلة للتحويل أو األدوات المالية المركبة المماثلة

التي  و تقوم المنشأة عند إصدار ديون قابلة للتحويل أو أدوات مالية مركبة مماثلة١٣-٢٢
حقوق ملكية، بتوزيع المبالغ المحصلة بين مكون االلتزام ومكون  وتتضمن التزاماً

الذي  وللقيام بالتوزيع تقوم المنشاة أوالً بتحديد قيمة مكون االلتزام و. وق الملكيةحق
يمثل القيمة العادلة اللتزام مماثل ال يتضمن القابلية للتحويل أو ال يتضمن  مكون 

يتم  و.تقوم المنشاة بتحميل الجزء الباقى كمكون حقوق الملكية و.حقوق ملكية مرتبط به
مكون حقوق الملكية علي أساس القيم العادلة  وملة بين مكون االلتزامتوزيع تكلفة المعا

  .لكل منهما
  . ال يجوز أن تقوم المنشأة بتعديل توزيع تكلفة المعاملة في فترة الحقة١٤-٢٢
ف بأية  في الفترات الالحقة إلصدار األدوات، تقوم المنشأة بشكل نمطى باالعترا١٥-٢٢

 وأصل مبلغ اإللتزام الذي سوف يسدد في تاريخ االستحقاق فروق بين مكون االلتزام
راجع الفقرات من (كمصروفات فوائد إضافية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى 

ويوضح ملحق هذا القسم المعالجة المحاسبية لمصدر الديون ") ٢٠-١١"إلى " ١٥-١١"
  .القابلة للتحويل

  أسهم الخزينة
التي تم إصدارها ثم تم  ودوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشاة تمثل أسهم الخزينة أ١٦-٢٢

وتقوم المنشاة بخصم القيمة العادلة للمبالغ التى .إعادة شرائها عن طريق المنشاة 
وال يجوز للمنشأة االعتراف بأية . تحملتها لشراء أسهم الخزينة من حقوق الملكية

و إلغاء أسهم الخزينة فى مكاسب أو خسائر ناتجة عن شراء أو  بيع أو إصدار أ
  .األرباح أو الخسائر

  التوزيعات ألصحاب المنشأة
الحاملين ألدوات ( تقوم المنشاة بتخفيض حقوق الملكية بالتوزيعات ألصحاب المنشاة ١٧-٢٢

كيفية المعالجة المحاسبية " ٢٦-٢٩"، وتبين الفقرة )حقوق الملكية الخاصة بالمنشاة
  ).إن وجدت( األرباح للضرائب المحتجزة علي توزيعات
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 في بعض األحيان تقوم المنشاة بتوزيع أصول بدالً من النقدية كتوزيعات أرباح ١٨-٢٢
وعندما تقوم المنشاة باإلعالن عن هذا التوزيع وتكون ملتزمة . ألصحاب المنشأة

ويتم قياس قيمة االلتزام بالقيمة .  بتوزيع أصول غير نقدية فعليها االعتراف بااللتزام
في نهاية كل فترة مالية وفي تاريخ التسوية  و.ادلة لألصل الذي سوف يتم توزيعهالع

سوف تقوم المنشاة بمراجعة وتعديل القيمة الدفترية للتوزيعات التي سوف تسدد لتعكس 
القيمة العادلة لألصول التي سوف يتم توزيعها مع االعتراف بأية تغيرات في حقوق 

  .األرباحالملكية كتعديل لقيمة توزيعات 
الحقوق غير المسيطرة والتعامالت في أسهم الشركات التابعـة         / حقوق األقلية   

  المدرجة بالقوائم المجمعة 
الحقوق غير المسيطرة  فى صافى /  في القوائم المالية المجمعة تدرج حقوق األقلية ١٩-٢٢

تقوم المنشاة بمعاملة التغير في حصة  و.أصول الشركة التابعة ضمن حقوق الملكية
التى ال تؤدي إلي فقدان السيطرة كتعامالت  والسيطرة للشركة األم في الشركات التابعة
/ وبالتالي فان القيمة الدفترية لحقوق األقلية . مع حائزي حقوق الملكية بصفتهم هذه 

م في صافي الحقوق غير المسيطرة يتم تعديلها لتعكس التغير في حصة الشركة األ
ويتم االعتراف بأي اختالف بين المبالغ التي تم بها تعديل . أصول الشركة التابعة

 –) المستلمة(الحقوق غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبالغ المدفوعة / حقوق األقلية 
 مباشرة ضمن حقوق الملكية لمساهمى الشركة األم وال يجوز للمنشأة -إن وجدت

كذلك ال تعترف المنشاة  و.اح أو خسائر  ناتجة عن هذا التغير   االعتراف بأية  أرب
أو االلتزامات نتيجة لهذه ) بما في ذلك الشهرة(بأى تغيير في القيم الدفترية لألصول 

  . المعامالت
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  )٢٢( قسم ملحق
  

  مثال لمحاسبة المنشأة المصدرة عن الديون القابلة للتحويل 
ويوفر هذا الملحق إرشادات عن . أنه ال يمثل جزءاً منهإال ) ٢٢(يرافق هذا الملحق القسم 

  ".١٥- ٢٢"إلى " ١٣-٢٢"كيفية تطبيق متطلبات الفقرات من 
 جنيه ١٠٠ سند قابله للتحويل إلى أسهم بقيمة أسمية ٥٠٠ أصدرت منشأة ٢٠٠٩ يناير ١فى 

صالت من ويبلغ إجمالى المتح.  سنوات وبدون تكبد تكلفة عن هذه المعاملة ٥للسند ولمدة 
. سنوياً % ٤ جنيه ويستحق سداد فائدة سنوية فى نهاية كل عام بمعدل ٥٠ ٠٠٠اإلصدار 

أى وقت وحتى تاريخ االستحقاق وفقاً   سهم عادى فى٢٥ويكون كل سند قابل للتحويل إلى 
  .لما يترائى لحامل السند 

ديون المشابهة التى وفى توقيت إصدار السندات كان سعر الفائدة السائد فى السوق بالنسبة لل
  %.٦ليس لها خيار التحويل هو 

عند إصدار السندات يتعين تقييم عنصر االلتزامات أوالً بينما يتم إدراج الفرق بين إجمالى 
والقيمة العادلة لعنصر ) وهو إجمالى القيمة العادلة للصك(المتحصالت عن اإلصدار   

  .االلتزامات كبند من بنود حقوق الملكية
ب القيمة العادلة لعنصر االلتزام عن طريق تحديد قيمتها الحالية باستخدام سعر ويتم حسا

  %.٦خصم 
  وفيما يلى توضيح طريقة الحساب وقيود اليومية 

 ٥٠ ٠٠٠ ) أ(المتحصالت من إصدار السندات     -

 أنظر طريقة ( القيمة الحالية ألصل المبلغ فى نهاية الخمس سنوات  -
 ) .    الحساب الموضحة أدناه

  
٣٧ ٣٦٣ 

 ٨ ٤٢٥ القيمة الحالية للفائدة المسددة فى نهاية كل سنة من  الخمسة سنوات  -

 ٤٥ ٧٨٨ )ب(القيمة الحالية لاللتزام وهو القيمة العادلة لعنصر االلتزام  -

 ٤ ٢١٢ ) ب (–) ا(القيمة المتبقية وهى القيمة العادلة لبنود حقوق الملكية  -

وتقوم المنشأة المصدرة للسندات بعمل القيود اليومية اآلتية عند اإلصدار فى أول  -
 ٢٠٠٩يناير 



 ٢٠١٥ سنة یولیو ٩ فى) أ (تابع ١٥٨ العدد – المصریة الوقائع

 

١٣٧٩

  جنيه      جنيه
    ٥٠ ٠٠٠      النقدية / من حـ

            إلى مذكورين
   ٤٥ ٧٨٨     سند قابل للتحويل –االلتزام المالى / حـ 
   ٤ ٢١٢        حقوق الملكية / حـ 

دار سندات ولذلك يمكن أن يكون القيد  جنيه مصرى خصم إص٤ ٢١٢ويمثل مبلغ  -
 :كما يلى 

  جنيه      جنيه
  من مذكورين

    ٥٠ ٠٠٠      النقدية / حـ
   ٤ ٢١٢    خصم سندات / حـ

  إلى مذكورين
     ٥٠ ٠٠٠     سند قابل للتحويل –االلتزام المالى / حـ 
     ٤ ٢١٢        حقوق الملكية / حـ 

  :بعد اإلصدار سوف تقوم المنشأة المصدرة باستهالك خصم السندات وفقاً للجدول اآلتى
 )هـ( )د( )ج( )ب( )أ( 

قيمة الفائدة  
 المسددة

إجمالى مصروفات 
 الفائدة

استهالك خصم 
 السندات

 صافى االلتزام خصم السندات

 )د (– ٥٠ ٠٠٠ )ج (–) د( )أ (- )ب( صافى االلتزام× % ٦  

٤٥ ٧٨٨ ٤ ٢١٢    ١/١/٢٠٠٩ 

٤٦ ٥٣٥ ٣ ٤٦٥ ٧٤٧ ٢ ٧٤٧ ٢ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠٠٩ 

٤٧ ٣٢٧ ٢ ٦٧٣ ٧٩٢ ٢ ٧٩٢ ٢ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٠ 

٤٨ ١٦٧ ١ ٨٣٣ ٨٤٠ ٢ ٨٤٠ ٢ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١١ 

٤٩ ٠٥٧ ٩٤٣ ٨٩٠ ٢ ٨٩٠ ٢ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٢ 

٥٠ ٠٠٠ ٠ ٩٤٣ ٢ ٩٤٣ ٢ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٣ 

   ٤ ٢١٢ ١٤ ٢١٢ ١٠ ٠٠٠ اإلجمالي

  : تقوم المنشأة المصدرة بإجراء قيود اليومية اآلتية ٢٠٠٩فى نهاية 
  جنيه      جنيه

   ٢ ٧٤٧              مصروفات فائدة / من
   ٧٤٧          خصم السند/ إلى
     ٢ ٠٠٠          نقدية / إلى
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١٣٨٠

  طريقة الحساب 
  % .٦ جنيه بسعر فائدة ٥٠ ٠٠٠القيمة الحالية ألصل بمبلغ 

   جنيه   ٣٧ ٣٦٣ = ٥)١,٠٦(÷  جنيه ٥٠ ٠٠٠
% ) ٤×  جنيه ٥٠ ٠٠٠(=  جنيه ٢ ٠٠٠القيمة الحالية للعائد السنوى للفائدة بقيمة 

  مستحقة السداد فى نهاية كل خمس سنوات 
بعدد ) ن(  جنيه بمثابة تدفق نقدى مستمر ٢ ٠٠٠وتعد مدفوعات الفائدة السنوية لـ 

. )ن(إلى ) ١(تواريخ من حصيل فى ال، قابلة للت) ج(محدود من المدفوعات الدورية 
ومن أجل حساب القيمة الحالية لهذا العائد السنوى ، فإنه يتم خصم المدفوعات 

  :باستخدام المعادلة التالية ) م(المستقبلية بقيمة المعدل الدورى للفائدة 
  ١                  ) ج (   القيمة الحالية     
 =               _________  ×] ١  -_______     [    

 ن )م + ١ ()                      م   (    

  :  تكون كالتالى ٢ ٠٠٠لذلك ، فإن القيمة الحالية لمدفوعات الفائدة لـ 
   جنيه ٨ ٤٢٥ = ] ٥)١,٠٦ ÷ ١ ([ - ١ [  ×] ٠,٠٦÷ ٢ ٠٠٠ [

  جنيه وذلك٢ ٠٠٠وهذا يعادل لمبلغ القيم الحالية لخمس مدفوعات مستقلة بذاتها 
  :كما يلى 

  
 جنيه 

 ١ ٨٨٧ ١,٠٦ ÷ ٢ ٠٠٠ = ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١القيمة الحالية لمدفوعات الفائدة فى 

 ١ ٧٨٠ ٢)١٠٦( ÷ ٢ ٠٠٠ = ٢٠١٠ ديسمبر ٣١القيمة الحالية لمدفوعات الفائدة فى 

 ١ ٦٧٩ ٣)١٠٦( ÷ ٢ ٠٠٠ = ٢٠١١ ديسمبر ٣١القيمة الحالية لمدفوعات الفائدة فى 

 ١ ٥٨٤ ٤)١٠٦( ÷ ٢ ٠٠٠ = ٢٠١٢ ديسمبر ٣١القيمة الحالية لمدفوعات الفائدة فى 

 ١ ٤٩٥ ٥)١٠٦( ÷ ٢ ٠٠٠ = ٢٠١٣ ديسمبر ٣١القيمة الحالية لمدفوعات الفائدة فى 

 ٨ ٤٢٥ اإلجمالى
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١٣٨١

لية للدفعات هناك طريقة أخرى لحساب ذلك وهى استخدام جدول للقيمة الحاو
ويمكن العثور . (للفترة %  ٦السنوية العادية عن خمس فترات ، ومعدل فائدة قيمته 

ويبلغ ") . االنترنت" على مثل هذه الجداول بسهولة على شبكة المعلومات الدولية 
المعامل فى المدفوعات السنوية بضرب ذلك  و٤,٢١٢٤معامل القيمة الحالية 

   جنيه ٨ ٤٢٥لحالية  جنيه تنتج القيمة ا٢ ٠٠٠لـ
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١٣٨٢

  )٢٣( قسم 
  اإليــراد

  
 القسم هذا نطاق

  :ج عن المعامالت واألحداث التالية الناتاإليرادالمحاسبة عن  فى القسم هذا يطبق ١-٢٣
 مشتراة بغـرض    وأبغرض البيع    سواء كانت منتجة بواسطة المنشأة     (بيع سلع    )أ( 

   .)إعادة بيعها
  . خدمات تقديم )ب(
  .مقاولهى النشأة  والتي تكون فيها الماإلنشاءاتعقود  )ج(

   .أرباح أو توزيعات إتاوات عائد أو عنه ألصول المنشأة مما يتولد الغير استخدام )د(
اإليرادات وعناصر الدخل األخرى التالية تتناول أقسام أخرى من هذا المعيار  ٢-٢٣

  :والناتجة عن بعض المعامالت أو األحداث
  .)" التأجيرعقود" )٢٠( القسمراجع ( التأجير اتفاقيات) أ (     

الناتجة عن االستثمارات التـي      األخرى   عناصر الدخل أو  األرباح   توزيعات) ب(  
االسـتثمارات  " )١٤(القسم  راجع   (حاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية      يتم الم 

   )." في المشروعات المشتركةاالستثمارات" )١٥( القسم و"قيقة في شركات ش
 أو التـصرف فيهـا      االلتزامات الماليـة  صول و القيمة العادلة لأل  تغير في   ال)  ج(  

 إصـدارات " )١٢(والقـسم    ،   "األساسيةاألدوات المالية   " )١١( القسمراجع  (
  )."مالية أخرىالدوات األ

  .ملغاة )د(  
 المتعلقـة   ألصـول الحيويـة   ل والتغير في القيمة العادلـة       األولى االعتراف) ـه( 

  )."المتخصصةطة األنش" )٣٤(القسم راجع  (باألنشطة الزراعية
  ). )٣٤( القسمراجع   (اإلنتاج الزراعيب األولى فاالعترا) و(  
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  قياس اإليراد
 أو المستحق المحصل قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل ن تقيسأعلى المنشأة  ٣-٢٣

 خصم تجارى أو ما تسمح به المنشأة من االعتبار قيمة في مع األخذ  ،للمنشأة
 .كمية الم خص أو خصم تعجيل الدفع

 من المنافع ة الداخلات التدفقإجماليب اإليراد ضمن فقط تعترفعلى المنشأة أن  ٤-٢٣
ال يعتبر إيراداً المبالغ  المستحقة للمنشأة ، وأو تلكعالً  تم استالمها فالتياالقتصادية 

، والضرائب على البضائع مبيعاتالمحصلة لحساب طرف آخر مثل ضرائب ال
 يتمثل إيراد ، عمليات الوكالة حالة في و.ة المضافة القيمالخدمات ، وضرائبو

وعلى ذلك فإن المبالغ المحصلة بالنيابة عن الموكل . المنشأة في قيمة العمولة فقط 
  .لمنشأة ل اً إيرادتعتبرال 

  الدفع المؤجل
 فـي   وعندما يتضمن االتفاق ،عندما يؤجل التدفق الداخل من النقدية أو ما في حكمها      ٥-٢٣

كافـة   لالقيمـة الحاليـة  ب القيمـة العادلـة للمقابـل      تمويل فيتم قياس  جوهره عملية   
  .الحكمىمعدل العائد المتحصالت المستقبلية محسوبة على أساس 

 للمشترى بـدون  ائتمانا تمنح المنشأة  ،وتنشأ معاملة التمويل على سبيل المثال عندما  
 الـساري ائـد   عائد يقل عن معـدل الع     أو قد تقبل من المشترى ورقة قبض ب        عائد،

بأنه ذلك المعدل الذى     الحكمىمعدل العائد    ويعرف .المباعةبالسوق كمقابل للبضاعة    
   :  الطريقتين التاليتينيمكن تحديده بصورة أوضح وفقاً ألى من 

  .االئتماني بنفس التقييم مماثلة يتمتع مصدرها أداة علىمعدل العائد السائد   ) أ(
 ألداة الوفاء للوصول لسعر البيـع       االسميةصم القيمة   معدل العائد المستخدم لخ   ) ب(      أو  

  .الخدمات للسلع أو الحالي النقدي
 للمقابـل   االسـمية القيمة  لمتحصالت المستقبلية و   ا ةكافالحالية ل الفرق بين القيمة    و يعترف ب  
  .) ١١ (للقسم وطبقاً "٢٩- ٢٣" و"٢٨- ٢٣" للفقرتين طبقاً )عوائد( فوائدكإيرادات 

  الخدمات أو السلعتبادل 
 : فى حالةباإليرادال تعترف أالمنشأة على  ٦-٢٣

 .المتماثلة أو الخدمات ذات الطبيعة والقيم تبادل السلع   ) أ(

 المعاملـة تفتقـد   إال أنع أو الخدمات ذات الطبيعة والقيم المختلفة     تبادل السل ) ب(أو
 .  التجاريالجوهر
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 عملية تبادل مقابل فيع أو تقديم خدمات عندما يتم بيع سلتعترف المنشأة باإليراد  ٧-٢٣
وفى هذه   ، تجاريجوهر  في معاملة ذاتع أو خدمات ذات طبيعة وقيم مختلفةسل

 : ة تقاس المعاملة الحال

 أو الخدمات المستلمة بعد تعديلها بأي تحويالت لنقدية أو ما بالقيمة العادلة للسلع    ) أ(
 .مها  حكفي

بدرجة  أو الخدمات المستلمة عللسل القيمة العادلة فى حالة عدم إمكانية قياس ) ب(أو
 أو الخدمات المقدمة بعد للسلع ، فيقاس اإليراد بالقيمة العادلة يعتمد عليها

  . حكمهافيتعديلها بأي تحويالت لنقدية أو ما 

 سواء لألصل المستلم أو األصل المقدم القيمة العادلة إمكانية قياسعدم  فى حالة) ج(أو 
 القيمة الدفترية باستخدامة فى هذه الحاليراد  فيقاس اإل، يعتمد عليهابدرجة 

 . بأي تحويالت لنقدية أو ما في حكمها له بعد تعديلألصل المقدم

   التى تدر إيراداًتحديد المعامالت
 من معاملةبالنسبة لكل  االعتراف باإليراد شروطيتم تطبيق  القسموفقاً لهذا  ٨-٢٣

 شروط تطبيق روريالضالمعامالت على حدة ، وفى بعض الحاالت يكون من 
إلظهار وذلك بصورة مستقلة لمعاملة الواحدة ل المكونة اتمفردال على االعتراف هذه
أحد المنتجات مبلغاً محدداً بيع على سبيل المثال ، إذا تضمن سعر ف. جوهر المعاملة

تسجيله على تأجيل إدراج هذا المبلغ كإيراد وكمقابل لخدمات مستقبلية ، فإنه يجب 
 شروطعلى العكس ،  فإنه يجب تطبيق و. تقديم الخدمات المستقبلية فترة مدار 

مرتبطة  أو أكثر من المعامالت معاً إذا كانت هذه المعامالت اثنتينعلى االعتراف 
تفهمه بدون الرجوع  لها ال يمكن التجاري يجعل األثر الذي بالشكل ببعضها البعض
 وفى سلعقد تقوم المنشأة ببيع على سبيل المثال ، .  المعامالت هذهإلى مجموعة 

 تاريخ الحق مما يترتب فيالسلع نفس الوقت تعقد اتفاقا مستقالً إلعادة شراء هذه 
 . أثر جوهر المعاملةانعدامعليه 

بمنح عمالئها منحة المنشأة فى بعض األحيان وكجزء من عمليات البيع قد تقوم  ٩-٢٣
حة مستقبال في الحصول على ، بشكل يمكن هؤالء العمالء من استخدام هذه المنوالء

- ٢٣"في مثل تلك الحاالت ووفقا للفقرة   .بسعر مخفضسلع أو خدمات مجانية أو 
تبارها مفردة مستقلة من مفردات عملية  باعالمنحة فإنه يتم المحاسبة عن تلك "٨
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 أو المستحق للمنشأة فيما المحصلويتم توزيع القيمة العادلة للمقابل .  المبدئيةالبيع
.  وبين المكونات األخرى المكونة لعملية البيعالمنحة بعملية البيع بين قيمة يتعلق

وهو ما يعني  -  على هذه المنحة باالسترشاد بقيمتها العادلةالموزعالمقابل ويقاس 
 . في حالة إمكانية بيعها بشكل منفصلالمنحةعلى سبيل المثال قيمة تلك 

  سلعبيع 
  : جميع الشروط التالية توفر إذا تم سلعبيع يتم االعتراف باإليراد الناتج عن  ١٠-٢٣

  .العوائد األساسية لملكية السلع إلى المشترى بتحويل المخاطر و قيام المنشأة) أ ( 
 تـرتبط عـادة     التي المستمر بالدرجة    اإلداريأال تحتفظ المنشأة بحق التدخل       ) ب(         

 .بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة 

  .بطريقة يعتمد عليها قياس قيمة اإليراد إمكانية  ) ج(    
  . كاف عن تدفق المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة توقع توفر  )د(    

 تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملـة         التي إمكانية تحديد التكاليف      )هـ(  
  .يعتمد عليهابدرجة 

العوائد األساسية قامت فيه المنشأة بنقل المخاطر و الذيت يتطلب تحديد التوقي ١١-٢٣
 أغلب األحيان ففيللملكية إلى المشترى فحص الظروف المحيطة بالمعاملة ، 

 أو نقل حيازة القانونييتزامن نقل مخاطر وعوائد الملكية مع نقل حق الملكية 
، وفى حاالت  أغلب عمليات البيع بالتجزئة فياألصل إلى المشترى كما هو الحال 

 وقت يختلف عن وقت نقل فيأخرى تنتقل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشترى 
 .حق الملكية أو نقل حيازة األصل له 

 ومن أمثلة بمخاطر أساسية للملكية ، المنشأةحتفظت ما اإذا ال يعترف باإليراد  ١٢-٢٣
 للملكية العوائد األساسيةد تحتفظ فيها المنشأة بالمخاطر وـ قالتياالت ـبعض الح

 :ما يلى 

المسئولية عن األداء غير المرضى لألصل المباع    فى تحمل      المنشأة تستمرعندما    ) أ(
  .العاديةالضمانات بوغير المغطى 

ببيع  المشترى   قيامعلى  بضاعة  عندما يتوقف تحصيل اإليراد الخاص بعملية بيع        ) ب(       
  .إلى طرف ثالث هذه البضاعة
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ستالم بعد التركيـب ، ويكـون التركيـب     اال يتمأن بشرط لسلعاعندما يتم شحن   ) ج(       
  . بمعرفة المنشأة بعد لم يتم استكمالهو من العقد ياًأساس اًءجز

 أو   عقد البيع  فيمحدد   الشراء لسبب    التراجع عن  فيعندما يكون للمشترى الحق     )  د(       
  . إليهاسلعالال تكون المنشأة متأكدة من احتماالت رد و أسبابإبداء بدون 

 هذه الحالة تعتبر ففيإذا احتفظت المنشأة بأحد المخاطر غير األساسية للملكية  ١٣-٢٣
فعلى سبيل المثال  ، بها يعترف باإليراد الخاص وبالتالي  محققة بيععمليةالمعاملة 

 وذلك فقط بغرض ضمان تحصيل للسلع  القانونيقد يحتفظ البائع بحق الملكية 
  إذا إذا قامت المنشأة بمنح العميل حق رد قيمة السلعلوبالمث .القيمة المستحقة 

فى هذه الحالة يتم العميل ألسباب أخرى ، ف لم تلق قبوالً من كانت بضاعة معيبة أو
 إمكانية تقدير قيمة المنشأة تاريخ البيع بشرط أن يتوفر لدى فياالعتراف باإليراد 

 فتقوم المنشأة باالعترافى مثل تلك الحاالت بطريقة يعتمد عليها وات المردود
 ." المحتملةالظروف والمخصصات" )٢١(للقسم بقاً ـمخصص لتلك المردودات طب

  خدماتتقديم
 تقدير يكون من الممكنيعترف باإليراد الخاص بتنفيذ عملية تقديم خدمة عندما  ١٤-٢٣

 تم تنفيذه من المعاملة حتى تاريخ الذي وذلك إلى المدى بطريقة يعتمد عليهانتائجها 
يمكن تقدير نتائج تنفيذ و . )اإلتماميطلق عليها طريقة نسبة  (الفترة الماليةاية نه

 :الشروط التالية مجتمعة كافة عملية معينة بدقة إذا توافرت 
  .يعتمد عليهابدرجة يمكن قياس قيمة اإليراد   ) أ(

 .ةة المتعلقة بالمعاملة للمنشأ أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع االقتصادي)ب(و 
 بطريقـة يعتمـد      تاريخ القوائم المالية   في إتمام العملية    قياس مستوى  يمكن   أنه )ج(و 

  .عليها
 العملية وكذلك التكـاليف الالزمـة       في تم تكبدها    التي قياس التكاليف  يمكن    أنه  )د(و 

  .يعتمد عليهابدرجة  إلتمامها
طريقـة   طبيـق عن كيفية ت اً خاصاًإرشاد "٢٧-٢٣"إلى " ٢١-٢٣"من الفقرات   وتوفر
   .اإلتمامنسبة 

عندما يتطلب تأدية الخدمة تنفيذ عدد غير محدد من األعمال خالل فترة محددة من  ١٥-٢٣
يتم االعتراف باإليراد بطريقة القسط الثابت خالل الفترة المعنية ، إال إذا ف  ، الوقت

. توافر الدليل بأن إحدى الطرق األخرى تعبر بصورة أفضل عن مستوى اإلتمام 
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 تأجيل االعتراف فيتم،  أهم األعمال الواجب تنفيذها يعد كان عمالً معيناً إذاو
 .باإليراد إلى أن يتم استكمال هذا العمل الهام 

 فال ، بدقة تنفيذها تأدية خدمة وال يمكن تقدير نتائج شتمل علىإذا كانت المعاملة ت ١٦-٢٣
من التكاليف لك الجزء  يقابل ذالذي باإليراد الخاص بها إال إلى المدى يعترف

 .المتوقع استردادهاالمتكبدة و

  عقود اإلنشاء
 فإن إيرادات ،يعتمد عليهابطريقة  اإلنشاءلعقد  تقدير الناتج النهائي يمكنعندما  ١٧-٢٣

 الترتيب وكمصروفات على تالعقد والتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادا
 نهاية الفترةتاريخ  ضوء مستوى اإلتمام الذي وصل إليه نشاط العقد في فيوذلك 
 ،تقدير الناتج النهائيب يعتمدولكي  .)عادة ما يطلق عليها طريقة نسبة اإلتمام(المالية 

والتكاليف   إتمام العقد ،يعتمد عليه لكل من مستوى يجب أن يكون هناك تقدير 
 .تحصيل المستخلصاتمدى إمكانية ، و المتبقية لإلتمام

 طريقة  عن كيفية تطبيق   اً خاص اًإرشاد " ٢٧-٢٣"إلى  " ٢١-٢٣"من  الفقرات   وتوفر
    .نسبة اإلتمام

، لة على كل عقد من عقود اإلنشاءات بصفة مستقالقسميتم عادة تطبيق متطلبات هذا  ١٨-٢٣
كل مكون يمكن فصله  على القسم بعض الحاالت يقتضى األمر تطبيق هذا فيولكن 

وذلك من أجل إظهار  اًمعمجتمعة  على مجموعة من العقود أو مكونات العقد ، من
 .العقد أو مجموعة العقود هذهجوهر هذا 

عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من األصول فإنه يجب معاملة إنشاء كل أصل على  ١٩-٢٣
 :أنه عقد مستقل عندما

  . هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدةيكون)  أ (  
 مـن حـق كـل      ونويك قد تم االتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة          يكون) ب( و

 هذا الجزء مـن     قبول أو رفض  ) العميل والمقاول (طرف من أطراف التعاقد     
 . بكل أصل على حدةطالعقد المرتب

  . من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حدةيكون) ج(و 
تعامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العمالء على أنها  ٢٠-٢٣

  :عقد واحد عندما
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وحـدة  عقد متكامل أو    مجموعة العقود وكأنها    ل  والتفاوض االتفاقيكون قد تم      )أ( 
 .واحدة

 هامش ربح ذات حقيقتها عملية واحدة فيتكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها  ) ب(و
  .اجمالى

 ترتيب زمنـي    فيأو  ) على التوازي ( ذات الوقت    فييتم تنفيذ العقود المختلفة     ) ج (و
 .اآلخر تلومستمر الواحد 
  اتفاقيات إنشاء العقارات 

 وتدخل  -تقوم المنشأة التي تتولى إنشاء عقار بمعرفتها أو من خالل مقاولي الباطن             أ  ٢٠-٢٣
 بالمحاسبة عن تلـك  -في اتفاق مع واحد أو أكثر من المشترين قبل استكمال البناء   

  :عندمااالتفاقية باعتبارها بيع خدمات ويمكنها استخدام طريقة نسبة اإلتمام 
يكون المشترى قادرا على تحديد العناصر الرئيسية للتصميم الخاص بالعقار قبل ) أ (

أو تحديد التغييرات الرئيسية فى اإلنشاءات  بمجرد أن يصبح /بداية اإلنشاء و
  ).سواء استخدم هذا الحق أم ال(اإلنشاء فى مرحلة التنفيذ 

  .اء بينما تقوم المنشاة بخدمات اإلنشاء فقطيقوم المشترى باقتناء وتوريد مواد البن) ب( أو 
ب في حالة أن تكون المنشأة مطالبة بتأدية الخدمات وتوريد مواد البناء معـاً للوفـاء       ٢٠-٢٣

بااللتزامات المتفق عليها بتسليم العقار إلى المشتري، فيتم المحاسبة عن االتفاق على 
سيطرة كما أنـه ال يحـتفظ       وفي هذه الحالة ال يكون للمشترى حق ال       . أنه بيع سلع  

بالمخاطر والعوائد األساسية لملكية األعمال تحت التنفيذ في حالتها الراهنة خـالل            
عملية التنفيذ ، وعليه فيتم تحويل تلك المخاطر والعوائد فقط عند تسليم العقار بعـد          

  .اكتماله إلى المشترى
  اإلتمامطريقة نسبة 

-٢٣"من الفقرات راجع(من تقديم خدمات هذه الطريقة لالعتراف باإليراد تستخدم  ٢١-٢٣
-٢٣" إلى "١٧-٢٣"  من الفقراتراجع( ومن عقود اإلنشاءات  )"١٦-٢٣"إلى" ١٤
 إذا - وتعديل تلك التقديراتالتكاليف لمنشأة مراجعة تقدير اإليرادات وعلى او. )"٢٠

 .شاء تقديم الخدمة أو عقد اإلن مستوى إتمام فياًهناك تقدم أنطالما  - لزم األمر 
على المنشأة و.  طرق مختلفة باستخداماإلنشاء عقد الخدمة أو  إتمام مستوىيتم تحديد  ٢٢-٢٣

بطريقة يعتمد  قياس كمية ما تم إنجازه من العمل تعمل على التيأن تستخدم الطريقة 
  : هذه الطرقومن  . وطبقاً لطبيعة العقد عليها
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 التكاليف المقدرة   إجمالياريخه إلى   نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى ت       ) أ(    
عندما يتم تحديد مستوى اإلتمام باالعتماد على ما تم تحمله من           و .للعقداإلجمالية  

يجب أال تتضمن التكـاليف     المنفقة  تكاليف العقد حتى تاريخه ، فإن تلك التكاليف         
  .مثل المواد أو المدفوعات المقدمةالمستقبلية المرتبطة باألنشطة 

  .األعمال المنفذةحصر ) ب( 
   .الخدمة أو عقد المقاولةمن أعمال  من جزء  فعلياً االنتهاء) ج( 

مستوى   منهممقدماً المحصلة والدفعاتمن العمالء   الدفعات الدورية    تعكس عادة وال  
  . فعلياًالعمل المنجز

مثل  اإلنشاء لعقددمة أو لخل تتعلق بنشاط مستقبلي بالتكاليف التى المنشأة تعترف ٢٣-٢٣
 . تها تكلفاستردادكأصول عندما يكون من المحتمل   والمدفوعات المقدمةوادالم

 تغطيتها أو استردادها كمصروفات لن يمكنعلى المنشأة االعتراف بالتكاليف التى  ٢٤-٢٣
 .فوراً 

  :يتم بطريقة يعتمد عليها عقد اإلنشاءات نتيجةعندما يكون من غير الممكن تقدير  ٢٥-٢٣
 يكـون مـن     والتـي فقط   المنفقةدود تكاليف العقد     ح فياالعتراف باإليرادات   ) أ(   

  .المتوقع استردادها
  . أنفقت فيهاالتي الفترة فيإثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات ) ب( و  

 إجماليعن اإلنشاء لعقد  التكلفة المتوقعة  يكون هناك احتمال أن تزيد إجماليعندما ٢٦-٢٣
 وذلك مقابلة كمصروف فوراً ت الخسارة المتوقعاإليرادات المتوقعة منه يجب إثبا

  .))٢١(القسم راجع (تكوين مخصص للعقود المحملة بخسارة 

 ، مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد  إمكانية تحصيل أيفي حالة ظهور شك في ٢٧-٢٣
 تحصيله كمصروف بدال من اعتباره تخفيضاً لقيمة في إدراج المبلغ المشكوك يتم

 .إيرادات العقد

 توزيعات األرباحوائد واإلتاوات وعال
 ينتج عنها عوائد وإتاوات التيوها  استخدام الغير لمواردنعاإليراد الناتج  بتعترف المنشأة ٢٨- ٢٣

 :التاليان توافر الشرطان  إذا"٢٩- ٢٣" ضوء ما جاء بالفقرة فيتوزيعات أرباح و

من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى          يكون  ) أ  ( 
  .نشأةالم
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  .اإليراد بشكل يعتمد عليهمبلغ  قياس يمكن) ب(و  

  :يعترف باإليراد وفقاً  لألسس التالية  ٢٩-٢٣

 مع األخذ في االعتبار الفترة      الفعلىمعدل العائد    يعترف بها باستخدام   –العوائد    ) أ(
 ".٢٠-١١"إلى " ١٥-١١"قرات من ففى ال كما هو موضح الزمنية

 .العقدطبقاً لشروط  و على أساس مبدأ االستحقاق-اإلتاوات  ) ب(

  األسـهم  لحاملييصدر   فى الفترة التى   يتم االعتراف بها     – توزيعات األرباح     ) ج(
  .  تحصيل مبالغ هذه التوزيعاتفي الحق

 اإلفصاح

 اإليرادعن عامة  اتإفصاح

 :اآلتي أن تفصح عن المنشأةعلى  ٣٠-٢٣

تخدمة  الطريقـة المـس    فيها المتبعة لالعتراف باإليراد بما      السياسات المحاسبية   ) أ(
  .خدمات تشمل تأدية التيلتحديد مستوى اإلتمام للعمليات 

توزيع اإليراد المعترف به خالل الفترة على العناصر األساسية المكونة له بمـا            ) ب(
  : يليما  اإليراد الناتج م- كحد أدنى –يتضمن 

  بيع سلع )١(

  خدماتتأدية )٢(

 عوائد )٣(

 إتاوات )٤(

 توزيع األرباح  )٥(

 عموالت )٦(

 منح حكومية )٧(

  هامةأخرى اتدإيرا أنواع أي )٨(
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 اإلنشاءاتن عقود  الناتج عاإليراد عن اإلفصاح

  :عما يلىأن تفصح  على المنشأة ٣١-٢٣
  . كإيرادات عن الفترةاالعتراف بها تم التيقيمة إيرادات العقود ) أ(  
 ضمن إيرادات   االعتراف بها  تم   التيتحديد إيرادات العقود    لالطرق المستخدمة   ) ب(  

  .الفترة
  . تحديد مستوى اإلتمام للعقود تحت التنفيذفيالطرق المستخدمة ) ج(

  :يلي على المنشأة أن تعرض ما - ٣٢-٢٣
  . إجمالي المبالغ المستحقة على العمالء عن أعمال العقد كأصل ضمن األصول )أ(   
  .إجمالي المبالغ المستحقة للعمالء عن أعمال العقد كالتزام ضمن االلتزامات) ب(  
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  )٢٣ (قسم ملحق
  

  )٢٣ (لقسماللمبادئ الواردة فى  باإليراد وفقاً االعتراف ىأمثلة عل
عـن   اتإرشـاد الملحق  ويوفر هذا .ه يمثل جزءاً منإال أنه ال )٢٣(القسم   الملحق   فق هذا اير

  . اإليرادباالعتراف فى ) ٢٣(القسم متطلبات  تطبيق كيفية
 ال تتناول كافة العوامل     فهي بالتاليت و الية على أوجه معينة للمعامال    تركز األمثلة الت   ١-أ٢٣

بوجه عام تفترض هذه األمثلة أنه يمكن قياس        و .اإليرادب قد تؤثر على االعتراف      التي
أنه من المتوقع بدرجة كبيرة تدفق المنافع االقتصادية         و عليه،قيمة اإليراد بشكل يعتمد     

 سـيتم تكبـدها     التـي و   تم تكبدها أ   التي قياس التكاليف     كذلك أنه يمكن و المنشأة،إلى  
  . عليهايعتمد بدرجة 

  بيع سلع
  .ملغاة    ٢-أ٢٣

 هذه الحالة يتم تأجيـل      في :للعميلالبيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع       ) ١(مثال  
 على ما وموافقته ملكيتها إليه مع نقل طلبهتسليم السلع المباعة للمشتري بناء على 

   . جاء بالفواتير المصدرة
ينما تنتقل الملكيـة للمـشتري ، مـع         تراف باإليراد فى مثل هذه الحاالت ح      يتم االع  ٣-أ٢٣

  :ما يلىمراعاة 

  .أن التسليم متوقع حدوثه بشكل كبير  ) أ(
جـاهزة لتـسليمها للمـشتري وقـت      متاحة لدى البائع وأنها محددة وأن السلعة ) ب(و  

  .االعتراف بالبيع
  .موجود تعليمات محددة من المشتري بتأجيل التسلي) ج( و
  .أن شروط الدفع العادية مطبقة) د(و  

  أو تصنيع السلع عند حلول تـاريخ       القتناءيراد إذا كان هناك مجرد نية       ال يتحقق اإل  و
  .التسليم 

  



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٣٩٣

   )التركيب والفحص: (شحن السلع مع خضوعها لشروط  )٢(مثال   
اء من التركيـب  نته ويتم اال  االستالميتم االعتراف باإليراد عادة عندما يقبل المشتري         ٤-أ٢٣

االسـتالم فـى     يتم االعتراف باإليراد فور موافقة المشتري علـى          أنهإال  . والفحص  
  : الحاالت التالية

فعلى سبيل المثـال تركيـب جهـاز        . أن تكون عملية التركيب بسيطة بطبيعتها       ) أ( 
ـ     لمصنع وتليفزيون تم فحصه با   وة ال يحتاج األمـر إال إلـى إخراجـه مـن العب

  .اإليريالاقة الكهربائية ووتوصيله بالط
 لألسعار التعاقدية مثل توريد الحديد      النهائيأن الفحص ال يتم إال بغرض التحديد        ) ب( أو

  .القطنالخام أو السكر أو 
  ) يتمتع المشتري بحق رد السلععندماالقبول ( : لشروطشحن السلع مع خضوعها )٣(مثال 
 باإليراد  يعترف البائع ،  رد البضائع    احتمالحالة من عدم التأكد بشأن       هناك   تإذا كان  ٥-أ٢٣

 وانتهتتم تسليم السلع فعلياً     قد  أنه   رسمياً أو    بل الشحنة قفقط عندما يكون المشترى قد      
  .الرفضالمشترى فى فترة حق 

 حيث يتعهد المـستلم  األمانةمبيعات ( : شحن السلع مع خضوعها لشروط    )٤(مثال    
  ))البائع ( لحساب المرسلببيع السلع) المشتري(

 هذه الحالة باالعتراف باإليراد حتى يتم بيع البـضائع بواسـطة            فيال يقوم المرسل     ٦-أ٢٣
  .المستلم إلى طرف ثالث

  ) المبيعاتتسليمالدفع عند ( :شحن السلع مع خضوعها لشروط )٥(مثال   
وكيلـه  استالم البـائع أو     سليم البضائع للمشترى و   يتم االعتراف باإليراد عند إتمام ت      ٧-أ٢٣

  .لقيمة البضائع نقداً
 بموجبها ال يتم تسليم السلعة المباعة إلى والتي: مبيعات التقسيط المسبق  )٦(مثال   

 باسـتخدام  وذلك فى حالة البيع       بسداد آخر قسط من قيمتها     المشتري إال عند قيامه   
  عدد من األقساط 

ومع . تسليم السلع للمشترى    يتم االعتراف باإليراد الناتج عن مثل هذه المبيعات عند           ٨-أ٢٣
 هذه المبيعات تـتم بـصورة دائمـة          إذا كانت الخبرة السابقة تشير إلى أن معظم        هذا
 تحـت   دفعة جوهريـة مـن    مستمرة فإنه يمكن االعتراف باإليراد عندما يتم استالم         و

محددة وجـاهزة لتـسليمها     تكون البضاعة متاحة لدى البائع و     حساب البيع بشرط أن     
  .للمشترى
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تكون الـسلع غيـر    ثمنها كلياً أو جزئياً وتحصيلاً   يتم مقدم  التيالطلبات   )٧(ل  مثا
 ل المثال لم تصنع بعد    ـى سبي ـعللكونها   الراهن   فى الوقت موجودة فعالً بالمخازن    

  أو ألنها سوف ترسل مباشرة إلى المشتري من طرف ثالث
  .لمشتريعندما يتم تسليم السلع لإال يتم االعتراف باإليراد ال  ٩-أ٢٣

حيـث يتفـق    ) بخالف معامالت المبادلة  ( إعادة الشراء    معاتفاقيات البيع    )٨(مثال  
 تاريخ الحق ، أو يكـون للبـائع         في شراء نفس السلع     على إعادة عند البيع   البائع  
  طلـب  فياالختيار  الحق فى    طلب إعادة شراء السلع ، أو يكون للمشترى          فيالحق  

   إعادة شراء السلعالبائع ب
 البيع مع إعادة الشراء لألصل بخالف األصل المـالى فإنـه يجـب         اتفاقيةفى حالة    ١٠-أ٢٣

قد تم نقلهـا    عوائد الملكية   لتحديد ما إذا كانت مخاطر و     تحليل ودراسة بنود االتفاقية     
  البـائع يعترف من نقل تلك المخاطر للمشترى     التأكد، فإذا تم    إلى المشتري   جوهرياً  
  .باإليراد

ن البائع ما زال يحتفظ بمخاطر وعوائد الملكية رغم انتقال حق الملكيـة             أما إذا تبين أ   
  .القانوني إلى المشتري فإن المعاملة تعد بمثابة اتفاقية تمويل ال ينتج عنها إيراد

  )١١(القسم  البيع مع إعادة الشراء لألصل المالى تطبيق اتفاقيةيراعى فى   
   البيعين أو الوكالء أو آخرين إلعادة المبيعات ألطراف وسيطة مثل الموزع )٩(مثال 

نتقـال مخـاطر   عنـدما يـتم ا  عادة   االعتراف باإليراد الناتج عن هذه المبيعات        يتم ١١-أ٢٣
 إذا كان المشتري يعمل كوكيل للبائع عندئذ يتم معالجـة            ومع ذلك  .عوائد الملكية   و

  .أمانةالمعاملة كبضاعة 
  المشابهةوالبنود  النشرات  فىشتراكاتاال )١٠(ثال م

 كل فترة فيتم االعتـراف بـاإليراد        فيإذا تساوت قيمة المواد المراد االشتراك فيها         ١٢-أ٢٣
 أما إذا اختلفت قيمـة      .االشتراك يغطيها   التيبطريقة القسط الثابت على مدار الفترة       

المواد من فترة ألخرى فإنه يتم االعتراف باإليراد طبقاً للقيمة البيعية للمواد المرسلة             
 .   يغطيها االشتراكالتي قيمة المبيعات المقدرة لكل المواد إجماليالنسبة إلى ب
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  أقساط على التى يتم تحصيل مقابلهامبيعات ال )١١(مثال 
بيـع  ويكون سعر ال.  تاريخ البيع فيوائد كإيراد يتم االعتراف بسعر البيع بدون الع     ١٣-أ٢٣

قيمة األقساط المستحقة باستخدام سعر     يتم تحديدها بخصم    هو القيمة الحالية للمقابل و    
   .الفعالسعر الفائدة  باستخدامكإيراد وائد  بالعيتم االعتراف و.الحكمىالفائدة 

 اتفاقيات إنشاء العقارات ) ١٢(مثال 

 - تقوم المنشأة التي تتولى إنشاء عقار بمعرفتها أو من خـالل مقـاولي البـاطن                 ١٤-أ٢٣ 
 بالمحاسـبة  -من المشترين قبل استكمال البنـاء  وتدخل في اتفاق مع واحد أو أكثر        

  :عن تلك االتفاقية باعتبارها بيع خدمات ويمكنها استخدام طريقة نسبة اإلتمام عندما
يكون المشترى قادرا على تحديد العناصر الرئيسية للتصميم الخاص بالعقار ) أ (

 بمجرد أن أو تحديد التغييرات الرئيسية فى اإلنشاءات /قبل بداية اإلنشاء و
  ).سواء استخدم هذا الحق أم ال(يصبح اإلنشاء فى مرحلة التنفيذ 

يقوم المشترى باقتناء وتوريد مواد البناء بينما تقوم المنشاة بخدمات اإلنشاء ) ب( أو 
  .فقط

 في حالة أن تكون المنشأة مطالبة بتأدية الخدمات وتوريد مواد البناء معـاً للوفـاء                ١٥-أ٢٣
تفق عليها بتسليم العقار إلى المشتري، فيتم المحاسبة عن االتفاق على           بااللتزامات الم 

وفي هذه الحالة ال يكون للمشترى حق السيطرة كمـا أنـه ال يحـتفظ      . أنه بيع سلع  
بالمخاطر والعوائد األساسية لملكية األعمال تحت التنفيذ في حالتها الراهنـة خـالل             

اطر والعوائد فقط عند تسليم العقار بعـد        عملية التنفيذ ، وعليه فيتم تحويل تلك المخ       
 .اكتماله إلى المشترى

  البيع مع منح العمالء لمنحة الوالء )١٣(مثال 
) أ  (  جنيه وتم منح المشترين للمنتج       ١٠٠بسعر  )  أ (إذا قامت المنشأة ببيع منتج       ١٦ -أ٢٣

جنيهات  ١٠بسعر  ) ب  ( منحة والء والتى يتم بموجبها منحهم إمكانية شراء المنتج          
مـن  % ٤٠ المنـشاة أن     نيـه وقـدرت    ج ١٨) ب( للمنتج   كان سعر البيع المعتاد   و

مقابـل  ) ب( لشراء المنتج    حق منحة الوالء  سوف يستخدموا   )  أ (المشترين للمنتج   
 فـي االعتبـار     األخـذ بعد  )  أ ( للمنتج   نيه ، وعلى فرض أن السعر المعتاد       ج ١٠

  . جنيه ٩٥تاحة خالل هذا العرض هو  متصبحومات التي تقدم عادة والتي لم الخص
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  .نيه  ج٣,٢٠) = نيه ج١٠ –نيه ج١٨( ×  % ٤٠ هي القيمة العادلة للمنحة ١٧ -أ٢٣
نيه بين المنتج  ج١٠٠ بتوزيع إجمالي اإليرادات البالغةالمنشأة تقوم بناءاً على ما سبق 

 نيه ج٣,٢٠ويه ن ج٩٥ البالغتيننهم مكل  باستخدام القيم العادلة لومنحة الوالء)  أ (
  .على الترتيب 

  :وعليه فإن
  .نيه ج٩٦,٧٤ = ])نيه  ج٣,٢+ نيه  ج٩٥ (÷نيه  ج٩٥[ × نيه ج١٠٠) =  أ (لمنتج إيراد ا
 .نيه ج٣,٢٦ = ])نيه  ج٣,٢ + نيه  ج٩٥ (÷ نيه ج٣,٢[ × نيه ج١٠٠) = ب(لمنتج إيراد ا

  تقديم خدمات
   أتعاب التركيب )١٤(مثال 

أتعاب التركيب كإيراد بقدر مـستوى إتمـام التركيـب إال إذا كـان      يتم االعتراف ب   ١٨-أ٢٣
 فعندئـذ يـتم    ، منـتج  غير مؤثر ضمن عمليـة بيـع     ياًعرض اًالتركيب يمثل جزء  

 .االعتراف بأتعاب التركيب كإيراد عند بيع السلع

  أسعار المنتجات التى تتضمن أتعاب خدمات )١٥(مثال 
 خدمة  :مثل( يمة محددة كمقابل لخدمات الحقة      قمعين   يتضمن سعر بيع منتج      عندما١٩-أ٢٣

فإنه يتم ترحيل هذه القيمة ويعترف بها        ) اآللي تحسين برامج الحاسب     البيع،ما بعد   
 ويكون المبلغ المرحل هـو      .خاللها سيتم تنفيذ الخدمة     التيكإيراد على مدار الفترة     

 االتفاق باإلضـافة   التكاليف المتوقعة لتأدية الخدمات موضوعيغطى الذيذلك المبلغ   
 .إلى ربح مناسب عن هذه الخدمات

  اإلعالنعموالت  ) ١٦(مثال 
نـات   عند ظهور اإلعال   بعموالت الوسائل المرئية والمسموعة كإيراد    يتم االعتراف    ٢٠-أ٢٣

در مستوى إتمام عملية     اإلنتاج فيتم االعتراف بها بق     أما عموالت . المطلوبة للجمهور 
 .المطلوبة اإلنتاج

   التأمينعموالت وكاالت ) ١٧(مثال 

 ال تتطلب تأدية خدمات الحقة      التي التأمين المستلمة أو المستحقة و     عموالت وكاالت  ٢١ -أ٢٣ 
  تاريخ فييعترف بها الوكيل كإيراد عند تاريخ البداية الفعلية للبوليصة أو            ،من الوكيل 
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حقـة خـالل فتـرة    أما إذا كان من المتوقع أن يقوم الوكيل بتأدية خدمات ال       . تجديدها
 كإيراد على مدار    ااالعتراف به  قيمة العمولة أو جزء منها و      تأجيلسريان الوثيقة فيتم    

  . البوليصة  سريانفترة
   الدخولرسوم  )١٨(مثال 

 الخاصـة   والمناسـبات  والحفالت   العروض الفنية يتم االعتراف باإليراد الناتج عن       ٢٢-أ٢٣
ات لعدد من األحداث فإنه يتم توزيع الرسوم    فإذا تم بيع اشتراك   . األخرى عند حدوثها  

  .حدث كل في تعكس مدى تأدية الخدمات التيعلى كل حدث بالطريقة 
  التعليمرسوم  )١٩ (مثال

 تغطيهـا   التي االعتراف باإليراد الخاص برسوم التعليم على مدار فترة الدراسة           يتم ٢٣-أ٢٣
  .الرسوم

  العضوية ورسوم الدخول )٢٠(مثال 
فإذا كانت الرسوم تـسمح      . ةالمؤدامد االعتراف باإليراد على طبيعة الخدمات       يعت ٢٤ -أ٢٣

 حـدة، على   األخرى   و المنتجات   أ الخدمات   باقييتم سداد قيمة    بينما  فقط  بالعضوية  
ذا كان هناك رسوم اشتراك سنوية مستقلة فإنه يتم االعتراف باإليراد الناتج عن             إأو  

  .الرسوم إمكانية تحصيل هذه فيبدرجة كبيرة  هذه الرسوم عندما ال يكون هناك شك
 الحصول على خدمات أو نشرات خالل    فيأما إذا كانت الرسوم تعطى الحق للمشترك          

فترة االشتراك أو شراء بضائع أو خدمات بأسعار تقل عن تلك األسـعار المـستخدمة      
قيمـة   و على أساس يعكس توقيت وطبيعة    لغير المشتركين فإنه يتم االعتراف باإليراد       

  .المقدمةالمنافع 
  زاالمتيارسوم 

معدات وكذلك أصول   الخدمات و  األولى والالحق لل   توريد  ال رسوم االمتياز    تغطىقد   ٢٥-أ٢٣
 االمتياز كـإيراد   فإنه يتم االعتراف برسوم      بالتالي و .معرفةحقوق  ملموسة أخرى و  

  .أجله تم فرض هذه الرسوم من الذي تعكس الغرض التيبالطريقة 
  :الرسوم تكون الطرق التالية مناسبة بشكل عام لالعتراف بهذه وقد    

  أخرىأصول ملموسة  وتوريد معدات : االمتيازرسوم  )٢١(مثال 
القيمة العادلة لألصول المباعة كـإيراد عنـدما يـتم تـسليم            ب مانح االمتياز يعترف   ٢٦-أ٢٣

  .األصول أو انتقال حق الملكية
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  أوليه أو الحقةخدمات توريد   :االمتيازرسوم  )٢٢(مثال 
 من  اًًءمستمرة سواء كانت جز    بالرسوم الخاصة بتقديم خدمات      االمتيازيعترف مانح    ٢٧-أ٢٣

 .بها مستقلة كإيراد عندما يتم تأدية الخدمات المتعلقة اًالرسوم المبدئية أو كانت رسوم 
 معقولإذا كانت الرسوم المستقلة ال تغطى تكلفة الخدمات المستمرة مع تحقيق ربح           و

يكفى لتغطية تكلفة الخدمات      جزء من الرسوم المبدئية     تأجيل يتم –عن هذه الخدمات    
  .الخدمات تأدية تلك على مداراالعتراف به كإيراد والمستمرة وتحقيق ربح معقول 

وجب اتفاقيات االمتياز بتوريد معدات أو مخزون       ـاز بم ـح االمتي ـد يلتزم مان  ـق ٢٨ -أ٢٣
 أو بأسعار   يبيع بها لآلخرين   التي بأسعار تقل عن األسعار      أو أصول ملموسة أخرى   

 مـن   جـزءاً  هذه الحاالت فإن     فيالمبيعات ،   ال تكفى لتحقيق ربح معقول عن تلك        
 تجاوز هـذا الـسعر وكـذلك    التي يكفى لتغطية التكاليف المقدرة  –الرسوم المبدئية   

به كإيراد على مدار     فاالعترا تأجيله و  يتم -لتحقيق ربح معقول عن هذه المبيعات       
  . غالباً ما تباع خاللها السلع إلى الحاصل على االمتيازالتيالفترة 

الخدمات من المبدئية كإيراد عندما يتم تأدية كل  االمتيازرسوم رصيد ويتم االعتراف ب 
 جـوهري  من مانح االمتياز بشكل      أداؤهاالواجب   األخرى   االلتزاماتالمبدئية وكذلك   

  .)اإلعالنختيار المواقع وتدريب العاملين والتمويل و افيدة المساعمثال ذلك (
غرافيـة   اتفاقيات االمتياز لمنطقة جفيااللتزامات األخرى لمبدئية و الخدمات ا تعتمد ٢٩ -أ٢٣

 هذه الحالـة فـإن الرسـوم        فيو.  هذه المنطقة    فيلمنشأة  على عدد المنافذ البيعية ل    
 التـي ف بها كإيراد بنسبة عدد المنافذ البيعية        المتعلقة بالخدمات المبدئية يتم االعترا    

  .ملة تك شبه متكون الخدمات المبدئية المتعلقة بها
مـن   ةكبيرحالة  هناك   تستحق السداد خالل فترة طويلة و      إذا كانت الرسوم المبدئية    ٣٠ -أ٢٣

 إمكانية تحصيل كامل قيمة هذه الرسوم فإنه يـتم االعتـراف بهـذه              عدم التأكد من  
  .األقساطالنقدى لتلك تحصيل ال معالرسوم 

  المستمرة  االمتيازرسوم : رسوم االمتياز )٢٣(مثال 
مستمرة ممنوحة بموجب اتفاقية أو     دورية  الرسوم المفروضة مقابل استخدام حقوق       ٣١ -أ٢٣

 تأديـة   مع يتم االعتراف بها كإيراد      االتفاقية،مقابل خدمات أخرى مقدمة خالل فترة       
  .الحقوقك تلالخدمات أو استخدام 
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  عمليات الوكالة  :االمتيازرسوم  )٢٤(مثال 
تتضمن فى جوهرها أن يعمـل  معامالت بين مانح االمتياز والحاصل عليه و    قد تتم    ٣٢ -أ٢٣

على سبيل المثـال قـد يقـوم مـانح     ف. مانح االمتياز كوكيل للحاصل على االمتياز   
المتياز بـدون تحقيـق     لحاصل على ا  لالتنسيق لتسليمها    و التوريداتاالمتياز بطلب   

  .أرباح ، فإن مثل هذه المعامالت ال ينشأ عنها إيراد
   المستخدمةاآلليالرسوم الخاصة بتطوير برامج الحاسب  )٢٥(مثال 

 اآللـي يتم االعتراف باإليراد الناتج عن الرسوم المتعلقة بتطوير برامج الحاسـب             ٣٣ -أ٢٣
فتـرة االنتهـاء مـن    تـضمن  ي و ضوء مستوى إتمام عملية التطوير    فيالمستخدمة  

  . بنظام خدمة ما بعد التسليمالخدمات
  توزيعات األرباحالعوائد واإلتاوات و

  اإلتاواترسوم التراخيص و )٢٦(مثال 
اإلتاوات المدفوعة مقابل استخدام أصـول       عادة بالرسوم و   يعترف مانح الترخيص   ٣٤ -أ٢٣

 حقـوق   اآللي،امج الحاسب    بر االختراع، براءات   التجارية، العالمات   :مثل(المنشأة  
 ضوء جوهر   فيوذلك  )  أفالم الصور المتحركة   األصلية للتسجيالت،  النسخ   طبع ، ال

 بالرسـوم  يمكن االعتراف     فإنه  وألغراض التطبيق العملى   .بها  االتفاقيات الخاصة   
عنـدما يحـق    :   مثال ذلك  .التعاقد بطريقة القسط الثابت على مدار فترة        اإلتاواتو

  .خدام تكنولوجيا معينة لفترة محدودةللمرخص له است
عمليات إسناد الحقوق مقابل رسوم ثابتة أو مقابل ضمانة ال تسترد بموجب عقـود              ٣٥ -أ٢٣

استخدام كافة هذه الحقوق بحريـة       تسمح للمرخص له ب    التيوغاء  ة لإلل ـر قابل ـغي
مليـات  مانح الترخيص التزامات أخرى واجبة التنفيذ ، تعتبر هذه الع          ال يكون على  و

 اتفاقية الترخيص الستخدام بـرامج الحاسـب        :ذلكومثال  .  جوهرها عملية بيع     في
  منح   : ومثال آخر  .التسليمال يكون على مانح الترخيص التزامات أخرى بعد          و اآللي

 ال يكون لمانح الترخيص أي     األسواق و  في عرض أفالم الصور المتحركة      فيالحق  
ول على إيرادات من حصيلة منفذ بيع التذاكر        رقابة على الموزع كما ال يتوقع الحص      

  . وقت البيع في مثل هذه الحاالت يتم االعتراف باإليراد في. 
 بعض الحاالت يتوقف تحصيل رسوم الترخيص أو اإلتاوة على وقوع أحداث            فيو ٣٦ -أ٢٣

 مثل هذه الحاالت يتم االعتراف باإليراد الخاص بها فقط عندما يكـون            في. مستقبلية
غالبـاً مـا يتـوفر هـذا        لرسوم أو اإلتاوة سيتم تحصيلها و     حتمال كبير بأن ا   هناك ا 

  .االحتمال عند وقوع األحداث المستقبلية المنتظرة
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  )٢٤( قسم
  

  المنح الحكومية 
  نطاق هذا القسم

المنح الحكومية وتعرف . المنح الحكومية كافة  في المحاسبة عن القسميطبق هذا  ١-٢٤
معينة في إلى منشأة  ةاقتصادي مساعدات حكومية في صورة تحويل موارد بأنها

تتعلق ينة  بتنفيذ شروط معالمستقبلفى  سواء فى الماضى أو مقابل التزام المنشأة
 .باألنشطة التي تمارسها

 

 : ال تتضمن المنح الحكومية  ٢-٢٤

  .بطريقة معقولةالمساعدات الحكومية التي ال يمكن تحديد قيمة لها  -
العادية  المعامالت التجارية عن تمييزها المعامالت مع الحكومة التي ال يمكن -

 .للمنشاة
  

متاحة  منشأة في شكل مزايا المساعدات الحكومية المقدمة إليالقسم ال يتناول هذا  ٣-٢٤
 الضريبي اإللتزامالضريبية أو في تحديد  الخسارةفي تحديد الربح أو للمنشأة 

 واإلهالك المعجل المزايا الضريبية لإلستثمارمثل اإلعفاءات الضريبية و(
المحاسبة عن "ضرائب الدخل " )٢٩( ويغطى القسم) . تخفيض معدالت الضريبةو

  . الدخلعلىالضرائب 
  القياس واالعتراف

 : بالمنح الحكومية علي النحو التالي باالعترافتقوم المنشأة  ٤-٢٤

يتم عندما ال تفرض المنحة على المتلقى شروط أداء مستقبلى محدده ) أ ( 
  . كإيراد عندما تصبح متحصالت المنحة مستحقة بالمنحةاالعتراف 

تعترف ة فى المستقبل المتلقى بتنفيذ شروط محددالمنحة  تلزم عندما )ب ( 
  .كإيراد فقط عندما يتم تنفيذ هذه الشروطالمنشأة بالمنحة 

قبل تحقق شروط االعتراف باإليراد ،  المنشأة تتسلمهاالمنح التي ) ج ( 
   . لحين تنفيذ الشروطيتم االعتراف بها كالتزام

  .األصل بقيمة رمزية ويتبع احياناً االعتراف بقيمة المنحة) د  ( 
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 .المستحق االستالم قيمة المنح بالقيمة العادلة لألصل المستلم أو بتقديرتقوم المنشأة  ٥-٢٤

 اإلفصاح
  :الحكومية بالمنح ة المتعلقيجب علي المنشأة اإلفصاح عن األمور التالية ٦-٢٤

القوائم  االعتراف بها فى المنح الحكومية التي تم مبلغ وطبيعة) أ ( 
  .المالية

 التي لم تتمكن أية ظروف محتملة أخري وإللتزماتالشروط أو ا) ب ( 
المنح الحكومية التي لم يتم ب والمرتبطةالمنشأة من الوفاء بها 

  . كإيراداالعتراف بها
ستفادت منها ا للمساعدات الحكومية التي األخرى النماذج اإلشارة إلى) ج ( 

  .المنشأة بصورة مباشرة 
المساعدات تعرف  ." ) ج  (٦-٢٤"ألغراض اإلفصاح المطلوب في الفقرة  ٧-٢٤

 محددة اقتصاديةمنفعة   الجهات الحكومية لتحقيقتقدمهاالتي بأنها تلك الحكومية 
خدمات مثل تقديم اللمنشأة أو عدد من المنشأت  التي ينطبق عليها شروط معينة 

القروض بدون فائدة  والضمانات وكذلك تقديم مجاناً،فنية التسويقية والنصائح الو
  . بمعدالت فائدة منخفضةأو
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  )٢٥(قسم 

   االقتراض تكاليف
  المبدأ األساسي

تمثل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل جزءاً  ١-٢٥
  .أما تكاليف االقتراض األخرى فيعترف بها كمصروفات . من تكلفة ذلك األصل

  نطاق هذا القسم
 .قتراض عند المحاسبة عن تكاليف االالقسمعلى المنشأة تطبيق هذا  ٢-٢٥
لتكلفة حقوق الملكيـة    ) الضمنية( مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة       القسمال يتعامل هذا     ٣-٢٥

 .بما فى ذلك  حقوق ملكية األسهم الممتازة التى ال تبوب كالتزام 

 على تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء       القسمال يتطلب من المنشأة تطبيق هذا        ٤-٢٥
 :أو إنشاء أو إنتاج ما يلى 

  .أصل مؤهل يقاس بالقيمة العادلة مثل األصول الحيوية  ) أ(
  .المخزون الذى يصنع أو ينتج بكميات كبيرة على أساس متكرر)  ب(           أو 

 .ملغاة  ٥-٢٥
  :قد تشمل تكلفة االقتراض ما يلى   ٦-٢٥

كمـا هـى   مصروفات الفوائد محسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى )  أ   (
   .)٢٦(حاسبة المصرى مشروحة فى معيار الم

 .ملغاة)  ب(و

  .ملغاة)  ج(و
  .  ملغاة)د (و
فروق العملة التى تنشأ من االقتراض بالعملة األجنبية إلى المـدى الـذى            ) هـ(و

  .تعتبر فيه تلك الفروق تعديالً لتكلفة الفوائد
 :طبقاً للظروف قد يكون أى مما يلى أصالً مؤهالً ٧-٢٥

 .  المخزون  ) أ(

 .  المصانع  ) ب(
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 .يد الطاقة   محطات تول  ) ج(

 .  األصول غير الملموسة   ) د(

 .االستثمارات العقارية ) هـ(

 وال تعتبر أصوالً مؤهلة  األصول المالية  وبنود المخزون التى تصنع بصفة روتينية              
كذلك ال تعتبر أصوالً مؤهلة تلك األصول       . أو بصفة متكررة فى فترة زمنية قصيرة        

محددة لها أو البيـع فـى نفـس تـاريخ       التى تكون جاهزة لالستخدام فى األغراض ال      
  .اقتنائها

  االعتراف
على المنشأة رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل              ٨-٢٥

وعلى المنشأة االعتراف بتكـاليف االقتـراض       . مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل       
 .لتكلفة  األخرى كمصروفات فى الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه ا

تضاف تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل إلـى               ٩-٢٥
ويتم رسملة تكاليف االقتراض هذه ضمن تكلفة األصل عندما يكون    . تكلفة هذا األصل  

تكون هناك إمكانية    و من المرجح أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة         
 . ة يعتمد عليهالقياس التكلفة بدرج

   تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة 
 تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء او إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل هى تكاليف          ١٠-٢٥

فـإذا قامـت   . االقتراض التى  كان يمكن تجنبها إذا لم يتم اإلنفاق على هذا األصـل             
ل يكون من السهل    المنشأة باقتراض أموال خصيصاً بغرض الحصول على أصل مؤه        

 .تحديد تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بهذا األصل 

أصل مؤهل كما قد يصعب أيضاً       و قد يصعب إيجاد عالقة مباشرة بين قرض معين         ١١-٢٥
وتظهر هذه الصعوبة على سبيل المثال      . تحديد االقتراض الذى كان من الممكن تجنبه      

تظهر الصعوبة أيضاً عنـدما   و.اً عندما يكون نشاط التمويل فى المنشأة منسق مركزي 
تقوم مجموعة شركات باستخدام تشكيلة مـن أدوات التمويـل القتـراض األمـوال              
بمعدالت فائدة أو بأعباء متباينة ثم إعادة إقراض تلـك األمـوال بـشروط مختلفـة                

وتظهر تعقيدات أخرى من خالل استخدام تسهيالت أو قروض         . لشركات المجموعة   
بعمالت أجنبية وذلك عندما تمارس المجموعة نشاطها فى ظـل          ممنوحة أو مرتبطة    
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 . التذبذب فى أسعار الـصرف األجنبـي     اقتصاد يعانى من التضخم الشديد ، أو نتيجة       
ونتيجة لذلك فإنه يصعب تحديد قيمة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء األصل            

 .وبالتالى يصبح الحكم الشخصى أمراً مطلوباً
 اقتراض األموال بغرض اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفـة االقتـراض ،             عندما يتم  ١٢-٢٥

التـى   و فعلى المنشأة تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يتم رسملتها على هذا األصـل            
تتمثل فى تكلفة االقتراض الفعلية التى تتكبدها المنشاة خالل الفتـرة بـسبب عمليـة               

 .ثمار المؤقت لألموال المقترضة االقتراض مطروحاً منها أى إيراد تحقق من االست
قد ينتج عن ترتيبات التمويل التى تتخذها المنشأة لتمويل أحد األصـول أن تحـصل             ١٣-٢٥

المنشأة فعالً على القرض وتتكبد تكاليف اقتراض مقترنة به قبل استخدام بعض أو كل       
وفى مثل هذه الظروف يتم عـادة اسـتثمار   . األموال فى اإلنفاق على األصل المؤهل  

وعند تحديد قيمة تكلفة االقتـراض      . موال مؤقتاً إلى حين إنفاقها على ذلك األصل         األ
التى يتم رسملتها خالل فترة ما فإنه يتم تخفيض تكلفة االقتراض التى تم تكبدها بقيمة               

 .أى إيراد مكتسب من استثمار األموال المقترضة 
فى اقتناء أصل مؤهل    تستخدم األموال المقترضة     و عندما يتم االقتراض بصفة عامة     ١٤-٢٥

لتحمل تكلفة االقتراض ، فعلى المنشأة تحديد قيمة تكلفـة االقتـراض التـى يمكـن                
ويحـسب هـذا    . رسملتها باستخدام معدل للرسملة على اإلنفاق الخاص بهذا األصل          

المعدل على أساس المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض للمنشأة عن القروض القائمـة            
 القروض التى تم إبرامها تحديداً بغرض اقتنـاء أصـل       ستبعاداخالل المدة وذلك بعد     

ويجب أال تزيد قيمة تكلفة االقتراض المرسـملة        . بذاته مؤهل لتحمل تكلفة االقتراض    
 .خالل فترة ما عن قيمة تكلفة االقتراض التى تم تكبدها خالل تلك الفترة  

 لـشركة األم فى بعض الحاالت يكون من المناسب ضم كافة عمليـات االقتـراض ل    ١٥-٢٥
وفـى حـاالت    . الشركات التابعة لها عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض        و

أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة متوسـطها المـرجح لتكلفـة                
  .االقتراض للقروض الخاصة بها 

  الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل المؤهل عن قيمته اإلستردادية 
مة الدفترية أو التكلفة اإلجمالية المتوقعة لألصل المؤهل عن القيمـة           عندما تزيد القي   ١٦-٢٥

التى يمكن استردادها منه أو عن صافى قيمته البيعية فإنه يتم تخفيض أو استبعاد تلك               
تحت ظروف معينة فإن     و . األخرى   األقسامالزيادة من القيمة الدفترية طبقاً لمتطلبات       

  . األخرى األقسامقيمة التخفيض أو االستبعاد يتم ردها مرة أخرى طبقاً لتلك 
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 بدء الرسملة

تبدأ المنشأة فى رسملة تكاليف اإلقتراض كجزء من تكاليف األصـل المؤهـل فـى          ١٧-٢٥
ويعرف تاريخ بدء الرسملة بأنه التاريخ الذى تـستوفى فيـه المنـشأة             . تاريخ البدء   

 :تالية أوالً الشروط ال

  .قامت بتكبد نفقات على األصل  ) أ(
 .  قامت بتكبد  تكاليف إقتراض ) ب(و  

قامت باألنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام فى األغراض المحددة له          ) ج(و    
  .أو بيعه 

يتضمن اإلنفاق على األصل المؤهل تلك النفقات التى نتجت عـن سـداد نقـدى أو                 ١٨-٢٥
يـتم   و.د بالتزامات ينتج عنها تحمل فوائد وأعباء تمويل  تحويل أصول أخرى أو التعه    

 .تخفيض قيمة تلك النفقات بقيمة الدفعات المحصلة أو المنح المستلمة عن هذا األصل            
 متضمناً تكاليف االقتراض التـى  –ويمثل متوسط القيمة الدفترية لألصل خالل الفترة       

 معقوالً للنفقات التى يـتم تطبيـق    قياساً تقريبياً–سبق رسملتها خالل الفترات السابقة  
  .معدل الرسملة عليها خالل تلك الفترة 

ال تقتصر األنشطة الالزمة إلعداد أصل لالستخدام فى األغراض المحددة أو بيعـه              ١٩-٢٥
اإلدارية نما تشمل أيضاً األعمال الفنية و     إوللغير على أنشطة اإلنشاء الفعلى لألصل ،        

 مثل األنشطة المتعلقة بالحصول على الموافقـات        ، أعمال اإلنشاء الفعلى   السابقة على 
ومع ذلك فإن هذه األنشطة ال     . من الجهات المعنية قبل البدء فى أعمال اإلنشاء الفعلى        

تتضمن فترات االحتفاظ بأصل ال يتم فيها عملية إنتاج أو تطوير يغير من الحالة التى               
االقتراض المتكبـدة عنـدما   عليها األصل ، فعلى سبيل المثال فإنه يتم رسملة تكاليف   

تكون األرض محل تحسينات وذلك عن الفترة التى تكون فيهـا األنـشطة المتعلقـة               
بالتحسينات تحت التنفيذ ، فى حين أنه ال يتم رسملة تكاليف االقتراض المتكبدة عـن               
األرض المقتناه بغرض إنشاء مبنى عليها وذلك خالل الفترة التى تكـون فيهـا تلـك       

 .بها دون وجود أنشطة متعلقة بتحسينات عليهااألرض محتفظ 

 تعليق الرسملة

على المنشأة التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيهـا              ٢٠-٢٥
 .أعمال اإلنشاء الفعالة لألصل المؤهل
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قد تتكبد المنشاة تكاليف إقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيها المنشأة عـن تنفيـذ      ٢١-٢٥
. اض المحددة له أو للبيع للغيـر      ة إلعداد األصل لالستخدام فى األغر     األنشطة الالزم 

غير مؤهلة للرسملة ، فـى       و مثل هذه التكلفة هى تكلفة احتفاظ بأصل مكتمل جزئياً        و
 خالل فتـرة القيـام بأعمـال فنيـة       حين ال يتم عادة تعليق رسملة تكاليف االقتراض       

يف االقتراض عندما يكون التوقـف     كذلك ال يتم تعليق رسملة تكال     . إدارية جوهرية   و
المؤقت بمثابة خطوة ضرورية فى عملية إعداد األصل لالسـتخدام فـى األغـراض      

فعلى سبيل المثال فإن الرسـملة تـستمر فـى الفتـرات           . المحددة  له أو لبيعه للغير     
المطلوبة لنضج المخزون أو الفترات الممتدة نتيجة تأخر إنشاء كوبرى بسبب ارتفاع            

إذا ما كان هذا أمراً عادياً فى المنطقة الجغرافية التـى ينـشأ فيهـا                و مياهمنسوب ال 
 .فى الفترة محل اإلنشاء  والكوبرى

 التوقف عن الرسملة 

على المنشأة التوقف عن عملية رسملة تكاليف االقتراض عندما يتم االنتهاء من كـل     ٢٢-٢٥
ألغراض المحـددة   األنشطة الجوهرية الالزمة إلعداد األصل المؤهل لالستخدام فى ا        

 .له أو لبيعه للغير 

يعتبر األصل عادة معداً لالستخدام فى األغراض المحددة له او لبيعه للغير عنـدما               ٢٣-٢٥
يتم االنتهاء من اإلنشاء الفعلى له حتى لو كانت هنـاك بعـض األعمـال اإلداريـة                 

وإذا كانت األعمال المتبقية تتمثل فـى بعـض أعمـال           . الروتينية ما زالت مستمرة     
التعديالت البسيطة مثل الديكورات التى يتم تغييرهـا حـسب طلـب المـشترى أو               

 .المستخدم يشير هذا إلى أنه قد تم االنتهاء جوهرياً من كل األنشطة

عندما تقوم المنشأة من االنتهاء من إنشاء أجزاء من األصل المؤهل ويكـون مـن                ٢٤-٢٥
لية إنشاء باقى األجـزاء     الممكن استخدام كل جزء من هذه األجزاء أثناء استمرار عم         

األخرى ، فيتعين التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض على األجزاء المنتهية طالمـا             
تم االنتهاء من كل األنشطة الجوهرية الالزمة إلعداد هذه األجزاء لالسـتخدام فـى              

 .األغراض المحددة أو لبيعها

منها على حدة هـو     يعتبر المجمع التجارى المكون من عدة مبان يمكن استخدام كل            ٢٥-٢٥
أحد أمثلة األصول المؤهلة حيث يمكن استخدام كل جزء منه فى حين مازالت بـاقى               

ومن ثم يتعين التوقف عن رسملة تكلفة االقتراض لألجـزاء          . األجزاء تحت اإلنشاء    
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أما بالنسبة للمصنع الذى يتطلب إنشاؤه تركيب خطوط إنتاج عديدة بالتوالى           . المكتملة
 من المصنع داخل نفس الموقع كمصنع حديد وصلب وهو أحد أمثلة        فى أجزاء مختلفة  

األصول المؤهلة فيلزم االنتهاء من إعداده كامالً قبل أن يمكن استخدام أى جزء مـن               
 .أجزائه 

  اإلفصاح
 :على المنشأة أن تفصح عما يلى  ٢٦-٢٥

 . مبلغ تكاليف االقتراض المرسملة خالل الفترة )  أ    (

  .لمستخدم لتحديد قيمة تكاليف االقتراض القابلة للرسملة معدل الرسملة ا) ب(و  
  األحكام االنتقالية

 تغييراً فى السياسة المحاسبية ، على المنشأة تطبيق هذا          القسمعندما يمثل تطبيق هذا      ٢٧-٢٥
 على تكاليف االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة والتى يقع فيها تـاريخ بـدء              القسم

 .يق هذا المعيار أو بعد تاريخ تطبالرسملة فى
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  )٢٦( قسم

  المدفوعات المبنية على أسهم  
 

  نطاق هذا القسم
المدفوعات المبنية  معامالت عن كافة إلى تحديد كيفية المحاسبة القسميهدف هذا  ١-٢٦

  :، بما في ذلكعلى أسهم 
أدوات  والتى يتم تسويتها باستخدام   المبنية على أسهم     معامالت المدفوعات   )أ (  

 أو خدمات فـي     اًسلع بمقتضاها على    شأة   المن تحصل، والتي   حقوق ملكية 
بما في ذلك األسهم أو خيـارات  (المنشأة  حقوق ملكية   أدواتإصدار  مقابل  

  ).األسهماالكتتاب في 
تي  ال و،نقداً والتى يتم تسويتها المبنية على أسهم معامالت المدفوعات  )ب( 

 لحمقابل إثبات التزام لصا أو خدمات تحصل المنشأة بمقتضاها على سلع
أسهم ) قيمة( سعر تحدد بناء على  مبالغبمورد تلك السلع أو الخدمات 

  .المنشأةحقوق ملكية أدوات غيرها من المنشأة أو 
 و تـنص   سلع أو خدمات،     علىها   المنشأة بمقتضا  تحصلالمعامالت التي     )ج( 

مورد تلك السلع أو الخدمات    للمنشأة أو   لإما   الحق   منح  على   التعاقدشروط  
) أو بأصول أخرى( نقدا  المعاملة إماأن تقوم المنشأة بتسوية تلك    ر  في اختيا 

 . حقوق ملكية المنشأةأدواتأو عن طريق إصدار 

 حقوق  نقداًوالتى يتم تسويتها المبنية على أسهم  المدفوعاتمعامالتتتضمن  ٢-٢٦
 . سعر السهم ارتفاعالحصول على فرق 

ت الممنوحة آين كجزء من حزمة المكاف المنشأة أسهم للعاملتمنحعلى سبيل المثال قد ف
 مدفوعات نقدية مستقبلية  الحصول على الحق فىللعاملينلهم والتى بموجبها يصبح 

 مستوي عن  سعر السهم للشركةارتفاع على تعتمد) الملكيةحقوق  أدوات بدالً من(
فى  الحق لعامليها بمنح المنشأة   أو قد تقوم. على مدار فترة زمنية محددةمحدد

 أسهم يتم بما فيها( أسهم  الحق فىعن طريق منحهم مدفوعات نقدية مستقبلية ستالما
والتى تكون قابلة ) سهماأل فى االكتتاب  حق الخيار فى ممارسةفى تاريخإصدارها 
 .لعاملا لخيار طبقاًأو ) خدمة العامل انتهاء مثالً عند(بشكل إلزامى إما لإلسترداد 
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  االعتراف

  في إطار تحصل عليهاالتىالخدمات  وأالتي تستلمها تراف بالسلع على المنشأة االع ٣-٢٦
،  الخدماتالحصول علىو أ السلع عند استالم على أسهم  المدفوعات المبنيةمعامالت

 السلع أو كان استالمحقوق الملكية إذا  فىإما  بالمقابل كزيادة المنشأة تعترفو
، تها باستخدام أدوات حقوق ملكيةيتم تسوي مبنية على أسهم مدفوعاتمقابل الخدمات 

يتم مدفوعات مبنية على أسهم قابل م السلع أو الخدمات كان استالمالتزام إذا كأو 
 .  نقداتسويتها

 مدفوعات مبنية فى معاملةها  الخدمات التي يتم تلقيها أو شرائإذا كانت السلع أو ٤-٢٦
ول، يتم االعتراف على أسهم غير مستوفية للشروط التى تؤهلها لالعتراف بها كأص

 .بها كمصروفات
  ن هناك شروط لالستحقاقواالعتراف عندما تك

ال  ومستحقة على الفور  الممنوحة للعاملينالمدفوعات المبنية على أسهم كانتإذا  ٥-٢٦
 قبل أن يصبح مستحقًا محددة أن يقوم بإتمام فترة خدمة العامليقتضي ذلك من 

 أي دليل وفى ظل غياب ،  على أسهمالمدفوعات المبنيةبشكل غير مشروط لتلك 
 في مقابل العاملعلى عكس ذلك، على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من 

 تعترفوفي هذه الحالة، .  بالفعلالحصول عليها قد تم المدفوعات المبنية على أسهم
 حقوق وإثبات مقابلها كزيادة فى الخدمات بالكامل، بهذهمنح الالمنشأة في تاريخ 

  .االلتزامات أو لملكيةا
 العامل فترة محددة فى يستكمل المدفوعات المبنية على األسهم التستحق حتى إذا كانت ٦- ٢٦

مقابل اآلخر تفترض أن الخدمات المقدمة من الطرف  أن أة نشلى المعف،  الخدمة
خالل فترة ،  فى المستقبل الحصول عليهاالمدفوعات المبنية على أسهم سوف يتم 

 تقديمها من لو كان يتم تلك الخدمات كما تقوم بالمحاسبة عنأة أن شعلى المن و ،االستحقاق
  .االلتزامات حقوق الملكية أو وإثبات مقابلها كزيادة فى، االستحقاق فترة خالل العامل

 يتم تسويتها باستخدام ىقياس معامالت المدفوعات المبنية على أسهم و الت
  ملكيهأدوات حقوق 
 أساس القياس 

 والتى يتم تسويتها باستخدام أدوات  المبنية على أسهم لمعامالت المدفوعاتالنسبة ب ٧-٢٦
 كذلك السلع أو الخدمات المستلمة وقيمةتقوم بقياس على المنشأة أن ، حقوق ملكية

التى تم  لهذه السلع و الخدمات مقابلة لها فى حقوق الملكية بالقيمة العادلهالزيادة لا
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بصورة لتلك السلع أو الخدمات  القيمة العادلة تقدير عذرإال إذا ت الحصول عليها
 قيمة هذه السلع والخدماتتقوم بقياس أن  ففى هذه الحالة على المنشأة،  يعتمد عليها

ألدوات  لها فى حقوق الملكية بالرجوع الى القيمه العادله المقابلة كذلك الزيادةو
 على المعامالت مع العاملين من أجل تطبيق هذا المطلبو.حقوق الملكيه الممنوحة 

على المنشأة قياس القيمة العادلة  ، مماثلةواألطراف األخرى التى تقوم بأداء خدمات 
 وذلك الممنوحة الملكية ألدوات حقوق العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع الى القيمة

 .للخدمات المستلمة بصورة يعتمد عليها القيمة العادلة تقدير لتعذر

 األطراف األخرى التى تقوم بأداء خدمات بما فيهم(المعامالت مع العاملين  فى حالة ٨-٢٦
فى حالة و .القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيه فى تاريخ المنحتقاس ، ) مماثلة

 تاريخ القياس هو التاريخ التى  يعتبر،المعامالت مع اطراف اخرى غير العاملين 
 .ات من األطراف األخرى  فيه المنشأة على السلع أو الخدمتحصل

شروط استحقاق ل العاملين استيفاءب مشروطاً ملكيةال حقوق أدواتقد يكون منح  ٩-٢٦
 أو اً منح أسهمقد يكون على سبيل المثال، ف  .أداء معين أو بفترة خدمة متعلقة محددة

 إلى العامل مشروطًا ببقاء العامل في خدمة المنشأة لمدة اكتتاب في أسهمخيارات 
 مثل تحقيق ها يجب استيفائمرتبطة باألداء  ثمة شروط  وقد يكون،محددةزمنية 

 وأ) مرتبطة بالسوق غير استحقاقشروط  (المنشأة لنسبة نمو معينة في األرباح
 وعلى. ) مرتبطة بالسوق استحقاقشروط (زيادة محددة في سعر سهم المنشأة

خدمات العاملين أو قة ب المتعلاالستحقاقجميع شروط  أن تأخذ في االعتبار المنشأة
يتم  حقوق الملكية المتوقع أن تتقدير أدوا عند مرتبطة بالسوقال غير ألداءاشروط 

 إذا ما - إذا لزم األمر- التقدير ذلك تعدلأن الحقاً  أةــعلي المنشو ،استحقاقها
سوف  استحقاقها إلى أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع الجديدةأشارت المعلومات 

 التقدير وفي تاريخ االستحقاق على المنشأة أن تعدل . السابقة التقديرات عن تختلف
  .بحيث يصبح مساويا لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل

المرتبطـة وغيـر     االسـتحقاق  أن تأخذ فى األعتبار جميع شـروط         وعلى المنشأة 
فـى  كتتـاب  االو خيارات  عند تقدير القيمة العادلة لألسهم أ      المرتبطة بعوامل السوق  

  .بغض النظر عن النتائج  الحقة تسويات يةبدون أ سهم فى تاريخ القياساأل
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السلع والخدمات المستلمة و(بقياس القيمة العادلة لألسهم  تقوم على المنشأة أن ١٠-٢٦

   :كاآلتى للقياس حسب تسلسلها مستويات ةمستخدمة ثالث) المتعلقة بها

  ،الممنوحة الملكية ألدوات حقوقمتاح ابل للرصد القالسوق  سعر إذا كان) أ ( 
  .أستخدم هذا السعر

 تقوم المنشأة بقياس القيمة  ، متاح غير للرصد سعر السوق القابلإذا كان) ب(
القابلة للرصد  بيانات السوق الممنوحة باستخدام الملكية ألدوات حقوقالعادلة 

  :والخاصة بالمنشأة مثل 
    .سهم المنشأة معاملة على أأحدث ) ١  (
  .صولها الرئيسيةأل تقييم عادل مستقل للمنشأة أو أحدث ) ٢(أو

عتمد عليه يالحصول على قياس  وكان  للرصد  قابلىلم يتوافر سعر سوقإذا  )ج(
استخدام بتقوم المنشأة  ، غير عملى) ب(فقرة ير القيمة العادلة وفقاً للفى تقد
الحصول على حقوق  أو  ،لألسهمقياس القيمة العادلة ل غير مباشرة ةطريق

إلى أقصى حد  تقييم يستخدم بيانات السوق بأسلوب   السهمالزيادة فى سعر
والذى  من أجل تقدير سعر أدوات حقوق الملكية فى تاريخ المنح يتحقق عملياً

 بين أطراف لديها الدراية و الرغبة في إتمام كان سيتحدد فى معاملة متكافئة
 حكمهم الشخصي في تطبيق استخدام الشركة مديرى وعلي .هذه المعامالت

  .أفضل و أنسب طريقة للتقييم و ذلك لتحديد القيمة العادلة
 التقييم العامة المتفق طرق مع  للتقييمةمستخدم أية طريقة أن تتوافقيجب و

  .عليها لتقييم أدوات حقوق الملكية 
ارتفاع سعر السهم    الحصول على الزيادة فى   حقوق    و  فى أسهم  االكتتابخيارات  

  التى يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق الملكية
حقوق  وبقياس القيمة العادلة لخيارات األكتتاب فى أسهمأن تقوم  المنشأة على ١١-٢٦

 التى يتم تسويتها باستخدام أدواتارتفاع سعر السهم الحصول على الزيادة فى 
 مستوياتمستخدمة ثالث ) االسلع والخدمات المستلمة المتعلقة بهو( حقوق ملكية

  -:كاآلتىللقياس حسب تسلسلها 
 ،   الملكيـة الممنوحـة    ألدوات حقوق  سعر السوق القابل للرصد متاح       إذا كان  )أ  ( 

  .أستخدم هذا السعر
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تقوم المنشأة بقيـاس القيمـة       ،    للرصد غير متاح     سعر السوق القابل  إذا كان   ) ب(

حقوق ارتفاع سعر السهم   فى أسهم واالكتتاب  تم منحه من خياراتالمالعادلة 
باستخدام بيانات السوق القابل للرصـد     حقوق الملكيةالتى يتم تسويتها بأدوات

  .سهماأل معاملة على خيارات األكتتاب فى مثل أحدث الخاصة بالمنشأة
يعتمد الحصول على قياس     كان   للرصد غير متاح و    سعر السوق القابل     إذا كان  )ج(

  تقـوم المنـشأة     ،   غير عملـى  ) ب(فقرة  لقيمة العادلة وفقاً لل   عليه فى تقدير ا   
سهم األ في االكتتابقياس القيمة العادلة لخيارات     ل غير مباشرة    ةباستخدام طريق 

المـدخالت  تعتمد و .ارتسعير الخي ل نموذج   استخدامبارتفاع سعر السهم    وحقوق  
مارسة، ونسبة  المتوسط المرجح لسعر السهم، وسعر الممثل(إلى ذلك النموذج،  

، و التوزيعـات المتوقعـة    التذبذب المتوقعة، ومدة خيار االكتتاب في األسهم،        
 . ممكنإلى أقصى حدبيانات السوق على  )وسعر الفائدة الخالي من المخاطر

 تحديـد القيمـة العادلـة لألسـهم         إرشادات عن  " ١٠-٢٦"الفقرة رقم    تقدمو
نسب علي المنشأة تقدير    و. سهم  المستخدمة في تحديد المتوسط المرجح لسعر ال      

تماشي مع طرق التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة        ي التذبذب المتوقعه بما    
  .للسهم

  األحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية ت علىتعديالال
على إذا قامت المنشأة بتعديل شروط االستحقاق بأسلوب يؤدي إلى استفادة للعامل،  ١٢-٢٦

 تخفيض سعر ممارسة خيار االكتتاب في األسهم الممنوحة  بأن يتمسبيل المثال
 شرط األداء، فعلى المنشأة إلغاءللعاملين أو تخفيض فترة االستحقاق أو بتعديل أو 

أن تأخذ شروط االستحقاق المعدلة في االعتبار عند المحاسبة عن معامالت 
 :المدفوعات المبنية على أسهم كالتالي

أو (ا أدى التعديل إلى زيادة القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة إذ  ) أ( 
و بعد والتى يتم قياسها فوراً قبل )  حقوق الملكية الممنوحةأدواتزيادة عدد 

 القيمة العادلة في قياس فى  الزيادة الممنوحةالتعديل ، فعلى المنشأة أن تدخل
دوات حقوق الملكية ألمقابل كة المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقا

 والقيمة العادلة الزائدة الممنوحة هي الفرق بين القيمة العادلة ألدوات .الممنوحة
والتى يتم حقوق الملكية المعدلة والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية األصلية، 
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ه يتم وإذا وقع التعديل أثناء فترة االستحقاق، فإن.  في تاريخ التعديلتقدير كليهما
تضمين القيمة العادلة الزائدة في قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات 

 الفترة من تاريخ التعديل وحتى تاريخ استحقاق أدوات وتحميله علىالمتلقاة 
 على أساس القيمة العادلة المحسوبحقوق الملكية المعدلة، باإلضافة إلى المبلغ 
والذى يتم االعتراف به على لمنح األدوات حقوق الملكية األصلية في تاريخ 

 . المتبقية فترة االستحقاق األصليةمدار

إذا أدى التعديل إلى تخفيض القيمة العادلة الرتباطات المدفوعات المبنية على   ) ب( 
 ميزة بالنسبة للعامل، يجب على المنشأة على الرغم يكن للتعديل، أو إذا لم أسهم

ت المتلقاة كمقابل ألدوات حقوق  الخدماالمحاسبة عنمن ذلك أن تستمر في 
 .تحدث تلك التعديالت لم كما لو كانتالملكية الممنوحة 

  اإللغاءات والتسويات
التى يتم إلغاء أو تسوية المدفوعات المبنية على أسهم  تقوم المنشأة بالمحاسبة عن ١٣-٢٦

في استحقاق خيار  تعجيالً  بمثابة تسويتها بأدوات حقوق ملكية باعتبار ذلك
اب، لذا عليها أن تقوم على الفور باالعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض االكتت

 . فترة االستحقاق المتبقيةمدارعلى أن يتم االعتراف به نظير الخدمات المتلقاة 

   نقداًوالتى يتم تسويتهاالمدفوعات المبنية علي أسهم معامالت 
 نقداً، على يتم تسويتهاوالتى  المبنية على أسهم لمعامالت المدفوعاتبالنسبة  ١٤-٢٦

 و االلتزامات المتكبدة بالقيمة  بقياس السلع أو الخدمات المشتراهالمنشأة أن تقوم
، على المنشأة أن تعيد قياس اإللتزاموإلى أن يتم تسوية . لذلك االلتزامالعادلة 

القيمة العادلة لاللتزام في كل تاريخ للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع 
  . بأى تغيير يطرأ على القيمة العادلة  في األرباح أو الخسائر عن الفترةرافاالعت

  معامالت المدفوعات المبنية على أسهم التى تتضمن خيار تسويتها نقداً
 ألي من المنشأة أو الطرف تعطىبعض معامالت المدفوعات المبنية على أسهم  ١٥-٢٦

أو عن طريق ) و بأية أصول أخرىأ(تسوية المعاملة نقدا يتم أن باآلخر الخيار إما 
 تلك تقوم بالمحاسبة عنإصدار أدوات حقوق ملكية، وفي هذه الحالة على المنشأة أن 

  : نقدا إال إذايتم تسويتهاالمعاملة على أنها مدفوعات مبنية على أسهم 
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   .  لدي المنشأة خبرة سابقة بتسوية المعاملة عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكيةكان  ) أ( 

 بسبب أن مبلغ التسوية النقدي جوهر تجارى وذلك ليس له  النقدىأن الخيار) ب(أو
ومن المحتمل أن يكون أقل أ غير مرتبط بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية

  .فى قيمته من تلك القيمة العادلة 

فوعات مبنية على أسهم يتم كمد المعامالت المحاسبة عن هذه على المنشاة الحالتينفى و
  ."١٣-٢٦"إلى " ٧-٢٦"للفقرات من  طبقا تها باستخدام أدوات حقوق ملكيةتسوي

  لمجموعةاشركات األنظمة الخاصة ب
 مبنية علي أسهم للعاملين مدفوعاتلمكافآت فى صورة  األمفي حالة منح الشركة  ١٦-٢٦

عداد قوائم  بإاألم بالمجموعة وتقوم الشركة بشركة أو أكثر من الشركات التابعة 
 أو معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطةعة باستخدام مالية مجم

نصيبها من الشركات التابعة باالعتراف وقياس يسمح لهذه ،  المعايير الكاملة
) من الشركة األمو المقابل لها كمساهمة (مصروف المدفوعات المبنية علي أسهم 

 . شركات المجموعةعلى المعترف بها ساس معقول لتوزيع المصروفاتطبقاً أل

  الملزمة الحكومية األنظمة
  .ملغاة ١٧-٢٦

  اإلفصاح
الخاصة  الترتيبات وحدود طبيعة التالية عنعلى المنشأة أن تفصح عن المعلومات  ١٨-٢٦

  :المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة أثناء الفترةب
لتي كانت قائمة  المدفوعات المبنية على أسهم اترتيباتبيان بكل نوع من أنواع   )أ ( 

، مثل ترتيبفي أي وقت أثناء الفترة، بما في ذلك الشروط العامة لكل 
 تسويتهمقتضيات االستحقاق ، والحد األقصى لمدة الخيارات الممنوحة، وطريقة 

 للمنشأة، ويجوز )بأداة حقوق ملكية نقدا أو  ستتمعلى سبيل المثال ما إذا كانت(
مبنية على أسهم  فيها بشكل جوهري أن تجمع التي تتشابه أنواع المدفوعات ال

  . مع بعضها البعضهذه المعلومات
عدد خيارات االكتتاب في األسهم والمتوسط المرجح ألسعار ممارسة تلك   )ب(

  :الخيارات لكل من المجموعات التالية من الخيارات
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  .قائمة في بداية الفترةال  )١(
  .ممنوحة أثناء الفترةال )٢(
  .حق فيها أثناء الفترةسقط ال التى )٣(
  .تم ممارستها أثناء الفترةالتى  )٤(
  . أثناء الفترةانتهت صالحيتهاالتى   )٥(
  .قائمة في نهاية الفترةال  )٦(
  .قابلة للممارسة في نهاية الفترةال  )٧(

 والتى يتم تسويتها باستخدام أدوات  أسهم المدفوعات المبينة على لترتيباتبالنسبة  ١٩-٢٦
على المنشأة أن تفصح عن كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع  ،حقوق الملكية

فى حالة  و، أو القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  الممنوحة،المتلقاةوالخدمات 
 المستخدمة  عن طريقة التقييم اإلفصاح على المنشاة ،معينة للتقييماستخدام طريقة 

  . اختيارهاأسبابو
 على ، نقدا و التى يتم تسويتها أسهم المبينة على  المدفوعاتبالنسبة لترتيبات ٢٠-٢٦

  . عن كيفية قياس االلتزاماإلفصاحالمنشاة 
 على ، تم تعديلها خالل الفترة التي  أسهم المدفوعات المبينة على لترتيباتبالنسبة  ٢١-٢٦

  . لتلك التعديالتشرح عن اإلفصاحالمنشاة 
شركات ت مبنية علي أسهم ل المدفوعانظام كانت المنشاة جزء من إذاما في حالة  ٢٢-٢٦

لمجموعة وتقوم باالعتراف وقياس مصروف المدفوعات المبنية علي أسهم علي ا
 على المنشاة اإلفصاح ،أساس توزيع معقول للمصروفات المعترف بها للمجموعة

  )."١٦-٢٦"ع الفقرة ــراج( وأساس التوزيع حقيقة ذلكعن 
 أثر معامالت المدفوعات المبينة نالتالية ععلى المنشأة أن تفصح عن المعلومات  ٢٣-٢٦

  :على أسهم على أرباح المنشأة أو خسائرها عن الفترة المالية وعلى مركزها المالي
  .عن الفترة فى األرباح أو الخسائرإجمالي المصروف المعترف به   )أ ( 
إجمالي القيمة الدفترية فى نهاية الفترة المالية بالنسبة لاللتزامات الناشئة عن   )ب(

  .عامالت المدفوعات المبينة على أسهم م
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  )٢٧(قسم 
 اضمحالل األصول

 
  نطاق هذا القسم

 .قيمته االسترداديةعن صل  القيمة الدفترية لألعندما تزيد االضمحالل خسارة تنشأ ١-٢٧
 فيما عدا عند المحاسبة عن االضمحالل في قيمة كافة األصول قسم هذا الويطبق

 ن هذام أخرى أقسام فى  االضمحالل لهال متطلباتتم تناوالتى واألصول التالية 
  :المعيار

  )."ضرائب الدخل") ٢٩ (قسمراجع   (األصول الضريبية المؤجلة  ) أ(  
  ) ."مزايا العاملين") ٢٨ ( قسمراجع (مزايا العامليناألصول الناشئة عن   ) ب( 

 "األساسيةاألدوات المالية ") ١١( قسمدرجة في نطاق ـ المةـول الماليـاألص  ) ج (
  . "وات المالية األخرىاألد إصدارات") ١٢(قسم أو 

  .ملغاة  ) د( 
 المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة األصول البيولوجية) هـ( 

األنشطة  ") ٣٤( قسمراجع ( التكاليف المقدرة عند  نقطة البيع )ناقصاً(
   )."المتخصصة
  اضمحالل قيمة المخزون

   والبيعإلتماما تكاليف )ناقصاً(سعر البيع 
 اضمحالل ما إذا كان هناك للقوائم الماليةتاريخ   كل يتعين على المنشأة أن تقدر فى ٢-٢٧

 لكل قيمه الدفتريةال بمقارنة  التقديرذلكيتم و.  أى بند من بنود المخزونقيمةفى 
 راجع فقرة -المماثلةأو لكل مجموعة من البنود ( بند من بنود المخزون 

فى حالة اضمحالل أى و .  والبيعاإلتمام تكاليف )ناقصاً(  البيعسعر مع ) "٣- ٢٧"
 يتعين على ،) المماثلة مجموعة من البنود  ألىأو( بند من بنود المخزون 

الى )  المماثلةأو لمجموعة البنود(تخفيض القيمة الدفترية للمخزون المنشأة 
  خسائر اضمحاللفيضالتخيعتبر هذا و.  والبيعاإلتمامتكاليف  )ناقصاً(سعر البيع 

  .و الخسائرأاألرباح  فوراً فىيتم االعتراف به و
بند  لكل  والبيعاإلتمام تكاليف )ناقصاً( سعر البيع تحديد من غير العملى  كانإذا   ٣-٢٧

 المخزون بنودتجميع  تقوم ب أنلمنشأةيمكن ل،   على حدهمن بنود المخزون
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فس الغرض أو نفس االستخدامات النهائية المتعلقة بنفس خط اإلنتاج والتى لها ن
 االضمحالل تقدير بغرض والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغرافية

                                                                               .فى قيمتها
       االضمحاللرد
قوائم كل  تاريخ  فىوالبيع  اإلتمامكاليف  ت)ناقصاً( لسعر البيعتم عمل تقدير جديد ي ٤-٢٧

أو بسببها   تخفيض قيمة المخزونسبق، وعندما تنتهى الظروف التى  تاليةمالية
 اإلتمامتكاليف  )ناقصاً( عندما يوجد دليل واضح بأن هناك زيادة فى القيمة البيعية

خفيض  مبلغ الترد يتعين على المنشأة ،  بسبب تغير الظروف االقتصادية والبيع
 قيمة بحيث تصبح ) لمبلغ االصلى لخسائر االضمحاللامبلغ الرد ال يتعدى بحيث (

 المعدلة ) والبيعاإلتمام تكاليف ناقصاً(التكلفة أو القيمة البيعية هى   الدفتريةالمخزون
  .أيهما أقل

  اضمحالل قيمة األصول بخالف المخزون                            
  عامةمبادئ 

 ففى هذه الحالة فقط ،  قيمته الدفتريةعن  األصل االستردادية قيمهنخفضتعندما   ٥- ٢٧ 
عتبر هذا ي و.األصل الدفترية الى قيمتة االستردادية يتعين على المنشأة تخفيض قيمة 

إرشاداً " ٢٠-٢٧ "إلى" ١١-٢٧"من  الفقرات توفر و.االنخفاض خسائر اضمحالل
  .السترداديةقياس القيمة اعن 

  .و الخسائرأألرباح  افوراً فىتقوم المنشأة باالعتراف بخسائر االضمحالل     ٦-٢٧
  مؤشرات حدوث االضمحالل

 ما إذا كان هناك أى مؤشر قوائم مالية في تاريخ كل تدرس يتعين على المنشأة أن   ٧-٢٧
 المنشأة علىفوإذا كان األمر كذلك، . على احتمال حدوث اضمحالل في قيمة أصل

 احتمال على دالئل أية لم تكن هناك إذاو .لقيمة االستردادية لألصلاتقدير القيام ب
مل تقدير للقيمة  األصل فإنه ليس من الضرورى عل في قيمةضمحالحدوث اال
  . االستردادية

على المنشأة تحديد ف منفرداًإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل  ٨-٢٧
إلى يرجع ذلك  و. هذا األصل ينتمى إليهاالتى لوحدة توليد النقدلغ القابل لالسترداد المب
 ال تولد  وأحيانا مستقبلية،لتدفقات نقديةتوقعاً  قياس القيمة االستردادية يتطلب أن
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هي بأنها  وحدة توليد النقد  أصولوتعرف  .تدفقات نقديةفى حد ذاتها  المنفردة األصول
 والتي  ،مكن تحديدها من األصول متضمنة األصل المطلوب قياسهيأصغر مجموعة 

مستقلة عن التدفقات النقدية الداخلة من   تدفقات نقدية داخلة-  حد كبير إلى – تولد
 .  األخرى األصول أو مجموعات األصول

راعاة  المنشأة مفيتعين علىاضمحالل قيمة أصل احتمال  على دالئلعند وجود أية ٠ ٩-٢٧
  :لتالية كحد أدنىالمؤشرات ا

  مصادر المعلومات الخارجية 
  أكثر مما هو متوقعب  انخفاض القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير خالل الفترة) أ(

  . لهذا األصلنتيجة مرور الزمن أو االستخدام الطبيعىعادة 
 المنشأة خالل الفترة أو أنها ذات تأثير عكسى علىحدوث تغيرات هامة ) ب(

 االقتصادية أو  أو السوقية أوتقبل القريب في البيئة التقنيةمسستحدث في ال
  . األصليعمل بهاالقانونية التي تعمل بها المنشأة أو في السوق التى 

الستثمارات في  أسعار الفائدة في السوق أو أسعار العوائد األخرى على اارتفاع) ج(
 على سعر يا جوهراالرتفاع، ومن المحتمل أن يؤثر هذا السوق خالل الفترة

 العادلة قيمةال  تخفيض والخصم المستخدم في حساب قيمة األصل االستخدامية
  . التكاليف البيعية )ناقصاً( ألصلل

زيادة القيمة الدفترية لصافى أصول المنشأة عن القيمة العادلة المقدرة للمنشأة ) د(
لكل المنشأة لمتوقع ابيع اليتم هذا التقدير فيما يتعلق بقد على سبيل المثال ( ككل 

  ).أو لجزء منها
  مصادر المعلومات الداخلية 

  . األصلأو تلف تقادم توافر األدلة على ) هـ(
أو يتوقع  الفترة منشأة خاللال على ذات تأثير عكسى حدوث تغيرات هامة) و(

به األصل أو يعمل ألسلوب الذي على الحد أو احدوثها في المستقبل القريب 
أو وجود  األصل جدوى تشغيلعدم ، وتشمل هذه التغيرات ه يعمل بأنيتوقع 
 خطط  وجودأو به ةالتشغيل المتعلقعمليات  هيكلة إعادة أو يقافهإلخطط 

اإلنتاجى  تقدير العمر  إعادةوأ  الستبعادهستبعاد األصل قبل التاريخ المتوقعال
   . محدداليصبح حددمال غير لألصل المقدر
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  األداء االقتصادى لألصلسوء على التقارير الداخليةن  توافر األدلة المتاحة م)ز(
 عن األداء األقتصادى  التدفقات النقدية و نتائج التشغيلوتعبر، أو مستقبالً  حالياً

    .المشار إليه
ل في قيمته ، فإن هذا اضمحال على أن أصل ما سوف يحدث اًإذا كان هناك مؤشر ١٠-٢٧

أو ) االستهالك(اإلهالك  ةطريق  المتبقي أوجىاإلنتا العمر ضرورة دراسةقد يشير إلى 
 المطبق على هذا حسب القسممعيار هذا ال وتسويتها بموجب   لألصلالقيمة المتبقية

ملموسة فيما عدا الاألصول غير " )١٨( قسمو أ "األصول الثابتة" )١٧( قسم( األصل 
    . لهذا األصللضمحالاالأية خسائر ناجمة عن ب االعتراف يسبق حتى إذا لم )"الشهرة

  قياس القيمة االستردادية
ألصل ادلة لعالقيمة ال للنقد فىأو الوحدة المولدة لألصل  االسترداديةالقيمة  تمثلت ١١-٢٧

 تقدير إمكانيةفى حالة عدم و.  أيهما أعلىاالستخدامية قيمته وأ بيعه تكاليف )ناقصاً(
" ١٢- ٢٧"فى الفقرات من  لألصلتقرأ أية إشارة   منفرداًألصلل القيمة االستردادية 

باعتبار أنها تشير أيضاً إلى الوحدة المولدة للنقد التى ينتمى إليها " ٢٠-٢٧"إلى 
 .األصل 

تكاليف  )ناقصاً( القيمة العادلة لألصل  كال منحسابليس من الضروري دائماً  ١٢-٢٧
صل ،  أي من هذه المبالغ القيمة الدفترية لألتجاوز فعند  ، االستخدامية وقيمته هبيع

 لتقدير هناك داعليس ف  وبالتالىفى قيمة األصلل اضمحال فمعنى ذلك أنه ال يوجد
 .القيمة األخرى

 ألصل ما تتجاوز بشكل االستخداميةإذا لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأن القيمة  ١٣-٢٧
 لهذا األصل االستردادية ، فإن القيمة تكاليف بيعه )ناقصاً(القيمة العادلة  ملموس

 ، وهذا هو الحال غالبا تكاليف بيعه )ناقصاً(القيمة العادلة لألصل  هايمكن اعتبار
  .بغرض البيعبالنسبة ألصل يحتفظ به 

   تكاليف البيع)ناقصاً(القيمة العادلة 
 تكاليف البيع هى سعر البيع فى صفقة بيع )ناقصاً(تعتبر القيمة العادلة لألصل  ١٤-٢٧

 على بينة من الحقائق و التبادل بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فىبإرادة حرة
 السعر بموجب عقد بيع ملزم  فى صفقة بيع ويعتبر  .البيعمخصوماً منه تكاليف 

أفضل دليل على القيمة العادلة   سعر السوق لألصل فى سوق نشطأوبإرادة حرة 
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إذا لم يكن هناك عقد بيع ملزم أو سوق نشطة و . تكاليف البيع)ناقصاً(لألصل 
 تكاليف البيع تتحدد بناء على أفضل المعلومات )ناقصاً(ن القيمة العادلة لألصل ، فإ

نهاية الفترة المتاحة التي تعكس القيمة التى يمكن أن تحصل عليها المنشأة فى تاريخ 
  عند استبعاد أصل في صفقة بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادلالمالية

وعند تحديد  . البيعن بإرادة حرة بعد خصم تكاليف يتعامال وعلى بينة من الحقائقو
هذه القيمة، تأخذ المنشأة في االعتبار نتيجة آخر صفقات خاصة بأصول مماثلة في 

  .نفس النشاط
  القيمة االستخدامية 

 من تولدها ع للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقالقيمة الحاليةهى القيمة االستخدامية  ١٥-٢٧
   : وفقا للخطوات التاليةالقيمة الحالية لألصل حسابيتم و. أي أصل

 التي تتوقع المنشأة  الداخلة والخارجةتقدير التدفقات النقدية المستقبلية  ) أ(
 .صرف فيه التمن  وألصلل االستخدام المستمرالحصول عليها من 

  .تطبيق معدالت الخصم المناسبة لهذه التدفقات النقدية المستقبلية) ب( و        
  : حساب القيمة االستخدامية لألصل التالية فى العناصر ؤثرت ١٦-٢٧

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من   )أ(
  .األصل

 التوقعات بشأن التغيرات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية  )ب( 
 .ةالمستقبلي

الحالى الخالى من المخاطر  الفائدة سعرللنقود ممثلة فى  القيمة الزمنية   )ج( 
  .والسائد فى السوق

  . عدم التأكد المتأصل في األصل  خطر تحملقيمة )  د( 
  المتعاملين فى السوق يأخذها والتي وجود سيولةمثل عدم العوامل األخرى ) هـ(

توقع المنشأة عند تحديد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية التي تفى اعتبارهم 
  .الحصول عليها من األصل

 التدفقات النقدية  تقديرات تتضمنيجب أن ،  ألصل مااالستخداميةلقيمة قياس اعند  ١٧-٢٧
 :ما يلى المستقبلية

نتيجة االستخدام المستمر تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الداخلة   ) أ(
 .لألصل
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 لتوليد يلزم تكبدهاالتى  وارجة الخ  تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية  ) ب(
 التدفقات النقدية متضمنه( تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر لألصل 

والتى يمكن ربطها مباشرة باألصل أو  ) األصل لالستخدامإلعدادالخارجة 
   . توزيعها عليه بأساس مناسب ومنتظم

أو ( ن المتوقع الحصول عليها  مالتى و وجدت،إن التدفقات النقدية ، صافى  ) ج(
في صفقة بين  المقدر االنتاجىعمره  فى نهاية صل األعند استبعاد ) سدادها

يتعامالن  وأطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق
  .بإرادة حرة 

 وردت في الموازنات أو التوقعات الماليةالتى لمعلومات ااستخدام لمنشأة يمكن لو        
 عند قيام المنشأة بتقديرو . متاحة كانت إذا  التدفقات النقدية تقديردعن الحديثة

 موازناتالالفترات التى تغطيها أحدث لفترات أطول من  التدفقات النقدية المستقبلية
 بناء علىالنقدية القائمة توقعات التدفقات   استنتاجلمنشأةيمكن ل فانه  الماليةتوقعاتالو

 إذا إال ،ثابت أو متناقص للسنوات التالية ستخدام معدل نموالموازنات والتوقعات با
  .الستخدام معدل نمو متزايد  هناك مبرركان 

  : التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي تقديراتتتضمنال  ١٨-٢٧
   يةنشطة التمويلاألالناشئة عن   أو الداخلةالتدفقات النقدية الخارجة) ا(     
  .متحصالت أو مدفوعات ضريبة الدخل) ب(أو  

 وال تتضمن .على حالته الراهنةبناء لألصل  التدفقات النقدية المستقبلية تقدر ١٩-٢٧
الخارجة  وتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة

   : من التى تنشأوالمقدرة 
  . هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعدإعادة) أ(     

  . أداء األصلةدازي  أونتحس) ب(أو       
 يعكس بما  القيمة الحاليةحساب فى قبل الضريبة  الخصم)أسعار(سعر يستخدم ٢٠-٢٧

  : التقييم الحالى للسوق لكل مما يلي
  . القيمة الزمنية للنقود )أ   (

 تقديرات التدفقات النقدية ا تعديلم بشأنه تت لموالتىالمخاطر المرتبطة باألصل  )ب(و
  . لألصلالمستقبلية



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   

 

١٤٢٢

  لألصلاالستخدامية لقياس القيمة ة الخصم المستخدم)أسعار ( سعريجب أال يعكسو        
وذلك لتجنب المخاطر التي تم بشأنها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

  .ازدواجية الحساب
  الضمحالل فى قيمة الوحدة المولدة للنقداالعتراف وقياس خسارة ا

إذا  -  فقط - لنقدالمولدة لوحدة القيمة فى يتم االعتراف بخسارة االضمحالل  ٢١-٢٧
خسارة يتم توزيع و . الدفتريةا أقل من قيمته للوحدة كانت القيمة االستردادية

  :لترتيب التالىوذلك با،  ألصول الوحدةالقيمة الدفترية تخفيضلاالضمحالل 
                                                        . تخفيض القيمة الدفترية ألى شهرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد أوال،  ) أ(
على أساس القيمة الدفترية ووالتناسب بالنسبة األصول األخرى للوحدة تخفيض  ) ب(ثم

  .لكل أصل بالوحدة المولدة للنقد
 بتخفيض القيمة الدفترية ألى أصل بالوحدة المولدة شأة المن تقومال فى كل األحوال ٢٢-٢٧

 :كبر أيهم أمما يلىللنقد الى أقل 

   )ا تحديدهأمكن إذا(  تكاليف البيع )ناقصاً(قيمته العادلة ) أ (          
  ) تحديدهاأمكن إذا(قيمته االستخداميه   )ب  (        

  صفر) ج(          
التى لم يتم توزيعها على أصل  و الزائدةحالل  يتم توزيع قيمة خسائر االضم ٢٣-٢٧

بالنسبة   لوحدةل  األخرىصولاأل  على، "٢٢-٢٧"بسبب القيود المذكورة فى الفقرة 
  . األخرىاألصول القيم الدفترية لهذه  على أساسوالتناسب

   عن اضمحالل قيمة الشهرةإضافيةمتطلبات 
بشكل مستقل  للمنشأة  تولد تدفقات نقدية  الكما أنهاال يمكن بيع الشهرة فى حد ذاتها  ٢٤-٢٧

 بصورة بالتالى فانه ال يمكن قياس  القيمة العادلة للشهرة  و ،عن األصول األخرى
لوحدات العادلة للذلك فان القيمة العادلة للشهرة تتم عن طريق قياس القيمة  .مباشرة

  . الشهرةتتضمنالمولدة للنقد التي 
  عند تجميع األعمال المقتناه يتم توزيع الشهرة ضمحاللاالألغراض اختبارات  ٢٥-٢٧

 والمتوقع منها االستفادة من فى تاريخ االقتناء على كل الوحدات المولدة للنقد المقتناه
عما إذا كان هناك أصول أو التزامات أخرى فى الشركة عملية التجميع بغض النظر 

  .على هذه الوحداتالمقتناه مخصصة 
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غير ذوى حصص بالستردادية للوحدات المولدة للنقد  جزء من القيمة ايتعلق ٢٦-٢٧
ر قيمة وحدة مولدة للنقد غيل اضمحالوألغراض اختبار  .الشهرةفى  السيطرة

 القيمة الدفترية للوحدة افتراضياً قبل تعديل، يتم متضمنة الشهرة مملوكة ملكية تامة 
رية للشهرة الموزعة  القيمة الدفتم ذلك بتعظيم ويتاالستردادية ،مقارنتها مع قيمتها 

 وبعد ذلك تتم ، غير ذوى السيطرة حقوق تخصعلى الوحدة لتتضمن الشهرة التي 
للوحدة لتحديد ما إذا كان هناك االستردادية  مع القيمة المعدلةمقارنة القيمة الدفترية 

 .ل في قيمة الوحدةاضمحال

أو (  منفردةد توزيع الشهرة على الوحدات التي تولد النقإمكانيةفى حالة عدم  ٢٧-٢٧
 -  وبالتالى)حكمىغير (  موضوعىعلى أساس) هذه الوحداتمن مجموعات 

 عن طريق قيمة الشهرةباختبار اضمحالل  المنشأة  تقوم- بهدف اختبار الشهرةو
  :ألى مما يلى تحديد القيمة االستردادية 

. جةغير مندم كانت الشهرة ترتبط بمنشأة مقتناه إذا بالكامل، المقتناةالمنشأة   ) أ(
 أو هيكلة أنشطتها إعادة التى تم المقتناةالمنشأة هى المندمجة المنشأة  ب يقصدو

  .منشآت تابعة أخرىفى  أو المقتنيةفى المنشأة  إذابتها
لو ذلك  ومندمجة،ال المنشآت غير مع استبعادلمنشآت ، الكاملة لمجموعة ال  ) ب(

 .تم إدماجها بمنشأةكانت الشهرة ترتبط 

الى شهرة ترتبط بالمنشآت الفقرة، فان المنشأة تحتاج لفصل الشهرة عند تطبيق هذه 
 لذلك فانه يتعين على المنشأة باإلضافة. مندمجةالشهرة ترتبط بالمنشآت غير  والمندمجة

 القيمة االستردادية وعند حساب  عند قسماتباع متطلبات الوحدات المولدة للنقد  بهذا ال
 مجموعة المنشآت المقتناةبالمنشأة أو ب  لمتعلقة صول ا األعلىتوزيع خسائر االضمحالل 

    .رد هذه الخسائرعند أو 
  ضمحالل اال خسارة رد

 . الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة في فترة الحقةردال ينبغي   ٢٨-٢٧

  للقوائم المالية تاريخ كل المنشأة في، تقومة لكافة األصول فيما عدا الشهرة بالنسب ٢٩-٢٧
 على أن خسارة اضمحالل أى أصل معترف بها في دالئل هناك تما إذا كان تقديرب
على   الدالئلوتعتبر.  السابقة لم تعد موجودة أو أنها أخذت فى االنخفاضفتراتال

 وجدت  ما وإذا."٩- ٢٧" ما ورد فى الفقرة عكسهى تالشيه  أو انخفاض االضمحالل
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 كل أو جزء من خسارة ردكان يجب  إذا ما تقدير على المنشأة الدالئل ، هذه أى من
 كانت خسارة إذا على ما التقدير خطوات القيام بهذا وتعتمد. االضمحالل السابقة
  :  حددت على أساس لألصلاالضمحالل السابقة 

  ، )"٣٠-٢٧"فقرة الراجع ( القيمة االستردادية لهذا األصل المنفرد  )أ        (
فقرة الراجع ( األصل  التى ينتمى إليها المولدة للنقد القيمة االستردادية للوحدة )ب(     أو

"٣١-٢٧".(  
عند تقدير القيمة االستردادية ضمحالل اال الخسارة الناجمة عن رد

  لألصل المنفرد
على أساس القيمة االستردادية  تم تحديدها  خسائر االضمحالل السابقة كانت إذا ٣٠-٢٧

  :، يتم تطبيق المتطلبات التاليةلألصل المنفرد 
  .القوائم المالية الحاليةة بتقدير القيمة االستردادية لألصل فى تاريخ منشأ تقوم ال )أ  (      

 الدفترية، تقوم المنشأة ه زادت القيمة االستردادية المقدرة لألصل عن قيمتإذا )ب  (
وفقا للمحددات المذكورة حتى قيمته االستردادية  لألصل  الدفتريةالقيمةبزيادة 
. لخسارة الناجمة عن االضمحالللرداً تعتبر هذه الزيادة و.  أدناه)ج(بالفقرة 

صل األالخسارة الناتجة عن اضمحالل قيمة  بردتقوم المنشأة باالعتراف و
  .الخسائر وأ األرباح فى على الفور

 القيمة عنالضمحالل ا خسارة لرد القيمة الدفترية ألصل نتيجة تزيديجب أال  )ج (
لم  لو) بالصافي بعد االستهالك أو اإلهالك(تم تحديدها  التي كان سيالدفترية

 بالخسارة الناجمة عن اضمحالل  فى السنوات السابقة االعترافيكن قد تم 
  .ألصلهذا القيمة بالنسبة ل

  على المنشأة الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة ، يتعينبرد االعترافبعد ) د (
 لفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المعدلة في ا) االستهالك (ك مبلغ اإلهالتعديل

مدار ناقصاً منها القيمة المتبقية إن وجدت على أساس منتظم على لألصل 
  . لهالعمر اإلنتاجي المتبقي

  االسترداديةقيمة التقدير عند ضمحاللال الخسارة الناجمة عن ارد
   مولدة للنقدالوحدة لل

 على أساس القيمة االسترداديةديدها تم تح صلية خسائر االضمحالل األكانت إذا ٣١-٢٧
  :، يتم تطبيق المتطلبات التالية األصل  لوحدة توليد النقد الذى ينتمى إليها
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القوائم تقوم المنشأة بتقدير القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد فى تاريخ   )أ(  
   .المالية الحالية

  الدفترية،اعن قيمته ة توليد النقدلوحد  زادت القيمة االستردادية المقدرةإذا  )ب  (
تقوم المنشأة و. لخسارة الناجمة عن االضمحاللرداً لتعتبر هذه الزيادة 

 التناسب وبالنسبة)  فيما عدا الشهرة(  على أصول الوحدةالردبتوزيع مبلغ 
للمحددات الموضحة بالفقرة ، وفقا  لتلك األصول على أساس القيمة الدفترية

لخسائر  لاًردعلى أنها  تلك الزيادات فى القيم الدفترية  يتم معاملةو .أدناه) ج(
 فى على الفور الناجمة عن اضمحالل األصول المنفردة  ويتم االعتراف بها

  .الخسائر وأاألرباح 
لخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة بالنسبة للوحدة المولدة ا رد توزيععند )  ج(

  : أقلالمبالغ التالية أيهم أصل عنالدفترية ألى ة   القيمتزيد اال للنقد، ينبغي
  ، قيمته االستردادية   )١( 
بالصافي بعد االستهالك أو ( قيمته الدفترية التى كان سيتم تحديدها  )٢(و  

 بأية خسارة  فى الفترات السابقة االعترافيكن قد تملم  لو) اإلهالك
  .ناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل

لم يتم توزيعها على األصل بسبب  وضمحاللالخسائر ا ردمن  ة زائدى قيمة أ )  د(
على التناسب  وبالنسبة  يتم توزيعها،هأعال) ج(المحددات المذكورة فى الفقرة 

  ).فيما عدا الشهرة( لوحدة توليد النقد األصول األخرى
  ،)ن وجدتإ( الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة ،برد االعترافبعد  )هـ (

 المحمل على كل أصل )االستهالك (ك مبلغ اإلهالتعديليتعين على المنشأة 
 دفترية في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة الالوحدات المولدة للنقدأصول من 

مدار على أساس منتظم على ) إن وجدت (تخريديةالمعدلة ناقصاً القيمة ال
  . لألصلالعمر اإلنتاجي المتبقي

  اح اإلفص
المذكورة فى   فئة من األصولبالنسبة لكل  أن تفصح عن اآلتى على المنشأة  ٣٢-٢٧

  :"٣٣-٢٧"الفقرة 
 وأ األرباح المعترف بها فىقيمة الخسائر الناتجة عن اضمحالل القيمة ) أ(

األرباح فى قائمة  المحملة عليها هذه الخسائرالخسائر أثناء الفترة والبنود 
  .الخسائر وأ
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األرباح المعترف بها فى  الناجمة عن اضمحالل القيمة  الخسائرردمبلغ ) ب(
األرباح فى قائمة  الردالمحملة عليها هذا   أثناء الفترة والبنود الخسائر وأ
  .الخسائر وأ

 بالنسبة لكل "٣٢-٢٧" عن المعلومات المطلوبة فى الفقرة على المنشأة أن تفصح ٣٣-٢٧
   :من التصنيف التالى لألصول

  .مخزونال) أ(
  ).تتضمن االستثمار العقارى( األصول الثابتة ) ب(
  .الشهرة) ج(
  .األصول الغير ملموسة بخالف الشهرة) د(
  .االستثمارات فى الشركات الشقيقة) هـ(
  .فى المشروعات المشتركةاالستثمارات ) و(
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  )٢٨( قسم 
  العاملينمزايا 

  
  نطاق هذا القسم

بمـا فـى ذلـك       المنشأة للعـاملين     تمنحها المزايا التى    شكالأمزايا العاملين هى كافة      ١-٢٨
 كل  على هذا القسم    ينطبقمقابل الخدمات التى يقومون بها، و     المديرين و أفراد اإلدارة     
فـى   تناولهـا حيث يتم   م  هالمدفوعات المبنية على أس    معامالتمزايا العاملين فيما عدا     

 التى يتناولها هـذا     العاملينأما عن مزايا    . "مالمدفوعات المبنية على أسه   " ) ٢٦(القسم  
  :  واحدة من األربعة أنماط التاليةفهى القسم

التى ) بخالف مزايا إنهاء الخدمة(وهى مزايا العاملين  ،مزايا العاملين قصيرة األجل  ) أ(
الخدمة ن بتقديم اية الفترة التى قام فيها العاملو نه شهراً من١٢تستحق بكاملها خالل 

   .المتعلقة بها
و ) بخالف مزايا إنهاء الخدمة( وهى مزايا العاملين  ،مزايا ما بعد انتهاء الخدمة  ) ب(

 . الخدمة اكتمال فترةالتى تستحق بعد 

 بعد  مابخالف مزايا( وهى مزايا العاملين ، مزايا العاملين األخرى طويلة األجل   ) ج(
 شهراً من ١٢تستحق بكاملها خالل  ال و التى) نتهاء الخدمة ومزايا إنهاء الخدمة ا

 .الخدمة المتعلقة بهان بتقديم اية الفترة التى قام فيها العاملونهتاريخ 

 :  نتيجة ألى من اآلتى هى مزايا العاملين المستحقةو مزايا إنهاء الخدمة  ) د(

  .ريخ التقاعد الطبيعى قبل تا المنشأة فى انهاء توظيف العاملقرار )١(
  . مقابل هذه المزايااختيارياً الخدمة إنهاءبقبول  العامل قرار)     ٢(      أو  

م و التـى يحـصل      المدفوعات المبنية على أسه    تتتضمن مزايا العاملين أيضا معامال     ٢-٢٨
قد تأخـذ صـورة أسـهم أو خيـارات          ( ملكية    حقوق   العامل من خاللها على أدوات    

 على  تعتمد قيمتها مبالغ  بخاصة بالمنشأة   دية أو أصول أخرى     أو نق ) همأساالكتتاب فى   
تطبيـق   المنشأة   وعلى. الملكية األخرى للمنشأة    حقوق  أسعار أسهم المنشأة أو أدوات      

 .مالمدفوعات المبنية على أسه تمعامال المحاسبة عن  فى)٢٦(القسم 
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   العام لالعتراف بمزايا العاملين المبدأ
ن يالعـامل إلى المدى الذى يصبح فيه      بتكلفة كافة مزايا العاملين     االعتراف   على المنشأة  ٣-٢٨

 : محل القوائم المالية كنتيجة للخدمات التى أدوها للمنشأة خالل الفترة  لهامستحقين
إلى العـاملين   مباشرة  إما   ا تم دفعه  مبالغبعد خصم أى    ) مصروف مستحق (كالتزام    ) أ(

االلتـزام   عن   ا تم دفعه  التى المبالغ ت وإذا زاد  .عاملينال مزايا   نظامأو كاشتراك فى    
لـك   على المنشأة االعتـراف بت المالية ، نهاية الفترة الناتج عن الخدمات قبل تاريخ    

 الذى تؤدى فيه الدفعة المقدمـة        المدىإلى  ) مصروف مدفوع مقدماً  (أصل  كالزيادة  
    .اً نقدهاًإلى تخفيض فى المدفوعات المستقبلية أو استرداد

 علـى المزايـا   ل هذه   يتحممعيار  قسم آخر من هذا ال    إال إذا تطلب     ،   كمصروف      ) ب(
 .و األصول الثابتةأتكلفة أصل مثل المخزون 
  مزايا العاملين قصيرة األجل 

 أمثلة 
 :لين قصيرة األجل بنوداً مثلتشمل مزايا العام  ٤-٢٨

  .األجور و المرتبات واشتراكات التأمينات االجتماعية  )أ (
 السنوية المدفوعة و    األجازةمثل   (  األجر  قصيرة األجل المدفوعة   زاتاألجا )ب(

 ١٢ خـالل    هذه األجازات يتوقع حدوث   عندما  ) جازة المرضية المدفوعة  األ
الخدمات المتعلقة بمنحهم    فيها العاملون بتقديم     قام بعد نهاية الفترة التى      اًشهر

 .هذه الميزة
 نقام فيها العـاملو د نهاية الفترة التى    شهراً بع   ١٢المكافآت المستحقة خالل     )ج(

  .المكافآتالخدمات المتعلقة بمنحهم هذه بتقديم 
 الـسكن مثل الرعاية الطبية و  (  الممنوحة للعاملين الحاليين   المزايا غير النقدية   )د(

  ). أو المدعومة المجانيةالخدمات أو البضائع ووسائل االنتقال و
  صفة عامة مزايا العاملين قصيرة األجل بقياس

قياس المبـالغ   المنشاةعلى  ،  منشأةلل بتقديم خدمة    الماليةفترة  العندما يقوم عامل خالل      ٥-٢٨
 قـصيرة األجـل   بقيمة المزايـا  " ٣-٢٨ " طبقا لما جاء بالفقرة الواجب االعتراف بها  

  .) دون حساب قيمة حالية لها ( الخدمةهذهوالمتوقع سدادها مقابل الممنوحة للعامل 
   األجر وقياسها قصيرة األجل المدفوعة األجازات  بمقابل االعتراف 

 جـازة ألسباب مختلفة بما فى ذلك األ     قد تمنح المنشأة العاملين أجازات مدفوعة األجر         ٦-٢٨
هـى تلـك    و مدفوعة األجر تراكميـة      أجازاتوهناك  .السنوية و األجازات المرضية     

يقـم العامـل    لم    إذا   قبليةاستخدامها فى الفترات المست    ترحيلها و   التى يمكن  األجازات
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 .  األجـازات الـسنوية    ،من أمثلة ذلك   أجازاته عن الفترة الحالية بالكامل ، و       باستخدام
 المدفوعـة   األجـازات  عن ترحيل قياس التكلفة المحتملة    فى هذه الحالة    على المنشأة   و

كلفـة  وتقوم المنشأة بحساب هذه الت    . عندما يخول للعاملين الحق فيها      المتراكمة  األجر  
عدم استخدام العاملين لهذه توقع أن تدفعه المنشأة نتيجة     ت الذى   اإلضافي المبلغ   على أنها 
وعلـى  . ) امع عدم حساب قيمة حاليه له(القوائم المالية  فى تاريخ  المتراكمة األجازات

  .المنشأة عرض هذا المبلغ ضمن االلتزامات المتداولة فى تاريخ القوائم المالية
قيـام  عند  ) غير المتراكمة ( أة بتكلفة األجازات األخرى المدفوعة األجر       تعترف المنش   ٧-٢٨

 المدفوعـة أو    األجـور لمرتبـات و    بمبلـغ ا   تكلفة األجازات    العامل باألجازة وتقاس  
  . )مع عدم حساب قيمة حالية لها(    المستحقة الدفع عن الفترة محل األجازة 

 كافآت المشاركة فى األرباح ونظم المنظم االعتراف ب
فقط "  المشاركة فى األرباح و المكافآت       لنظم  "على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة     ٨-٢٨

 :عندما
 إلجراء هذه المدفوعات  نتيجة    حكمىيكون على المنشأة التزام حالى قانونى أو          ) أ(

 سـوى   واقعـى  يكون للمنشأة بديل      أال يعنىوهذا  (  تمت فى الماضى  ألحداث  
  )السداد

 .راء تقدير يعتمد عليه لاللتزامإجيمكن )  ب(و
 التمييز بين نظم االشتراك المحدد و نظـم         – الخدمة   انتهاءمزايا العاملين بعد    

 المزايا المحددة
 : الخدمة ما يلى على سبيل المثال انتهاءبعد العاملين  مزايا تتضمن ٩-٢٨

  .مزايا التقاعد مثل المعاشات  ) أ(
 الخدمة مثل التأمين على الحياة و الرعايـة         هاءانتبعد   التى تمنح     المزايا األخرى  )ب(و  

 .الطبية 
بعد إنتهاء الخدمـة    العاملين  بموجبها المنشأة بتقديم مزايا      تقوم   تعرف الترتيبات التى    

هـذه   علـى كافـة      القسمبأنها نظم لمزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ، وتطبق المنشأة هذا            
مستقلة إلستالم االشتراكات ودفـع      وحدة    إنشاء تضمنت أو لم تتضمن   الترتيبات سواء   

 هذه الترتيبات بموجب قانون وليس بـسبب        يتم فرض وفى بعض الحاالت قد      .المزايا
كما قد تنشأ فى حاالت أخرى نتيجة لتصرفات المنـشأة          ،  تصرف صادر من المنشأة     

 .حتى ولو لم يكن لدى المنشأة خطة رسمية موثقة 
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 نظم اشتراك محـدد  أو نظـم         إلى  إما  الخدمة  بعد انتهاء  العاملين نظم مزايا  تصنف ١٠-٢٨
 .  و شروطه الرئيسية  على أحكام النظام  ذلكيتوقفومزايا محددة ، 

نظم االشتراك المحدد هى نظم مزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة و التى تقوم المنشأة   ) أ(
  و ال يوجد أى التزام.)صندوق(بموجبها بدفع اشتراكات محددة فى منشأة مستقلة     

قانونى أو حكمى على المنشأة لسداد أية اشتراكات إضافية أو دفع مزايا مباشرة إلى 
العاملين إذا لم يوجد أصول كافية فى الصندوق لسداد كافة مزايا العاملين المستحقة 

 فإن مبلغ مزايـا     وبالتالى. لهم عن خدماتهم عن الفترة الحالية والفترات الماضية         
وربما ( تدفعها المنشأة التىدمة يتحدد بقيمة مبلغ االشتراكات بعد انتهاء الخالعاملين 

  ،  الخدمة أو إلى شركة تـأمين      انتهاءإلى نظام مزايا العاملين بعد      ) أيضاً العامل 
  .االشتراكات هذه مضافاً إليها عائد االستثمار الناتج عن 

 نظـم   بخـالف بعد انتهاء الخدمـة     نظم المزايا المحددة هى نظم مزايا العاملين          ) ب(
وبموجب نظم المزايا المحددة يكون التزام المنشأة هو تـوفير          .  االشتراك المحدد 

فـى   وتتحمل المنـشأة   نالمزايا المتفق عليها لكل من العاملين الحاليين و السابقي        
وخطر ) التوقعاتأن تزيد تكلفة المزايا عن  وهو  (  الخطر االكتوارى    حقيقة األمر 

عوائد على األصول المحتفظ بها لتمويل المزايا عمـا          ال هو أن تختلف   (االستثمار
وإذا كانت النتائج االكتوارية أو االستثمارية أسـوأ ممـا كـان              .) كان متوقعاً 

 إذا كانـت    صـحيح و العكـس    ،   المنشأة   فقد تزيد االلتزامات التى على    ،  متوقعاً
 .واالستثمارية أفضل مما كان متوقعاً النتائج االكتوارية 
  نظم أصحاب العمل المتعددين

 مزايا محـددة  نظمك اشتراك محدد أو كنظم  تبويب نظم أصحاب العمل المتعددين   يتم ١١-٢٨
  . الرسمية الشروط يتعدى حكمى النظام  بما فى ذلك أى التزام طبقاً لشروط

نظام عن  عندما ال تتوافر معلومات كافية الستعمال محاسبة المزايا المحددة          مع ذلك ف  و
  فعلى المنشأة المحاسبة عن     ،  مزايا محددة  والذى يعتبر نظام  عمل المتعددين   أصحاب ال 

 كما لو كان  نظام اشتراك محدد و اإلفصاح عن           " ١٣-٢٨" الفقرةالنظام بموجب   هذا  
 ".٤٠-٢٨"المعلومات التى تتطلبها الفقرة 

  نظم المزايا المحالة لشركات تأمين
وعلى ، بعد انتهاء الخدمة العاملين  مزايا امنظيمكن للمنشأة دفع أقساط تأمين لتمويل        ١٢-٢٨

 ستتحمل  المنشأة محدد إال إذا كانت      اشتراكنظام   على أنه    النظام المِنشأة معاملة هذا  
 : حكمياً إماماً قانونياً أو االتز
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 . مباشرة عندما تصبح مستحقة العاملين مزايا بدفع  ) أ(

  المـستقبلية العـاملين يا اة مز أخرى إذا كان المؤمن ال يقوم بدفع كاف    مبالغدفع  ) ب(أو
 . فى الفترات الحالية و السابقة العاملين بالخدمة المقدمة منالمتعلقة و

أو من خالل آلية تحديد      ينشأ االلتزام الحكمى بطريقة غير مباشرة من خالل النظام           وقد  
 ما وعنـد  . شركة التـأمين   األطراف المرتبطة مع  األقساط المستقبلية أو من خالل عالقة       

 النظام على أنه نظـام      معاملةحمل المنشأة مثل هذا االلتزام القانونى أو الحكمى فعليها          تت
  .مزايا محددة 

  د المحداالشتراك نظم:  الخدمة انتهاءبعد العاملين مزايا 
 االعتراف و القياس 

  :خالل الفترة المالية باالشتراك المستحقعلى المنشأة االعتراف   ١٣-٢٨

 االشـتراكات  تم دفعه بالفعـل ، وإذا زادت         بلغأى م  بعد خصم    كالتزام  ) أ(
 قبـل   السداد عن الخدمة   المستحقة   االشتراكاتالتى تم دفعها بالفعل عن      

 .أصل كعلى المنشأة االعتراف بتلك الزيادة ف المالية  نهاية الفترةتاريخ 

االعتـراف بهـذه    معيار  ال قسم آخر فى هذا    إال إذا تطلب      ، مصروفك  ) ب(
 .األصول الثابتةو أ  المخزون مثلة أصلتكلفالتكلفة كجزء من 

  المزايا المحددةنظم: بعد انتهاء الخدمة  مزايا العاملين

  االعتراف 
 ة المزايـا المحـدد    على نظم  " ٣-٢٨  " لالعتراف فى الفقرة رقم    المبدأ العام بتطبيق   ١٤-٢٨

 :تعترف باآلتى يتعين على المنشأة أن 

 أصـول  قيمة بعد خصم محددة نظم المزايا الالتزام عن أعبائها فى ظل      ) أ(
من  الفقرات   راجع (المزايا المحددة  التزامب  االلتزام   يعرف هذا   والنظام  

  )"٢٣-٢٨" إلى  "١٥-٢٨"
والذى يعتبـر تكلفـة نظـم       صافى التغير فى هذا االلتزام خالل الفترة          ) ب(

 "٢٤-٢٨"  من    الفقرات راجع( خالل تلك الفترة     المزايا المحددة للمنشأة  
  .)"٢٧-٢٨" إلى
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  المزايا المحددة نظام لتزامقياس ا
 :لتاليةصافى مجموع المبالغ ابمحددة ال ها عن نظم المزايا التزامعلى المنشأة قياس ١٥-٢٨

 تـوفر  (الماليـة نهاية الفترة    القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة فى تاريخ        )  أ(
  ). إرشادات عن قياس هذا االلتزام"٢٢- ٢٨"إلى " ١٦ - ٢٨"  من الفقرات

التى و)  إن وجدت( ألصول النظام الماليةنهاية الفترة   القيمة العادلة فى تاريخ     ) ب(قصاً  نا
 "٢٧- ١١" الفقرات من    وتحدد.  تسوية االلتزامات مباشرة     عن طريقها سيتم  

 . للنظام الماليةألصول ل متطلبات قياس القيم العادلة  "٣٢- ١١" إلى
  المستحقةغير لك ت و بالفعلالتى استحقتتضمين كل من المزايا 

فى تاريخ القوائم المالية يجب أن تعكس القيمة الحالية اللتزامات المنشأة فى ظل نظم              ١٦-٢٨
 خدماتهم خـالل  ن مقابل   يلعاملالقيمة التقديرية للمزايا التى استحقت ل     المزايا المحددة   

 -٢٨"راجـع الفقـرة   ( المزايا التى لم تستحق بعد   وكذلكالفترات الحالية والسابقة ،     
 نموذج الحسبة تأثير ما إذا تم منح العاملين أعلى مزايـا عـن              بتضمينوذلك  ) "٢٦

 أن تقوم المِنشأة بتحديد مقدار الميزة التى تعـود           هذا و يتطلب سنوات الخدمة التالية    
افتراضات (عمل تقديرات    و بناء على نظام المزايا المطبق     السابقة   للفترات الحالية و  

) مثل معدل دوران العاملين و نسبة الوفيات    ( اإلحصائيةرات  بشأن المتغي )  اكتوارية
التـى  ) مثل الزيادات المستقبلية فى المرتبات و التكاليف الطبية       (و المتغيرات المالية    

مراعاة (ويجب أن تتسم االفتراضات االكتوارية بعدم التحيز        . تؤثر على تكلفة الميزة   
وتكـون متوافقـة مـع      ) ة مبالغ فيها   فى إعدادها وأال تكون متحفظة بدرج      التحوط

الغرض منها بحيث تؤدى إلى أفضل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية التـى سـوف            
  .تنشأ فى ظل النظام المطبق

  
  

  حساب القيمة الحالية
على المنشأة قياس التزامها تجاه المزايـا المحـددة علـى أسـاس القيمـة الحاليـة         ١٧-٢٨

 بالرجوع  المدفوعات المستقبلية   لمستخدم لخصم    تحديد السعر ا   عليها  و ،   المخصومة
 الجـودة  على سندات الشركات ذات      المالية نهاية الفترة إلى عوائد السوق فى تاريخ      

 السندات الحكومية ، ويجب أن تكون عملة وفترة سندات  الشركات       أو على  ،العالية  
 .المستقبليةللمدفوعات أو السندات الحكومية متسقة مع العملة و الفترة المقدرة 

   التقييم االكتوارى طريقة
 من استخدام طريقة    – ال داعى لهما     جهدتكلفة أو    تحمل    بدون – إذا تمكنت المنشأة     ١٨-٢٨

 به  والمصروف المرتبطةالمقدرة لقياس إلتزام مزايا العاملين المحدد اإلضافية الوحدة 
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لمرتبات المـستقبلية  إذا كانت المزايا المحددة تعتمد على او .عين عليها تطبيق ذلك  تفي
التزاماتهـا  المقدرة يتطلب من المنشأة أن تقـيس  اإلضافية فإن تطبيق طريقة الوحدة  

 . على أساس يعكس الزيادات المستقبلية  المقدرة فى المرتبـات          عن المزايا المحددة  
فتراضـات  إباستخدام   المنشأة  أن تقومتطبيق هذه الطريقةتطلب باإلضافة إلى ذلك ت   

العوائـد  و نـسبة  ،  الخـصم   أسعار، تتضمنااللتزام لقياس قيمة  متنوعة  كتوارية  إ
ومعـدل    ، للزيادة فى المرتبـات   المتوقعةالمعدالت  و،   على أصول النظام     المتوقعة

تجـاه  إ )العـالج المحـددة   بالنسبة لنظم مزايا    ( و ، الوفيات ومعدل  ، دوران العاملين 
 .تكاليف العالجمعدالت 

تحمـل   بـدون    – المقدرة اإلضافية   طريقة الوحدة    من تطبيق    إذا لم تتمكن الشركة    ١٩-٢٨
 لقياس االلتزامات والتكلفـة المتعلقـة بنظـام مزايـا      - تكلفة أو جهد ال داعى لهما     

 األساس المبسط التالى لقيـاس  مباستخدايسمح لها    ففى هذه الحالة  ،   المحددة   العاملين
  :ن الحاليينللعاملي بنظام المزايا المحددة المتعلقةااللتزامات 

بـافتراض أن المرتبـات الحاليـة       (تجاهل أثر زيادة المرتبات المقدرة مـستقبالً          ) أ(
مستمرة حتى التاريخ الذى يتوقع فيه حصول العاملين الحاليين على مزايا ما بعـد   

 .) انتهاء الخدمة

ملين بافتراض إنهاء النظام للعـا    ( تجاهل أثر الخدمات المستقبلية للعمالة الحالية       ) ب(و    
  ) .وكذلك ألية عمالة جديدةالحاليين 

تجاهل معدالت الوفيات المحتملة للعمالة الحالية ما بين تاريخ القـوائم الماليـة و               ) ج(  و
هـاء الخدمـة   تالتاريخ الذى يتوقع فيه حصول العاملين على مزايـا مـا بعـد إن     

هـاء   مـا بعـد انت   مزايابافتراض أن كل العاملين الحاليين سوف يحصلون على      (
   .، ومع هذا فإن معدل الوفيات بعد الخدمة يجب أن يكون محل دراسة) الخدمة 
أن  باستخدام نظام القياس المبسط الـسابق        ستتمتعالمنشأة التى   يجب على   فومع هذا   

غير المستحقة عنـد قيـاس      تلك   و التى استحقت  المزايا   تأخذ فى حسبانها كل من    
  .التزامها تجاه المزايا المحددة 

 المنشأة بتعيين خبير أكتـوارى مـستقل للقيـام بعمـل التقيـيم           هذا المعيار لزم  ال ي  ٢٠-٢٨
لزمها كـذلك  ي التزامات مزايا العاملين المحددة وال      لحساب ماالكتوارى الشامل الالز  

 ، وفى حالة عدم تغير االفتراضات االكتواريـة          كل سنة  تقييم أكتوارى شامل  بعمل  



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٤٣٤

ت التى يتم فيها عمـل تقييمـات أكتواريـة          الرئيسية بصورة جوهرية ما بين الفترا     
 عندئذ يمكن قياس التزامات مزايا العاملين المحددة عن طريق إدخال تعـديل             ،شاملة

العاملين مثل عـدد    على إحصائيات   على قياس الفترة السابقة بالتغيرات التى حدثت        
 .العاملين ومستوى المرتبات 

 إنشاء وتغيير وتخفيض وتسوية النظام
 محدد لمزايا العاملين أو تعديله فى الفترة الحالية فإنه يتعين على         إنشاء نظام فى حالة    ٢١-٢٨

المنشأة زيادة أو خفض االلتزامات المحددة الخاصة بمزايا العـاملين لـتعكس هـذا             
 عند قيـاس    والنقص كإيراد  كما يتعين عليها االعتراف بالزيادة كمصروف        ،التعديل

وضـع   من ذلك فى حالة      العكسوعلى  . المالية الحالية  الفترة   عنالربح أو الخسارة    
تقليص المزايا أو عدد العاملين الـذين يحـق      : على سبيل المثال     ( النظام قيود على 

أى قيام صاحب العمل بسداد االلتـزام       (  هذه المزايا    تسويةأو  ) لهم الحصول عليها    
مزايا العاملين المحـدد أو     فى الفترة المالية الحالية عندئذ يتم خفض التزام         ) بالكامل  
 المنشأة االعتراف بالربح أو الخسارة الناجمة عن ذلك كـربح           علىيتعين  و ه،استبعاد

 .أو خسارة فى الفترة المالية الحالية 

 نظام المزايا المحددةل وأص
 نهاية الفترة  فى تاريخ    ةفى حالة انخفاض القيمة الحالية اللتزام مزايا العاملين المحدد         ٢٢-٢٨

  ،  مزايا العاملين فى ذلك التـاريخ      بنظام عن القيمة العادلة لألصول الخاصة       المالية
نظام  ناتج عن  كأصل   بهذا الفائض  المنشأة   وتعترف. نظامالعندئذ يتحقق فائض فى     

 المنشأة من استرداد الفائض سـواء مـن         معه إلى الحد الذى تتمكن      ه المحدد المزايا
 نظـام  مـن    استرداد المبـالغ    خالل خالل تخفيض المساهمات فى المستقبل أو من      

 .المزايا

 نظام المزايا المحددةتكلفة     
مزايـا  ال بنظـام يتعين على المنشأة االعتراف بصافى التغير فى االلتزام الخـاص             ٢٣-٢٨

 بخالف التغير الناجم عن المزايا المدفوعـة للعـاملين           ،  خالل الفترة المالية   ةالمحدد
 وتقـوم بإثباتـه      ، الناجم عن مساهمات صاحب العمل     أو التغير  خالل الفترة المالية  

ويتم االعتراف بهذه التكلفـة   . خالل الفترة الماليةللمنشأةمزايا المحددة ال لنظمكتكلفة  
 فـى  من تلـك التكلفـة  جزء بائر أو ـاح أو الخسـإما بالكامل كمصروف فى األرب  
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 راجـع ( امل األخـرى    و الخسائر والجزء اآلخر كبند من بنود الدخل الش        أاألرباح  
عتراف بالتكلفة كجـزء  هذا المعيار اال قسم آخر من   تطلبإال إذا   ")  ٢٤-٢٨"الفقرة  

 . األصول الثابتة المخزون أو           من تكلفة أصل مثل

  اختيار السياسة المحاسبية–االعتراف 
 تحدث   و الخسائر االكتوارية فى الفترة التى      المكاسب المنشأة االعتراف بجميع     على ٢٤-٢٨

  :باختيار إحدى السياستين المحاسبتين التاليتينفيها ، وتقوم المنشأة 
  .الخسائر االكتوارية فى األرباح أو الخسائر  وأ المكاسباالعتراف بكافة   ) أ(

مـن بنـود الـدخل      الخسائر االكتوارية كبند     وأ المكاسباالعتراف بكافة   ) ب( أو
  . الشامل األخرى

 جميع علىاختيارها بثبات تم   التى   اسة المحاسبية   السي وتقوم المنشأة بتطبيق      
الخـسائر االكتواريـة     وأ المكاسـب  المحددة وكذلك على جميع      لمزاياا نظم

الخسائر االكتوارية التى يتم االعتراف بهـا        وأ المكاسبوتعرض  . للمنشأة  
 .فى قائمة الدخل الشامل األخرى املشالدخل ال ضمن بنود

لفـة  ك كت ة الذى يتم االعتراف بـه     مزايا المحدد ال نظامام   التز فىيشمل صافى التغير     ٢٥-٢٨
 : ما يلى ةمزايا المحددال لنظام

 من العـاملين  ينشأ عن الخدمات المقدمة      الذى   ة المزايا المحدد  نظامالتغير فى التزام      ) أ(
  .الماليةفترة ال خالل

  .الماليةفترة ال خالل المحددةمزايا ال نظام على التزام الفوائد  ) ب(

  وصافى التغير فـى القيمـة العادلـة لحقـوق          النظام أصول    أى من     على العوائد) ج(
  ").٢٨-٢٨"راجع الفقرة  ( خالل الفترة المالية المعترف بها االسترداد 

   .الماليةفترة ال خاللوالخسائر االكتوارية التى تنشأ أ المكاسب)  د(
 نظامو الناجم عن طرح  ةمزايا المحددال بنظامالزيادة أو النقص فى االلتزام الخاص ) هـ(

  "). ٢١-٢٨"راجع الفقرة ( الفترة المالية موجود بالفعل خالل نظامجديد أو تغيير 
النقص فى االلتزام الخاص بنظام المزايا المحددة الناجم عن تقليص النظام الحالى أو             ) و(

  ").٢١-٢٨"راجع الفقرة (  خالل الفترة المالية تسويته

 ةمزايـا المحـدد   ال لنظامبالمنشأة زيادة فى االلتزام وفقاً      يترتب على خدمة العاملين      ٢٦-٢٨
 المزايا بمعنى آخر أن هذه ( بفترة توظيف مستقبليةحتى وإن كانت المزايا مشروطة     
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لمنشأة قبل تاريخ   لالعاملين  الخدمة التى يقدمها    يترتب على   و) .  بعد استحقاقهالم يتم   
 – لتاريخ القوائم المالية كل تاريخ تالى     فى   – ألنه   حكمىالتزام  نشأة   المزايا   استحقاق

قبل أن يصبح له      القيام بها  الخدمة المستقبلية التى يتعين على الموظف        تنخفض قيمة 
مزايـا  ال بنظـام وعند قياس االلتزام الخاص     . الحق فى الحصول على هذه المزايا       

ت نصب أعينها احتمال عدم وفاء بعـض العـاملين بمتطلبـا          المنشأة   تضع   ةالمحدد
 إنتهـاء الخدمـة   وبالمثل وعلى الرغم من أن بعض مزايا ما بعد          .  المزايا   استحقاق

 فقط عند حدوث واقعـة  تصبح مستحقة )  الخدمة انتهاءبعد  مثل مزايا العالج الطبى     (
فهنـاك  ، بالمنشأة بعد انتهاء عالقة العمل التى تربط الموظف    ) مثل المرض (محددة  

الحصول علـى تلـك      تعطى له الحق فى       الخدمة التى  يقدم العامل  عندما   إلتزام ينشأ 
تلـك   احتمـال حـدوث      ويتأثر قياس االلتزام بمدى   . قعةتلك الوا المزايا عند حدوث    

 .  قائم من عدمهال يحدد ما إذا كان االلتزام هذا االحتمال ولكن  المحددةواقعة ال

تم سدادها للعـاملين    فى حالة ما إذا تم تخفيض المزايا المحددة بقيمة المبالغ التى سي            ٢٧-٢٨
عندئذ تقوم المنشأة بقيـاس االلتزامـات الخاصـة          ،    ترعاها الحكومة    نظمبموجب  

 الحكوميـة   للـنظم بالمزايا المحددة على أساس يعكس المزايا المستحقة السداد وفقاً          
 :فى حالةذلك فقط ولمزايا العاملين 

  .الية المنهاية الفترة  قبل تاريخ النظمإذا ما تم سن قوانين تلك   ) أ(

التى يعتمد عليهـا    إذا ما كانت األحداث التاريخية السابقة أو غيرها من األدلة           ) ب(أو
 على سبيل   ،ها  ة يمكن التنبؤ ب    تلك المزايا الحكومية ستتغير بطريق     تشير إلى أن  

وى العام لألسعار أو    ـى المست ـ ف التغييرات المستقبلية ع  ـبما يتماشى م  المثال  
  .المستوى العام للرواتب 

  التعويضات
 الالزمة النفقاتأو كل اً من  بعضأنها ستسترد من أن  بدرجة كبيرة إذا تأكدت المنشأة     ٢٨-٢٨

ة  المنـشأ  تعتـرف   عندئذ ، من طرف آخر    المحددةمزايا  ال االلتزام الخاص ب   لتسوية
األصل بالقيمة العادلة   هذا  وتقوم المنشأة بقياس    . بحقها فى االسترداد كأصل منفصل    

فى قائمـة األربـاح      ةمحددالمزايا  ال بنظامصروف الذى يتعلق     الم عرضويمكن  . 
 .الذى يمثل الحق فى االستردادبالصافى بعد استبعاد المبلغ المعترف به والخسائر 
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 مزايا العاملين األخرى طويلة األجل 
 : تشمل مزايا العاملين األخرى طويلة األجل على سبيل المثال ٢٩-٢٨

مقابل الخدمة الطويلة أو    جازات  األ مثل   جراأل مدفوعة   األجلاألجازات طويلة     ) أ(
  .أجازات التفرغ

 .مدة الخدمة الطويلة مقابل مزايا ال   ) ب(
  .العجز طويل األجلمقابل مزايا  ال) ج(
 أو  اًالمشاركة فى األرباح و المكافآت التى تستحق السداد بعد أثنى عشر شـهر            ) د(

  . الخدمةالعاملأكثر من نهاية الفترة التى يقدم فيها 
 أثنى عشر شهراً أو أكثر من نهاية        التعويضات المؤجلة التى يتم سدادها بعد       ) هـ(

  . تلك التعويضات تستحق خاللهاالفترة التى 
 تقـاس قيمتـه    العاملين طويلة األجل األخرى التى       بالتزام عن مزايا  تعترف المنشأة    ٣٠-٢٨

 :  المبالغ اآلتية مجموعبصافى 
نهايـة الفتـرة    ايا العاملين فى تـاريخ      القيمة الحالية لاللتزام الخاص بمز       ) أ(

  .المالية 
الفترة المالية    نهاية  فى تاريخ  – إن وجدت    – النظامالقيمة العادلة ألصول    )  ب(مطروحاً منه     

  .  االلتزامات مباشرة منها تسويةسيتم التى و
 ".٢٣-٢٨"وتعترف المنشأة بالتغير فى االلتزام وفقاً للفقرة 

  إنهاء الخدمة مزايا 
عندما تقوم بإنهـاء     للعاملين بها ) وتقديم مزايا أخرى  أ( بسداد مبالغ   تلتزم المنشأة   قد   ٣١-٢٨

بموجب تشريعات أو اتفاقات تعاقدية أو اتفاقات أخرى مع العاملين أو مـن             خدمتهم  
لرغبـة   أو لنشأ عن ممارسة عملية أو عرف معين   يحكمى  يمثلهم أو بموجب التزام     

 .لك المبالغ مكافآت إنهاء الخدمة وتمثل ت. المساواة بينهمفى 

 االعتراف
حيث أن مزايا إنهاء الخدمة ال تعود على المنشأة بأى منـافع اقتـصادية مـستقبلية                 ٣٢-٢٨

 . كمصروف فى األرباح أو الخسائرفوراًفيتعين على المنشأة االعتراف بها 
ة عـن    المحاسـب  فقد يتعين عليها أيـضاً    عندما تعترف المنشأة بمزايا إنهاء الخدمة        ٣٣-٢٨

 .لعاملينل  األخرىمزاياال تقليص مزايا التقاعد أو
 عنـدما تلتـزم      - فقط - تعترف المنشأة بمزايا نهاية الخدمة كالتزام وكمصروف         ٣٤-٢٨

 : إما بشكل واضحالمنشأة 
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التاريخ الطبيعى  إنهاء خدمة الموظف أو مجموعة من الموظفين قبل         ب  ) أ(
   .للتقاعد

ء الخدمة كنتيجة لعرض تم منحه لتـشجيع     تقديم المزايا الخاصة بإنها   ب)  ب(أو  
  .التقاعد اإلختيارى

عندما يكون لديها خطة  - فقط   - الخدمةبإنهاء  ملتزمة بشكل واضح    المنشأة   تعتبر   ٣٥-٢٨
 .تلك الخطة للتراجع عن واقعى لديها احتمال وال يكون الخدمة تفصيلية رسمية إلنهاء 

 القياس 
 لتـسوية  للنفقـات الالزمـة      على أفضل تقدير   إنهاء الخدمة بناء  مزايا  تقيس المنشأة    ٣٦-٢٨

ـ   . القوائم المالية االلتزام فى تاريخ     التقاعـد   وجـود عـرض لتـشجيع        ةوفى حال
 عندئذ يعتمد قياس المزايا الخاصة بإنهاء خدمـة العـاملين علـى عـدد               االختيارى

 .العاملين المتوقع قبولهم لهذا العرض 
 

فتـرة  ال بعد نهايـة  اً شهر١٢ة ألكثر من  عندما تستحق المزايا الخاصة بإنهاء الخدم      ٣٧-٢٨
  .المخصومةالحالية  يتم قياسها بالقيمة المالية

  

   نظم المجموعة
 الشركات التابعة فـى  بشركة أو أكثر منإذا قامت الشركة األم بتقديم مزايا للعاملين        ٣٨-٢٨

أو هذا المعيار القوائم المالية المجمعة باستخدام  بعرض  الشركة األم وقامتالمجموعة 
االعتراف بمصروف  ب عندئذ يسمح لتلك الشركات التابعة        ، الكاملةالمصرية  المعايير  

 . للمصروف المعترف به للمجموعة توزيع مقبول أساسعلى  وقياسه مزايا العاملين 
  

  اإلفصاح 
  عن مزايا العاملين قصيرة األجل اإلفصاح

 .لين قصيرة األجل  بشأن مزايا العاممحددة عمل إفصاحاتال يتطلب هذا القسم  ٣٩-٢٨

  المحددكنظم االشترااإلفصاح عن 
 كمـصروف   الخسائر أو   األرباح المنشأة اإلفصاح عن المبلغ المعترف به  فى          على ٤٠-٢٨

نظم أصحاب العمل وفى حالة إذا ما تعاملت المنشأة مع      . نظم االشتراك المحدد  عن  
فيـة السـتخدام    محدد نتيجة لعدم توافر معلومات كا   اشتراك نظام بوصفه   المتعددين

فيتعين على المنـشأة    ") ١١-٢٨"راجع الفقرة   (  المحاسبة الخاصة بالمزايا المحددة     
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 كما يتم اإلفصاح عن أسباب االعتداد بـه       ة مزايا محدد  نظاماإلفصاح عن حقيقة أنه     
 تأثير و النظام محدد وعن أى معلومات متوافرة بشأن فائض أو عجز           كنظام اشتراك 

 .وجدإن  ذلك على المنشأة 

  المحددة نظم المزايااإلفصاح عن 
فيمـا  ( مزايا المحددة ال بنظمتقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات اآلتية التى تتعلق    ٤١-٢٨

التى تعتبر بمثابة   و بنظم أصحاب العمل المتعددين    المزايا المحددة الخاصة     نظمعدا  
ح الـوارد  اإلفـصا عليهـا   يسرى  حيثو" ١١-٢٨" محدد وفقاً للفقرة     نظم اشتراك   

 نظامكثر من   أ للمنشأة   وإذا كان  ) من المعلومات الواردة أدناه   بدالً  " ٤٠-٢٨"بالفقرة  
 وأ بـشكل إجمـالى      اإلفصاح عن تلك المعلومات إما     فإنه يمكن عمل     ةمزايا محدد 

 نفـع   بالصورة التى تحقق أكبـر     أو فى شكل مجموعات      نظامبصورة مستقلة لكل    
 : كما يلى ممكن

  . ويشمل ذلك سياسة التمويل لنظاماوصف عام لنوع   ) أ(
سـواء  ( و الخسائر االكتوارية    أ بالمكاسبسياسة المنشأة المحاسبية لالعتراف       ) ب(

و مبلـغ  )  فى األرباح أو الخسائر أو كبند من بنود الدخل الـشامل األخـرى      
 . خالل الفترة المالية ا االعتراف بهالتى تم االكتوارية و الخسائرأالمكاسب 

ى من التيسيرات الـواردة بـالفقرة       فى حالة استخدام المنشأة أل     فىتفسير وص ) ج(
   .بالمزايا المحددةقياس التزامها الخاص فى " ١٩-٢٨"

نهايـة الفتـرة    تاريخ هو و إذا لم يكن ذلك      .تاريخ أحدث تقييم اكتوارى شامل    )  د(
 فـى   ةدمزايا المحد ال التسويات التى تم إجراؤها لقياس التزام        بيان   يتم    ، المالية
  .المالية نهاية الفترة تاريخ 

مزايـا  ال األرصدة االفتتاحية و األرصدة الختاميـة اللتـزام          بيان بالحركة بين  ) هـ( 
 التغيـرات   عـن كافـة    بصورة منفـصلة     ة مع توضيح المزايا المسدد    ةالمحدد

  .األخرى 
لـة  األرصدة االفتتاحية و األرصدة الختاميـة للقيمـة العاد        بيان بالحركة بين      )و(

األرصدة االفتتاحية و األرصـدة الختاميـة       الحركة بين    وكذلك   النظامألصول  
عرض البنود التالية بصورة مستقلة فى       به كأصل مع     المعترف االستردادحق  ل

   :حالة وجودها
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  .االشتراكات) ١(   
   .المزايا المدفوعة) ٢(و  
  .نظاملاالتغيرات األخرى فى أصول ) ٣(و  

مزايا المحددة عن الفتـرة الماليـة و اإلفـصاح          ال بنظم تعلقةالمإجمالى التكلفة   ) ز(
  :بصورة مستقلة عن المبالغ 

  .الخسائر  وأفى األرباح كمصروف  المعترف بها) ١(   
  . تكلفة أصل المدرجة ضمن) ٢(و    أ

 النسبة أو المبلغ الذى تمثله كل فئة رئيسية من القيمة العادلة إلجمالى أصـول               )ح(
 و التـى  النظاممن أصول رئيسية كل فئة ل المالية نهاية الفترة  النظام فى تاريخ 

 الـدين تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر أدوات حقوق الملكيـة وأدوات      
   .  األصول األخرىالعقارات وكافةوالممتلكات و

   : من النظامالمبالغ التى تتضمنها القيمة العادلة ألصول ) ط(
  .لية الخاصة بالمنشأة كل فئة من األدوات الما) ١(   
  .أى ممتلكات تشغلها المنشأة أو أى أصول أخرى تستخدمها المنشأة ) ٢(و  

  .النظام على أصولالعائد الفعلى ) ى(
 إذا كـان ذلـك      –االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة والتى تـشتمل        ) ك(

  :  على اآلتى - مطبقاً
  .معدالت الخصم ) ١(   
  عن الفترات الماليـة    النظام من أصول    على أى  ةلعائد المتوقع  ا تمعدال) ٢(و     

  .القوائم المالية ب المعروضة
  .المرتباتفى لزيادة ل ة المتوقعتالمعدال) ٣(و     

  .الت تكلفة العالج الطبى االتجاه العام لمعد) ٤(     و
  .مستخدمة أى افتراضات أكتوارية جوهرية أخرى ) ٥(و     

أعاله عـن فتـرات     ) و(و  ) هـ( التسويات الواردة بالبند     رضيتطلب األمر ع  ال  و
  . سابقة
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  التى تعترف بمصروفات مزايا العاملين وتقيسها على أساس        على الشركات التابعة  و
-٢٨"راجع الفقـرة    ( لمجموعة  من قبل ا  معترف به   التوزيع المنطقى للمصروف ال   

 تى استخدمتها فى التوزيـع    السياسة ال   فى قوائمها المالية المستقلة    تصفأن    ، ")٣٨
  . ككل بالنظام يتعلق اأعاله فيم) ك (إلى) أ( منالبنود  عنها فىوتقوم باإلفصاح 

    طويلة األجل األخرى  عن مزايا العامليناإلفصاح 
 ومبلغ التزامها وحجم التمويل فى تـاريخ        المزاياتقوم المنشأة باإلفصاح عن طبيعة       ٤٢-٢٨

بة لكل فئة من المزايا األخرى طويلة األجـل التـى           بالنسوذلك  المالية  نهاية الفترة   
 .تقدمها المنشأة لموظفيها 

  إنهاء الخدمة عن مزايااإلفصاح 

ومبلغ االلتزام   والسياسة المحاسبية المتبعة  المزايا  عن طبيعة   باإلفصاح  تقوم المنشأة    ٤٣-٢٨
 لكـل    وذلك بالنسبة  .الماليةنهاية الفترة    فى تاريخ    للنظاموحجم التمويل المخصص    

 .فئة من فئات مزايا إنهاء الخدمة التى تقدمها المنشأة لموظفيها 

 عرض المزايا الخاصة بإنهـاء      سيقبلون عدد العاملين الذين     نمتأكد  الحالة عدم   فى   ٤٤-٢٨
 مخصـصات  ال) " ٢١(يتطلـب القـسم     و. محتمـل   يعنى وجود التزام    مما  الخدمة  

 المحتملـة   االتزاماتهات بشأن   من المنشأة اإلفصاح عن معلوم    " محتملة  ال الظروفو
   .مستبعداً  تلك االلتزاماتلتسوية  حدوث تدفق خارجإال إذا كان 
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  )٢٩(قسم 
  ضرائب الدخل

  
  نطاق هذا القسم

 الضرائب المحلية واألجنبية  منتتضمن ضرائب الدخل كالً ، ألغراض هذا المعيار ١-٢٩
 كما تتضمن ضرائب الدخل ضرائب ،الخاضع للضريبةالتى تفرض على الربح 

 الشقيقة أو الشركات التابعةتسددها أخرى مثل الضرائب المخصومة من المنبع التى 
 .التى تعد القوائم الماليةشروعات المشتركة على توزيعاتها للمنشأة المأو 

 باالعتراف ويتطلب أن تقوم المنشأة .هذا القسم المحاسبة عن ضرائب الدخليغطى  ٢-٢٩
 األخرى التى يتم األحداث وللمعامالتة الحالية والمستقبلية يالضريبباآلثار 
 فىقيمة الضريبية المعترف بها  هذه التتمثلو . بها فى القوائم الماليةاالعتراف

 الضريبةالضريبة الجارية هى قيمة و .الضريبة الجارية والضرائب المؤجلة 
 يةالضريب  أو الخسارةالمرتبطة بصافى الربح)  القابلة لالستردادأو(  مستحقة السداد 

 حقةمست الضريبة المؤجلة فهى قيمة الضريبةأما . الفترات السابقة أو للفترة الحالية
لقيام بصفة عامة نتيجة تنشأ و،  فى الفترات المستقبلية) القابلة لالستردادأو (لسداد ا

 لك نتيجةوكذ،  الحالية  الدفتريةبقيمتها والتزاماتهاها أصول المنشأة باسترداد أو تسوية
 الخصم الضريبى وة خدممستالغير  المرحلة  الضريبية للخسائر الضريبية آلثارل

  .مستخدمغير الالمرحل 
   الدخلضرائبخطوات المحاسبة عن 

 :أدناه) ط( إلى) أ( الخطوات من باتباعتقوم المنشأة بالمحاسبة عن ضرائب الدخل  ٣-٢٩

 المحتملة النتائج   بالقيمة التى تتضمن تأثير    االعتراف بالضريبة الجارية وقياسها     )أ (
 .)"٨-٢٩" إلى "٤-٢٩ "الفقرات من (  فحص مصلحة الضرائبمن

 التى من المتوقع أن يكون لها أثـر علـى الـربح             وااللتزامات لصوتحديد األ   )ب (
 تسويتها بقيمتها الدفترية المعروضـة     أو   استردادها الخاضع للضريبة إذا ما تم    

 .)"١٠-٢٩" و"٩-٢٩" الفقرتين(

  :  يتم التقرير عنها ماليةةفتر الضريبى للبنود التالية فى نهاية كل ساستحديد األ  )ج (
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 سـاس  األ يتحـدد ) ب( المتضمنة بالفقرة    وااللتزامات صولفيما يتعلق باأل   )١(
هذه تسوية  صول أو   األ هذه   بيع  بافتراض   وااللتزامات صولالضريبى لأل 

 .)"١٢-٢٩" ، "١١-٢٩" الفقرتين( المعروضةبقيمتها الدفترية  االلتزامات

 بهـا  االعتراف عدم  من ضريبى على الرغم   أساسالبنود األخرى التى لها      )٢(
ـ  مثل البنود التـى تـم االعتـراف بهـا          ،ماتالتزاأصول أو   ك إيراد أو  ك

قابلة للخصم الضريبى    أو    للضريبة ة خاضع هذه البنود تصبح     و مصروف
  .)"١٣-٢٩"فقرة ال( الفترات المستقبلية فى

الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية غيـر المـستخدمة وكـذا الخـصم       حساب  )د (
 .)"١٤-٢٩"فقرة ال(الضريبى غير المستخدم 

التى تنشأ  االلتزامات الضريبية المؤجلة     و  الضريبية المؤجلة  صول باأل عترافاال  )هـ (
ريبى ـوالخصم الـض   غير المستخدمة    من الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية      

 .)"١٧-٢٩" إلى "١٥-٢٩" الفقرات من( مدغير المستخ

بقيمة تتـضمن تـأثير النتـائج       الضريبية المؤجلة   ) االلتزامات (صولقياس األ   )و (
 أو  الـسارية  الـضريبة    بأسعار وذلك    ،  مصلحة الضرائب  ملة من فحص  تالمح

 التى يتم التقريـر     فترة المالية النهاية   لقانون الضرائب فى     وفقاً المتوقع سريانها 
تـسوية   أو  الـضريبية  صول األ استخدامها عند تحقق   من المتوقع    والتى ،  عنها

 .)"٢٥-٢٩" إلى "١٨-٢٩" الفقرات من ( الضريبية االلتزامات

قيمتها  صافى   يصبح الضريبية المؤجلة بحيث     صوللأل مقابل   إثبات مجمع تقييم    )ز (
 بناءاً على الربح    تحقيقها من تلك األصول    المرجح   منعادل أعلى قيمة    الدفترية ت 

 .)"٢٢-٢٩" و"٢١-٢٩" الفقرتين( ىالمستقبل وأالضريبى الحالى 

و أاألربـاح   قائمـة   بمتعلقة بها   يبة الجارية والمؤجلة على البنود ال     رع الض يزتو  )ح (
 ").٢٧-٢٩"فقرة ( وحقوق الملكيةقائمة الدخل الشامل  والخسائر

 .)"٣١- ٢٩" إلى "٢٨- ٢٩" الفقرات من(  واإلفصاح عنها المعلومات المطلوبةعرض  ) ط (
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   وقياسهاالضريبة الجاريةباالعتراف 
ح الضريبية عن تعترف المنشأة بإلتزام جارى يمثل الضريبة المستحقة على األربا ٤-٢٩

كانت الضرائب التى إذا أما . بعد والفترات السابقة والتى لم يتم سدادها اليةحالفترة ال
تم سدادها بالفعل فى الفترة الجارية والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن 

 . ضريبى جارىأصل بالزيادة المسددة كاالعترافهذه الفترات فيجب أن يتم 
ئر الضريبية التى  بأصل ضريبي جارى مقابل الميزة المتعلقة بالخسايتم االعتراف ٥-٢٩

 . استردادها من الضرائب المسددة عن فترات سابقة  ويمكن الرجوع بها
يتم قياس االلتزام الضريبى الجارى فى تاريخ القوائم المالية على أساس القيمة المتوقع    ٦- ٢٩

 .لقوانين الضريبية السارية أو تلك المقرر سريانهاا وسدادها باستخدام األسعار
 الضريبية الجارية كمصروف صولاأل أو االلتزامات بالتغير فى االعترافيتم  ٧-٢٩

إيراد أو تعلق ببنود ي التغير إال إذا كان هذا فى األرباح أو الخسائر ضريبة
 فعندئذ يتم طبقاً لهذا المعيار فى قائمة الدخل الشامل بها االعتراف تممصروفات 

 . قائمة الدخل الشاملفى بهذا التغير  أيضاً االعتراف
 للفقرات وفقاً بها االعتراف المبالغ التى تم  ضمنتأخذ فى االعتبارعلى المنشأة أن  ٨-٢٩

تم يالتى  و عن الفحص الضريبىالتى قد تنتج المحتملة اآلثار" ٥- ٢٩" و"٤-٢٩"
 ."٢٤-٢٩" للفقرة وفقاًقياسها 

  الضريبة المؤجلة باالعتراف
  لالعتراف المبدأ العام

التى سوف يتم استردادها المؤجل للضرائب  الضريبى االلتزامصل أو  باألاالعترافيتم     ٩- ٢٩
وهذه  ، تمت فى الماضىأحداث  أو  فى فترات مستقبلية كنتيجة لمعامالتأو استحقاقها 

 للمنشأة فى  اماتوالتز أصولالضرائب تنشأ عن الفروق بين المبالغ المعترف بها ك
 من قبل مصلحة وااللتزامات صولاأل هذهل القيمة المعترف بها والمركز المالىقائمة 

غير الخسائر الضريبية باإلضافة إلى المبالغ الجارية التى تم ترحيلها من  الضرائب
 .لفترات مستقبليةمستخدم الغير والخصم الضريبى المستخدمة 

 عند استردادها  على الربح الضريبى يكون لها تأثير  لن لتى ا الضريبيةوااللتزامات صولاأل
  أو تسويتها

 أال االلتزامصل أو الدفترية لألتسوية القيمة  أو استرداد  عندكانت المنشأة تتوقعإذا  ١٠-٢٩
 ضريبة مؤجلة  يتم إثبات أيةفال  للضريبةالخاضعة األرباح على  تأثيرلهايكون 
 إلى "١١- ٢٩" ات منالفقرفإن على ذلك بناء  و.االلتزامات وأ صولاأل بهذهتتعلق 
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 عند  التى تتوقع المنشأة وااللتزامات صولألعلى ا فقط ا يتم تطبيقه "١٧-٢٩"
 الخاضع للضريبة على الربح أن يكون لها تأثير  قيمتها الدفتريةتسوية أواسترداد

 . ضريبىأساس التى لها األخرىالبنود و
   الضريبى ساساأل
 للقانون وفقاً األخرىالبنود  أو وااللتزامات صوللأل الضريبى ساساأليتم تحديد  ١١-٢٩

إذا كانت المنشأة تقوم بتقديم إقرار ضريبى مجمع و.هالمقرر تطبيق أو السارى
، فإن األساس الضريبى يتم تحديده على أساس القانون الضريبى ) للعمليات المختلفة(

قرارات إ بتقديممنشاة تقوم كانت الإذا و  .الذى يحكم اإلقرار الضريبى المجمع
 أساس على تحديدهيتم  الضريبى ساساأل ، فإن ضريبية مستقلة للعمليات المختلفة
 . ضريبىإقرارالقانون الضريبى الذى يحكم كل 

سوف يعترف بها ضمن الربح  الضريبى المبالغ التى ساساأل بناء على حدد تت ١٢-٢٩
 االلتزاماتصول أو لألدفترية  القيمة الالخاضع للضريبة عند استرداد أو تسوية 

  :على وجه التحديد و
 القابلة للخصم من قيمة هـذا األصـل         المبالغ يساوى صلأل الضريبى   ساساأل  )أ (

 سـيتم  صـل لأل القيمة الدفترية    إذا كانت إلى الربح الخاضع للضريبة     للوصول  
 أمـا إذا كـان     .فترة الماليـة   ال  فى نهاية  بيع هذا األصل  عن طريق   استردادها  

 إلى زيـادة  الـربح الخاضـع         يؤدى  لن البيع طريق عن   صلاألقيمة  اد  استرد
 . الدفتريةالقيمة لألصل يساوى الضريبى ساساأل، فإن  للضريبة

مبـالغ يـتم     أية    منها مستبعداًساوى القيمة الدفترية    ي اللتزام الضريبى   ساسألا  )ب (
ـ مبـالغ    يـة  أ اهليإ مضافاً وأ (الخاضع للضريبة خصمها عند تحديد الربح      تم ي

هـذا  تم تـسوية  ما إذا التى تنشأ  و)إضافتها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة    
 ،  المؤجلـة اتيراداإلفى حالة  و. الماليةالفترة الدفترية فى نهاية    بالقيمة االلتزام

ات غير  إيراد أية    يعادل القيمة الدفترية ناقصاً    لاللتزامات الضريبى   ساساألفإن  
 .ةيمستقبلخاضعة للضريبة فى الفترات ال

أصول  بها كاالعترافلكن ال يتم و ضريبى أساس لها ىـ التودـبعض البناك ـهن ١٣-٢٩
 بها كمصروف عند االعترافتكاليف البحث يتم   : على سبيل المثال.التزاماتأو 

ال فى فترة إ الخاضع للضريبةلكن ال يسمح بخصمها عند تحديد الربح وتكبدها 
 الضريبى هو ساسلتكلفة البحث تعتبر صفراً واألولذلك فإن القيمة الدفترية  .الحقة

  .. القيمة التى سيتم خصمها فى فترات مستقبلية
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 الفروق المؤقتة

 :  عندماتنشأ الفروق المؤقتة ١٤-٢٩

 األولـى  االعتـراف  الضريبية عنـد     واألسس الدفترية   ةبين القيم  اختالفيكون هناك     )أ (
ـ  كا بهاالعتراف يتم مل عندما ينشأ أساس ضريبى لبنود أو   وااللتزامات صوللأل ل وأص
  .اتالتزامأو 

ذلك نتيجـة   واألولى االعترافبعد الضريبى   ساساأل و  بين القيمة الدفترية   فروق  توجد)ب (
حقوق الملكية فى    أو   و الخسائر أاألرباح  المصروفات فى قائمة    وأ اتيراد باإل االعتراف

 فـى   الخاضع للـضريبة   فى الربح    ا به عتراففى حين يتم اإل   حدى الفترات المحاسبية    إ
 .خرىأفترة 

القيمـة   ضـمن االعتراف بهذا التغير    ال يتم    و التزامصل أو    الضريبى أل  ساسيتغير األ   )ج (
 .ى فترةأ فى االلتزامصل أو الدفترية لأل

   الضريبية المؤجلةاألصول  وااللتزامات
   : بما يلىاالعتراف على المنشأة،" ١٦-٢٩"فيما عدا ما تتطلبه الفقرة  ١٥-٢٩

تؤدى إلـى   ن  أالتى من المتوقع     و  الفروق المؤقتة  م ضريبى مؤجل عن كل    إلتزا  )أ (
 . فى الفترات المستقبليةزيادة الربح الخاضع للضريبة

تؤدى إلـى  ن أالتى من المتوقع  و الفروق المؤقتة كل  عنأصل ضريبى مؤجل      )ب (
 . فى الفترات المستقبلية فى الربح الخاضع للضريبة تخفيض

الخصم  و غير المستخدمة  المرحلة   ئر الضريبية    عن الخسا  أصل ضريبى مؤجل    )ج (
 . لفترات تالية غير المستخدمالمرحل الضريبى 

 :"١٥- ٢٩" ن متطلبات الفقرة م استثناءاتفيما يلى ١٦-٢٩

ق وذلـك للفـر    و  الضريبية المؤجلـة   االلتزاماتصول أو    باأل االعترافال يتم     )أ (
 الفـروع وات التابعـة   التى لم يتم تحويلها من الـشرك باألرباحالمؤقتة المتعلقة   

ـ المدى الـذى  لى إ األجنبية و المشروعات المشتركة و الشركات الشقيقة و  ريعتب
كان من الواضح   إذا  ال  إ بصفة دائمة ) من حيث الفترة  ( معه االستثمار مستمراً    

 . المنظور فى المستقبلسوف تنعكسمؤقتة الفروق ال أن هذه
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 بـاالعتراف المؤقتة المتعلقـة     للفروق   بالتزام ضريبى مؤجل     االعترافال يتم     )ب (
 . للشهرةاألولى

 الضريبية صول الضريبية المؤجلة واألااللتزامات بالتغير فى تعترف المنشأة ١٧-٢٩
 من ببند فيما عدا التغير المتعلق فى األرباح أو الخسائر ضريبةالمؤجلة كمصروف 

ى قائمة الدخل االعتراف بها طبقاً لهذا المعيار ف التى يتم بنود اإليراد أو المصروفات
 .فى قائمة الدخل الشامل بها االعترافيتم الشامل ف

  س الضريبة المؤجلة قيا

  أسعار الضريبة 

 فى تاريخ القوائم المالية على أساس المؤجل الضريبى )األصل (يتم قياس االلتزام ١٨-٢٩
رر القوانين الضريبية السارية أو تلك المق والقيمة المتوقع سدادها باستخدام األسعار

 .سريانها 

الخاضع من الربح مختلفة  ضرائب مختلفة لشرائح أسعار استخدامعندما يتم  ١٩-٢٩
) صولاأل (االلتزاماتكذلك  والضريبة المؤجلة) دخل(  فيتم قياس عبءللضريبة

السارية أو فى  الضرائب أسعار متوسط باستخدام بهاالضريبية المؤجلة المرتبطة 
 المتوقع فى الفترات الضريبية )الخسارة(الربح  يخضع لهان أالمتوقع  حكم السارية

 .  الضريبية المؤجلةااللتزاماتتسوية  أو  الضريبة المؤجلةصول األتحققخاللها 

 اآلثار ا يعكس بم الضريبية المؤجلةوااللتزامات صول قياس األيتم ن أيجب  ٢٠-٢٩
 سويةمن خالله استرداد أو ت تتوقع المنشأة الذى األسلوبعن الناتجة الضريبية 

  .المالية نهاية الفترة فى تاريخ  المتعلقة بهاااللتزامات وأ صولالقيمة الدفترية لأل

من المتوقع ) فرق إهالك أصل ثابت( الفرق المؤقت الناتج من كانإذا : على سبيل المثال 
 هنا يتم قياس  ،تحققه فى المستقبل من خالل بيع هذا األصل وبالتالى إدراجه كربح رأسمالى

إذا كان ( ف الضريبة المؤجلة باستخدام سعر الضريبة المطبق على الربح الرأسمالى مصرو
  ) يختلف عن أسعار الضريبة األخرى
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  التقييممجمع
بحيث تصبح  الضريبية المؤجلة صول مقابل األجمع للتقييممعلى المنشأة أن تعترف ب ٢١-٢٩

 من هذه األصول   استردادهاالمرجحمن على قيمة أتعادل له  القيمة الدفترية صافى
 .المستقبلى وأ بناء على الربح الضريبى الحالى

 الضريبية المؤجلة فى نهاية كل صول صافى القيمة الدفترية لألبمراجعةتقوم المنشأة  ٢٢-٢٩
رباح الضريبية  التقييم ليعكس التقدير الحالى لألمجمعيتم تسوية  وفترة محاسبية

فى األرباح أو  التسوية ه بهذاالعترافويتم  ،  المستقبل فىالمتوقعة من هذه األصول
 بها االعترافمصروفات تم  وأ اتإيرادببنود  فيما عدا التسويات المتعلقة الخسائر

فى هذه التسويات بيضاً أ االعترافيتم ف قائمة الدخل الشامل فى لهذا المعيار وفقاً
 .قائمة الدخل الشامل

   من الضريبة الجارية والمؤجلةقياس كل
 أو  الضريبية الجاريةوااللتزامات صوللأل  حالية قيمةحساب على المنشأة ال ينبغى ٢٣-٢٩

 . المؤجلة

 مصلحة ما إذا كانتع عدم التأكد يتأثر مبلغ الضريبة الجارية والمؤجلة بظروف ٢٤-٢٩
فعلى المنشأة أن تقوم  ومن ثم .أم الستقبل المبالغ التى أقرت عنها الشركة الضرائب 
قيمة المتوسط  باستخداملضريبية الجارية والمؤجلة  اوااللتزامات صولبقياس األ

 بافتراض أن مصلحة الضرائب ستقوم بفحص كل المبالغ  للنتائج المحتملة المرجح
المنشأة وعلى  ،  المتعلقة بهاعلى علم بكل المعلومات أنها  و المنشأةأقرت عنهاالتى 

على   بناء احتسابهتغيير المتوسط المرجح لكل النتائج المحتملة التى سبق لها
كانت التى  المعلومات لنفستفسيرات من قبل المنشأة ل طبقاُمعلومات جديدة وليس 

 . اًمتاحة سابق

 .ملغاة ٢٥-٢٩

  الخصم من المنبع على التوزيعات
عندما تدفع المنشأة توزيعات أرباح إلى مساهميها قد يكون مطلوباً منها دفع جزء من  ٢٦-٢٩

مثل هذه المبالغ . ب نيابة عن المساهمين هذه التوزيعات إلى مصلحة الضرائ
المدفوعة أو المستحقة لمصلحة الضرائب يتم خصمها على حقوق المساهمين كجزء 

  .من التوزيعات 
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  العرض فى القوائم المالية
  وحقوق الملكية  الشامل قائمة الدخلالخسائر و وأقائمة األرباح التحميل على 

من عمليات  (و الخسائرأاألرباح  قائمة بنود بالعبء الضريبى ضمن االعترافيتم  ٢٧- ٢٩
فى حقوق الملكية أو قائمة الدخل الشامل  بنود أو) مستمرة أو من عمليات غير مستمرة

  . الضريبى العبء عنها هذا نتج المعامالت أو األحداث التى شأن فى ذلك شأنها
   المتداولوغيرالمتداول الجزء  بين الفصل

 كمتداولة وااللتزاماتغير متداولة ك وكمتداولة صولألعندما تقوم المنشأة بعرض ا ٢٨-٢٩
 االلتزاماتأو  صول فيجب عدم تبويب األبقائمة المركز المالىغير متداولة كو

  . متداولةالتزاماتأو  أصولكالمؤجلة الضريبية 
  المقاصـــة 

 وااللتزاماتتها اوإلتزام الضريبية الجاريةأصولها مقاصة بين  إجراء المنشأة على ٢٩-٢٩
الضريبية المؤجلة تها اموإلتزاالضريبية المؤجلة أصولها بين  أو ضريبية الجاريةال

االلتزامات واتجهت أو تسوية مبالغ تلك األصول  حق قانونى فى للمنشأةكان إذا فقط 
وسداد  الضريبى صلتحصيل األ أو  الصافىأساس على  لتسوية تلك المبالغنيتها

  . الضريبى فى نفس الوقتااللتزام
  فصـــاحاإل
 أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم على المنشأة  ٣٠-٢٩

 واألحداث المعترف بهامعامالت ال الناتجة عن لضريبة الجارية والمؤجلة اطبيعة 
 . واألثر المالى لهااألخرى

، الضريبى بصورة منفصلة ) الدخل(يجب اإلفصاح عن المكونات الرئيسية للعبء  ٣١-٢٩
   :ما يلى  الضريبى) الدخل(عبء التتضمن مكونات على أن 

 . الضريبة الجارى) دخل(عبء   )أ (
 . بها خالل الفترةتم االعتراف بضرائب جارية لفترات سابقةمتعلقة أية تسويات   )ب (
  الفروق المؤقتةالمتعلقة بكل من نشأةالضرائب المؤجلة  ) دخل(ة عبء   ـقيم   )ج (

 .أو رد هذه الفروق
  بالتغير فى أسعار الـضريبة     المتعلقة الضرائب المؤجلة    )دخل(ة عبء   ـقيم  )د (

 . ضرائب جديدةضبسبب فرأو 
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 النتائج المحتملـة  األثر على عبء الضريبة المؤجلة الناشئ من التغير فى            )هـ (
 .)"٢٤-٢٩"راجع الفقرة (نتيجة للفحص من قبل مصلحة الضرائب 

ـ أية تسويات على عبء الضريبة المؤجلة تنشأ من التغيـر فـى               )و (  عالوض
 .)إلغاء إعفاء أو العكسمثل  ( مساهميهاأو  الضريبى للمنشأة

-٢٩" الفقرتينراجع  ( لألصول الضريبية المؤجلة    التقييم مجمع تغير فى    أى  )ز (
 .)"٢٢-٢٩" و"٢١

 خطـاء األ و قيمة عبء الضريبة المرتبط بالتغير فى السياسات المحاسـبية          )ح (
 .)" المحاسبية واألخطاء والتقديراتالسياسات ) "١٠(القسم راجع (

  :على المنشأة اإلفصاح عما يلى بصورة منفصلة ٣٢-٢٩
مجموع الضريبة المؤجلة والمرتبطة ببنود تم       و مجموع الضرائب الجارية    )أ (

  .االعتراف بها ضمن قائمة الدخل الشامل
و أ المعروضـة فـى قائمـة األربـاح          فى القيم إيضاح االختالفات الهامة      )ب (

القيمة التى تم اإلقـرار عنهـا لمـصلحة     و الشاملالخسائر أو قائمة الدخل  
 .الضرائب

الـضريبة المطبقـة مقارنـةً بـالفترة        ) أسعار(إيضاح التغيرات فى سعر       )ج (
  .المحاسبية السابقة

بالنسبة لكل نوع من الفروق المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية المرحلـة        )د (
  :المستخدم مستخدمة والحق فى الخصم الضريبى  المرحل غير الغير 

قيمة االلتزامات واألصول الضريبية المؤجلة وكذا مجمـع التقيـيم            )١(
  .لألصول الضريبية المؤجلة فى نهاية كل فترة محاسبية

تحليل التغير فى االلتزامات واألصول الضريبية المؤجلة وكذا فـى           )٢(
 .مجمع التقييم لتلك األصول خالل الفترة

 من الفروق المؤقتـة والخـسائر       ن كل م) إن وجد (تاريخ نهاية االستفادة      )هـ(
   .ةالمستخدمالضريبى غير الضريبية والخصم 
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    )٣٠(قسم 
 ترجمة العمالت األجنبية

  
  نطاق هذا القسم

 أن يكون لهـا     ،طريقتين  أجنبية بإحدى   بعمالت  يمكن للمنشأة أن تقوم بتنفيذ أنشطة        ١-٣٠
قد تقـوم   ، باإلضافة إلى ذلك نشاط أجنبىأو يكون لديها     ،   عامالت بعمالت أجنبية  م

إدراج القـسم كيفيـة      هـذا    ويـشرح .  قوائمها المالية بعملة أجنبية      المنشأة بعرض 
  للمنـشأة  فى القوائم الماليـة    واألنشطة األجنبية   أجنبيةالتى تمت بعملة     المعامالت

المحاسـبة  أما   . التى تعرض بها تلك القوائم     عملةالوكيفية ترجمة القوائم المالية إلى      
ـ  محاسبة التغطية للبنود و األدوات المالية بالعمالت األجنبية      عن العمالت األجنبيـة  ب

 األدوات  إصـدارات " )١٢( وقسم   "األدوات المالية األساسية  " )١١(تم تناولها بقسم    يف
 ."المالية األخرى

  عملة التعامل
وعملة التعامل للمنشأة هى عملة البيئة      . تعاملهابتحديد عملة   أن تقوم    كل منشأة    على ٢-٣٠

 . المنشأةفيها األساسية التى تعمل االقتصادية

مـن خاللهـا    المنشأة هى البيئة التى تقوم  فيها التى تعمل     األساسية االقتصاديةالبيئة   ٣-٣٠
من أهم المحددات التى يجب أن         العوامل التالية  ومن ثم تعتبر   .النقديةبتوليد وإنفاق   

 :  عند تحديد عملة التعاملاالعتبارفى تأخذها المنشأة 

 :العملة  )أ (

 مـا  وهى غالباً(والخدمات  البضائع بيعالتى تؤثر بشكل رئيسى فى أسعار       )١(
 ها بيـع بـضائع    أسـعار تكون العملة التى تستخدمها الشركة فى تحديـد         

  ).وخدماتها

  لبضائع وخـدمات    البيع أسعار    تحديد على أساسها يتم   التى   للدولةالرسمية  ) ٢(و 
  . المنافسة واللوائح والقوانينقوىبناء على المنشأة 

التكـاليف األخـرى   العملة التى تؤثر بشكل رئيسى على العمالة والمواد الخام و      )ب (
التى تـستخدم   ما تكون العملة    هى غالباً    و (المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات     

 ). هذه التكاليفوتسويةفى تحديد 
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  :أدلة على عملة التعامل للمنشأة العوامل التالية أيضاً يمكن أن تقدم ٤-٣٠
ـ إصـدار أدوات    (ن أنشطة التمويل     من خاللها النقدية ع    تتولدالعملة التى     )أ (  ندي

 ). ملكيةوأدوات حقوق
 .يلغ بالمتحصالت من أنشطة التشاالحتفاظ يتم من خاللها  ماالعملة التى عادةً  )ب (

 أجنبيـة   ألنشطةعند تحديد عملة التعامل     فى االعتبار    العوامل اإلضافية التالية     تؤخذ ٥-٣٠
 هى نفس عملـة المنـشأة التـى          لتلك األنشطة األجنبية   ذا كانت عملة التعامل    إ وما

 فى هـذا اإلطـار هـى    الماليةالمنشأة التى تعرض قوائمها    (ئمها المالية   تعرض قوا 
 شقيقةأو شركة  شركة تابعة أو فرع    فى صورة  نشاط أجنبى  التى يكون لديها     المنشأة

 :)أو مشروع مشترك
 :نشطة األجنبية األما إذا كانت   )أ (
شاط  أن يقوم الن مثل ، للمنشأة التى تعرض قوائمها الماليةكامتداد  تمارس -

التى يستوردها من المنشأة التى تعرض قوائمها   بيع البضائع ب فقطاألجنبى
  .المالية ثم يقوم بتوريد حصيلة هذه المبيعات لها

 بشكل  النشاط األجنبى قوم أن يمثلعنها ،  مستقلة بدرجة كبيرة  تتمثل فى منشأة  - 
مصروفات ال إنفاق والنقدية والبنود األخرى ذات الطبيعة النقدية  بتجميعأساسى 

 .ته المحليةبعمل  باالقتراضالخاصة   إجراء الترتيباتو دخلالد يوتول
التى تعرض قوائمها المالية تمثل نسبة كبيرة       ما إذا كانت المعامالت مع المنشأة         )ب (

 .عمليات النشاط األجنبىأو صغيرة من 
على مباشر  تؤثر بشكل عمليات النشاط األجنبى  ما إذا كانت التدفقات النقدية من         )ج (

بالوضع الحالى  التدفقات النقدية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وأنها متاحة          
 .للتحويل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية 

بـذاتها  كافيـة    عمليات النشاط األجنبى  ما إذا كانت التدفقات النقدية الناتجة من          )د (
ول علـى أمـوال مـن        الحص إلىة دون الحاجة    لخدمة الديون الحالية والمتوقع   

 .المنشأة التى تعرض قوائمها المالية
  عملة التعاملعملة أجنبية إلى  المعامالت بترجمة

   األولىاالعتراف
  ، بعملة أجنبيةالتسوية تتطلبة أجنبية هى تلك المعاملة التى أبرمت أو        المعاملة بعمل  ٦-٣٠

 :وتتضمن المعامالت الناشئة عن قيام المنشأة
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 . محدد بعملة أجنبيةبسعر أو خدمات بشراء أو بيع بضائع  )أ (

 أو إقراض أموال عندما تكون المبالغ الواجبـة الـسداد أو التحـصيل          باقتراض) ب(أو
 . أجنبيةبعملةمحددة 

 . محددة بعمالت أجنبيةالتزامات بتحمل أو تسوية أصول أو بيع أو باقتناء) ج(أو

 األولى بهـا علـى   االعترافد التى تتم بعملة أجنبية عن تقوم المنشأة بإثبات المعاملة      ٧-٣٠
 سعر الصرف الفورى بين عملة التعامل والعملة        باستخدامأساس عملة التعامل وذلك     
 .األجنبية فى تاريخ المعاملة

 بها وفقـاً  لالعتراف تكون فيه المعاملة مؤهلة      بر تاريخ المعاملة هو التاريخ الذى     يعت ٨-٣٠
ـ وألسـباب عمل  " ٨-٣٠"و  "٧-٣٠"وألغراض متطلبات الفقـرتين     . لهذا المعيار  ة ي

 على سـبيل المثـال    .  سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة         استخدام فيمكن
 متوسط سعر صرف أسبوعى أو شهرى لجميع المعامالت التى تحدث         استخداميمكن  

مـن غيـر   ، يصبح ومع هذا   .  أجنبية خالل تلك الفترة وذلك على مستوى كل عملة       
 ، إذا كانت التقلبات فـى أسـعار         ر صرف خالل الفترة    متوسط سع  استخدامالمالئم  

 .صرف العمالت األجنبية كبيرة

  فى نهاية الفترات المالية الالحقةالقياس 

 :المنشأة باآلتى فى نهاية كل فترة مالية تقوم  ٩-٣٠

 .ستخدام سعر اإلقفالباترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية وذلك   )أ (

 بالتكلفـة   يتم قياسها والتى  بعملة أجنبية   الطبيعة غير النقدية    ترجمة البنود ذات    ) ب(و
 . المعاملة حدوث  سعر الصرف فى تاريخباستخدامالتاريخية 

 بالقيمة  يتم قياسها  والتى   جنبيةاأل بالعملة   ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية     ) ج(و
 .ةسائدة وقت تحديد القيم العادلال أسعار الصرف باستخدامالعادلة 

 الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية        -  بفروق أسعار الصرف   االعترافيتم   ١٠-٣٠
أو من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التى سجلت              

أرباح  أو خسائر فـى الفتـرة التـى    ك - خالل الفترة أو فى خالل فترات سابقة  بها
 ."١٣-٣٠"و وارد بالفقرة ـ ه ماباستثناءوذلك نشأت فيها 
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 بـالربح أو    االعتـراف  أن يتم     من هذا المعيار   بعض األقسام األخرى  عندما تتطلب    ١١-٣٠
 فإنـه ينبغـى   قائمة الدخل الـشامل   غير النقدية فى      ذات الطبيعة  الخسارة من البنود  

 وعلى .قائمة الدخل الشامل الربح أو الخسارة فى     مكون عملة من هذا    بأى   االعتراف
 بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقديـة           االعترافعندما يتم   العكس  

الربح مكون عملة من هذا      بأى   االعترافو الخسائر فإنه ينبغى     أاألرباح  مباشرةً فى   
 .و الخسائرأأو الخسارة مباشرةً فى األرباح 

  نشاط أجنبى فى االستثمارصافى 
نشاط  أو على     من اً ذات طبيعة نقدية مستحقة    المنشاة بنود من الممكن أن تكون لدى       ١٢-٣٠

 مـن المـستبعد تـسويته فـى         الذى وأ ويعتبر البند الذى لم يخطط لتسويته        .أجنبى
 ويـتم المحاسـبة   نشاط أجنبى فى   استثمارالمستقبل المنظور بمثابة جزء من صافى       

ديـة  ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعـة النق   . "١٣-٣٠"عنه وفقاً للفقرة    
 طويلة األجل أو قروض ولكنها ال تشمل أرصدة العمالء أو الموردين            أرصدة مدينة 

 .التى نشأت من المعامالت التجارية

البنود ذات الطبيعة النقديـة     ترجمة  من   بفروق أسعار الصرف الناشئة      االعترافيتم   ١٣-٣٠
 وأ بنود األرباح    كأحد نشاط أجنبى  المنشأة فى    استثماروالتى تشكل جزءاً من صافى      

 للمنشاة التى تعرض قوائمها المالية أو فى القوائم         المستقلةالخسائر فى القوائم المالية     
 وفى القوائم الماليـة التـى تـضم         . حسب األحوال  للنشاط األجنبى  المستقلةالمالية  

 القوائم المالية المجمعـة  مثال ذلك(تلك القوائم    والمنشأة التى تعرض     النشاط األجنبى 
بفـروق أسـعار     األولـى    االعترافيتم  )  شركة تابعة  النشاط األجنبى كون  عندما ي 
 .أحد مكونات حقوق الملكية كقائمة الدخل الشامل وتظهر كبند منفصل فى  الصرف

  تغيير عملة التعامل
 أن تطبق إجـراءات الترجمـة التـى    تقوم المنشأة بتغيير عملة تعاملها فعليها     عندما   ١٤-٣٠

 .عامل الجديدة مستقبلياً وذلك من تاريخ التغييرطبق على عملة التنت

 فإن عملة التعامل للمنشأة تعكس      "٥-٣٠"إلى  " ٢-٣٠"بالفقرات من   كما هو موضح     ١٥-٣٠
 المنشأة ، وبالتالى فبمجرد تحديد عملة       المتعلقة بهذه المعامالت واألحداث والظروف    

معامالت واألحـداث    عندما يحدث تغيير فى هذه ال      إال يمكن تغييرها     ال التعامل فإنه 
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 بشكل رئيسى تتحدد على أساسهاعلى سبيل المثال فإن تغيير العملة التى و. والظروف
 . تغيير فى عملة التعامل للمنشأةإلى البضائع والخدمات يمكن أن يؤدى بيعأسعار 

بعبارة أخرى فإن المنشأة     و   بأثر رجعى  عملة التعامل    تغييريتم المحاسبة عن أثر     ال   ١٦-٣٠
 سعر الصرف فى تـاريخ  باستخداممة كل البنود إلى عملة التعامل الجديدة    تقوم بترج 

 التكلفـة  بمثابـة لبنود ذات الطبيعة غير النقديـة      ل  المترجمة  المبالغ وتعتبر  ،التغيير
 . لتلك البنود التاريخية

   عملة عرض بخالف عملة التعاملاستخدام
  الترجمة لعملة العرض

وإذا كانت ). أو عمالت(قوائمها المالية بأية عملة عرض بيمكن للمنشأة أن تقوم  ١٧-٣٠
 المنشأة بترجمة فى هذه الحالة تقومتختلف عن عملة التعامل للمنشأة ، العرض عملة 
لعملة العرض ، على سبيل المثال  مالىال مركزهاكذا  وإيراداتها ومصروفاتهابنود 

 بنودختلفة ، فإن  تعامل متعندما تحتوى المجموعة على منشآت منفردة لها عمال
 والمركز المالى لكل منشاة يتم التعبير عنها بعملة موحدة المصروفاتاإليرادات و

 .حتى يمكن عرض القوائم المالية المجمعة
فيتم ترجمة نتائج   يتسم بالتضخم   ال   اقتصادعملة   هىللمنشأة   إذا كانت عملة التعامل    ١٨-٣٠

  : اإلجراءات التاليةبإتباعإلى عملة عرض أخرى وذلك األعمال والمركز المالى 
بما فى ذلك    (معروضة قائمة مركز مالى   لكل   وااللتزاماتيتم ترجمة األصول      )أ (

 .نهاية الفترة الماليةبسعر اإلقفال فى تاريخ ) أرقام المقارنة
خـسائر أو  الربـاح و  األقائمةمن يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات لكل       )ب (

بأسعار الـصرف   )  فى ذلك أرقام المقارنة    بما (معروضةال شاملالدخل  القائمة  
 .فى تواريخ حدوث المعامالت

قائمـة  الصرف كبند مستقل ضمن      فروق التغير فى أسعار      االعتراف بكافة يتم    )ج (
 .شامللالدخل ا

سـعار  أل مقـارب   سـعر صـرف   - العتبارات عملية    - يمكن أن تستخدم المنشأة    ١٩-٣٠
 يستخدم متوسـط سـعر   لمثالعلى سبيل امعامالت ، ال فى تواريخ السائدة  الصرف  

ومع هـذا ، إذا كانـت   . مصروفاتاليرادات و اإلالصرف للفترة وذلك لترجمة بنود      
الفترة خالل   متوسط سعر صرف     استخدامهناك تقلبات هامة فى أسعار الصرف فإن        

 .ال يكون مناسباًقد 
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  : من"١٨-٣٠" أسعار الصرف المنوه عنها فى الفقرة فروقتنشأ  ٢٠-٣٠

 ومصروفات بأسعار الصرف فى     دخل من   األرباح والخسائر ئمة  ترجمة بنود قا    )أ (
 . بسعر اإلقفالوااللتزاماتاألصول  مقابل ترجمة تواريخ المعامالت

صافى األصول بسعر إقفال مختلـف عـن سـعر           الرصيد اإلفتتاحى ل   ترجمة  )ب(و  
 .استخدامهاإلقفال الذى سبق 

فإن  غير مملوك بالكامل ط أجنبىلنشاوعندما يتم إعداد القوائم المالية المجمعة 
غير تخص حقوق والناشئة من الترجمة والتى فروق أسعار الصرف المتراكمة 

 غير ذوى سيطرة كجزء من حقوق   تحمل على ويعترف بها ،ذوى السيطرة
  .قائمة المركز المالى المجمعةفى 

 .ملغاة ٢١-٣٠

   إلى عملة عرض المستثمرالنشاط األجنبىترجمة 
 واإليـرادات  وااللتزامـات  األصـول  ضـم ءات التجميع العادية عند يتم إتباع إجرا   ٢٢-٣٠

 ومن  .تلك القوائم    فى القوائم المالية للمنشاة التى تعرض        لنشاط أجنبى والمصروفات  
شـركات المجموعـة   والمعامالت المتبادلة بـين   رصدة  ألا استبعاد هذه اإلجراءات   

ومع هـذا ال     .) "عة والمستقلة القوائم المالية المجم  ") ٩(قسم  الراجع  (  تابعة ةوشرك
ذات الطبيعة النقدية سواء كانت قـصيرة أو        ) االلتزاماتأو  ( األصول   استبعاديمكن  
ـ   لالمماثلة  ) أو األصول ( فى مقابل اإللتزامات      األجل طويلة ون دشركات المجموعة ب

إظهار نتائج تقلبات العملة فى القوائم المالية المجمعة ، ويرجع ذلك إلـى أن البنـود      
 المنـشأة   وتُعرضذات الطبيعة النقدية تمثل تعهداً بتحويل عملة ما إلى عملة أخرى            

وبناء علـى ذلـك     . لربح أو خسارة من خالل تقلبات العملة       التى تعد قوائمها المالية   
فـروق أسـعار    ب تستمر المنشأة التى تعرض قوائمها المالية المجمعة فى االعتراف        

تنـشأ مـن    تلـك الفـروق     أما إذا كانت     .ئمالقواتلك  الصرف كربح أو خسارة فى      
 . ضمن حقوق الملكيةفتبوب "١٣-٣٠" الموضحة فى الفقرة االعتبارات

 هذا  اقتناءناتجة عن    وكذا أية تسويات     نشاط أجنبى  اقتناءتعامل أى شهرة ناشئة من       ٢٣-٣٠
العادلـة  لألصول وااللتزامات لتصل إلى قيمتهـا       الدفترية   النشاط األجنبى على القيم   

 وبالتالى يجـب التعبيـر عنهـا بعملـة     النشاط األجنبى تخص   التزاماتل أو   كأصو
 ."١٨-٣٠"يتم ترجمتها بسعر اإلقفال طبقاً للفقرةعلى أن  للنشاط األجنبىالتعامل 
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  اإلفصاح
 إلـى عملـة   " ٢٧-٣٠"و " ٢٦-٣٠"الفقـرتين  فى  اإلشارة فى حالة المجموعة فإن   ٢٤-٣٠

 . عملة تعامل الشركة األمعنى تالتعامل 

 :عن اآلتىأن تفصح  المنشأة على ٢٥-٣٠

 المعترف بها كربح أو خسارة خالل الفترة فيمـا           ، مبلغ فروق أسعار الصرف     )أ (
 بالقيمة العادلـة     التى يتم قياسها     األدوات المالية ترجمة  لك التى تنشأ من     تعدا  

 ).١٢(و ) ١١ (لقسمىطبقاً من خالل األرباح أو الخسائر 

ة خالل الفترة والتى يـتم تبويبهـا كعنـصر          مبلغ فروق أسعار الصرف الناشئ      )ب (
 .من حقوق الملكية فى نهاية الفترةضمستقل 

تختلـف  ة التى يتم عرض القوائم المالية بها وعندما  عن العمل  أن تفصح  المنشأةعلى   ٢٦-٣٠
اإلفصاح عن ذلك كمـا يجـب       على المنشأة   عملة العرض عن عملة التعامل فيجب       

 .أخرى عملة عرض اماستخداإلفصاح عن عملة التعامل وسبب 

 نشاط تغيير عملة التعامل سواء فى المنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو             يتمعندما   ٢٧-٣٠
اإلفصاح عن ذلـك كمـا يجـب        ، عندئذ يتعين على المنشأة       مملوك لها   هام   أجنبى

 . عملة التعاملتغييراإلفصاح عن سبب 
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   )٣٢(قسم 
  التى تقع بعد نهاية الفترة الماليةاألحداث 

  
  نطاق هذا القسم

 مجموعة المبادئ كما يحددالتى تقع بعد نهاية الفترة المالية األحداث يعرف هذا القسم  ١-٣٢
  . عنهاواإلفصاح بتلك األحداث وقياسها  باالعترافالخاصة 

 الماليةالتى تقع بعد نهاية الفترة تعريف األحداث 
 فى صالح  قد  تكونالتى  هى تلك األحداثالتى تقع بعد نهاية الفترة المالية األحداث ٢-٣٢

 نهاية الفترة المالية و التاريخ الذى يتم فيهالتى تقع بين و المنشأة أو فى غير صالحها
  :          وهناك نوعان من األحداث.  لإلصدار القوائم الماليةاعتماد

تطلب تو( نهاية الفترة المالية فى قائمة  كانتظروفتوفر أدلة عن  التى تلك) أ(       
  .  ) فى القوائم الماليةتعديالً

 فى  تعديالًال تتطلب   و( نهاية الفترة المالية   نشأت بعد    ظروفتشير إلى   تلك التى    )ب( و      
  .)القوائم المالية 

 كافة األحداث التى تقع حتى تاريخ يةالتى تقع بعد نهاية الفترة المالاألحداث تتضمن  ٣-٣٢
بعد نشر  وقعتتلك األحداث قد    حتى ولو كانت،لإلصدارإعتماد القوائم المالية 
  . المعلومات المالية األخرىبعض   عنالخسائر أو وأمعلومات عن األرباح 

   والقياس                         االعتراف
  القوائم المالية  فى تعديالًتتطلبأحداث تقع بعد نهاية الفترة المالية و

 اإليضاحات وكذلك المعترف بها فى قوائمها المالية المبالغ المنشأة تعديل على ٤-٣٢
 تتطلب والتى التى تقع بعد نهاية الفترة الماليةث المرتبطة بها وذلك لتعكس األحدا

    . "٢-٣٢"وفقاً للفقرة تعديل القوائم المالية 
 من تتطلب والتى التى تقع بعد نهاية الفترة المالية أمثلة على األحداث فيما يلى  ٥-٣٢

     المعترف بها فى قوائمهاالمبالغالمنشأة أن تعدل 
  :يسبق االعتراف بهاببنود لم  المالية أو اإلعتراف          

كان عليها  أن المنشأة بما يؤكد نهاية الفترة الماليةبعد   حكم قضائى صدور  ) أ(
 أيةتعديل ب المنشأة تقومبالتالى  و،نهاية الفترة المالية  حالى فى التزام

 اً وذلك وفقترتبط بذلك الحكم القضائىوكان قد سبق االعتراف بها مخصصات 
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أو االعتراف بمخصص جديد  "و الظروف المحتملةات المخصص) "٢١(لقسم ل
صدور ن أل نظرا  ، باإلفصاح فقط عن االلتزام المحتملال تكتفى المنشأة و .

 تحديدعطى دليال  إضافيا  يجب أن يؤخذ فى االعتبار عند هذا الحكم ي
   .  )٢١(لقسم ل وفقا نهاية الفترة الماليةفى  الواجب االعتراف به المخصص 

نهاية فى أصل  انخفاض قيمة إلى تشير نهاية الفترة المالية معلومات بعد فرا تو  ) ب(
 لهذا التى سبق االعتراف بها االضمحالل مبلغ خسائر أو أن الفترة المالية

       :إلى تعديل مثل يحتاج األصل
 عادة ما يؤكد نهاية الفترة المالية يحدث بعد  والذيإفالس أحد العمالء ) ١(  

وأن المنشأة   العميل فى حساب نهاية الفترة المالية وجود خسارة فى
    . لذلك العميل الرصيد الدفترىتحتاج إلى تعديل 

  قد يعطى دليال عن القيمة البيعية نهاية الفترة الماليةبيع مخزون بعد   )٢(و   
غرض تحديد قيمة وذلك ب نهاية الفترة المالية فى لهذا المخزون

  .  خ ذلك التاري  فى االضمحالل
أصول مشتراة أو على  على تكلفة التعرف الدقيق بعد نهاية الفترة المالية  ) ج(

  .نهاية الفترة المالية قبل قد تم أو بيعها شراؤهاكان   بيع أصولمتحصالت منلا
 المشاركة فى األرباح أو مبلغعلى التعرف الدقيق بعد نهاية الفترة المالية    ) د(

نهاية الفترة على المنشأة فى حكمى أو  قانوني التزامإذا كان هناك  المكافآت
 قبل هذا  وقعتيجة ألحداثـوعات وذلك كنتـألداء تلك المدف  المالية

    . )"مزايا العاملين ) "٢٨(القسم  راجع( .خــتاريال
     . القوائم المالية غير صحيحة أن غش أو أخطاء تشير إلى اكتشاف) هـ(
   القوائم المالية  فى تعديالًتتطلب  التقع بعد نهاية الفترة المالية وأحداث 

التى تقع بعد األحداث  لتعكسالمعترف بها فى قوائمها المالية لمبالغ  ال تعدل المنشاة ا ٦-٣٢
   .نهاية الفترة المالية و ال تستدعى تعديالً

فى   تعديالًوالتى ال تتطلب  الفترة المالية نهايةالتى تقع بعد مثلة على األحداث األ  ٧-٣٢
   :لقوائم الماليةا

 نهاية الفترة المالية وذلك خالل الفترة بين لالستثمارات القيمة السوقية انخفاض) أ(
ال  فى القيمة السوقية  حيث أن االنخفاض ،اعتماد إصدار القوائم الماليةوتاريخ 

ظروف ال ولكن يعكس نهاية الفترة المالية فى ات بحالة االستثماريرتبط عادة
مبالغ و بناء على ذلك ال تعدل المنشأة  .خالل الفترة الالحقة  التى نشأت
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 بتعديل المنشأة ال تقوموبالمثل .  بالقوائم الماليةاالستثمارات التى اعترفت بها
 على الرغم من أنها قد نهاية الفترة الماليةمبالغ االستثمارات المفصح عنها فى 

  ".١٠-٣٢"تحتاج إلضافة إيضاح آخر طبقاً للفقرة 
 كنتيجة لصدور حكم قضائى أو تسوية قضائية أصبح مستحق التحصيلمبلغ ) ب(

، القوائم المالية  إصدار اعتماد ولكن قبلنهاية الفترة الماليةلصالح المنشأة بعد 
-٢١" الفقرة راجع(  نهاية الفترة المالية في محتمالً  أصالًالمبلغويعتبر هذا 

 ومع ذلك فإن. "١٦-٢١"ا للفقرة  وفقواجباً اإلفصاح عنهيكون قد و  )"١٣
نهاية  قبل صدر الذي القضائى ماالتفاق على مبلغ التعويضات بالنسبة للحك

 بدرجة يعتمد االعتراف به نظرا لعدم إمكانية قياسه يسبق ولكن لم الفترة المالية
  . يستدعى التعديل اً حدثيمثلالممكن أن عليها من 

  التوزيعات 
 نهاية الفترة الماليةبعد  ملكيتها  حقوق أدواتألصحابة عن توزيعات إذا أعلنت المنشأ ٨-٣٢

   .نهاية الفترة الماليةفعلى المنشأة عدم االعتراف بتلك التوزيعات  كالتزام فى 
اإلفصاح                                                                                                            

    القوائم الماليةتاريخ إعتماد إصدار
 إعتماد إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت تاريخعلى المنشأة اإلفصاح عن   ٩-٣٢

 الحق فى تعديل القوائم المالية بعد خرينآلالمنشاة أو ألصحاب وإذا كان .  باعتمادها
  . إصدارها فيجب على المنشاة أن تفصح عن تلك الحقيقة 

   القوائم المالية  فى تعديالًتتطلب ال التى تقع بعد نهاية الفترة المالية و حداثاأل
 بعد تقعة اإلفصاح عن المعلومات  التالية لكل فئة من األحداث التى أ على المنش١٠-٣٢

   : وال تتطلب تعديالًنهاية الفترة المالية
     طبيعة الحدث) أ          (

فقرة توضح عدم إمكانية تقدير ذلك أو للحدث  الماليثير تقدير التأ) ب(و       
   . التأثير

تتطلب تعديالً فى  الو التى تقع بعد نهاية الفترة المالية األحداث أمثلة على يليفيما   ١١-٣٢
 حيث أن االفصاحات سوف تعكس ،عنها  اإلفصاحيتم عادة ما لقوائم المالية والتى ا

   القوائم إصدار  اعتماد ولكن قبل ية الفترة الماليةنها معلومة بعد أصبحتمعلومات 
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  :   المالية         
  .  رئيسية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الرئيسيةتجميع أعمالعملية  ) أ (  

  .نشاط ما اإلعالن عن خطة عدم االستمرار فى  )ب ( 
نزع ملكيتها  أو الستبعادها التخطيط أو أصول رئيسية استبعادشراء أو  )  ج(  

   .الحكومةبواسطة 
  .رئيسيإنتاج خط  حريق )  د(  
   .رئيسية تطبيق عملية إعادة هيكلة فياإلعالن عن أو البدء  ) هـ( 
  .  لذات المنشأة ملكيةحقوق دين أو أدوات أدوات شراء إصدار أو إعادة ) و (  
  . التغيرات غير العادية  فى أسعار األصول أو أسعار الصرف )  ز(  
 الضرائب أو قوانين الضرائب التى تم إقرارها أو أسعارالتغيرات فى )  ح( 

األصول وااللتزامات الضريبية ا والتى لها تأثير هام على هاإلعالن عن
   . الجارية والمؤجلة

 على سبيل المثال  ومنها، هامة أو إلتزامات محتملة ارتباطاتالدخول فى  ) ط ( 
  . إصدار ضمانات هامة

وقعت بعد نهاية الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث )  ى ( 
   . الفترة المالية 
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  )٣٣(قسم 
  العالقة  ذوى عن األطرافاإلفصاح 

  
  نطاق هذا القسم

 لتوجيه الضرورية  أن تحتوى القوائم المالية للمنشأة على االفصاحاتالقسم يتطلب هذا ١-٣٣
 أطراف ذوى وأرباحها أو خسائرها بوجود المالي تأثر مركزها احتمالية إلى االنتباه
  .  ا القائمة وأرصدتهطرافاألهذه مع بالمعامالت كذلك  و،عالقة

تعريف األطراف ذوى العالقة                                                                                                                                     
 هاد قوائم تقوم بإعدابالمنشأة التى مرتبطة شخص أو منشأةالطرف ذو العالقة هو  ٢-٣٣

  ).الماليةالمنشأة المعدة للقوائم ( مالية ال
منشأة المعدة للقوائم  عالقة بالا ذاًف طرنيأو أحد أفراد عائلته المقرب الشخص يعد) أ (        

    :الشخصالمالية إذا كان هذا 
  المعدة  للقوائم المالية المنشأة   فىنيالمؤثر من أعضاء اإلدارة اًوـعض )١   (
  .األم شركتها  في أو
  .المنشأة هذه   له سيطرة على )٢(أو 
المعدة للقوائم المالية  على المنشأة وذ مؤثرـنفة أو ـرة مشتركـله سيط ) ٣( أو

  .ويت هامة في تلك المنشاةأو يملك حقوق تص
 أى عليها نطبقتاإذا ما لقوائم المالية لمعدة المنشأة ال عالقة با ذاًطرفما  تعد منشأةٌ )ب       (

    :التالية من الشروط
 نفس فيالمنشأة المعدة للقوائم المالية أعضاء المنشأة وإذا كانت هذه  )١(

 التابعة والزميلة ة والشركاألملشركة ا من  كالً يعنى أنوهذا (المجموعة
  . )ببعضها البعضأطراف مرتبطة 

أو  (خرىأ منشأةمع  مشروعا مشتركا شركة شقيقة أو  تمثلالمنشأةإذا كانت  )٢(
  ). األخرى عضو فيهاالمنشأة تكون منشآتمجموعة عضو في 

   . )منشأة ثالثة( حصص فى مشروع مشترك تمتلكان المنشأتينكال  أن تكون )٣(            
 ) ثالثةمنشأة(مشترك  مشروع  صاحبة حصة فىإحدى المنشأتين أن تكون )٤(

  . الثالثةمنشأةهذه الن تكون المنشأة األخرى شركة شقيقة لأو
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وأن يكون  ، ترك الخدمة لصالح العاملين  مزايانظام بغرض إدارةأنشئت ) ٥(
منشأة أى و أالمعدة للقوائم المالية المنشأة   إما فى ن يعملوالعاملونهؤالء 

 تشكل في حد ذاتها المعدة للقوائم الماليةكانت المنشأة  إذاو.  بهاذات عالقة 
 أيضاً يعدون النظام ا عن رعاية هذسئولونالم العمل أصحاب فإن النظامذلك 
  .ذوى عالقة اًأطراف

أى من  من قبل أن تكون المنشأة خاضعة لسيطرة كاملة أو مشتركة )٦(
  ).أ ( األشخاص الذين تم تعريفهم فى الفقرة

هام ومؤثر تصويت حق له والذى  )١-أ( الفقرة فىالشخص المحدد إذا كان  )٧(
  .في المنشأة

 على جوهريله تأثير والذى  )٢-أ(  الفقرةفىلشخص المحدد ا إذا كان )٨(
  . مؤثر فيهاحق تصويتله  وأالمنشأة 

 حق أو لديه جوهريتأثير  له نأحد أفراد عائلته المقربيأن يكون شخصاً أو  )٩(
سيطرة مشتركة على المنشأة وفى نفس الوقت له  على منشأة ماتصويت هام 

  . لقوائم الماليةالمعدة
لهذه  األملشركة  ا فى أون فى منشأة مايأعضاء اإلدارة المؤثرن يكون أحد أ) ١٠(

مشتركة علي  كاملة أو سيطرة له )نيأحد أفراد عائلته المقرب أو(المنشأة 
  . تصويت مؤثر عليهاحق المالية أو أن يكون له المعدة للقوائمالمنشأة 

 توجيـه  ، ذوى العالقـة    تقدير كل عالقة ممكنة مـع األطـراف       على المنشأة عند     ٣-٣٣
  .االهتمام إلى جوهر هذه العالقة وليس مجرد شكلها القانوني

  :ذوى عالقة اًأطراف بالضرورة التالية هذا المعيار، ال تعتبر األطراف فى إطار ٤-٣٣
  .أو أحد أفراد اإلدارة العليا مشتركاً بينهما لمجرد أن لديهما مديراً منشأتان  )أ (
 سـيطرة مـشتركة علـى      افى مشروع مشترك لمجرد أن لهم     اثنان ذوى حصة    ) ب(

  .مشروع مشترك
بالرغم من أنـه  ( حدود معامالتهم العادية مع المنشأة    في و التاليةاألطراف  ى من   أ) ج(

  أو يكون لهم مشاركة في عمليـة اتخـاذ          فى التصرف  يمكنهم تقييد حرية المنشأة   
 ):القرار

  .نو الممول)١(
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   . اتحادات العمال)٢(
  .المرافق العامة )٣(
  .الحكومة وهيئاتها ومنظماتها)٤(

  تتعامل معه المنشأةالذيوكيل عام ، و   موزع أو     أو  مانح امتياز   أو مورد  أو عميل )د(
  .التعامل عن ذلكاالعتماد اإلقتصادى الناتج  لمجردبحجم أعمال ضخم 

  اإلفصاح
   والشركات التابعةاألمالعالقة بين الشركة  اإلفصاح عن

 النظر بغض التابعة أى من شركاتهاو األم يتم اإلفصاح عن العالقة بين الشركة  ٥-٣٣
 تفصح أنويتعين على المنشأة .   قد تمت بينهما أم الت هناك معامالتعما إذا كان
 .كن الشركة األمإذا لم ت األعلى الطرف المسيطر أسم أو  األمالشركةعن إسم 

 مالية األعلى بإصدار قوائمالمسيطر  والطرف األم قيام الشركةعدم وفى حالة 
تعلوهم  التي األم المنشاة سمإعن أيضاً  اإلفصاح يتعين  ،العاممتاحة لإلستخدام 

   .)إن وجدت ( مالية القوائم ال  مثل تلكسيطرة والتى تقوم بإصدارال فى
  مالها ذوى التأثيرفراد اإلدارة أل المكافآت و التعويضات الممنوحةاإلفصاح عن 

هم هؤالء األشخاص الذين لديهم السلطة والمسئولية  الهام ذوى التأثيرأفراد اإلدارة   ٦-٣٣
مباشرة أو غير مباشرة بصورة للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المنشأة 

   ).تنفيذي أو غير سواء كان تنفيذياً(  المنشأة لهذه مدير أي ذلك فيبما 
 لما هو موضح وفقاً( جميع مزايا العاملين  الماليةالمكافآت والتعويضاتتتضمن و                   

مدفوعات المبنية على أسهم  التلك بما فى ذلك ) "مزايا العاملين" )٢٨( القسم في
كافة  مزايا العاملين  وتتضمن. )"المدفوعات المبنية على أسهم" )٢٦(راجع القسم (

 أو نيابة  المنشأةنوح من قبلمأو الم حقالمستالمدفوع أو سواء أشكال المقابل 
في مقابل خدمات ) مساهمال أو األم شركتها عن طريقعلى سبيل المثال (عنها 

 والمتعلق األمالمقابل المدفوع نيابة عن الشركة وتتضمن أيضا . أديت للمنشأة
 . بتقديم سلع أو خدمات للمنشأة

فراد أل المكافآت و التعويضات المدفوعةعن بشكل إجمالى اإلفصاح ب المنشأة تكتفى ٧-٣٣
  .  ذوى التأثيراإلدارة 
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  األطراف ذوى العالقة بين معامالت الاإلفصاح عن 
 الخدمات أو االلتزامات  أو المواردتحويل هي األطراف ذوى العالقةبين معامالت ال ٨-٣٣

عن وجود  بغض النظر بين المنشأة المعدة للقوائم المالية والطرف ذو العالقةفيما 
األطراف ذوى بين الشائعة  معامالتال أمثلة ومن .التبادل لهذا تحميلهتم مقابل 
  : على سبيل المثال ال الحصر ما يلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العالقة 

  .ن ي الرئيسيو أصحابهامعامالت بين المنشأة  ال )أ(
تحت سيطرة مشتركة  نايكونمعامالت بين المنشأة ومنشاة أخرى وذلك عندما ال )ب(

  .فردمن منشأة أو 
 المعدة المنشأةمنشأة أو شخص يسيطر علي  تتحمل  خاللها من التي المعامالت) ج(

  .ماليةالقوائم لل المعدةمنشأة  النيابة عنمصروفات بشكل مباشر  ماليةالقوائم لل
عن إذا كانت هناك معامالت مع األطراف ذوي العالقة فعلى المنشأة اإلفصاح  ٩-٣٣

 مع هذه األطراف، وكذلك معلومات عن هذه المعامالت واألرصدة العالقةطبيعة 
التي تعتبر ضرورية لفهم التأثير المحتمل لتلك العالقة على  واالرتباطات القائمة

 المتطلبات الواردة في الفقرة إلىضافة باإلوهذه اإلفصاحات هي . القوائم المالية
اإلدارة فراد أل  الماليةافآت والتعويضاتالمكاإلفصاح عن الخاصة ب "٧ -٣٣"

  : ما يلى اإلفصاحات تتضمنوكحد أدنى . نيالمؤثر
   المعامالتمبالغ) أ( 
  :األرصدة القائمة و قيم) ب( 

هذه األرصدة كانت الشروط والبنود الخاصة بها بما في ذلك ما إذا  )١( 
  .عند تسويتها سيتم تقديمه الذيمضمونة، وطبيعة المقابل 

  . مستلمةمقدمة أو أية ضمانات  تفاصيل)٢( 
 والمرتبطة المحصلة غير فى الديون لمواجهة االنخفاض  المكونةقيم المبالغ) ج         (

  .بمبالغ األرصدة القائمة
ا يتعلق بالديون المعدومة ـ فيمرةـالل الفتـ خاـرف بهـ المعتاتالمصروف  ) د(

 .قة العالذوى األطراف علىالمستحقة وأو المشكوك فيها 
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مبيعات أو تحويل سلع أو  وأت  مشتريا أيضاً تتضمن تلك المعامالتأن يمكن و
تسويات من قبل الشركة بالنيابة عن الطرف ذو  و أ ضماناتأوتأجير  أو خدمات
  .أو العكسالعالقة 

 من ة وذلك لكل منفصل"٩- ٣٣" الفقرة فية القيام باإلفصاحات المطلوبة أ  على المنش١٠-٣٣
  :تاليةاألنواع ال

  .لمنشأة علي االنفوذ المؤثرالمشتركة أو أو الكاملة  السيطرة  ذاتمنشآتال )أ(
  .عليها نفوذ مؤثر أو  مشتركةكاملة أو سيطرة التى للمنشأة منشآتال )ب(
وذلـك بـشكل     ( األم أو شـركتها     ذوى التأثير على المنـشأة    أفراد اإلدارة    )ج(

  ). إجمالى
  . قةعالال ذوىرى خاألطراف األ )د(

  :عن عالقتها مع "٩- ٣٣" بالفقرة  الواردة تعفى المنشأة من متطلبات اإلفصاح  ١١-٣٣
علي المنشأة  تأثير هام لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو عندما يكونحكومة ال )أ(

   .لقوائم الماليةالمعدة ل
للمنشأة معدة  القوائم المالية وذلك بسبب  تكون طرف ذو عالقة أخرى منشأة )ب(

  .نيالمنشأت من  علي كلتأثير هاممشتركة أو  كاملة أو سيطرة أن الحكومة لها
 والشركة التابعة األم عن العالقة بين الشركة اإلفصاح يتعين علي المنشأة نهأ إال 

 "٥-٣٣" الفقرة هكما تتطلب

  : فيما يلي أمثلة للمعامالت التي تتطلب اإلفصاح إذا تمت مع األطراف ذوى العالقة١٢-٣٣
  .شراء أو بيع بضاعة   )ا(
 .شراء أو بيع العقارات واألصول األخرى   ) ب(

 . خدماتالحصول علىتقديم أو    ) ج(

 .التأجير   ) د(

 .البحث والتطويرنتائج تحويل ) هـ(
 . االتفاقيات المرخصة تحويل  ) و(

فى حقوق الملكية متضمنة القروض والمساهمات  (اتفاقيات التمويل تحويل  ) ز(
 ).وات حقوق ملكيةسواء كانت نقدية أو فى صورة أد

 . الكفاالت أو الضماناتتقديم  ) ح(
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 نيابة عن المنشأة أو بواسطة المنشأة نيابة عناللتزامات  اتسديد ) ط(
 .طرف آخر

والتى تؤدى   محددة نظام مزايا أو الشركة التابعة فى ماألمشاركة الشركة ) ى(
   . المجموعةشركات بين توزيع المخاطر إلى

مت  المعامالت بين األطراف ذوى العالقة قد تح بأن عدم اإلفصاالمنشأةعلى  ١٣-٣٣
 إال إذا كان يمكن لها بإرادة حرة  التى تتمالمعامالت لتلك السائدة فى مساويةبشروط 

  . إثبات ذلك
 اإلفصاح المنفصل ما لم يكنمجمعة اإلفصاح عن البنود ذات الطبيعة المماثلة  يمكن ١٤-٣٣

طراف ذوى العالقة على القوائم المالية  مع األمعامالتال تأثيرضرورياً لفهم 
  . للمنشأة
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  )٣٤(قسم 
  

  األنشطة المتخصصة
  نطاق هذا القسم

لتقارير الماليـة المعـدة بواسـطة المنـشآت الـصغيرة           ا أرشاداً عن يقدم هذا القسم     ١-٣٤
 :التالية  من األنشطة المتخصصة التى تمارس نشاطاً أو أكثروالمتوسطة 

 .الزراعة  ) أ(
  االستخراج أنشطة   ) ب(
 .حقوق امتياز الخدمات  ) ج(

  الزراعة
 سياسـتها   أن تحـدد   المعيـار    ستخدم هذا تالتى  عاملة بالنشاط الزراعى    ال المنشأة   على ٢-٣٤

 :المحاسبية لكل مجموعة من أصولها الحيوية كما يلي
 إلى "٤- ٣٤"  من الفقراتالوارد فىتستخدم المنشأة نموذج القيمة العادلة   ) أ(

بدرجة  قيمتها العادلة التى يمكن تحديد لتلك األصول الحيوية "٧-٣٤"
 . ال داعى لهماجهد تكلفة أو تحملن  دوايعتمد عليه

-٣٤" إلى "٨-٣٤"  منفي الفقرات الواردتستخدم المنشأة نموذج التكلفة   ) ب(
 . لكل األصول الحيوية األخرى"١٠

  االعتراف
 :تعترف المنشأة باألصل الحيوي أو المنتج الزراعي فقط عندما ٣-٣٤

 .تتحكم المنشأة في األصل كنتيجة لحدث في الماضي  ) أ(
 المستقبلية المرتبطة باألصل سوف تتدفق االقتصاديةح أن المنافع يكون من المرج  ) ب(

 .إلى المنشأة
 تكلفة تحمل دون ة العادلة أو تكلفة األصل بشكل يعتمد عليهـاس القيمـن قيـيمك  ) ج(

 . ال داعى لهماجهدأو 
    نموذج القيمة العادلة–القياس 

 بقيمته العادلـة    مالية ئمقواكل   األولي وفي تاريخ     االعترافيقاس األصل الحيوي عند      ٤-٣٤
القيمة العادلة ناقصاً تكـاليف   ( هذه القيمة    التغيرات في   وتدرج  .  تكاليف البيع  )ناقصاً(

 .الخسائر وأ باألرباح )البيع
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 )ناقـصاً (بالقيمة العادلة   للمنشأة  يقاس المنتج الزراعي المحصود من األصول الحيوية         ٥-٣٤
ذلـك التـاريخ     القياس هو التكلفة فـي       يعتبر هذا و.  عند نقطة الحصاد     تكاليف البيع 

 . بهذا المعيارقابل للتطبيقأو أي قسم آخر " المخزون) "١٣( تطبيق القسم ألغراض
 : عند تحديد القيمة العادلةاالعتبارأخذ ما يلي في على المنشاة  ٦-٣٤

وحالته إذا وجدت سوق نشطة لألصل الحيوي أو المنتج الزراعي في موقعه   ) أ(
المعلن في هذه السوق هو األساس المناسب لتحديد القيمة ، يكون السعر ةالراهن

 وإذا كان للمنشأة القدرة على التعامل مع أسواق نشطة ،العادلة لذلك األصل
 فى بيع األصل الحيوى استخدامه بالسوق المتوقع المعلن السعر يستخدممختلفة 

 .أو المنتج الزراعى
 أكثر مما يلي في تحديد وجد سوق نشطة تستخدم المنشأة واحدة أوإذا لم ت  ) ب(

 : متاحاًأيهم إذا كان القيمة العادلة
 تغير كبير في حدث يكون قد أالسعر سوق تم التعامل به بشرط أحدث ) ١(

 .الفترة المالية بين تاريخ تلك المعاملة ونهاية االقتصاديةالظروف 
 .أسعار السوق لألصول المشابهة مع تسويتها لتعكس الفروق ) ٢(   و
الصندوق أو القدح أو الفدان أو قيمة ب معبراً عنها القياسية للمنتج قيمة الوحدة ) ٣(و

 .القطعان بالكيلو من اللحوم
إلى نتائج ) ب(أو ) أ(في بعض الحاالت قد تؤدي مصادر المعلومات بالفقرات ) ج(

 وعلى المنشأة ،مختلفة بالنسبة للقيمة العادلة لألصل الحيوي أو المنتج الزراعي
 يعتمد أفضل تقدير لكي تصل إلى االختالفاتخذ في حسبانها أسباب تلك أن تأ

 . للتقديرات المعقولة نطاق محدود نسبياًداخلعليه للقيمة العادلة 
 تحمل بدون -بسهولة  ديدقابلة للتحعادلة الفي بعض الظروف قد تكون القيمة ) د(

قد ال يم السوقية  األسعار والقمن أنعلى الرغم -  تكلفة أو جهد ال داعى لهما
في تلك الحالة على المنشأة أن . الراهنةتكون متاحة لألصل الحيوي في حالته 

ة من لتدفقات النقدية المتوقع لصافي اتأخذ في حسبانها ما إذا كانت القيمة الحالية
 يعتمد عليه ينتج عنها قياس بالسوقالمحدد الحالى  بالسعر و المخصومةاألصل 

  .للقيمة العادلة
   نموذج القيمة العادلة–فصاح اإل

 :تم قياسها بالقيمة العادلةيعلى المنشأة أن تفصح عما يلي ألصولها الحيوية التي  ٧-٣٤
 .وصفاً لكل مجموعة من األصول الحيوية  ) أ(
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 الهامة المطبقة عند تحديد القيمة العادلة لكل مجموعة من واالفتراضاتالطرق   ) ب(
ل مجموعة من مجموعات مجموعات اإلنتاج الزراعي عند نقطة الحصاد وك

 .األصول الحيوية
 في القيمة الدفترية لألصول الحيوية بين بداية ونهاية الفترة الحالية حركة التغيرات  ) ج(

 :تلك الحركةعلى أن تتضمن 
 .ناقصاً تكاليف البيعالربح أو الخسارة الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة  )١(
 .الزيادة نتيجة الشراء )٢(
 .دالنقص نتيجة الحصا )٣(
 .الزيادة الناتجة عن تجميع األعمال )٤(
صافي فروق العملة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض  )٥(

 إلى عملة عرض المنشأة المصدرة للقوائم أجنبى نشاط وترجمة  ،مختلفة
 .المالية

 .أية تغيرات أخرى )٦(
    نموذج التكلفة–القياس 

 و اى مجمـع لخـسائر   لإلهـالك  مجمـع  أى )ناقصاً(تخدم المنشأة نموذج التكلفة     تس ٨-٣٤
بدون تحمل تكلفة أو     قيمتها العادلة    تتوافرال   لقياس األصول الحيوية التي      االضمحالل

 .جهد ال داعى لهما
 نقطة الحصاد بالقيمة العادلة    ديقاس المنتج الزراعي المحصود من األصول الحيوية عن        ٩-٣٤

يعتبر هذا القياس هو التكلفة في تاريخ تطبيق القسم         و. بيع التقديرية لل  تكاليفال )ناقصاً(
 .أى قسم آخر بهذا المعيارأو ) ١٣(
   نموذج التكلفة– اإلفصاح

 نمـوذج   باستخدامتم قياسها   يعلى المنشأة أن تفصح عما يلي لألصول الحيوية التي           ١٠-٣٤
 :التكلفة

 .وصفاً لكل مجموعة من األصول الحيوية   ) أ(
 .ايعتمد عليهبدرجة  القيمة العادلة إيضاح سبب عدم إمكانية قياس    ) ب(
 .طريقة اإلهالك المستخدمة    ) ج(
 .العمر اإلنتاجي أو معدالت اإلهالك المستخدمة    ) د(
 في بداية  االضمحاللمجمع خسائر وإجمالي القيمة الدفترية ومجمع اإلهالك ) هـ(

  .ونهاية الفترة
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  االستخراجأنشطة 
 المـوارد  استخراج أو ل فى مجال تقييمإذا استخدمت المنشأة هذا المعيار وكانت تعم       ١١-٣٤

 حيازة أو تطوير األصـول      تقوم بالمحاسبة عن نفقات   ،   )االستخراجأنشطة  (التعدينية  
) ١٧( بتطبيـق القـسم      االسـتخراج  في أنشطة    لالستخدامالملموسة وغير الملموسة    

والي  على الت " فيما عدا الشهرة     األصول غير الملموسة  ) "١٨(والقسم  " األصول الثابتة "
 يـتم    ،  لفك وإزالة بند أو إعادة تـسوية الموقـع         التزامعندما يكون على المنشأة     و –

) ٢١( والقـسم  "األصـول الثابتـة   " )١٧( طبقـاً للقـسم    عن هذه التكاليف  المحاسبة  
 ". المحتملةو الظروفالمخصصات "

  الخدماتحقوق امتياز ترتيبات 
 الحكومة أو قطاع عام آخـر        فيها متقو هي ترتيبات    حقوق امتياز الخدمات  ترتيبات   ١٢-٣٤

تـشغيل وصـيانة   أو ) أو تحديث( لتطوير    خاص "مشغل"مع  بالتعاقد  ) الجهة المانحة (
  المطارات  أو  األنفاق  أو  الكباري  أو أصول البنية األساسية للجهة المانحة مثل الطرق      

 . السجون أو المستشفيات أو شبكات توزيع الطاقةأو
الخدمات التي يجب  تلك الترتيبات بالتحكم فى أو تنظيممن خالل  الجهة المانحة تقوم

كما . وبأي سعر تقدم تلك الخدمات  األصول ولمن باستخدام تلك "المشغل"أن يقدمها 
  . األصول في نهاية مدة الترتيباتمنتتحكم أيضاً في أي قيمة هامة متبقية 

 :االمتياز حقوق من ترتيبات أساسييننوعين هناك  ١٣-٣٤
 الستالم تعاقدي غير مشروط مثل حقي أصل مالي "المشغل"م في إحداها يتسل  ) أ(

 أصل مالي آخر من الحكومة في مقابل ديد أو قابلة للتحقيمة نقدية محددة أو
 لمدة محددة من ته وصيانهتشغيل ثم من أصول المال العامإنشاء أو تحديث أصل 

يمة تضمن ضمانات من الحكومة بسداد أي عجز بين القهذا النوع يو. الوقت
 أو القابلة والقيم المحددةمن هذا األصل من مستخدمي الخدمة العامة المستلمة 

 . بالعقدللتحديد
 برسم  المطالبة  حقيتمثل فى أصل غير ملموس "المشغل"ي األخرى يتسلم ـف  ) ب(

إنشائه أو تحديثه ب قام  الذي من أصول المال العام أصل استخداممقابل أو تعريفه 
بذلك الرسم حق مطالبة المستخدمين و. ده محددة من الوقتوصيانته لمثم تشغيله 

هذه المبالغ غير مؤكده  نقدية ألن الستالم حق غير مشروط أو التعريفة هو
 . المرتبطة بهذا األصللخدمةل العامة مدى استخدامعلى وتتوقف 
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  وفى هذه الحاالت يصبحالنوعينمن  كل على واحدفي بعض األحيان قد يحتوي عقد 
  : أصل مالي  : لديه"لالمشغ"

 الحكومة ضمانة غير مشروطة للسداد مقابل إنشاء أصل تمنحه فيه إلى المدى الذي 
   .من أصول المال العام

  :أصل غير ملموس
   .مقابل سداد قيمتهالخدمة لالعامة استخدام على " المشغل" يعتمد فيه إلى المدى الذي 

   نموذج األصل المالي–المحاسبة 
 باألصل المالي إلى المدى الذي يملك معه حق تعاقدي غيـر          االعترافعلى المشغل    ١٤-٣٤

 الجهـة المانحـة لخـدمات       بتوجيه نقدية أو أصل مالي آخر من أو         الستالممشروط  
) ١١(بعد ذلـك يـتم إتبـاع القـسم           و .اس األصل المالي بالقيمة العادلة    يقو. اإلنشاء

فـي  " المالية األخـرى   األدوات إصدارات) "١٢(القسم   وأ" األدوات المالية األساسية  "
 .المحاسبة عن األصل المالي

   نموذج األصل غير الملموس–المحاسبة 
 باألصل غير الملموس إلى المدى الذي يستلم معـه حـق            االعتراف "المشغل"على   ١٥-٣٤

بالقيـاس األولـى     "المشغل"ويقوم  .  مستخدمي الخدمة العامة   للتحصيل من ) ترخيص(
فـي المحاسـبة   ) ١٨( وبعد ذلك يتم إتباع القسم .العادلةبالقيمة   غير الملموس لألصل

 .عن األصول غير الملموسة

  "المشغل"إيرادات 
 واإلفـصاح   هقياسو باإليراد االعتراف امتياز الخدمات حقوق   ترتيبات   "مشغل"على   ١٦-٣٤

 .يؤديها التي عن الخدمات" يراداإل) "٢٣( طبقاً للقسم هعن
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  )٣٥(قسم 
  تحول المنشأة للعمل بمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  
  نطاق هذا القسم

معيار المحاسبة المصري للمنـشآت الـصغيرة       لالمنشأة   هذا القسم عند تطبيق      يسرى ١-٣٥
 المستخدم   السابق  إذا كان اإلطار المحاسبي    عما وبغض النظر    ،ألول مرة والمتوسطة  

سبة المصرية الكاملة أو مجموعة أخرى مـن المبـادئ المحاسـبية            هو معايير المحا  
 .المتعارف عليها 

تطبيق اإلعفاءات والتبسيط والمتطلبات األخرى الواردة فى هذا القسم         ال يجوز للمنشأة     ٢-٣٥
فإذا طبقت المنـشأة معيـار المحاسـبة المـصرى          . إال مرة واحدة فى حياة المنشأة       

وقفت عن تطبيقه لسنة مالية واحدة أو أكثر وبعدئذ         للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم ت    
أرادات التحول إلى تطبيقه مرة أخرى ال يعتبر هذا تحوالً ألول مرة وبالتالى ال يـتم                

 .تطبيق هذا القسم 

  التطبيق ألول مرة
 معيـار المحاسـبة المـصري للمنـشآت الـصغيرة           تقوم بتطبيق على المنشأة التي     ٣-٣٥

يـتم   قوائم مالية لهـا  على أول القسم  تخدم ما جاء بهذا   ألول مرة ، أن تس    والمتوسطة  
 . لهذا المعيار طبقاًاإعداده

 فيهـا  تقـر  لهذا المعيار هي أول قوائم مالية سنوية   معدة طبقاً أول قوائم مالية للمنشأة      ٤-٣٥
مـع معيـار المحاسـبة    الماليـة  هذه القوائم اتفاق  واضح وصريح عن    بشكلالمنشأة  

 .والمتوسطةالمصري للمنشآت الصغيرة 

  :ما يلى طبقاً لهذا المعيار ألول مرة التي يتم إعدادها للمنشأة القوائم المالية من أمثلة 
 . لفترات السابقةفى ا قوائم مالية بعرضقد قامت المنشأة تكن إذا لم    ) أ(

 ال يتفق فى كل  أطار محاسبى آخرألى طبقاُعرضت آخر قوائم مالية سابقة لها ) ب(أو     
  .هذا المعيارجوانبه مع 

  .عرضت أخر قوائم مالية سابقة لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الكاملة) ج(     أو
 .من هذا المعيار المجموعة الكاملة للقوائم المالية" ١٧-٣"تعرف الفقرة   ٥-٣٥
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في المجموعة الكاملة للقوائم الماليـة عـن        المنشأة  أن تفصح   " ١٤-٣"الفقرة  تتطلب    ٦-٣٥
المالية واألحداث والبيانـات  القيم بوالمتعلقة  الخاصة بفترة المقارنةقارنة مالمعلومات  ال

 .األخرى المعروضة فى القوائم المالية للمنشأة عن فترة المقارنة

  إجراءات إعداد القوائم المالية في تاريخ التحول
ـ   على المنشأة   " ١١-٣٥"إلى  " ٩-٣٥"فيما عدا ما ورد في الفقرات من         ٧-٣٥  ى القيام بما يل

 للعمـل   التحـول  تـاريخ    فىبقائمة مركزها المالي    على األرصدة االفتتاحية الخاصة     
 :بمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

االعتراف بكل األصول وااللتزامات المطلوب االعتراف بها طبقاً لمعيار   ) أ(
 .المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كأصول أو التزامات إذا كان هذا المعيار ال يسمح ى بنود بأعدم االعتراف ) ب(و
  .بمثل هذا االعتراف

التى سبق االعتراف بها كبند من بنود األصول أو إعادة تبويب البنود )  ج(و
 سابقاً مطبقاً كان الذىااللتزامات أو حقوق الملكية طبقاً لإلطار المحاسبى 

   .لتتفق مع تبويبات هذا المعيار
  . هذا المعيار عند قياس كل األصول وااللتزامات المعترف بهاتطبيق)  د(و

علـى األرصـدة االفتتاحيـة       تختلف السياسات المحاسبية التي تستخدمها المنـشأة         قد ٨-٣٥
 المعيار عن تلك التي كانت تـستخدمها عـن          طبقاً لهذا قائمة مركزها المالي    ب الخاصة

على المنـشأة  و.مه المنشأة سابقاًت تستخدالتوقيت طبقاً لإلطار المحاسبى الذى كاننفس  
 الناتجة عن المعـامالت  بالتسوياتاالعتراف فى تاريخ التحول إلى تطبيق هذا المعيار     

 المعيـار  التحول إلى تطبيق هـذا قبل تاريخ  التى وقعت   األخرى  أو األمور  األحداثو
كـان   إذا ) حقوق الملكيـة  بنود منبند آخرأو فى (فى األرباح المرحلة  وذلك  مباشرة  

 .من المناسب عمل ذلك

فى تاريخ تطبيق هذا المعيار ألول مرة ، يجب على المنشأة أال تقوم بتغيير الـسياسة                 ٩-٣٥
 وذلك بـأثر    – التى كانت تتبعها فى ظل اإلطار المحاسبى المطبق سابقاً           –المحاسبية  

 :رجعى ألى من المعامالت التالية 

يجب على المنشأة عند تطبيقها : راستبعاد األصول وااللتزامات المالية من الدفات  ) أ(
 تعيد االعترافلمعيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أال 
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قبل تاريخ التحول لتطبيق هذا (باألصول وااللتزامات المالية التى سبق للمنشأة 
 ةاستبعادها من دفاترها فى ظل اإلطار المحاسبى الذى كانت المنشأ) المعيار

 .قاًتستخدمه ساب
 بهاالتى تم االعتراف وعلى العكس من ذلك فبالنسبة لألصول وااللتزامات المالية 

معيار المحاسبة المصرى للمنشآت  قبل تاريخ التحول لتطبيق –عن معامالت حدثت 
 والتى كان يتعين على المنشأة استبعادها من دفاترها إذا ما –الصغيرة والمتوسطة 

لم يتم هذا االستبعاد فى ظل اإلطار المحاسبى الذى طبقت هذا المعيار ، إال أنه 
  :كانت تستخدمه المنشأة سابقاً ، ففى هذه الحالة يمكن للمنشأة أن تختار إما

  .استبعاد هذه األصول وااللتزامات المالية عند بداية تطبيق هذا المعيار  )١(
 . االستمرار فى االعتراف بها لحين التخلص منها أو تسويتها ) ٢(  أو 

سياستها المحاسبية للتغطية بالنسبة  على المنشأة تغيير ينبغى ال .حاسبة التغطيةم  ) ب(
لعالقات التغطية التى لم تعد قائمة فى تاريخ التحول لتطبيق معيار المحاسبة 

أما بالنسبة لعالقات التغطية القائمة فى . المتوسطة  والمصرى للمنشآت الصغيرة
 فيتعين على المنشأة إتباع متطلبات محاسبة تاريخ التحول لتطبيق هذا المعيار

بما فى ذلك " إصدارات األدوات المالية األخرى) "١٢(فى القسم التغطية الواردة 
 التغطية التى بعالقاتمتطلبات عدم االستمرار فى إتباع محاسبة التغطية فيما يتعلق 

  )١٢(ال تستوفى الشروط الواردة بالقسم 
 .  التقديرات المحاسبية  ) ج(
 .العمليات غير المستمرة    ) د(
" ٦-٥"على المنشأة تطبيق متطلبات الفقرة   :غير ذوى السيطرةقياس حقوق ) هـ(

غير ذوى إجمالى الربح الشامل بين حقوق  و الربح أو الخسارةوالخاصة بتوزيع
من تاريخ  على الفترات المستقبلية  وأصحاب حقوق ملكية الشركة األم السيطرة

أو من ذلك التاريخ المبكر الذى تم فيه تطبيق هذا المعيار ( تطبيق هذا المعيار
  )."١٠ – ٣٥" راجع الفقرة – لتعديل عمليات تجميع األعمال

أول قوائم مالية لها قد تستخدم المنشأة واحدة أو أكثر من اإلعفاءات التالية عند إعداد         ١٠-٣٥
 : المعيار مع هذاتتفق

 تجميع األعمال  ) أ(
تجميع ) "١٩( عدم تطبيق القسم عند بداية تطبيق هذا المعيار،قد تختار المنشأة 
 تطبيق هذا قبل تاريخ التى تمت األعمال على عمليات تجميع" األعمال والشهرة

 قامت المنشأة بتعديل أى عملية تجميع أعمال تمت قبل تاريخ  إذا ومع ذلك. المعيار
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فيجب عليها تعديل كل عمليات تجميع ) ١٩(مع القسم ا المعيار لتتمشى تطبيق هذ
  .الالحقة لعملية التجميع المعدلةاألعمال 

 معامالت المدفوعات المبنية على أسهم  ) ب(

) ٢٦( القسم ر أن تطبق متطلباتاعند بداية تطبيق هذا المعي  من المنشأةيطلبال 
الملكية الممنوحة قبل تاريخ ق  حقوعلى أدوات" المدفوعات المبنية على أسهم"

 الناشئة من معامالت المدفوعات المبنية على على االلتزامات المعيار أو تطبيق هذا
  . المعيار تطبيق هذا أسهم التى تم تسويتها قبل تاريخ 

 القيمة العادلة كتكلفة اعتبارية استخدام   ) ج(

فى قياسها لبند لعادلة القيمة اعند بداية تطبيق هذا المعيار  تختار يمكن للمنشأة أن
تلك القيمة أن تستخدم و االستثمار العقارى أو األصول غير الملموسة من بنود

  . التاريخ ذلك فى العادلة كتكلفة اعتبارية
  استخدام إعادة التقييم كتكلفة اعتبارية   ) د(

 –يمكن للمنشأة التى تطبق هذا المعيار ألول مرة أن تعتبر القيمة الدفترية ألى بند 
 –من بنود األصول الثابتة أو االستثمارات العقارية أو األصول غير الملموسة 

 البند ، إذا كانت هذه القيمة قد تحددت سواء فى تاريخ التكلفة االعتبارية لذلكبمثابة 
التحول لتطبيق هذا المعيار أو قبل ذلك التاريخ باستخدام نموذج إعادة التقييم فى 

   .  سابقاً المنشأةتستخدمه الذى كانت ظل أحكام اإلطار المحاسبى
  العمالت األجنبية ترجمةمجمع فروق) هـ(

من المنشأة تبويب بعض فروق " ترجمة العمالت األجنبية) "٣٠(يتطلب القسم 
وإذا كان اإلطار المحاسبى  .ترجمة العمالت األجنبية كبند مستقل فى حقوق الملكية 

عند  تختار المنشاة ربمافتطلب هذه المعالجة السابق الذى كانت تتبعه المنشأة ال ي
 ترجمة العمالت األجنبية لكافة  اعتبار مجمع فروقربداية تطبيق هذا المعيا

  ).بداية جديدة) (اًصفر(  األجنبيةالعمليات
 القوائم المالية المستقلة  ) و(

 بالمحاسبةأن تقوم من المنشأة عندما تعد قوائم مالية مستقلة " ٢٦- ٩"تتطلب الفقرة 
  :المشروعات المشتركة إما  وتابعة والشقيقةلعن استثماراتها فى الشركات ا

  . بالتكلفة ناقصاً االضمحالل)  ١   (
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  . بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات فى القيمة العادلة باألرباح أو الخسائر)  ٢(أو 
مارات بالتكلفة  مثل هذه االستثتقيس  عند بداية تطبيق هذا المعيارفإذا كانت المنشأة

الرصيد االفتتاحي لقائمة فى فعليها قياس هذه االستثمارات بإحدى القيم التالية 
  : طبقاً لهذا المعيارة المعدة المستقلالمركز المالى

  ."المستقلة والقوائم المالية المجمعة) " ٩(لتكلفة المحددة طبقاً للقسم ا) ١(
تطبيق هذا  القيمة العادلة فى تاريخ ما فىتتمثل إالتكلفة االعتبارية والتى  )٢(  

تستخدمه المنشأة  تطبقاً لإلطار المحاسبى الذى كان الدفترية القيمةأو المعيار 
   .سابقاً

 األدوات المالية المركبة   ) ز(

  مكوناتهامن المنشأة فصل األدوات المالية المركبة إلى" ١٣- ٢٢"تتطلب الفقرة 
وال تحتاج المنشأة عند .  فى تاريخ اإلصدار)بنود التزامات وبنود حقوق الملكية(

غير قائم أصبح  االلتزام بند إذا كان البندين إلى فصل هذين بداية تطبيق هذا المعيار
  .المعيار هذا  تطبيقفى تاريخ 

 ضرائب الدخل المؤجلة   ) ح(
 ، فى ذلك التاريخ ، االعتراف بداية تطبيق هذا المعيارفى  ال يطلب من المنشأة

 بين بالفروقريبية المؤجلة أو االلتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة باألصول الض
 إذا كانت عملية ألى أصول أو التزامات الدفتريةالقيمة  واألساس الضريبى

تكلفة تحمل ستتطلب  بهذه األصول أو االلتزامات الضريبية المؤجلة فاالعترا
  .وجهد الداعى لهما

 ترتيبات حقوق االمتياز لخدمات  ) ط(

إلى " ١٢- ٣٤" تطبيق الفقرات من بداية تطبيق هذا المعيار عند ال يطلب من المنشأة
التى تم الدخول فيها قبل عن خدمات وترتيبات حقوق االمتياز الخاصة ب" ١٦-٣٤"

  . المعيار لتطبيق هذاتاريخ التحول 
 أنشطة االستخراج   ) ي(

بقاً لإلطار المحاسبى طالكلية التى كانت تستخدم طريقة التكلفة  تختار المنشأة قد
الغاز  و الزيت نشاطأصولبداية تطبيق هذا المعيار أن تقوم بقياس عند ، السابق

فى تاريخ ) الغاز والتقييم والتطوير أو إنتاج الزيت والمستخدمة فى االستكشاف(
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ويجب على .  السابقطبقاً لإلطار المحاسبى بالقيمة المحددة تطبيق هذا المعيار
هذا المعيار طبقاً تطبيق اضمحالل هذه األصول فى تاريخ التحول لنشأة اختبار الم

   ".اضمحالل األصول) " ٢٧(للقسم 
 تأجيرعملية الترتيبات المحتوية على   ) ك(

 تحديد ما إذا كانت الترتيبات بداية تطبيق هذا المعيار تختار المنشأة عند قد
وذلك تأجير عمليات حتوى على  ت المعياراتاريخ االنتقال لتطبيق هذالموجودة فى 

عن تلك التى على أساس الحقائق والظروف الموجودة فى هذا التاريخ بغض النظر 
  . فى تلك الترتيبات كانت قائمة وقت الدخول

  تكلفة األصول الثابتةالمدرجة ضمنإعادة تسوية الموقع  والتزامات الفك واإلزالة  ) ل(

بند األصول الثابتة يتضمن التقدير األولى على أن تكلفة  )" ج(١٠-١٧"تنص الفقرة 
 االلتزام وهذا . األصل الثابتبهإعادة تسوية الموقع المتواجد  ولتكلفة فك وإزالة
 محددة إما عند حيازة األصل أو كنتيجة الستخدامه خالل مدة ينشأ على المنشأة

  .المخزون خالل تلك المدة  إنتاج ألغراض أخرى بخالف 
 تكلفة المدرج ضمنهذا العنصر  قياس بداية تطبيق هذا المعيار ،شأة عند  تختار المنوقد

  . فيه االلتزامنشأتاريخ الذى ال وليس فى  لتطبيق هذا المعياراالنتقال فى تاريخ األصل
 المركز المـالى  تعديل األرصدة االفتتاحية بقائمةإذا كان من غير العملى على منشأة       ١١-٣٥

 لواحد أو أكثر من التعـديالت المطلوبـة         المعيار وذلك لتطبيق هذا     التحول   فى تاريخ 
 هـذه  علـى " ١٠-٣٥"إلى " ٧-٣٥"فعلى المنشأة تطبيق الفقرات من  ،  " ٧-٣٥"بالفقرة  

 تحدد البيانات    أن   وعلى المنشأة ،   عملياً   إجراء ذلك   يمكن فيها    أقدم فترة التعديالت فى   
بيانات الفترة التى أعدت بها قوائمها      المعروضة للفترات السابقة غير القابلة للمقارنة مع        

إذا كان من غير العملى على منشأة أن تقـدم   و. المعيارمع هذا  تتفقالمالية األولى التى    
فترة قبل الفترة التى أعدت بها قوائمها المالية         هذا المعيار ألى     بموجب اً مطلوب فصاحاًأ

 .ك عن ذل فيجب اإلفصاح ، المعيار هذاعتتفق ماألولى التى 

  اإلفصاح 
  معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تأثير التحول إلى تطبيقشرح 

  المحاسبى السابق إلـى     مدى تأثير التحول من تطبيق اإلطار     على المنشأة أن تشرح      ١٢-٣٥
 .تدفقاتها النقدية  ومركزها المالى  وأدائها المالىقوائم هذا المعيار على تطبيق 
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 التسويات
طبقاً  أن تتضمن القوائم المالية األولى للمنشأة المعدة         ينبغى"  ١٢-٣٥"الفقرة   لتطبيق ١٣-٣٥

 :هذا المعيار ما يلى ل

  .توصيف لطبيعة كل تغيير فى السياسات المحاسبية   ) أ(
حقوق ملكيتهـا   وإلطار المحاسبى السابق  ل ملكيتها المحددة طبقاً     التسوية بين حقوق    ) ب(

 . التاريخين التاليين فى المحددة طبقاً لهذا المعيار

  .هذا المعيارتطبيق تاريخ التحول ل) ١(
 لهـا  قوائم مالية سـنوية      أول فترة قامت فيها المنشأة بعرض أحدث      نهاية  فى  ) ٢(    و

 . طبقاً إلطارها المحاسبى السابقمعدة

 المحاسبى السابق آلخـر فتـرة   طبقاً لإلطارالمحددة ح أو الخسائر  ألرباتسوية بين ا  ) ج(
األرباح أو الخسائر المحـددة     لها و  أحدث قوائم مالية سنوية      امت فيها المنشأة بعرض   ق

  .طبقاً لهذا المعيار لنفس الفترة
 باألخطاء الناتجة عن تطبيقهـا لإلطـار المحاسـبى       إذا أصبحت المنشأة على دراية       ١٤-٣٥

ـ   –  ممكناًفيهيكون  إلى المدى الذى   –عليهاالسابق فيجب    ت فصل التسويات التـى تم
عند  السياسات المحاسبية فى   تالتغييراالتسويات الخاصة ب   األخطاء عن    لتصويب تلك 

 .)" ج( ، )ب(١٣-٣٥" المطلوبة بالفقرات اتالتسويعرض 
 فعليها أن تفـصح عـن    ،عرضت قوائم مالية للفترات السابقة   إذا لم تكن المنشأة قد       ١٥-٣٥

 .ا المعيار هذالمعدة طبقاً لهذه الحقيقة بقوائمها المالية األولى 
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+�
��$� 01  "�.

	)H(�B���� %	�B�$� %	B�� 	�� ��� ,�	��$� "� "�( 
	����4 ��� 
�2��G� �) � 1'� 	�8�	B$� 01  
�	��

 ��$��$�.
	��2���$� :��'7� +�
�;D� :��'7� 01  "�=�� 	:�B�'7�

 ������$� ��2�� �)+
��B�� :	B� 	� %��C4 	� ��2����$� 
�8��$�	M*$� 3$1(	N�$��$�.

��'9� 
]���@� [

Performance 
 

:+���
��� "�2 ��&�$� � 	� ��( �D���$ +�)	
��$�
%'�$� ��8�� �) �-
��.
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������� ;�'9� 
]��[

Financial instrument 

:	� �$�� ��@�$�	 �D���$ �$�� %�� �D�� �$4 .�J� �� .� � 
.
'� �D���$ ��(�� �	� ����.

���3��� ���A� ;�'� 
]�B[

Hedging instrument 

:����� ��$�� +���� � )+�
�*�$� 
��'� ���*� L�
C7
 �) ��2�-7� +&��$� K
� 
���� �) (B� %�� 	� 	� �$�

 L	B�� "� ,B�	��$� "� ��$� +����$� K&'2 �$�� ��@�$�
 �B$���$� ���$� �) 
�*�$� 
;� ����$� ����)�� 	� �$���$� ������

 0
��'� ���*� ��
� ���� ��2$ ����$� +�)��$� 	� )����	
 "� +�
�$�"OP"�$4"OO"	"B� +�
�$� � ����"+�QR"

�$4"+�QO"K�
��$ <&����
��'�$� ���*� ���� .(
��>����  �)� ;�'� 

]��[]7C[
Equity instrument   

:,��- ��' ��2 �D��� %	�� ���2 �) ��$� +2;� �� .� � 
 ������@�$�.

9� ;�'  00�	 �00������
:�	�� ;'�65 

]��[
Puttable  instrument   

:,�2 ����4 �) ��$� ������$ ���� ��$� ��$��$� ���7� �  ���7� 
���� ��$� 	� 
'S �$�� %�� .� 	� ���� %2�� � 
��� �$4

 �B(J� 
�C ��2��� /�� T	�	 �$�� �) � 
��� �$4 <��8���
���7� %��� ���� 	� ��)	 �$�� �) 	�.

��# ;D2&��� 4! -3'��
 E�3�� ->�%�� 

]FF[
Income from a structured 
entity 

:%��� I 
����$� �1  L�
C7 %B(��$� +�1 �D���$� "� %'�$� 

B�C	 �B�
�-$� �	�
$� 
��$� G %�;�$� %�2� ��� U�'$�

 ����4 "� 
8��'$� 	� 6�2
7�	 ���7� 6�2
�	 ��8��$�	 ��
�-$�
 %B(��$� +�1 +V���$� �) U��$�2 K�
��G� :�*$� 	� N���
 +�B��@�$G�	 %	�7� %� "� 
8��'$�	 6�2
7�	 I U�'$�

 �D���$� �$4 U�'$� %(��$� +�1.
�0�>����  �)� ���'�

 ���&���� 
]7C[

Equity instrument granted 

:��$�)�	
�� 
�C 	� �<�	
�� "�( W:�	� (�� %	��$� �) �
�� �D���$� �) ��(�� �	� +�	�� 
'S K
� �$4 �D���$� ��$	

���� ��� ���2� +��	)�� ��� ��8�� ������ H-	�2.

���
003�� �� G�00	�9� 
)-3'�� �����(
]�[

:>B�) %'�B� G	 +�)	
��$� >�� <��	
�� %'�$� �$��-4 	 

'9� %���$� %'�$� �	�2.
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Profit or loss 
���
003�� �� G�00	�9�

 ������>�� 
]7J[

Actuarial gains or losses 

:��@�$� ��@�$� ��$��$� ���$� �) 
�*�$� �  #��B�$�	 ���B��$� �
"�:

)�(&���� �
2'$� +)+�B=�
�)G� "�B2 �	
B�$� 
B;�
�2��$� ��
�	�(G�	%��$�2 /�� �� .( 

	)H(��
�	�(G� +�=�
�)G� �) +�
�*�$� 
�;S.
'>K��� ���2�� ��	���

]7�[
Firm purchase commitment 

 

:"�)
�$� &($ �2��$�2 ��@�� I ��� .1 
�C K
� ,� ������� 
	2-�	 "	(� �� ���� I "	��$� �	2 1���$� �	)�(01B  ��B��

 +���$� 
�� 3$1 �) ��2 I ��
 	-$� �	
�$� ,��- ������G� 
	I �����	� 	)H(:��7� ��� %2�� .@���� 
�C %��� "�=��

 ��$�� ��$����� �1 <�
�� :��7� %�-$ ��(� ��2 <��'= "	(�.
'>K��� ��	���� 

]�B[
Firm commitment  

:�� 	  �) ���� 
��2 �
�	�$� "� ����� ���( %��2�$ �@�� ���
 ����� ���2��� ?�
�	� 	� ?�
��.

/	��L00�� M�00
9�
 +������ �� -�N� 

]�F[
Tax base of an asset or 

liability 

:���$� 	 �1�2 �����$��
CX$ ��@�$G� 	� %�7� L
��2�
=$�.

���!'�� O� '�	�
�� 
]�B[

Derecognition 

:
��)�$� "� �$�� ��@�$� 	� �$�� %�� ���2��� 	 �� "�( �2� 
�D���$� ����@�� �) >2 K�
��G�.

����)�� �����P�
�� 
]7F[

Investment property  

:+�
�� �  )���2� 	� �=�
�–�B�2� "� :@- 	� –	�
�����( (��
4 	� 
�-�4 ����$ 3$��$� "� ��2 Z���� �) T�

 ����B�( 	� ������	+�B�$:
)�(+���B'$� 	� ,8�=2$� ��
	� 	� [���G� �) ���'��&$

��
��G� L�
CX$ 	�.
	�)H(�D����$ �����$� ����$� "�= ,�2�$.

Q<�0���� �����P�
��
 R���00� /00�� �00%	

  �)��
�� 

:� 
�C ��$�� %	�� �  %B2�� 	� ��B�� ���� \�2� ��$ ���
������$ 	���� ������ ?�
�� 	���$� �D���$� .�$ 	�
�B$�

 �������� ?�
�� ��� ��2 Z����G� ��� )� �B��� ,B-�
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]�B[
Held – to – maturity 
investments  

 "� +�
)"+�]^"�$4"+�P_("��� ���) :
)�("� �$���$� ���$� N��� ��� <��$	� >2 K�
��G� �� ��


8��'$� 	� 6�2
7� %&'.
	)H(,�2�$ 6��� >�� ��� 0�����2 �D���$� +��� ��.

)[(L�
��� K�
�� >��� �2��� ��	+���	���$�.

G	 $ "(�� >B2 Z��B�� %�D( �$�� %�� .� H�	2� �D����
 	� ��$��$� ��$��$� ���$� %&' +��( �14 �����G� ?�
�� ���

 ���� 	� +��2 �� "��2��$� "���$��$� "����$� %&' HB�	2� +
+�
��;��� ��� ���  ���� +�1 ?�
�B� �B�� �B�2 Z��B�� 

�������� ?�
�� %2� �����G�)���$� "	(�	 �B��  <�B���� 
�$� +�
��;��G� �$��-� �����G� ?�
�B� ��� ��2 Z���(I

��$��$� �	
�$� ��� H�	2�$� ����4 	� ,�2$� �) 
)	�� �$ ��:

)](
�� 	� �����G� ?�
�� "	(� "��%B�7� :������ ?
<�2�
� �$��$�)?�
�� %2� 
	�� �;&; %�;�$� %�2� ���
�����G� (��B8��$� 
��B�� �) 
�*�$� 
;J� G /��2

 <��
 	- <�
�;D��$��$� %�X$ �$���$� ���$� ���.

	�)P(:@- %����2 �D���$� ���� ��2 H�	2�$� ����4 	� ,�2$� ��
 %�X$ ����7� ���$� "� .
 	- %&B' "B� �$��$�

 %-��$� ����$� %&' "� 	� >2 �2�
�$� %�-9� %	�-.

	�)`(�(��B$� �B�� �D���$� �
�� �	�� �8��;��� /��2 <��2�
�

�C	 �� "(� �$	 

(���$	�� �-
�2 >��	� �D����$ <��(.

-L00!9� +�'3�00
�� 
O
�9�� 

]F�[
Highest and best use 

:�$��$� 
�C %�7� ���'��� �	�B$� �B) "�(
���$� %2� "� 
%	B�7� "B� �B�	�-� 	� %�7� ���� "� �Z�� ��
�2

 +���@�$G�	)2� ���B��� ��B�J� I %�;�$� %��%(�B�$�
 ����= %�7� ���'��� ����.
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�������
@� 
]���@� [

Going concern 

:�
���� �D���$� "� L�
�)�2 ���� ��$��$� �8�	$� ����4 .
-� 
	��	� ������$ �-��$� 	� ���$� �D���$� .�$ N�$ "� L
��� >�

 �������� �-� �) 
�2( U���$.
(S%�
�� 

]�7[]7�[
Amortization  

:
B�C %�7� "� 3&���&$ ��2�$� ����$ �Z���$� %����$� 	 
 N	���$�>�� ���	��$� ������G� 
��� ���.


 ا���� ا��د�
]��[

Ordinary shares 

:��(��$� +�	�� T�	�� %($ �	�$� �) ��$�� ��(�� ���� � 
.
'7� .

 ا���� ا��دى ا������
]��[

Potential ordinary share 

:3&��� �) ��$� ������ A��� �� �� 	� ��$�� ���� � 
����� ���� .

-�9� 
]�7[

Asset  

:'��� �$:
)�(��7 �-��� �D���$� >�) �(��� �2�� /�.
)H(�D����$ �������� ,)��� >�� �)��� "� ,�	��.

-$K��� -�9� 
]�F[

Qualifying asset 

:�B��	� ����@ �
�) �
	
=$�2 H���� .1$� %�7� 3$1 	 
>��2$ 	� >$ �����$� L�
C7� �) ���'��&$ 0@��-�$.

/����� -�9� 
]��[

Financial asset 

:(� %�� .� 	 ��4 "	:
)](���� 
	�)H(.
'� �D���$ ��(�� �	� ���� 
	�)[(.����� �� :

)](.
'� �D��� "� 
'S �$�� %�� 	� ���� �&��G .
	�)P(�D��� ,� ��$��$� +���@�$G� 	� ��$��$� %	�7� �$��2�$.
'� 

�D���$� �����$ A-
7� ��� "	(� �	
� H-	�2 

	�)�(	�� ��� �� 	� ���� �� ��(��$� �	� +�	�� �) >��
"	(�	 ����1 �D����$ :

)](��@��� �D���$� "	(� �� 	� "	(�	 +����$� 
�C "�
 ��(��$� �	� +�	�� "� 
�*�� ��� �&���2 >2-	�2

 ����1 �D����$.
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	� )P(
�C .
'� �
�2 ����	�� ��� �� 	� ���� ����
�� I
'S �$�� %�� 	� ��$� "� +2�; \�2� �$��2� %2

 �D���$�2 ���'$� ��(��$� �	� +�	�� "� +2�; ���
 ��(��$� �	� +�	�� "�=�� G L
*$� �1�$	 ����1
 �	� ����� �  "	(� ��$� +�	�7� �D���$�2 ���'$�
 ��(��$� �	� +�	�7 ��2���$� �����$� 	� �&��&$

 ����1 �D���$�2 ���'$�.
/����� +������ �� -�9�

 �)��	 +�)��� �0�'��� ��
 �� G�0	�9� -S03 O�

 ���
3�� 
]�B[

Financial asset or financial 

liability at fair value 

through profit or loss 

:	 "B� .� >�) 
)�	�� .1$� �$��$� ��@�$G� 	� �$��$� %�7�
		
�$� ��$��$� �:

)�(�1  ���	 I �
-���$� L�
C7 >2 Z���� %�D( >2�	2� ��
$� "�( �14 H�	2�:

)](	� ,B�2$� L
B*$ ������ ���2 D�� 	� 0J����� ��

��� ���@ .�� �) :�
�$� ����4.

	�)P(�B��
��4 ��� ����� ��$�� +�	�� �Z��� "� <�:@-
<��� 	�B;��� ����) +&���� �	-	 ��� %�$� �-	�

 %-7� �
��� 6�2
� ��� %	��$� ��J� .
	�)`(��$�� +���� )��� ���) %;�� ��$� ��$��$� +����$�

 �$��BB)	 ���'� ���*� ����.(
)H(��� >���'� ��K�
��G� "B� �$���$� ���$�2 �$	7� 

�D����$ "(��	 I 
8��'$� 	� 6�2
7� %&'��'�����1  
�
) 6��� ��� �) U��'�$�"]]�"���B�� 	� 3$12

 
B;(� +�B�	��� �B�� %	��$� �$4 3$1 %�� .�J�
 >�7 ��:&� ��4:

)](	� N�B�$� ���B�� ��B� <�B�
 	- L�'� 	� �*��
K�
��G�)�B��2�$� ���B2 "���7� L�2 �) >�$4 
���
��2����$� (%	B�7� N�B�� "B� �-��B� .1B$�	

+���@�$G�	 	� K�
��G� �B�� � 
8��B'	 ��2��(�2 
����'� N��.
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	�)P(�-�B� ��	B	� ��$��$� %	�7� "+���@�$G� �B�$��$� 
���( 	� �B$���$� �B��$� N��� ��� ��8��� ���� ���	 ��

 	� �;	� 
��'� �
��4 H����-���
��� 
��;��� ���	 
�1B  ��� :��2 <���'�� ��	�-�$� %	� +��	���$� ��	@�

 "����8
$� �
���� ��
)� �$4 N��7� )"	)
�� �  ��(
 ��
 .
��$� �2����$� 
���� �))]_((�
��4 N�-�$


$� 	� �D���$�<&;� ��$ .1����$� N�8.
-������ -�9� 

]�J[
Contingent asset  

:��=�� /���� "� D��� "� "(�� %�� 	  	0��(D� ��� K	�
 �B(J� 
�C ��2��� /�� /	�� ��� 	� /	�� ��
� "�

�D���$� �
��� +�� >��(D2 "	(�G .1$�	.
-��'���� -�9�

]7�[
Current asset 

:� %�7� ��$��$� 
�����$� "� <��� �)	��� .1$:

)�(,�@�$� "� 	� 0���
��� ��� "� ,�	��$� "� "	(� "�
 �D����$ ������$� %�*��$� �
	� �) >(&���� 	� >��2.

	�)H(����� �� �� "	(� "�>�) 
�-�G� L
*2 ����2$� 1�� 0J.

	� )[(<�
�� 
�� ��;� %&' 0���
��� ,�	��$� "� "	(� "�
��2����@��$� ?�
�� .

	� )�(<��=�' "(� �$ �� I ����$� �(� �) 	� ���� "	(� "�
 +�B��@�$G� ��� ��	��$ >���'��� 	� >$��2��G �	�$

 ����@��$� ?�
�� ��2 <�
�� 
�� ��;� "� %� G ���$.
T����� -�9� 

]7�[
Biological asset 

:�� +�2� 	� "�	�� 	 .

O��D��� -�� 
]7=[

Insurance asset 

:"��D�$� �� H-	�2 "��D�$� �(
�$ �������$� �	�$� �)��.

M������ ��U -�9� 
]�7[]�C[

Intangible asset 

:�	B-	 >B$ N�$	 0����� "(�� ���� 
�C ���2� �1 %�� 	 
 .���.
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-��'�� ��U -��
]7�[

Non-current asset 

:� %�7�%	����$� %�7� K�
�� �)	��� G .1$.

O��D��� ;'�65 -��� 
]7=[

Reinsurance assets 

:�B� HB-	�2 
���$� "��D�$� ����$ �������$� �	�$� �)��
"��D�$� ����4.

*�)&��� -����+��)���
]7B[

Exploration and evaluation 
assets 

:H���$� +���2 K
��� 	�$� ��2����$� ������$ <�2� %	�D( ���
 �D����$.

;��0�	 /0��� -��9�
 O������ �����  �'&�

 -�9� ����� 
]7J[

Assets held by a long - term 
employee benefit fund 

:%	�� � )��$� %�	���$ ��2�$� 
�C ��$��$� +�	�7� K&'2
��$��$� �8�	�$ ����$� �D���$� � 
��� (��	 ��� ��2 ��:

)�(��B��$� �D���$� "� <���	��� ������ �D���$� ��2 Z����

�
���$	����	�� 	� "�����$� ���@� ����$ �) ��8��.

	)H(�B���� +��$	 I "�����$� ���@� ��	��$ �) ��'���$ �����
 
�
���$ ����$� �D���$� ��8��$ )N&)�� +G�� �) ���(

	������4 "(�� G�D����$ �14 G4 
�
��$ ����$� :
)](�B�2��$ �B�)�( �	����$ ��2��$� %	�7� +��(

 	� "����B�$� �B��@�2 U�B'$� ��Z�$� +���@�$�

�
��$ ��B��$� �D���$� +���@�$�.

	� )P(L�	��$ 
�
��$ ����$� �D����$ %	�7� ����4 ��
 %��$�2 �����$� "�����$� ���@� "� �D���$� 01 .

�� -��� +�Q& 
]7J[

Plan assets 

:"�=��:
)�(%	�7� %B-7� ���	� ���@�$� �	��� ��2 Z���� ��$�

 "������$.
)H(�� J�$� "��D�$� U$�	2.

;D2&��� ����� -��9�
]7�[

Corporate assets 

:����$� +�)��$� �) ���� ��$�	 �
��$� K&'2 %	�7� � 	
%($ ���2���$� "� ���	$�
�2�'G� %�� ���$ ��$	�$� 

���$ ��$	�$� .
'7� +���	$�	.
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������� ������� -��9�
 :�	�� 

]�B[
Available -  for - sale 
financial assets  

:�B�� ,�2�$ ����� %	�D( � ����� �� ���� 
�C %	�� � 
I :����G�	�2	2�$� 
�C:

)�(L	
(	+���	���.
)H(�2 Z���� +�
��;���( �����G� ?�
�� ��� �.
)[(	� 6�B2
7� %&B' "� �$���$� ���$�2 ��$�� %	�D(

 
8��'$�.
��	��L00�� -�00�9�

 ���K��� 
]�F[

Deferred tax assets 

:�� �  � ���
��� ����� ��$� H8�
=$� �� +�
��$� �)
B2 ����� ���) ���2���$�:

)�(��	�'�$� ���J�$� �	
�$�)"� ��'�$ ��2�$� .�
$����2���$� +�
��$� �) �2�
=$� A2
.(

	)H(���'���$� 
�C ��2�
=$� 
8��'$�	+�
���$ ���
�$�
��$��$�.

	)[(�2�
=$� ��'$� *��'���$� 
�C	+�
���$ %�
�$�
 ��$��$�.

�0�	��� ��# -��9�
 ��')&�� 

]�7[
Monetary assets 

:� K	� ��$� %	�7�	 ��2 Z����$� %�	�7� � %�� \$�B2�2 
����� 	� ��2�; ����.

��	�P�� -��9� 
]��[

Property, plant and 
equipment 
 

:��$� %	�7� � ���$� ��	:
)�(,��$� 
�)	� 	� [���4 �) �����'��G �D���$� ��2 Z����

 ��B=�
C7 	� I 
B�*�$ �B 
�-D�$ 	� I +���'$� 	�
 ��
����.

	)H("�,�	��$� �����'��� ����	 ��2���� �
�) "� ��@� ���$.
���)�� -S��L� 

]��[
Impairment 

:�  $� �) U�$� 
��� %�X$ �����
��G� ��� +2�;$� "B� 
��
�)�$� >����.

O�	�)��� ������ �����
E3002� 

:
�;DB�$� ��$ ,�	��$� K�
�7� �  3B$1 ��B��	2 
;DB�$� 	� 
I�D���$� ,� ������� ��� U'�$�	�1  "�=�� �� :
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]��[
Close member of the family 
of an individual  

 )�(%���7�	 �-	@$� 
	)H(%���� 	� [	@$��-	@$� 

	)[(�-	@$� �$��( 	� U'�$� �$��( �) "� 
;'�0065V�00�� �PD00	 
/�� 

]�[
Retrospective  restatement  

:A���� 	 K�
��G� 	N��� 	�B� "� 6��)�� 
B���� �
	$ ��( ��$��$� �8�	$�"�( <��2� /��� �$ �2��$� �
��$� D�' .

��>�%�� ;'�65 
]�J[

Restructuring  

:�
��4 ����	2 ����� �
���$�	 � 1���� ��� ��' 	� #���
2 	 
 �) b
 	- 
��*� �$4 .�J� ��$�	 �D���$�:

)�(�D���$� >2 �	� .1$� ����$� ����.
	�)H(7��D���$� ���� :��� >2 ��� b1$� H	��.

+��)� ;'�65 
]���@� [

Revaluation  

:� %	�7� +�2;4 ����4 	����- ��2 +���@�$G�.

;'�65 /!�0� M�0��
+����� )-��(

;''���� ������� 
]7J[

Re-measurement   of the 
net defined benefit liability 
(asset) 

 

:"� "	(��:

)�(�$���
�	�(G� 
8��'$�	 H��(.

	)H("�= �-
��$� \$�2�$� ���2��� ��2 ��Z�$� %	�� ��� �8��$�
 �����$� ���@�$� ��@�$� �)�� ��� �8�	�$� �)��)%��. (

	)[(\$�2�$� ���2��� ��2 %�7� K� 
�;D� �) +�
��*� b�
�� �8�	�$� �)�� "�= �-
��$� ���@�$� ��@�$� �)�� �

�����$�)%��(
����6�� 

]���@� [
Recognition 
 

:����� 	 �4
�� �14 %'�$� ��8�� 	� ����@��$� �) ��2$� [�

���$� K�
�� ��2$�	"�(��� ��$��$� K�
��G� 
�����2 :

)�(���2��� �������� ����� �)�� ,�	��$� "� "�( �14
�D���$� "� 	� �$4 >2 ��2�
�.

)H(� ���� 	� ���(� >$ "�( �14 �;$� "� �-
�2 ������ "(�.
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����� ;��'@� '��!� 
]��[

Key management personnel  

:���'��$ ��$	8��$�	 ����$� "	(��� "�1$� U�'�7� � 
 	� �
��2� ��
�2 �D���$� ����� ��� �
���$�	 >�-	�$�	

 
��� .� 3$1 <&��� �
��2� 
�C)G 	� <��1���� "�( :�	� (
�D����$ .

/
>�� ��&���� 
]�C[

Reverse Acquisition  
 

:��� ��$� �D���$� �  �����$� �D���$� >�) "	(� :����� ����� � 
����(�� �	� U�� :�����	01�$ �
���$� �D���$� "	(�

 3$1( 
�7� "	(� ��	 I �����$� �D���$� �  U��$�–��� 
%�;�$� %�2�–�2 ���' �D��� �	� ����� +�2��
� %�

 ��8�����2 ��
	2$�2 ��-�� ���� 
*�� �D��� �	� ��2-	�2
 ��
	2$�2 %�-��$� ��� ��$&' "� ����	( 3$1	.

+������ 
]�J[

Liability  

:	 �) +;�� /���� "� #��� �D���$� ��� %�� ��@�$�
 �
�	�$ �-
�' +�)�� /	�� >��	�� H���� b1$�	 �=��$�

��� ,)��� ���=�������.
+������ 

]���@� [
Obligation 
 

:%���$ ��$	8�� 	� H-�	 	  	����� ��
�2 :�)	$� ."B(��	
 HB���� 	� �@B�� �B�$ �-���( <��	��� �2�� "� +���@�$&$

 ���
�� .%�B��7� �B�
��� "� 3$1( +���@�$G� D��� ��(
�����$� 	K
�$� 	- %���� +��&� ��� Z���$� �) �2C
$� ���

 �$��� ��
�2 K
��$� 	�.
/&��D��� +������ 

]7=[
Insurance liability  

:�� H-	�2 "��D�$� �(
�$ ��@��$� �������$� +���@�$G� �)��
 "��D�$� 

/�>��� +������ 
]�J[

Constructive obligation  

:	 ��@�$� ��$� �D���$� +�)
�� "� D��� :
)�(�; ���	� ,��	 "� "� 	� �2��$� +��
����$ <�)	 ��2

 ����� ,��	 "� 	� �D����$ �����$� +�����$� ,��	
 %2� ���� 
�*�$ >�) +
�� �� �D���$� "	(� ����

 ����� ��$	8��.
	)H("$ .1$� :@-�$ ,�	� "�	(�2 �D���$� +��� 3$1$ �-���

 +��$	8��$� 01  :&'� 
�*$� >�����.
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4&�&�)�� +������ 
]�J[

Legal obligation 

:"� D��� b1$� ��@�$G� 	 :
)�(��)����=$� 	� ���
�$� >�	
� %&' "�.(
	�)H(�8�=� �(�.
	�)[("	���$ 
'S ��2��.

/����� +������ 
]��[

Financial liability 

:��4 "	(� ��@�$� .� 	  :
)�(<������� <���@�$�:

)](�����$ .
'� �D��� �$4 
'S �$�� %�� 	� ����$�.
	� )P(.
'� �D��� ,� ��$��$� +���@�$G� 	� %	�7� �$��2�$

 ����� 
�C �) A-
7� ��� "	(� �	
� H-	�2
 �D���$�.

	�)H(��(��$� �	� +�	�� �) >��	�� ��� �� 	� ���� ��
"	(�	 ����1 �D����$:

)]("	(�	 +����$� 
�C "�c	�"	(� �� c�D���$� 
�	� +�	�� "� 
�*�� ��� �&���2 >2-	�2 ��@���

 ����1 �D����$ ��(��$� 

	� )P(���� ����c�� �� 	� c
�C .
'� �
�2 ����	�� 
%2�� I 
'S �$�� %�� 	� ��$� "� +2�; \�2� �$��2�

 �1�$	 I ����1 �D���$�2 ���'$� ��(��$� �	� +�	��
�	�$� "d) L
*$� +����=$� 	� +�
��'$� 	� 

�D���$� ��(�� +�	�� "� ���� ��� ��� 1�	���&$
 +�	�� 
2��� ���� .� "� ���� \�2� %2�� �����
 	� +�
��'$� 	� �	�$� �D���$� +=
� �14 ��(��
 +�	�� �8) N��$ "��$��$� 3&�$� ��� +����=$�


�C ��(��$� ����2 H����$�	 �2��$�2 ����$�.�1�$	 
���(��$� �	� +�	�� "�=�� G <�=�� L
*$

 ����4 ��2 �����$� ��$��$� +�	�7� �D���$�2 ���'$�
 +�
��$ <�2� ��(�� �	� +�	�D( �2	2�$�	 ,�2$�
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"]^�"	"]^H"�D���$� ��� L
�� ��$� +�	�7� 	�
��@�$� �)�� �) ��2���� ��� 
'S K
� ����2 

$�	 �����$� ��� �) �D���$� %	�� +�	�D( �2	2�
 +�
��$ <�2� ��(�� �	�"]^["	"]^�"��$� 	�

 ��2���$� �����$� 	� �&��&$ �	� ����� �  "	(�
����1 �D���$�2 ���'$� ��(��$� �	� +�	�7 .

-������ +������ 
]�J[

Contingent liability 

:)�(��� K	�	 ��=�� /���� "� D��� "� "(�� ��@�$� 	 
(D� ��2��� /�� /	�� ��� 	� /	�� ��
� "� 0��

�(J� 
�C	�D���$� �
��� +�� >��(D2 "	(� G .1$�.
	�)H(��� �$	 �=��$� �) /���� "� D�� %�� ��@�$�

 >�7 >2 K�
�B�G�:
)](,)����$ �-
�' �)�� 3��  "	(� "� ,�	��$� "� N�$

��@�$G� �1  ��	��$ �D����$ �������G�.
	�)P(GN��� "(��>���� ����� �����G� "(�� ��
�2 

��)�( 
	�2.
��	��L00�� ��00�������

 ���K��� 
]�F[

Deferred tax liabilities 

::+�
��$� �) � ���� ����� ��$� %'�$� H8�
= ���� � 
���J� ��2�
= �	
�2 ��2�
�$�	 ���2���$�.

/6����� W��&@� 
]7�[

Agricultural produce 

:�D����$ ��	��$� %	�7� "� �	��� #��� 	 .

����� ��# ��2&9� 
]F�[

Relevant activities 

:��� N	��� %(�2 
;J� ��$� ��2 
�;���$� ��-$� +����� � 
� �8�	�.

���P�
�� ��2&� 
]F[

Investing activities 

:7� ���2�B��	 :�B���� ���B�� �  %B-7� �B��	� %	B�
��G�	����$� �(� �) %'�� G ��$� .
'7� +�
��;.
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-�A2��� ��2&� 
]F[

Operating activities 

:���B�7�	 I ���B���$ ��
�e$ �-���$� ����8
$� ����7� � 
%�	�� 	� 
��;��� ����� %;�� G ��$� .
'7�.

-������ ��2&� 
]F[

Financing activities  

:#��� ��$� ����7� �  �	� +��	(�	 �-� �) +�
��*� ����
 �D���$�2 L�
��G�	 ��(��$�.

'0006�� ��L000)&�
 �)��
�� 

]F�[
Past due 

:�	B� G ����� �������� ��	� �=�� �� ��$��$� ���7� "	(�
 ���7� ������ %�� ����� ,)�$� :�
-d2 %2��$� K
�$�.

(S$@� 
]��[]7�[

Depreciation  

:	 $�,�@	� 3& e$ ��2�$� ����$ �Z���$� %�7 
B��$� ��� 

��$� �-����� >$ .

��	
&�� ���$9� 
]���@� [

Materiality 

:�B���
�� 	� ��)1� "�( �14 ��2�� ��� � +�1 +��	���$� 
2���
 '��B�$� � 1'�� ��$� �������G� +�
�
$� ��� 
;J� �� "	��

��$��$� �8�	$� ��� <�������.
'���@� 

]��[
Revenue  

:'��$� �������G� ,)���$� �)�� �$��-4 	  %&B' �D�B���$ ��
 ��$��$� �
��$�	�����$� ������7 �D���$� ��
��� "� D��� ��$� 

	K&B'2 �B�(��$� �	B� �) ����@ +�)��$� 3�� "� #���
%��$� N�
 �) "�(
���$� +�� ��� "� �-���$� +����@$�.

��L�@� �� 
]�[

Notes  

:�8�	$�B2 >B=
� �� �� �$4 �)�=��2 +��	��� ��� .	���
 ��$��$�)�$��$� @(
�$� ��8��–%'�$� ��8�� –%'�B$� �B�8�� 
%���$� –����$� +�)��$� –��(��$� �	� �) 
�*�$� (��B�	

<���=	�	 <��
� +���=����8�	$� 3�� �) �=	
��$� �	�2�$ .
8��	9� 

]�7[
Research  

:�B���	 H��B�(4 %-� "� ���'� ����� ���
�	 U�) � 
 ����- ���) 	� ����� �)
��.

���A� +�� ?#�� '&	��X
]�B[

Hedged item 

:�B��	�� +&��B�� 	� �B(J� ��2�
� 	� ��@�$� 	� %�� 	 
 +�B���� �) 
��;��G� �)�� 	� %����G� "� ��$�� �-
�2

��2�-�	��$�:
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)�(L
�� 	� �B$���$� �B��$� �) 
�*�$� 
��'�$ �D���$� 
���2���$� ����$� +�)��$�.

	)H(� ����� �� 0
��'� ���*� +�� ��2 ���� ���)	����
 "� +�
�$�"Of"�$4"fR"	"B� +�
B�$� � �B���

"+�Qf"�$4"+�]g] "+�� ��$� �	�2$� K�
��$ <&����
� 
��'� ���*�. (

�	��� ��# '�00&	�� �00
 ��')&�� 

]�7[
Monetary items  

:�B�$� �D�B��$� +���@�$�	 %	��	 ��2 Z����$� ����$� %���
 �B�2�� 	� �B���$� "B� ��2�; +���	2 ,)�� 	� %��� K	�

������$.

��$K��� O��D��� �����	
]7J[

Qualifying insurance policy 

:<�B)
� %B;�� G "��D� �(
� � 
��� "��D� ���$	2 �  �1 

���� �) K
�� 	  ��( ��$��$� �8�	�$ ����$� �D���$�2 ��&�

 ��
 .
��$� �2����$�)]_" (.	1 K�
�7� "� 6��)��
��&�$� "��� ��2 ���� ���$	2$� �8�	� +��( �14:

)�(<�2� "�����$� ���@� %�	�� 	� ����$ �) �����'��� "(��
 ����� ���@� ��Z�$.

)H(� ��8��$ ����� +��$ ��$��$� 
�
���$ ����$� �D���$ )���
N&)�� �$�� �) (�14 G4 �D���$� 01�$ � ���� "(�� G	:

)](�B�2���� G ��B8�@ <G	�� %;�� �8�	�$� 01  +��( 
"����B�$� �B��@� +���@�$� ,��-2 :�)	�$ ���$	2$�

 ���$4 
���$�.
	� )P(�D�B��$� 01B�$ �B8�	�$� 01B  �
 "(��$� "� "�(

	��$ %��$�2 �����$� "�����$� ���@� "� ��=�.
��&��@� R���� 

]�C[
Acquisition date 

:�B�� %	�B�$�2 �����$� �D���$� >�) +��� .1$� ?�
��$� 	 
 �����$� �D���$� ��� �
���$�.

M��)�� R���� 
]7C[

Measurement date 

:+�	�7 �$���$� ���$� N��� >�) ��� b1$� ?�
��$� ��(��$� �	�
 I
����$� �1  L�
C7 ��	���$� 	�B�$� +&��B���$ �2��$�2

 
2��� ��;��� +���' "	��� "�� � 
�C	 "�����$� ,� .
-�
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.
B-� ��$� +&�����$ �2��$�2 IA��$� ?�
�� 	  N��$� ?�
��
 "�����$� K&'2 K�
�� ,�)+���B' "	��B� "�1$� 38$	�	

��;���( N��$� ?�
�� "	(� I�D�B��$� %	�B� ?�
�� >��1 	
���'�$ 
'9� K
�$� ���� 	� ,��$� ���.

1&��� R���� 
]7C[

Grant date 

:
'S K
� ,� �D���$� >�) ���� b1$� ?�
��$�)3B$1 �B) ��2
"�����$� (�B�� ���2� +��	)�� ��� ��8�� ������ :�
-4 ���

 �B�) �B$4 
B'9� K
�$�	 �D���$� %�	� ��� 3$1	 I����
�?�
�B� �B) �D���$� %	'�	 I������$� �	
�	 ��(�7 3
��

 	� �W�� ����$� ��� %	��$� �) ��$� 
'9� K
�$� �$4 A��$�
 �B�(�� �	B� +�	�� %(B� �) 	� .
'� %	�� %(� �)
 U	���$� �����G� �	
� :������ ��� "� ���
� I�D���$�2

 �-	 "4 I����� .�����$ �W�=�' ����G� �1  "�( �14	 	� �)�	�
 ������)"�� ���$� %2� "� %�;�$� %�2� ���(?�
�B� 
2��� I

�����G� 	� �)�	�$� ��� %	��$� ?�
�� 	  A��$�.
-��69� :���� 

]�C[
Business combination  

:�B����$� �D���$� %	�� >2-	�2 ��� 
'S /�� 	� ������ 	 
 ��7� ����� "� 
;(� 	� ���	 ��� �
���$� ��� �B���	 %�

 <������ +&����$� 01  ��� "�B��$� [����G� "	�"[���B��
"��	����$� "�
�	$� K�
���$ <�2� %���� +����-2 <�=�� � 	
 
���� �))PQ.(

��)00
@� �� �00������
+�%�� 
���	
& 

]�[
Material omissions or 

misstatements  

:��$� �1  "�( �14 �� �$�� �) <���  
2��� ��B��� 	� K�
–
<����-� 	� <��
���–�B�� ����� .1$� 
�
$� 1'�� ��� 
;J� 

�B-�	 �B��2� ��� ��2��$� ��� 7� �����	 I ��$��$� �8�	$�
 I ���;�$� +G��$� �) ��'�$� �(�$� .��	 		� ���2� 
2���

 �B�� 7� ��B�� �B�$� %��	�$� "� <��� �� &( 	� ��2$� �-�
��2��$�.

�����T����� -� 
]7�[

Biological transformation  

:	��$� K�		 	��$� +����� "� "	(��	[�����	�B�$�	 
;�(�$�
 b	��$� %�7� �) ���	� 	� ���( +�
�*� ���� #���.

��')&�� ��)!'��� 
]F[

Cash flows 

:�-
�'$�	 ��'��$� ���(� �) ��	 ����$� +�)��$� � .
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Expected Cash flows 

:%����$� A-
�$� ��	��$�),B�@	��$ �2���$� ��	��$� b� (
���2���$� ����$� +�)���$.

���
��� 
]7J[

Settlement  

:	 ���	��$� +���@�$G� %( �*�� ������ �  ���(�$� ���2���$�
 �$� ��Z� H-� �
)	��$� ���@�$� L�2 	� %($ ���B��$� �B��@
 "� �2��� 	� �$4 ���@�$� "� T	)��$� K&'2"����� "�B= 

��
�	�(G� +�=�
�)G� ����=�� ��$�	 ��Z�$� �	
�.
 �	���� ;'�65 ����
� 

]�[
Reclassification adjustment

:
8��'$� 	� 6�2
7� �$4 ��2�	2� ���� ��$� \$�2�$� � )�B�8��
%'�$� (	 ��$��$� �
��$� �) %'�$� �) ��2 K
��G� �2� ��$�

�2��$� +�
��$� 	� ��$��$� �
��$� �) 
'9� %���$�.
 �	����/���� ��U 

]�[
Impracticable applying  

:+�2����$� ��� ��2�� ���"���� 
�C "�D�B��$� @-�� �����
>�2��$ �$	��$� +��	�-�$� %( %12 ��2 >�2�� "�.

 �	����/�	)�
��� 
]�[

Prospective application  

:��2����$� �����$� �) 
��*��$ 	�B) 
��*�$� 
�;D�2 K�
��G�
��� ���) H��
�$� ��� %;��� ��2����$� +�
���$�:c

)�(+&��B��$� �B�� ����-$� ��2����$� �����$� ��2�� 
	/���7� 	?�
�B� �B�2 D��� ��$� .
'7� K	
Z$�

 �����$� 
��*�.
	)H(K�
��G� �B) �2B����$� 
��B�$� �) 
�*�$� 
�;D�2 

��$��$� +�
��$�	
��*�$�2 �
;D��$� ���2���$�.
/�� �PD	  �	���� 

]�[
Retrospective application 

:B��$� �B�� ��B��-$� ��2B����$� �����$� ��2�� 	 +&�� 
	/���7� 	�2�� �����$� 01  +��( 	$ ��( .
'7� K	
Z$�

 �
���� ���2.
������� 

]�7[
Development  
 

:	� �B�' ��� K
���$� "� � 
�C	 /	�2$� #8��� ��2�� 	 
 .
 	B- %(�2 "��� 	� ���- [���4 ���� L
*2 �� �����

��	�$ 	+���B' 	� ���B�� 	� +����� 	� +�-��� 	� +�	��
 .
�-� ���� ��� [����� �) :�2$� %2� 3$1	.
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Joint arrangements 

:�(
��� �
��� ����$ 
;(� 	� "�)
� "�2 ������� � .

O00�  00�	���� �#00�
������ ����&�� 

]�[
Impracticable  applying 

:�B�� 
1B��� ����� ���� 
�C +�2����$� ��� ��2�� 
2���
 �1B  �) �$	��$� +��	�-�$� %(2 ���$� ��2 >�2�� �D���$�

"D�$� .� 
1��� ��	 �B) 
B��*�$� ��2�� �����$� �����$� "
��-
 
;D2 L
�$� ����4 	� ��-
 
;D2 ��2���� �����

����� 3$1	 ����� �
�) "� D�' A����$ :
)�(���B�4 	� �B�-
 
;D2 ��2��$� 
�;S ����� "(�� G

��-
 
;D2 L
�$�.
	�)H(�	-	 ��-
 
;D2 L
�$� ����4 	� ��2��$� H����

� +��( ��� +�=�
�)��
��$� 01  �) �
���� ��� >�� .
	�)[(���B�4 ��-
 
;D2 L
�$� ����4 	� ��2��$� H����

 @B���� %����B�$� "B� "�B(	 ��B$� "� ���  +�
���
 "� ���	=	� �
	�2 +�
���$� 01�2 �����$� +��	���$�

��$� +��	���$� "� � 
�C:
)](?�
�B� �B) �B�8�� +��( ��$� K	
Z$� "� �$�� ���

��G���BB$� 01  "� 6��)�� 	� N��$� 	� K�
.
	)P(��B���� �B� ����� ����� "	(� "� "(��$� "� "�(

�2��$� �
��$� 01  "� ��$��$� �8�	$� 
���4.
 ا���!� ت

]��[
Compensation  
 

:�2����$� 
���� �) ����
�� �� ��( "�����$� ���@� %( "�=��
 .
��$� ��
)`f(.	� T	)��$� %2��$� T�	�� �)�( � 	

 +���' %2�� �) �(
�$� "� �2��� 	� �(
�$� ����	2 ���$�
 "� �2��� T	)��$� %2��$� 3$1( "�=��	 I�(
��$ +���

 "�=�� �1 	 �D���$�2 �����$�	 �=2�$� �(
�$� :c

)�(+�2�
�$�	 
	-7� %;� %-7� �
��� "�����$� ���@� 
	���$� �� ��� +�@�-7�	 ������-G� +����D�$� �) �D

 +���@	�	 ��	)��$� ��=
�$� +�@�-��	 ��	)��$� ��	��$�




	 ا������������٩)أ( ���	 ١٥٨ ا���د–ا�� ��� ١٤٩٩ ٢٠١٥

+V)�(�$�	 6�2
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�
��$� ����� (����$� 
�C ���@�$�	)I ����$� ����
$� %;�

 	� ����-�$� +���'$�	 ,��$�	 I %���� ����	 I "(�$�
�����$�(.

	)H(����$� ���@�	 +�����$�( "�����$� ����	 M��� ��Z�
 ��2 ����$� ����
$�	 ����$� ��� "��D�$�	 .
'7�

����$�.

	)[(+�@�-�� ���=�� %-7� ���	� .
'7� "�����$� ���@�
 ���@� 	� .
'7� %-7� ���	� ���@�$� 	� %-7� ���	�

2
7� +���@	� 3$1(	 %-7� ���	� @-�$� +V)�(�$�	 6�
 ��-J�$�)%&' %��($�2 � ���� ��� �$�� �)]P
�� 

�
��$� ����� "�.(

	)�(���'$� :���4 %2�� 

	)B (��(�� �	� 	� U�� %(� �) +�=�	�� ���@�.

��'00)��� /00! �00��A���
 /	
����� 

]�[
Change in accounting 
estimate 

:$4 	� %�� .7 ��
�)�$� ���$� %���� 	  �B��� %���� 	� ��@�
 %�� .7 .
	�$� 3& �� 	
��B� "B� %��B��$� �1  D���

 �$��$� K�	�$� 	�B��	��$� ���2��B�$� ,)���$� 	+�B��@�$G�
 %	�7�2 ��2�
�$� 	+���@�$G�.	+�
��B�$� �) 
��*�$� D���

 +��	���$� "� ��2����$� 	����-$� +�
	��$� 	��� &) �$��$�2
� +�
��*�$� 01 :��'7 <�����.

-)&�� ����>� 
]F�[

Transport costs 

:�$4 �$��$� >��	� "� %�� %�$ � �2(� ��� ��$� K�$�(�$�
 ���8
$� �	�$� )��2�-�4 
;(7� �	�$� 	�. (

E�3��� ����>� 
]7�[

Cost of disposal  
 

:�$�2 �
��2� ����� ��$� ��)�=�� K�$�(�$� � 	 %�� "� U�'
�	 	����$ ��$	� �� +�)	
��	 %�	��$� K�$�(� ���2��� ,� 

���'�$� H8�
=$�.
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Cost to sell 

:�B) K
��$� �$4 
��2� %(�2 .@�� ��$� ��)�=�� K�$�(�$�
 %	�7� "� %�� )���� U�'�$� .
�-$� ��	�-�$� 	� (I

%�	��$� K�$�(� ���2��� ,�	��%'�$� ��� �2�
=$� +�)	
.
����>� ������� 
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Transaction costs 

:	� 
���4 	� :�����2 �
��2� ��2�
�$� ��)�=�� K�$�(�$� � 
��$� +�)	
��$� �  	� I �$�� ��@�$� 	� �$�� %�� ���2���
���7� ��2��� 	� 
��� 	� "�� �$ 	$ �������$ �D���$� "(� �$

��$��$�.
��>� ������� �� 

]F�[
Transaction costs 

:� %�� ,�2 K�$�(� ���8
$� �	�$� �) ��@�$� %� 	)�	�$� 	�
 ��2�-�4 
;(7� (K
���$ �
��2� �2	���$�	 ��@�$G� 	� %�X$

 ��@�$G� %�	�� 	� %�7�2.
"��$��$� "��
�$� ����� �2���	"

)�(01B�$ �B�@G "	B(� "�	 ������$� "� �
��2� #���
������$�.

)H(%B�7� ,�2 
�
� 1'�� �$ 	$ �D���$� � �2(�� "(� �$
 ��@�$�� %�	�� 	�)	 ��( ,�2$� K�$�(� 
�
C ���

 .
��$� �2����$� 
���� �) ����)`P((
�<�>��� 

]��[]�7[]7F[
Cost  

:�B$���$� ���$� 	� ��	)��$� ���(� �) �� 	� ����$� \�2� � 
 � .
'� +��	)��$ "B� %�7� ��� %	��$� %-� "� +��

 �B�� %B�G� �1�$ H��� ��$� ���$� 	� >8���4 	� >8����4 %-�
 "B� 
B'S 
�B���$ �����$� �	
��$ <�2� �$	G� K�
��G�
 �2����$� 
���� %�;�$� %�2� ��� I��
��$� �2����$� 
�����

 ��
 .
��$�)`Q(���� ��� ���2�$� +��	)��$�.
V������ �<�>� 

]�F[
Borrowing costs  
 

:�8�	�$� �  	�B-��� �D�B��$� � �B2(�� ��$� .
'7� K�$�(�$�
%�	�7� L�
��G.

��3������ �<�>��� 
]���@�[

Historical cost 

:W:��2 ��� N��� N��� �  .��$� \�2�$�2 %	�7 %�-�� >��� 
��� ��$ �$���$� ���$�2 	� ,)� .1$� >�(� �) �� 	� %2��$�2 �
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����� %	��$� ?�
�� �).	�B� �B� ���2 +���@�$G� %-��
 K	
Z$� L�2 �) 	� ��@�$G� %2�� >�&��� )H8�
= %;�

%'�$� ("� ,B�	��$� "B� .1$� ���(� �) �� 	� ����$� \�2�2
 �D����$ .���$� ����$� "�= ��@�$G� ����$ ,)��.

������� �<�>��� 
]���@� [

Current cost 

 

:����$� �(� �) �� 	� ����$� \�2� �  	>B�)� HB-� .1B$�
 
B=��$� +�	$� �) >�;��� �� 	� %�7� N�� ��� %	���$
 �B��(� �B) �B� 	� ����$� "� ��'�$� 
�C \�2�$� �  	� 

	
=��$� +�	$� �) ���� ����$ H	���$�.

������� ��'3�� �<�>� 
]7J[

Current service cost  

:� �B�-��$� �����$� ���@�$� ��@�$G ��$��$� ���$� �) ����@$� 
��$��$� �
��$� �) %���$� ���' "�.

�)	�
�� ��'3�� �<�>�
]7J[

Past service cost  

:�B��'$ �����$� ���@�$� ��@�$G ��$��$� ���$� �) ����@$� � 
 B�$��$� �
��$� �) �-���$� �2��$� +�
��$� �) "�����$� "B� �

	� �B��'$� ����� ��2 �� ���@� �) +&���� :�
-4 	� %�'�4
 ���'$� ���(� "	(� ��	 I %-7� ���	� .
'7� "�����$� ���@�

 ��2�-�4 ��4 �2��$� )%�'�4 ��� /�� �����B�� 	� ���@�$� (	�
��2��)��8�$� ���@�$� L��'� ��� /��. (

�>�%�
00��� �00<�>���
 �� /��000��� -000�N�

��� /����� +��� 
]�B[

Amortised cost of a 

financial asset or financial 

liability  

:��� �$��$� ��@�$G� 	� �$��$� %�7� ��2 N�� ��$� ���$� � 
 <�)�=B� \�2�$� %�� ���� ����� <����� >2 �$	7� K�
��G�

 ,�-�$� 3&���G� >�� <��	�'� 	� >�$4)�B�
� ���'�B��2
 � 
�� ����$� ��8��$ (����7� ���$� "�2 �	
) ��7 	�) ���$�

 %�7� ���� �) %&��=G� 
8��' <����� �����G� ?�
��
 %�����$ ��2$� ���2�� ��� ��-�	�$ 	�)"B� 	� �
��2� :�	�

U�'� %&'.(
-������ 

]��[
Funding  

:H��� ���J� "� %��� �	��� �$4 %	�7� %�	�� 	 
$1	 %��$�����$� ���@� ����$ ���2���$� +���@�$G� ��2��$ 3.
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Exploration for and 
evaluation of mineral 
resources  

:"����$� 3$1 �) ��2 �������$� �
�	�$� "� /�2$� 	%	
B�2$�
	���2�$� @�*$� 	
�C ��;���$� �
�	�$� %	�B� ��2 ���-��$�

 ����� ���� �) H����$ ���	��$� �	�$� ��� �D���$� 	3$1(
 ����$� .	�-$� ����� 	�
	B�$� [�
'�B�� "� ��
�-�$� ��8��$�

������$�.
���2�� O�P 

]��[

:��$� �) ����$� "�;$� 	 %���G 
-D���$� �$4 %�7� ��(�� 

�-D�$� ��� ����� �).

�)�P��� -��� 
]7=[

Policyholder  

:�B) "��D�$� �� H-	�2 L�	��$� �) ��$� >$ .1$� K
�$�
 0�= "�J� /�� T	�	 �$��.

+����� 8'��� 
]�J[

Obligation event 

:b1$�	 ��(� 	� ��	��� ��@�$� ��' �$4 .�J� b1$� /��$� 	 
 ��	�� G4 �D����$ ����	 %��2 �	-	 ��� >��� H�
�� �1 

��@�$G�.
"'L O�K��� 8'��� 

]7=[
Insured event  

:"��DB�$� �B� HB-	�2 >���*� ��� �(J� 
�C ��2��� /�� 
	"��D� 
��'� >�� #���.

'����� 
]7�[

Harvest  

:%�7� ���� K��4 	� b	��$� %�7� "� [����� %�) 	 
 b	��$�.

;D200&� 400! ��00���
?�3� 

]FF[
Interest in another entity  

:�B$4 .
B'� �D��� �) ���$� 
��� I 
����$� �1  L�
C7
�B�$� �D���$� L
�� ��$� �������$� 
�C	 �������$� �(
���$�

.
'7� �D���$� :��� "� �-���$� �8�	�$� �) +2121� ."B(��	
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� "� %�;�$� %�2� ��� .
'7� �D���$� �) ���$� +�2;�

+�	�� 3&��4 �$4 �)�=��2 �1  "��$� +�	�� 	� ��(��$� �	� 
�$	��B$� �B��	 %B�	��$� 
�)	� %;� .
'� �(
��� %�(��

+����=$�	 "���8�� @�@��	 .�B�$� %8�B�	$� "�=�� � 	
1	B�� 	� �(
��� �
��� 	� �
��� �D���$� ��$&' "� "	(�

.
'� �D��� ��� 
;J� ."	B(� "� .
	
=B$� "� N�$	
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Equity 

:�2��$� �D���$� H���� �� 	  �B)�( 6
� ��2 %	�7� �) 
+���@�$G�.

 �)�-��� 
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Removal rights 

:,�B� �B) >����&B� "� 
�
$� ,��� ��
-� �	� � 
+�
�
$�.

 �)�����9�/ �0)��� 
;���
��� ��U 

]�C[]F�[
Non-Controlling interest 

:
B�C 	� 
��2� %(�2 H��� G ��2�� �(
� �) ��(��$� �	�
 �7� �(
�$� �$4 
��2�.

�������  �)� 
]F�[

Protection rights 

:01B  3B���� .1B$� K
�$� U�� �����$ ����� �	�
 01  ��2 �2�
� ��$� �D���$� ��� ����$� 0:���4 "	� �	�$�

�	�$�.
��>����  �)� 

]�C[
Equity interests 

;��B�$ ��(��$� U�� ����$ ���� A����$� �1  ��'��� 
�
 ������ �) 3
��� �	� 	� 	=� 	� 3$�� 	� +V��� 3����


��;��G� 
���>��� 

]��[
Government  

:���	(�$� +�8��$�	 A$���$�	 +�
�@	$� ��2 ��� 	+�B�-$�
 ��$	�$� 	� �����$� ��;���$�.

'����� 
]���@� [

Neutrality  

 

:@���$� "� ��$��$� �8�	$� �) +��	���$� 	�'.


3���)�� -S��L� ;��
]��[]�7[]7�[

Impairment loss 

:,B�	��$� \B�2�$� "B� %�X$ ��
�)�$� ���$� �) ����@$� � 
>�� 0���
��4.
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Losses  

:�������G� ,)���$� �) "��� � 	"� �����2� �) K��'� G
.
'7� +�)	
��$�.

 ا�'� ا��دى �&�$��%
]��[

Dilution  

:�B) ���B�@$� 	� 6�2
7� �) ���$� H��� �) L��'�G� 	 
 +�	�7� "� L�
�)� "� �-���$�	 �
��'$� "� ���$� H���

 +�
��' "�	 ����	�� �� �� %�	���$ ��2�$�),�2$� /:�
�$� (��
�B�� ,� � 
���4 �� �� ������$� ���7� "�	 �����'��� ��

��2 ���'$� �	
�$� .
���3 ��'�@� ;'�65 

]7C[
Reload option 

:���'�B�� ��� ����� >��� ��� ���7� �) H���(&$ ���- 
��'
 �B) H���(&$ �2�� 
��' �) ��
���$� 
�� :�����G ���7�

���7�.
400! *�00��>�� ��00�3

 +%
9� 
]7C[

Share option  

:(G� �) I>��@$4 ��� ,� I��$� ���$� %��� A��� �� 	  H���
����� ����@ ���$ ������$ %2�� 	� +2�; 
��2 �D���$� ���� �).

رات ا�(�������)�������+ ,������&-
 ا��د�
 ا���� 

]��[
Put options on ordinary 
shares  

:�����$� ���7� ,�2 �) ��$� �������$ ���� �	� � 
����� �
�) %&' ���� 
��2.

 و�1ـ وا��/�!ق ا�$�رات
: 4, �23ـ�

]��[
Options , warrants and 
their equivalents  

:����� ���� :�
� �) ��$� ������$ ���� ��$�� +�	�� � .

-3'�� 
]���@� [

Income  

 

:�) ��2����$� �
��$� %&' �������G� ,)���$� �) ����@$� 	 
 	� %	�7� �) +����@ 	� ��'�� +�)�� %(�"��� �) 

D��� ��� +���@�$G� 3�� ��� ��(��$� �� �) ����@ ����
 �D���$� H���� +�� ���2 �����$�.

-3'���3Z� -��2�� 
]�[

Other comprehensive 
Income  

:K	
��$�	 %'�$� �	�2 %���)H�	2�$� ����4 +��	�� 3$1 �) ��2
 
8��'$� 	� 6�2
7� �) ��2 K
��� G ��$�	"%'�$� ��8��"��$ �2�

 	� >2����.
'7� ��
��$� �2����$� 
����� >2 A��� .( 
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��� �� 
'9� %���$� %'�$� �	�2 "�=��	:
)�(����$� ����4 L8�) �) U�$� 	� ����@$�2 +�
�*�$�

)��
 .
��$� �2����$� 
���� ,-�
)]g(
""��2�;$� %	�7� "��
 .
��$� �2����$� 
����	
)P`" (��	���$� 
�C %	�7�.(" 

)H(8��'$�	 H��(�$� ���@�$� �Z� ��� ��
�	�(G� 

�
��$ <�)	 �����$�"Q`�"�2����$� 
���� "�

 ��
 .
��$�)`Q" ("�����$� ���@�."
)[(��$��$� �8�	$� ��-
� "� �-���$� 
8��'$�	 H��(�$�

 �2�-� ����$ ��2�-7� ����$�2)�2����$� 
���� ,-�

 ��
 .
��$�)]`" (
���� �) +�
�*�$� 
;�

7� K
�$���2�-.(" 

)�(%	�7� ���� ����4 "� �-���$� 
8��'$�	 H��(�$�
 ,�2�$ �����$� ��$��$�).
��$� �2����$� 
���� ,-�


 ��
)P^" (��$��$� +�	�7� :N��$�	 K�
��G�.(" 
)0(+�	�� ��� 
8��'$�	 H��(�$� "� %���$� :@-$� 

.��$� �)��$� ���*� �) ���'���$� ���*�$�),-�

����$� 
���� ��
 .
��$� �2)P^" (+�	�7�

��$��$� :N��$�	 K�
��G�.(" 

-���� M�� 
]���@�[

Capital  

 

:%��$� N�
$ �$��$� �	���$� H-	�2–�
�;���$� %�	�7� %;� 
c�	� 	� %	�7� �)�� 	  �
�;���$� ��8�
�$� �	$� 	� 

�D���$� �) ��(��$�.	�$��$� �	���$� +V���$� H�C� ��2��
 %��$� N�
$.

%��$� N�
$ .���$� �	���$� H-	�2 	–���*��$� �
�$� %;� 
��;���$� �D����$ ��-����� ����$� 	 –%�;�$� %�2� ��� –�)

���	�$� [����� +���	.
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1	��� 
]���@� [

Profit 
 

:+�)	
��$� 6
� ��2 �2��$� \�2�$� 	  )+��	�� <&���
� %��$� N�
 ��� Z���$�<�2���� 3$1 "	(� ���� (%'�$� "�.

	����2 �) %��$� N�
 ��� Z����$ H	���$� 3$1 �	) \�2� .�
 �
��$�.

;��
003�� �� 1	�00��
 ��	
����� 

]�F[
Accounting profit or  loss 

:H8�
=$� :H� ��' %2� �
��$� �
��' 	� A2
 	 .

/	��L000�� 1	�000��
)��	��L�� ;��
3�� (
]�F[

Taxable profit (tax loss) 

:A2
 	 )�
��' (�2�
=$� ,�
���$ <�2� ����$� �
��$� 
	��2�
=$� �
���� ���=� ��$� ���	$�	���� .1$�)�
��� (

%'�$� H8�
= >���� ���.

-�<�@� �
 
]�7[

Closing rate 

:K
�$� 
�� 	  ��$��$� �
��$� ����� ?�
�� �) �8��$� �Z��$�.

�
��W��3 
]F�[

Exit price 

:��@�$� %�$ >�)� 	� %�� ,�2$ >�&��� ��� .1$� 
��$�.

�
 -�3'�� 
]F�[

Entry price 

:������ �) ��@�$� %���$ �����$� 	� %�� :�
�$ T	)��$� 
��$�
 ��$��2�.

����� �
 
]�7[

Exchange rate 

:"�����'� "����� "�2 %��2�$� %��� 	 .

��� �
��/0Q����
'��
�� 

]�7[
Spot exchange rate  

:	  ������$ K
�$� 
������$� +���	$ b
	�$�.

-�9� �)
 
]7J[

Asset ceiling 

:%(� �) ��	-	� �������� ���@� .7 ��$��$� ���$� 	 
 ���2���$� +�(�
��G� �) L��'� 	� ��Z�$� "� +����
���

 ��Z��$ 
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�� 
]F�[

Power 

:��� 0
�� A��� ��8�� �	���$� +�1 ����7� >�-	� ��� ��$.

��'�@� ;'�65 ��
 
]7C[

Reload feature  

:+�
�B�'$� "B� ���� ���� ��� U�� ��$� ���$� ��B��-$� 
���7� �) H���(&$ 
�B� :����B�� �B) ���S ���'��� ���

 �2�� ���� �) H���(� 
��' �) ��$� ��
���.
?'��� +%
�� 

]��[
Ordering share 

:��(��$� +�	�� +�8) �)�( �	�$ <��$�� ���	� ��� ��(�� ���� 	 
.
'7� .

/
�
9�  �
�� 
]F�[

Principal  market 

:	� %�X$ ���7� ����$� .	���	 
2(7� �-�$� b1 �	�$�
 ��@�$G�.

��<& �P>9�  �
�� 
]F�[

Most advantages market  

:�	� %�7� ,�2 "� %	��$� ��� .1$� \�2�$� �Z�� .1$� �	�$
 "��2 1'7� ��2 ��@�$G� %�	��$ >�)� ���� .1$� \�2�$� "� %��

 %�$�	 ,�2$� K�$�(� 
�2��G�.
��2&��  �
�� 

]7�[
Active market 

:��) 
)	�� ��$� �	�$� � ���$��$� �	
�$� :
)�(� "���$� �	�2$� %;��� %����$� ��� ���) �	�$� �) .
	)H("���-�	����� 	 "�
��� �) �2C
$� ����$ "��8�2

���2� %(�2	 +�	 .� �) %����$� .
	)[(�����$ ����� 
���7� .

��2&��  �
�� 
]F�[

Active market  

:��@B�$G� 	� %�7� ��� +&����$� >�) ��� .1$� �	�$� � 
 
�
(�2 "��)�( �-�	 +��	��� ����$ 
����$� N�B�� �B�� 

����.

��	
����� ��
��
�� 
]�[

Accounting policies 

:i��2�$� �  	N�7� 	+��
���$�	 ���	$� �D���$� �	� ��$� 
����4 ��� ���2��2	��$��$� �8�	$� L
�.

/0�6 ;���
�� �0%��� 
�%�! ��P�
��� 

]F�[
Control  of an investee 

:�L
B��� ���B�� ��2 
�;���$� ��-$� ��� 
�;���$� 
���
 	� ��2 
�;���$� ��-$� ,� >�(�
� "� �-���$� �
�*��$� �8�	��$
 
�;DB�$� �B�� <�
��� "	(�	 I �8�	�$� 01  �) �	� >$ "	(�

��2 
�;���$� ��-$� ��� >���� %&' "� �8�	�$� 01  ���.
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;���
�� 
]��[

Control  

:�
�$� �  �D���$ ����*��$�	 ��$��$� +�����$� �) �(��$� ��� 
��� %	���$ 3$1	,)��� ������� "� .

�>��2��� ;���
�� 
]��[]�J[]F7[

Joint control  

:b����� ����� H-	�2 �(
��� �  �
���B�$ ���B� �B�� 
.�����4.	HB���� ���B�� �B) �(
���$� �
���$� �-	�

$� ��*��$� +�
�
��	$� �B�2�
�$� ��-���
���� ��$��$� +�
�

 :�(
�B$� "� T��-��2 �)�	� ����$�2 )"�1B$� K�
B�7�

 �
���$� �) "	(
���. (
����
�� 

]���@� [
Liquidity  

:
�B2��G� �) 1'7� ��2 H�
$� %2���$� �) ����$� 
)	� � 
 �
��$� 01  %&' ��$��$� +���@�$G�.

����	 :�	 �� ���2 �)�
 ;'����� 

]�B[
Regular way purchase or 

sale 

:����B� >�	
� H���� ��$ <�2� �$�� %�� ,�2 	� :�
� 	 
 %�B�$� ��	�� %&' "� 0����� ��� ���@ 
��4 %&' %�7�

 ��)
� 	� ����
 �
	�2 �����$�.

 �
�� ��2 
]7C[

Market condition  

:
���$� 
�� >��� ����� b1$� �
�$� ����(�4 	� ������ 	� I��
 �	�B$� 
��B2 %�B�� b1$�	 ��(��$� �	� +�	�� ��
���

 I�D���$� ��(�� �	� +�	�7 ��B� 
�B� ��� %	��$� %;�
 �B) H�B��(G� 
��'$ ����@$�2 ���$� �
�$ "��� \�2� 	� "���
 +�	�7 �	�B$� 
�B� ��� �8�� "��� K�  ���� 	� I����
 +�	�7 �	�B$� 
���7 
�J�2 �����$� �D���$� ��(�� �	�

.
'7� +V���$� ��(�� �	�.
O��D��� ;'�65 �>�2 

]7=[
Reinsurer  

:��4 �� H-	�2 �@��� .1$� K
�$� "�J�$� L�	��2 "��D�$� ��
 >���)
���$� "��D�$� ���� (�B$�� �) "��D�$� ����4 �� �)

0�= "�J� /�� T	�	.

�	���� �>�2�� 
]F�[

Subsidiary 

:.
'� �(
� ����� 
���� ��$� �D���$� � )�(
�$��7� (
<�=�� ��
)7� +�(
� %��� � 	.

�>�2�� �)�)2�� 
]�J[

Associate  

:� 
�;��� "� 
;J� 1	��$ ,='� �D���.
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 �)��
�� ���2 
]7C[

Vesting conditions  

:
B'9� K
B�$� A2�B� ��� � J������ H-� ��$� �	
�$�
 ����$� %�	�7� �&��G �<����c%	B�7� "� � 
�C	 c	�

�B� �B� H-	�2 I�D���$� �) ��(��$� �	� +�	�� �B�� �8
 ���� ��� ���2� +��	)�� .�	
B� �����G� �	
� �=�	

 �B��' ��� ����d2 
'9� K
�$� �	� "� �=�� ��$� ���'$�
 :��� K�� � :������ H���� ��$� :��7� �	
� �=� ��( I�����

 �����)
B2� �D���$� 6�2
� �) ����� ����@ %�;�$� %�2� ���
����� ����@ ���.(

20��� 4! (��2�� [��
(��2��� 

]F7[
Joint renter 

:"	(� 3
��� T	
�� �) K
� 	 >$�(
��� �
��� ���
�1 T	
��$� .

�>��2000��� ->0002
 ������3�� 

]7=[
Discretionary Participation 

feature  

:���B� 
�B��( ��)�=4 ���@� ��� %	��$� �) .����� ��
��	�=�$� ���@��$	��$� :

)�((�� "� %���� �B��@�$� �$�B�-4 "B� <�
�2( <�:@- %
�������$�.

	)H(������ ���� 	�B�� W:��2 ��$� H-	�2 ��)
� +��	�
 
���$� 
��� .

	)[(��� �������$� �����$� "� ��2�:
)]("B� ��B�� T	� 	� �	�$� "� �����2 ��	�-� :���

�	�$�.
	� )P(���$� 
��;��G� �8�	� 	/�B�� �B��$� 
�C 	�


���$� ��2 Z���� ��$� %	�j7� "� ����� ��	�-�.
	�)`(	� �	���B$� 	� �(
�$�2 ���'$� 
8��'$� 	� 6�2
7�

 ��$� 
���d2 �	� .
'� �Dk��� ���.
;�%2�� 

]�C[
Goodwill 

:��2���$� �������G� ,)���$� � �G ��$� %	�7� "� �8���$� 
� ����� "(��	%(�2 ��2 K�
��G���� ��� %( �
���.

/0! ���P�0
�� /!��
��2& /	&�� 

]�7[
Net investment in a foreign 

:	 ���� �)�� �) ��$��$� ���8�	� L
�� ��$� �D���$� H��� 
%	���2�-7� "��($�.
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operation 

������� -��9� /!��
 '6�)��� ������ 

]��[
Net assets available for 
benefit 

:� 	�� %'�� G ��$�	 >����@�$� ���� <��	�'� ��Z�$� %
��2 �����$� ����$� ���@�$ ��
�	�(G� ��$��$� ���$� ����=.

/!�� /!�� O� ;'��<��
+�����)-�� (�0������ 

;''���� 
]7J[

Net interest on the net 
defined benefit liability  

:�)�� �) �
��$� %&' 
�*�$� 	 �@�$��)%B�� (�B��@�$�
 +�	$� 
	
� "� #��� .1$�	 �����$�.

�000��)�� /!�000�
��'�'��
�� 

]�[
Net realizable value  

:<��B��� .��B�$� ���B�$� %&' "� ,�2�$ .
���$� 
��$� 	 
 ����4 ���@���� .
'� ���(� ��� 3$1(	 ����e$ ��
���$� ���(�$�

,�2$� �����.

/!�� +��0���)-0�� (
�;''���� ������ 
]7J[

Net defined benefit liability 
(asset) 

:�)�B� @	�-� ���2 
;� .D2 >����� ��2 L8��$� 	� @-�$� 	 
��B�$� %B��@B@B-�$� K
��	 %�7� K� "� �����$� �

>�D2 L8��$� 	�:
)�(�����$� ���@�$� ��@�$G ��$��$� ���$�.

<����� 

)H(�@�$G� %	�7 �$���$� ���$��
���)�� :&�� 

]F�[
Decision maker 

:"B� �
�B2� "	(� ��$�	 +�
�
$� ,�� �	� 3���� �D���
.
'� K�
�7 %�(	 	� %(	�.

���P�
��  �'�&� 
]�C[

Mutual Entity 
 

:�(
B� I %�B;�$� %�2� ��� "	
�;��� ��(���� G �D��� � 
 � %�� K�$�(� ��� 
��;��� �	��� 	� �(
��� "��D� �B��@� 	

�������B'� �B��2� .
B�
	"��D�$� �8�;	 ����$ H����$�2
 ���) "�(
���$� 	�.

������� �	��L�� 
]�F[

Current tax 

:����$� �����$� H8�
=$� ���� � )���
��G� (��2�
�$�
 �2�
=$� A2
$� �)��2)��2�
=$� �
��'$� (�
���$.
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Related party 
 

:2 ��&� ��$ ��$� �D���$� 	� >$ .1$� U'�$� 	  �D���$�
 ��$��$� �B8�	B�$ ����$�)��	B
����$� �1  �) ���$4 
�

 B2 "�8�	�$ �
���$� �D���$�.(" 

)�(�1�$ "�2
�$� ��8��$� K�
�� ��� 	� U'�$� ���
�14 �8�	�$ �
���$� �D���$�2 ��&�$� .	1 U'�$� 

U'�$� �1  "�(:
)](�D���$� ��� �(
��� �
��� 	� �
��� >$

 �8�	�$ �
���$�.
	� )P(�8�	�$ �
���$� �D���$� ��� 
;J� 1	�� >$.

	� )`(�
���$� �D����$ ����$� �
���� �) 	=�
 �8�	�$ �
���$� �D����$ �7� �D����$ 	� �8�	�$.

)H(��$�2 ��&� 	1 �D���$� ��� �14 �8�	�$ �
���$� �D�
 ��$��$� �	
�$� "� .� ���:

)](N�� �) :�=�� �8�	�$ �
���$� �D���$�	 �D���$�
 ��	�-�$�)��2�� �(
�	 �� �(
� %( "� ����2

"�
'9�2 ��&� �1 ����@$� ��2��$� �(
�$�	.(
)P(3
��� T	
�� �� ��� �(
� �  +V���$� ���

 .
'7� �D����$)$� "	(� "� 	� 	� ��� �(
� �D���
 >�) "	(� ��	�-� �) 	=�$ 3
��� T	
��

<�=�� 	=� .
'7� �D���$�. (
)`(K
�$� N��$ "�(
��� "��	
�� ��  "��D���$�

/$�;$�.
)R(/$�; K
�$ 3
��� T	
�� �  +V���$� .��4

/$�;$� K
�$� �1�$ ��� �(
� �  .
'7� �D���$�	.
)_(�� "�����$� ���@�$ ��Z� �  �D���$� ���'$� ��2 

	� �8�	�$ �
���$� �D���$� ��4 �) "�����$� A$��$
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�8�	�$ �
���$� �D���$�2 ��&� +�1 �D���$ .�14	
 
2���) "�����$� ���@� ��Z� ����� �  �D���$� +��(
 �D���$�2 ��&� +�1 �D��� %��$� �2
 �D���$�

 �8�	�$ �
���$�.
)^((
��� 	� <��
��� ����� 
���� �D���$� ��� U'� <�

 �) � 
(1 �
	)�(0&��.
)O(�) � 
(1 �
	 "�� U'�$ "�()�) (](0&��

 ����$� �
����2 <�	=� "�( 	� �D���$� ��� 
;J� <�1	��
 �D����$ )�D����$ �7� �(
�$� 	�. (

*00���� 400! ��00�
 (��2� 

]F7[
Part to a Joint arrangement

:� L*2 3
��� H��
� �) 3
��� K
� 	  "�( �14 ��� 
Z�$
>��� "� H��
�$� �1  ��� �(
��� �
��� >$.

��>����  �)� �)��� 
]�J[

Equity method  

:
��;�B�G�2 K�
��G� ����� :��2 ��� ��2���� ��
� � –
>8����� ���–%B(2 �B��(�$� 3�� %���� ��� �; :����G� ���(�2 

%	�� �)�� �) 
�;���$� H��� ��� �
�� 
��*� �(
�B$�
 ���) 
�;���$�.

���<�� ;'��<�� �)��� 

]�B[
Effective interest method  

:��@B�$� 	� �$�B� %�7 �(�����$� ���(�$� H��� ��
� � 
 �$��)��$��$� +���@�$G� 	� ��$��$� %	�7� "� ��	�-� 	�(

	
B�� 
��B� ��� �8�	�$� ��
�4 	� �8�	�$� K	
�� ,�@	�
$G� 	� %�7� �$��$� ��@�.

O�� +$��U� O������
 O��')� 

��P��� ���'3 
]7C[

Employees and others 

providing similar services  

:�D����$ ���'� +���' "	��� "�1$� ��
)7� 	��4)�(
B2���
 I��2�
B= 	� ���	��� L�
C7 "����� ��
)7� :GJ )H(	�

-	� ��� W:��2 �D���$� .�$ "	���� 	$ ��( ��
�$� +�12 ������
 	� I��2�
B= 	� �B��	��� L�
BC7 ����$ "����� �	��()[(

b� I"	���B�$� ����� ��$� 3��$ ��;��� "	(� ����$� +���'$�
 ��B�'��$ ��$	8�B�$�	 ����B$� U�'�7� 38$	7 "	(� "�
 3B$1 �B) �B�2 I�D���$� ����� �
��4	 �) �(��$�	 >�-	�$�	

��$� 
�C "�
���$�"��1��.
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]7J[
The return on plan assets 

:��8��$� 	  	+���@	����7� 	"� ��$	��$� .
'7� +���
���
��BZ�$� %	B�B��$� 
8��'$� 	� 6�2
7� �$4 �)�=��2 ��

���� <��	�'� ��Z�$� %	�� "� ���$� 
�C 	�:
)�(��Z�$� �
��� K�$�(� ��� 		�'� 3$1( ���� <�� 

)H(>��� ��Z�$� %2� "� ,)�$� ����� �2�
= ���.
/	��L000�� �*000��

);'��
��� *���L�� (
]�F[

Tax expense ( tax income) 

:��$� 	 B�$��-�� �B�$� �B'�� �BA2
 �)�� ����� �) %
�2�
=$�	 ��
�-$� �2�
=$�2 �����$�	 �
��$� �
��' 	�

��-J�$�.

���3��� ;�S6 
]F�[

Risk premium 

:
��B'��$ <�2�-� �	�$� �) "	(
���$� >2��� .1$� L�	��$�
 �B�$��$� +�)�B�$� �) %�D��$� �(D�$� ��� 
�' %��� %2��

� %�X$ ��@�$G� 	.
��'�$� %����2 3$1( ���$4 
���	.
���A200��� ����00)��

 (��0��� �!��	 
]7F[

Owner – occupied property  

:�� �  	� [�B���� �) ���'��&$ 3$��$� "� ��2 Z���� +�

��
���� L�
CX$ 	� +���'$�	 ,8�=2$� ��
	�.

��2&@� ')6 
]J[

Construction contract  

:"B� �B�	�-� 	� %�� :���� <����' >��
24 �� �� 	 
 "� L�2$� ��=�2 ��� ����� 	� ��=�22 �2�
� ��$� %	�7�

 $� 	� �����$� ����� ���'��G� 	� L
*$� 	� K8�Z	$� 	� ����
��$ �8���$� .

O��D��� ')6 
]7=[

Insurance contract  

:K�
�7� ��� >2-	�2 %2� �� )��D�$� �(
�"(����D� 
�'
 
'S K
� "� 
�2()��;	 %��� (L�	B�� �B�� ����G�2

 %���$��(J� 
�C "��� ��2��� /�� T	�	 �$�� �) ��;	 
)0�= "�J�$� /��$� (��;	$� %��� ��� <�2�� 
;J�.

�2�	��� O��D��� ')6 
]7=[

Direct insurance contract  

:"��D� ����4 �� "	(� G .1$� "��D�$� ��.

O��D��� ;'�65 ')6 
]7=[

Reinsurance contract  

:"��DB�$� +�(
� .��4 0
��� "��D� �� )�(
B� ���B�4
"��D�$� (.
'� "��D� �(
� L�	��$ )
���$� "��D�$� ���� (
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�B�$� �	�$� "� 
;(� 	� ���	 �� "� ��-��$� 
8��'$� "�
 ����� "�J�$� "��D�$� �(
� ���
��� )
���$� "��D�$� ����.(

')6/����� O��L�� 
]�B[]7=[

Financial guarantee contract  

 

:	 ��$� �.1$ ���B�� +��	)�B� :�
-4 
���$� "� H���� 
N��B� H2�2 ���� ��$� �
��'$� "� ��$� %��� L	��$

 �	
�B�$ <�B2� ������B�� ��� ��)� ���� "� ���� "���
 "��$� ���7 �$���$� 	� ����7� 

�	
& '��� �<�>���	 ')6
]J[

Cost plus contract  

 

::����� �� 	  -	�2 �	� .1$� K�$�(�$� ���
���2 %	��$� >2
 "� ��	8� �2�� �$� �)�=��2 ��$�2 �)
��$� 	� ��2 6	���$�

���� H���� \�2� 	� K�$�(�$�.

��6�!'� /�6 +��� ')6
 +%
� /�6 ��&	� 

]7C[

Share – based payment 

arrangement  

:
'S K
�	 �D���$� "�2 >��
24 ��� �����)%���$� 3$1 �) ��2 (
$A��� ���� ��� ���2� +��	)�� ��� ��8�� ������ �) %	'��

 "� .
'� %	�� 	� ���� %�	�� ��� �) ��$� 
'9� K
�$�
 �D���$� ���� 
�� N��� ��� �	� \$�2� 
�Z� �D���$� %	��
 A�B�� 	� I�D�B��$� �B) ��(��$� �	� +�	�� "� � 
�C 	�

 ��(�� �	� +�	�� �&��� �) ��$� 
'9� K
�$� �D���$� �) 
+�-	 "4 I�����G� �	
� :������ ���
�.

�
�� ''�� ')�� 
]J[

Fixed price contract  

::����� �� 	  ���$ ���� 
�� ��� %	��$� >�) �)�	� .1$� 
"B� [
B'� %B($ 	� 
��� %($ ���� 
�� ��� 	� %((

 ��$� 0��	� L�2 �) "�=�� �� .1$�	 �����$� 1���� +�-
'�
)����� �2��2 
���7� ����@ �.

;��
3	 -����� ')�� 
]�J[

Onerous contract 

::�)	�$ ��2�-� "(�� G ��$� K�$�(�$� >�) "	(� b1$� ��$� 	 
 %	��$� ,�	��$� �������G� ,)���$� "� 
2(� ��$� +���@�$�2

��$� �1  "� �����.
�')��� /���&@� ���� 

]��[]�7[ ]7�[

Useful life 

:"	(� "� ��4 	 :
)�(%�7�2 ��$&' ,���� "� �D���$� ,�	�� ��$� �
��$�.

	�)H(.
B'� �2���� +���	 ��� 	� [����� +���	 ���
 %�7� 3$1 "� ����� %	��$� �D���$� ,�	��.
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Foreign currency  

:���� K&'2 .
'� ���� .� � $ %����$��D����.

-0����� ���6)�0��6
'�)��(

]�7[
Functional currency  

:� $����� �������G� �8�2$� %'�� �����'��� ��� ��$� 
������� �D���$� ���) N
��� ��$� �����7�.

���6 V��� 
]�7[

Presentation currency 

:��$� ����$� � ��2 L
���D����$ ��$��$� �8�	$� .

�>��2��� ������ 
]F7[

Joint operation 

:�$�	 �(
��� ������� � ��
��� ����$ "�1$� K�
�7� ��2 
+�����	 %	�7�2 ��2�
� �	� ����$ ������G�2 �(
���

���@�$G�2 ��2�
�+������G�2 ��2�
�$� .
;���
��� ��U �������

]7�[
Discontinued operation 

:�
���� �� >����B� 	� >�) K
��$� �� �� ��4 "	(� �D���$�
,�2$� L
*$ >2 Z����(	:

)�(�B�)�
*- ���� 	� <&��� <�
�2( <��
�-� <��' %;��
+������$.

	� )H(�' �) K
���$ ���� ����	 ��' "� <�:@- %(��
 +������$ ��)�
*- ���� 	� %��� 
�2( .
�-�.

	�)[(�) � J�
� �� ��2�� �(
�����2 ����4 ��*2 .
;D2&��� ��&6

]7�[
Component of an entity 

:+�����$� 	� @���� "(�� ��$� ����$� +�)��$� �����$� "� I 6	=	2
����*��$�	�D���$� ��2 "� ��$��$� 
�
��$� ����4 L�
C7.

O��L��� ��&��
]7=[

Guaranteed element  

:��@�$� .1B$� ��$� �) >��� U�$� ��� ��	�=�$� ���@�$� ����2 
��
���'G� �(
���$� %(� ��� .	���.

 �)��
�� ;��! :���'$� �����G� �	
� �)�( :������ ��$&' ��� ��$� �
��$�
���� ��� ���2� +��	)�� ��� �8�� ��2.
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Vesting period 

����'�� ;��<�� 
]7�[

Interim period 

:%B�� �
�) "� ��
	� ��$�� �8�	� ���) 
��� ��$� �
��$� � 
����( ��$�� ��� "�.

 �!����� 
]�7[

Exchange difference  

:	  ��� ��-
� "� l���$� �
�$�"� "��� +���	$� "����� 
.
'� ���� �$4 ������'� K
� 
���D2 .

;'�����	 ���)��  �! 
]7C[

Intrinsic value 

:
B'9� K
B��$ �B�� ��$� ���X$ �$���$� ���$� "�2 �
�$�
)�	
� "	�2 	� �	
�2 W:�	� (I������B� 	� �B��) H��(� "�

 
��$�	)�-	 "4 (b1$�K	� 0����B2 
B'9� K
�$� �@��� 
���7� 3�� 
�Z� .%�;�$� %�2� ��� �	-	 ��� H���(G� 
��' 

��2 ��� �) ��
���]_I	�$� >���� �$��Pg�
B) \�2� I
����@$�2 ���$�_.

���K���  ��<�� 
]�F[

Temporary differences 

 

:�) +���@�$G� 	� %	�X$ ��
�)�$� ���$� "�2 �	
�$� � 
$� N��7�	 ����@��$�+���@�$G� 	� %	�7� 01�$ �2�
=I

	�) ��4 ���J�$� �	
�$� %;��� :
)�(�2�
=�$ ��=�' ���J� �	
):	� �  ���J�$� �	
�$

 K	� ��$��2�
=�$ ��=�' 6�2
� ����� H�
�� ��� 
�2�
=$� A2
$� �����)��2�
=$� �
��'$� (�)

���2���$� +�
��$�3$1	 ��	�� 	� ���
��� ��� ����� 
��@�$G� 	� %�X$ ��
�)�$� ���$� .

	�)H(��'�$ ��2�� ���J� �	
):��$� ���J�$� �	
�$� � 	
 H�
�� K	� �2�
=$� A2
$� 
��� L�'� +��	�' �����

)��2�
=$� �
��'$� (���2���$� +�
��$� �) 3$1	 ��� �����
$� ��	�� 	� ���
�����@�$G� 	� %�X$ ��
�)�$� ���.

-�<�� 
]7=[

Unbundled  

:�B���1 �  +��( 	$ ��( �� �� +��	���$ ��2����$� �-$���$�
����� <��	� %(��.

���3��� ���A� ����! 
]�B[

Hedge effectiveness 

:	� �B$���$� ���$� �) 
�*�$� 
;� L�	�� 	� :�*$4 �-
� � 
 �) 
�*�$� %&' "� 0
��'� ���*� +�� ��2$ ����$� +�)��$�


��'�$� ���*� ���7 ����$� +�)��$� 	� �$���$� ���$�.
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Identifiable  

 

:�14 ���-��$ %2�� %�7� "	(�:
)�(	� >��'
� 	� >��	�� 	� >��2	 �D���$� "� >��) "(��

0
�-�4 ��@�$� 	� %�� 	� �� ,� 	� 0�
��2 >$��2��� 	� 
� L*2 ����3$1 %�� �) �D���$� �2C
 "� 
Z�$.

)H(
BZ�$� L*2 .
'� ���	��� 	� ������� �	� "� #���
 �	�$� 01  +��( �14 ��� "B� ����) 	� ����	�� "(�� 

.
'� +���@�$� 	� �	� "� 	� �D���$�.
+%<�� ���	�)�� 

]���@� [
Understandability  

 

:����$ �����2�� ��� >$ ��$��$� �8�	$� �) �����$� +��	���$� "�
 "���'���$� �)
��2"�1$� �B)
��$� "� %	�� .	��� ����$ 

%���7�2 	�����G� +�����$� ��	����B$ "� �B�( ��2����$�
 �����$� "� %	�� 
�2 +��	���$� ���
� �) �2C
$�.

'�'
�� /�6 ;�')�� 
]���@� [

Solvency 

:��$��$� +���@�$G� ��-�	�$ %�	�$� .��$� �) ����$� 
)	� � 
 %�� �����.

-��&��� ��	�)�� V��)��
 �%&6 

]��[
Forgivable loans  

:L	
$� �  � ���
��� "� %@���$�2 L
�$� ���) ����� ��$� 
����� K	
Z +�� 

�)��
��� V��)�� 
]F�[

Loans payable  

:H�B� %B-7� �
��� :&��$� :��;���2 ��$�� +���@�$� � 
 �����$� "���8G� �	
�.

V��)������&��'��� 
]�B[

Loans and receivables  

:�� 
�C ��$�� %	�� �  %2�� 	� ���� ���� ?�
�� +�1 ��
������$	��� ���) ��� �	� �) �$	���� 
�C:

)�(���@ .�� �) 	� <�
	) ����2 �D���$� .	�� ��$� %	�7�
 I 
��� 	Z���� %	�D( �$��$� 01  �) ��2�	2� �� ��$�

 I �
-���$� L�
C7 ��2 	<�B�$	� ��2 K�
��G� �� ��$�
7� %&' "� �$���$� ���$�2
8��'$� 	� 6�2
.

)H(�B�� ,�2�$ ����� ���� ��� �D���$� ���2	2 ��$� %	�7�
 ��2 �$	7� K�
��G�.




	 ا������������٩)أ( ���	 ١٥٨ ا���د–ا�� ��� ١٥١٨ ٢٠١٥

)[(�B�
 	- �
	�B2 �B����� ,����� "$ ��$� %	�7�
 .
B'� H�2B�7 ���) ���7� 0
��;��� ���� ���
���

 ������8G� �
�$� 
	 �� K&'2 	�B�2�	2� ���B� �B�$�
 ,�2�$ ����� %	�D(.

	2� G	 �B� �B�$� +�
��;�B�G� 3�� +���	��� 	� L	
( H
� ��	�-� �) � J����� +���	��� 	� <�=�
�4 +��$ %	�)%B;�

>�2�� �� 	� 
��;��� �	��� +�
���4 �) +�
��;��G�. (
[���4��A2� 

]F�[
Operating segment 

:��$� �D���$� 
���� ��� "� �
�2� 	 :
)�(-� �� ��
�-� ����� �) 3
��� +���
�4 ���� ��

 K�
��� ����� �2(��	 )+���
��� 3$1 �) ��2
 +&����$�2 �����$� K�
���$�	 .
'� 
���� ,�

�D���$� N�� �).(
	)H(%2� "� �Z��� %(�2 ����*��$� ��-8��� ��-�
� ���

 
�
$� ����� "� %	8��$� N�8
$����*��$� �) 
�$� �
�	�$� %	� +�
�
� 1�'�� �D���$� ���� �

>8��� ����	 T���$ �����'�.
	)[(������ ��$�� +��	��� ���D�2 
)	�� 

�00������ +���00)�� ��# 
����� V��U9� 

]���@�[]�[
General purposes 

Financial statements 

:A��� G "�1$� "���'���$� +�-����� ��2��$ ����$� �8�	$� � 
 ���d2 �D���$� �2$���2 ���=	 ����B-����G ����� 
�
�� �

+��	���$� "� ���'$�.

������ ������� +���)�� 
]�=[]�J[]F�[

Consolidated financial 

statements  

:�8�	$� �  %	B�7� �B��) L
B�� �B�	�-�$ �B�$��$� 
%'�$�	 ��(��$� �	�	 +���@�$G�	+�)	
��$�	 +�)��$�	 

���$� �7� �(
��$ ��	����(
 ��2��$� +B��( 	B$ ��( "�B�(
���	 b������.

��)�
��� ������� +���)��
]�=[

Separate financial 

statements 

:��$��$� �8�	$� 3�� �  "B(�� ��$�	 �D��� �)
��2 �=	
��$�
 ���V�B�� �) ����
��;��� "� �2����$� �D���$� ���) 
��'� "�

 (
���$� �����	
�� 	� ��2��$� ���(�$�2 ��4 ���$� ����(
� 	� �
��
 .
��$� �2����$� 
����$ <�2� 	�)P^(
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]7�[

Interim financial report  

:"B� ����( ��	�-� ��� ��4 .	��� ��$� ��$��$� �8�	$� ����
 ��$��$� �8�	$�)�B�
 .
��$� �2����$� 
����2 �
	 ��()](
8�	$� L
� ��$��$� �(�8�	B$� "B� �
��'� ��	�-� 	� I

��$��$�)
����$� �1�2 �
	 ��( (��
	�$� �
���$.
M��)�� 

]���@� [
Measurement  

:K
���� ��$� 
�����$ ����$� ���$� ���� ����� 	 ��2 �) 
��$��$� �8�	$�	����@��$� �) ��2 
�Z�	%'�$� ��8��.

����'3�
�� ���)�� 
]7�[]7�[

Value in use  

:�	��$� ���2���$� ����$� +�)���$ ��$��$� ���$� � ,��;	�� 
���$ ��$	� ���	 	� %�� b� "� .

��'�'��
�� ���)�� 
]���@�[

Realizable value 

:�B) >B��� %	��$� "(�� .1$� ���(� �) �� 	� ����$� \�2�

�$�2 %�7� ,�2 %2�� 
=��$� +�	$� �����$� ��.

���)����'�'��
�� 
]7�[

Recoverable amount  

:�B���� ���'��G� �) >���� 	� %�X$ ����2$� ���$� �)�� � 
 
2(�.

��'�'��00
�� �00��)��
 ;'00���� �� -00�N�

 ')&�� ;'����� 
]7�[

Recoverable amount of an 

asset or cash –generating 

unit  

:��$� >���� � �����'��G� >���� 	� ,�2$� K�$�(� <����� �$�

2(� �����.

������@� ���)�� 
]��[

Lease payment 

:
-D��B�$� �@B��� ��$�	 I ��$� �) ����� ����$� ���$� � 
 
-JB�$� %�7� ���'��4 �) ��$� %2�� 
-J�$� �$4 ��8��D2

<����	�� <�
�-D�.
��'��3��� ���)�� 

]��[
Residual value  

:����� %	��$� ,�	��$� ���$� �)�� �  U�'�$� �-��� <��$��
 �B���� �B) ����� "	(� "� ,�	��$� >�$��2 "�( 	$ %�7� "�

 
��$� �-����� 0
�� K�$�(� ��' ��2>�� U�'�$�.
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������� ���)�� 
]���@� [

Present value 

:)��$� �)��$ ��	�'�$� ��$��$� ���$� �  ����$� +�
 ���	��$� ���2���$�"�= �D����$ .���$� ����$� .

�000������ �000��)��
 �00�����>�� �00�����

'6�)��� �%	 '%���� 
]��[

Actuarial present value of 

promised retirement 

benefits  

:���@� ��Z� ����	2 � ���� ,�	��$� \$�2��$ ��$��$� ��$� � 
�$� "������$ ����$�%��$�2 +��� +���' "� "�2��$�	 "��$�.

+��0��� ������� ���)��
 ;''���� ������� 

]7J[
The present value of a 

defined benefit obligation  

:�B2	���$� �B��	��$� ���2��B�$� +��)��$ ��$��$� ���$� � 
 �B�$��$� +�
��$� �) %���$� ���' "� �-��$� ��@�$G� ��	��$ 

	��$���Z��$ %	�� ��� ��' "	�2 �2.

����!'�� ���)�� :
]��[]7�[]7F[
]7�[

Carrying amount  

:%�7� ��2 
�Z� ��$� ���$� �  +2�;$� �)@B(
�$� �B�8��
�$��$� 3& �� ,�-� ��' ��2 >2 U�'$� ,B�-�	 
8��B'

%&��=G� �) >����.

����!'�� ���)�� 
]�7[

Carrying amount 

:�) %�7� ���) 
�Z� ��$� ���$� �  �$��$� @(
�$� ��8�� ��2 
�B-���$� �
��'$� ,�-�	 >2 U�'$� 3&���G� ,�-� ��'

 "�G�%&��=.
���)����'��� 

]7C[
Fair Value 

:K�
B�� "�B2 ��@�$� 	� %�� %��2� ��2-	�2 ��� ��$� ���$� � 
8��$� "� ���2 ���	 %����$� �) "�2C�
�
� ���
d2 "	������	 �.

��'��� ���)�� 
]�[]��[]��[
]��[]�7[]�7[
]��[]�B[]�C[
]7�[]7�[]7F[
]7�[]7=[]7J[
]F�[

Fair value 

:��@�$� %�$ >�)� 	� %�� ,�2 "� >�&��� ��� .1$� 
��$� � 
�$� "�2 ��Z�� ������ �)�$� �) "�(
��N��$� ?�
�� �) �	.
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(S$]� ��	�)�� ���)�� 
]��[]7�[

Depreciable amount  

:%�7� ���(� �  +2�;$� �B) ���(��$ ����2 .
'� ���� .� 	� 
>$ ����
'�$� ���$� <����� ��$��$� �8�	$� >B$ ��2��$� ���$� 	�


��$� �-����� 0
�� ����� �).
��	�)�� ���)���'��
S�'

]��[
Recoverable  amount  

:%�X$ �$���$� ���$� � )�B�@&$� K�$�B(�$� ���� <��	�'�
,�2�$ (
2(� ����� �����'���� >���� 	� I.

(S%�
S� ��	�)�� ���)��
]�7[

Depreciable amount  

:�) �-
�� ���(��$ ����2 .
'� ���� .� 	� I %�7� ���(� � 
��$��$� �8�	$� >$ ��2��$� ���$� <����� .

��)	���� ���)�� 
]�7[

Residual value  

:
B��$� �B���� �B) ����� %	��$� ,�	��$� ���$� �)�� � 
 %�7� "�( �14 >�� U�'�$� K�$�(� ��' ��2 %�X$ �-�����


��$� �)	>$ �-����� 
��$� ����� �) >$ ���	��$� �$��$�.
�0Q& �%�� O� ���)��

;D2&��� 
]��[]7�[

Entity specific value 
 

:%��� "� �D��� ,�	�� ��$� ����$� +�)���$ ��$��$� ���$� � 
 �B) >�) K
��$� "�	 %�7 
����$� ���'��G� "� �����
 �B�� ������� "� ,�	�� ��$� 	� 
��$� �-����� 0
�� �����

��@�$� ��	��.
-)�
��� O��>�� 

]F7[
Separate vehicle 

:,��	$� +�(
� 3$1 �) ��2 ����	 %���� �$�� "��( b� 	 
 "� ���	��� ���'� "��($� 3$1$ "�( �14 ��� 
Z�$� L*2

 >���.
��')&�� +>� /! �� 

]F[
Cash equivalents  

:"(�� ��$�	 �$	��$� ��$��	 %-7� �
��� +�
��;��G� � 
�� ���� \$�2� �$4 �$	��2 ����	�� ��=
�� "	(� ��$�	 I ���

<&�8= ������ �) 
�*�$� 
��'�$.
:���� 

]�C[]7�[
Probable 

:�2�B� "� 
2(� /��$� T	�	 ����(�4 "� A����$� �1  ����
>�	�	 ���.

�6������ 

]�7[]F�[
Group 

:�(
�$� � �7�	��$ ��2��$� +�(
�$� %(.
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������� 

]7�[
Group of biological assets 

:���$� ��;����$� +���2�$� 	� +���	��$� "� ��	�-� � .

?��00��� �006������
�%0&� E0�3���

]7�[
Disposal group 

:
�C 	� ,�2$� ��
�2 ���) K
��$� ,�@�$� %	�7� ��	�-�
 I ��B��	 ��B� �) ��	�-�( ����-�I 3$1 	+�B��@�$G�

 � �����$� �) ����(�� %� ,�@�$� "� ��$� %	�7� 3��2 �
��2
 I ���$� 	"� ����� %	��$� �� �
�� ��	�-�$� "�=�� ��

 "� �
�2� �����$� ��	�-�$� +��( �14 3$1	 I %���7� ,��-�
 ���$ ��$	� ���	 	�	
�B�$ <�B2� ��$ �
��$� U��'� ��

 �B�
 .
��$� �2����$� 
���� �) ����� U	���$�)`]("
%	�7� ���� %&��=� "��B�	$� %'�� ����� +��( �14 	� I

���$ ��$	�$�.
?�39� ��
9� ���3� 

]F�[
Other price risk 
 

:���$� H121� 
�' �  �$���$� +�)�B�$� H121� 	� ��$��$� ���X$
 �2���$� ����$� �	�$� 
�� +�
�*� H2�2 ���� ��)3B�� K&'2

� "� 
�'$� "� �-���$� ����$� "� 
�'$� 	� ��8��$� 
�(.
O������ ���3� 

]F�[

Credit risk 

:�  �B�$�� �
��B' �B) ��$�� ���� K�
�� ��� H2�� 
�' 
>������ 1���� �) >��) �-��� 
'S K
�$.

O��D��� ���3� 
]7=[

Insurance risk  

:� 
��'�$�–��$��$� 
��'�$� K&'2 c� "� %��� ��$� %��
� 
��� �$4 ��;	$�.

 �
�� ���3� 
]F�[

Market risk 
 

:	� �B�$��$� ���XB$ �B����$� ���$� H121� 
�' � �H1B21
 �	�$� 
�� +�
�*� H2�2 ���� ���2���$� ����$� +�)��$�.

	
��'� �B;&; "� �	�$� 
��'� "	(�� :
��B'� � 
	 ����$����8��$� 
�� 
��'	
���7� 
��'�.
'7� .

����
�� ���3� 
]F�[

Liquidity risk 

:�����B��� �B�-�	� �) +�2	��$ �D���$� L
�� 
�' � 
2 ��2�
�$�d��$��$� ������@�$.
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��'9� +'6 ���3� 
]F�[

Nonperformance risk 

:�D���$� �	� G� �) %;���$� 
�'$�2��@�$G�2 :�)	$� .
��'� %���	
�2� ��� :��7� ����D���$� "���84 
��'� 
��$� G %�;�$� %

����� ���3� 
]F�[

Currency risk 
 

:��X$ �$���$� ���$� H121� 
�' �  +�)��$� H121� 	� ��$��$� �
�$� +&��$� 
���� �) +�
�*�$� H2�2 ���� ���2���$� ���

���2���$� ��2�-7� .
������� ���3��� 

]7=[
Financial risk 

 

:
B;(� 	� ���	 ��� %���� ��2��� 
�*� "� l���$� 
�'$�
 "� :���� ��8�) %���II ���� 
�� 	� I ��$�� ���� 
�� 	� 

%	��- 	� I �2�-7� K
�$� 
�� 	� 		� 
���7� +�
�J�
 �����8�� K����$� 	� I +G���$�I
�C 	� "���8�� 
�J� 	� 

�� �) >�� ���
� I +�
�*��$� "� 3$1 
�*��$� "�( �14 �� �$
 ��$� �)
� "� .D2 <���' 
�*��$� "	(� G� �$�� 
�C.

;'��<�� �
 ���3� 
]F�[

Interest rate risk  

:+�)�B�$� H1B21� 	� ��$��$� ���X$ �$���$� ���$� H121� 
�' � 
 �	�$�2 ��8��$� 
���� �) +�
�*�$� H2�2 ���� ���2���$� ����$�.

O��3��� 
]�[

Inventories  

:-�� �$:
)�(�D����$ .���$� ����$� "�= ,�2$� L
*2 >2 Z���� .
	�)H(,�2�$ <&2�� A2��$ [����� ���
� �) .
��)�(��	
� � ������ ����� �� ��� �	�� ��� �

������	 ����� � �� �����	.

E�3��� 
]�J[

Provision  

:���� 
�C ��@�$� 	 +��	�$�G	
���$� .

���'�S3 
]F�[

Inputs  

:�B�� �	�B$� �) "	(
���$� ����'��� �� ��$� +�=�
�)G�
 %	B� +�B��	�$� 3B$1 �) ��2 I ��@�$G� 	� %�7� 
����

 ��� �� %;� 
��'�$�:
)�(N��$ ��'��� ���� ���� H	��� �) ���D��$� 
��'�$�

 �$���$� ���$� )
����$� [1	�� %;�.(
	)H(��'�$� ����$� H	��� +&'�� �) ���D��$� 
.

�Z	��� 
�C 	� �Z	��� +&'��$� "	(� ��.
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+�00� 400��� �S3'00���
 �
�� 4! �%����� 

]F�[
Market corroborated  
inputs 

:+�B���22 ���
���� ��� ��$� 	� "� <����� ������$� +&'��$�
 .
'� �
�2 ��2�
�$� ��&�$� +�1 �Z	���$� �	�$�.

��Q������ �S3'�� 
]F�[

Observable   inputs 

:%B;� �	�B$� +����2 ���'���2 ���C��� ��� ��$� +&'��$�
�
)	��$� +��	���$� +&��B��$� 	� /��B�7� %	B� <��	��

"	(
���$� ����'���� ��$� +�=�
�)G� N(�� ��$� �����$�
��@�$G� 	� %�7� 
���� ��� �	�$� �).

�000�U �S3'000��� 
�Q������ 

]F�[
Unobservable    inputs 

:����B� ��� ��$�	 �	� +����2 ��$ 
)�	�� G ��$� +&'��$�
+�B=�
�)G� U	�'2 �
)	��$� +��	���$� %=)� ���'���2

 %B�7� 
���� ��� �	�$� �) "	(
���$� ����'��� �� ��$�
 ��@�$G� 	�.

?��
��� �S3'�)�(
]F�[

Level 1 inputs 

:������$� 
���7)�$���$� 
�C (%	B�7 ����$� ��	�7� �)
 �B) �B��$4 %	�	$� �D����$ "(�� ��$�	 ��;��� +���@�$� 	�

 N��$� ?�
��.
?��
��� �S3'�)�(

]F�[
Level 2 inputs 

:.	��B�$� �) ���=��$� �����$� 
���7� ��� +&'��$�)](
�4 ��@�$G� 	� %�X$ �Z	��� 
2��� ��$�	 	� 
B��2� %(�2 �


��2� 
�C.
?��
��� �S3'�)7(

]F�[
Level 3  inputs 

:��@�$G� 	� %�X$ �Z	���$� 
�C +&'��$�.

/����� �>���� 
]���@� [

Financial position  

:%	�7� "�2 �� ��&�$� 	  	�B�(��$� �	B�	 +�B��@�$G�
 ����@��$�2 �-
�� �  ��( �D����$.

�������%&5 ��'3�� 
]7J[

Termination benefits 

 

:��4 �-��� �����$� "�����$� ���@� � :
)�(.���$� ����$� ?�
�� %2� %��� ���' :���d2 �D���$� 
�
$.
	� )H(%2�� .
���'G� %��$� 3
� %	22 %���$� 
�
$ 01 

���@�$�.
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Post - employment  benefits  

:"�����$� ���@� �  )���'$� :���4 ���@� ��� (�B�2 �����$�
 ���'$� �
�) %��(4.

�� �	
�>��� ����� 
]��[

Vested benefits 

:
�C ����$� �Z�$ �2� ��2���(� �� "	(� ��$� ���@�$� � 
%���$� ���' 
�
����2 �	
��.

O������ ����� 
]7J[

Employee benefits  

:.1$� %2��$� %�(�� �)�( � >���� ��$� ���'$� %2�� �D���$� 
"	����$� �����.

;���0� O������ �����
-�9� 

]7J[
Short – term employee 
benefits

:"�����$� ���@� � )���'$� :���4 ���@� ��� (A2�B� �B�$�
 %&' �����(2 �����]P�
��$� ����� ��2 <�
�� �	B� ��$�

 ���'$� ����2 "	����$� ��$&'.

?�039� O������ �����
 -�9� ����� 
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Other long – term employee 
benefits  

:"�����$� ���@� � )���'$� :����� ��2 �� ���@� ��� 	�B��@�
 ���'$� :���4 (%&' �����(2 ����� A2�� G ��$�]P<�
�� 

$� �
��$� ����� ��2 ������' "�����$� ���) ��� ��.

�&��L��� ������� 
]7=[

Guaranteed benefits  

:	� �B�;	$� %���$ "	(� ��$� .
'7� ���@�$� 	� +��	)��$�
 ��7 T	='$� ��� ,� I ���) �	
�� 
�C �� >���2 
�;���

��$� 
���$ .����� Z���.
����>��� ��'6�
��� 

]��[
Government assistance 

:����� �������� ���@� A�� �$4 K��� ��	(� :�
-4 %( � 
����� 
�����$ <�2� +V���$� "� ��	�-� 	� �D��� �$4.

O�>��2��� 
]��[

Participants 

:������G� �� ��$ "�� � 
�C	 ����$� ��Z� �) :�=�7� � 
��Z�$� �1  "�.

 �
�� 4! O�>��2��� 
]F�[

Market Participants 

 :7� �	�$� �) "	
���$�	 "	�8�2$� ����)
B;(7� �	�$� 	�
��2�-�4 (U8��'$� �)�(2 "	����� "�1$� I ��@�$G� 	� %�X$
 ��$��$�:
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$� �
N�B�$ +&'��( ��&�$� b1 K
�$� ������ �) 
��$�

���$� "� �B�� <&�B$� 3B���� �D���$� +��( "4 �$���$� 
�	�$� �	
�$ <�)	 +�
2� �� ������$�.

)H(%�7�2 ����� �$	�� ��) +�
�� 3&���	 ���
�$� ��� 
��$� �)�( ���'���2 ������$�	 ��@�$G� 	� +��	� �
)	��$�

 +���B�$� ���=B�� �B�$� ��)�($� �	�-$� %12 %&' "�
 K�
�7�	.

)[(��@�$G� 	� %�X$ ������$� ��
2� ��� �
�$� 
)�(��@�$G� 	� %�X$ ������ ��
2� �) �2C
$� .3&��� .�

 3$12 ����$ 
�
�=G� 	� 
�2-�� "	� @)��$�.
�)�2��� ������� 

]�B[
Derivatives  

:��BB�� "�BB= ,� .
'� �	� ��� 	� ��$�� +�	�� � 
 
����$� �1  )"� +�
�$� ,-�
"P"�$4"O("%B( "�=��	

 ��B$��$� /&;$� U8��'$�:
)�(���� 
�B� 	� "��� ��8�) 
�� �) 
�*��$ <�)	 ������ 
�*��

 	� >B��� K
� 
�� 	� ��$	� ���� 
�� 	� ����� ��$��
 � 	� 
���� 
�J� �����8� 
�J� 	� �����8� K���� +G��

 
B�C 
B�*��$� �$�� �) >�� �
�2 .
'� +�
�*�� ��� 	�
 K�
B�� �B�D2 <���' 
�*��$� �1  "	(� G� H-� I �$��$�

 ��$�)��$� "	�=� "���7� L�2 �) >��� ����. (
	)H(�)�B� HB���� 	� �B$	� 
��;��� �)�� H���� G

���$� "� %�� �$	� 
��;��� �	�$� "� .
'� T�	�7 H	
 %B��	� �) +�
�*�$�2 <&;��� <�
;D� 
;D�� "� ,�	�� ��$�

 �	�$�.
	)[(��2��� ?�
�� �) ����	�� ���.
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Joint venture  

:	 ����$ "�1$� K�
�X$ "	(� .����� H��
� >B�) �
��B�
 �(
����	� H��
�$� %	�� �)�� ��� .

(��2��� -A2��� 
]F7[

Joint operator  

:01  ��� �(
��� �
��� >��$	 �(
��� ����� �) K
� 	 
 �����$�.


 ا��56ا��
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Reliability 

::�B�'7� "� ��$�' +��( �14 �������$�2 +��	���$� ����
����$� 	@���$� 	�B���� �����G� "���'���$� "�(�d2 "�(

+��	���( "B� 	� >B�� 
2�� "� ��� ��� ���2 
2�� 
>�� 
2�� "� ,�	��$�.
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Expenses 

:�) ��2����$� �
��$� %&' �������G� ,)���$� �) "��� � 
 +���@�$� �2(� 	� %	�7� �) U� 	� �-
�' +�)�� %(�
 �B����$� 3B�� ��B� ��(��$� �� �) "��� >�� D��� ���

@	�$�2 �D���$� H���� �$4 +���.
 ا�'� ا�� د �&�$��%

]��[
Antidilution  

:H��� �) U�$� 	� 6�2
7� �) ���$� H��� �) ����@$� 	 
 �B�2�$� +�	�7� "� L�
�)� "� �8���$�	 �
��'$� "� ���$�

 +�
��' "�	 ����	�� �� �� %�	���$),�2$� /:�
�$� (�B� ��
 $� ���7� "�	 �����'��� �B�� ,B� � 
���4 �� �� ������

��2 ���'$� �	
�$� .

?�# ����9� �S���
 ��S�� 

]��[
Related party transactions  

:"�B2 �B��) +�B��@�$G� 	� +���B'$� 	� �
�	�$� %��2� � 
%��2�$� �1�$ >����� �� %2�� �	-	 "� 
Z�$� L*2 K�
�7�.

/�6 ����)�� �S�����
 	� ��6�!'� /0�6 �&�

 �'̂)& ;''
���� +%
� 
]7C[

Cash – settled share – based 

payment transactions  

:b
��B� ��$� ���� ��� ���2� +��	)�� ��� ��8�$� ������$�
 ��@B�$G �B����� ��
� "� +���' 	� �W��� �D���$� ��2-	�2
 ,��$� 3�� �
	� �$4 .
'� %	�� ��� 	� ���� %�	�� %�	��2

 � 	� \$�2� 
�Z� +���'$H��� 
�� N��� ��� )���� (��B��
 ��(��$� �	� +�	�� "� � 
�C 	� �D���$����).
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Equity- settled share-based 

payment transactions  

:�� ���2� +��	)�� ��� ��8�$� ������$� �B��� ��$�	 ���� �
�	B� +�	�� %B2�� �) +���' 	� �W��� � �=��2 �D���$�

 �D���$� �) ��(��)�) H���(G� +�
��' 	� ���7� 3$1 �) ��2
����.(

������� �S����� 
]�B[

Forecast transactions  

:��B2�
�2 ���J� 
�C +&���� �  	��;	�B� ,B�	�� "B($
<&2���.

�S����� ��Q&��� 
]F�[

Orderly  transactions  

 

:%B2� "�@B$� "� �
��$ �	�$� 
��'� %���� ��$� ������$�
 +&��B���$ ������$� ���	��$� ����7�2 6����$ N��$� ?�
��

 ��� +���@�$� 	� %	�� "�=�� ��$� ������ +��$ � 	 I ��;
 ��
2-)-4 ����� I %�;�$� %�2� ��� H2�B2 ,B�2$� 	� ��
�2 

��$�� �8�=.(
�	000
����� ����00�

������� 
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Egyptian accounting 
standards  

:�8�	B$� ����4 �) ��'��� ��$� +�
����$�	 
�����$� 3�� � 
 ��2B����$� +�-$���$� �)	 ��$ �����$� +���=���	 ��$��$�

�8�	$� 3�� �	�2$.

O0� _��&�� '���� -'�
 ?����@� ')�� 

]��[
The interest rate implicit in 
the lease  

:�B��$� H��B�$ 
-JB�$� >��'��B� .1$� ��8��$� %��� 	 
��
�-��� 	�B�$��$� �B��$� %B�-� .1B$� 	 	 :�
�$� "�;

 :�B2 ��� 
-J�$� %��$� ���� .	��� �������$� ���$� �$��-�
 ��$� "��
�.

/�<�� ;'��<�� -'� 
]�B[

Effective interest rate  

 

:�B���$� +��)�B$� ��B'$ ��'��B� .1$� ����$� %���$� 	 
 	� � ���� ,�	��$� ���2���$� ,B�	��$� 
��$� %&' �������

 ��$��$� ���X$ )<�2���� 3$1 "�( �14 %�� ����@ �
�) 	� (�����$
 �$�� ��@�$� 	� �$�� %�7 ��$��$� ���$�.	H��B� �B��

 ����$� ��8��$� %��� I�B���$� +�)�B�$� 
��B� �D���$� ���
 7� �� �	
� ,��- 
�2��G� �) 1'7�2 �B�$��$� ���)�B��
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)]]( (I
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��� ����(��2 ���= L�
�)� 3�� 	 	
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	�2 ��2����$� ��$��$� +�	�7� "� ��	�-�$ ,�	��$� ����� �

"B(�� G ���B�� �
��B�$� +G�B�$� ��) 3$1 ,�	 I �����
 +�)��$� ���'��� �D���$� ���) I >��� ����� �
	�2 �� 
���

 � ��� �������$� ����$�B�$� 
���B��$��$� ���7� ��$ %��($� 

)��$��$� +�	�7� "� ��	�-� 	�. (

�'���� O��D��� '�� 
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Cedant  

:"��D�$� ����4 �� �) "��D�$� ��;	 %���.

-������ -	�)��� 
]�C[

Contingent consideration  

 

:�	� 	� ��)�=4 %	�� %�	�� �) �����$� �D���$� ��@�$� ��� 	 
 %��B2� "B� :@B-( 0����$� �D����$ "�2��$� 3&�$� �$4 ��(��

 ��� ����$� ��� +)	 �14 0����$� �D���$� ���B�� ���2��B� /�
 �) ��$� �����$� �D���$� ���� �� %����$� %2��$� "d) �1  ,�	

 ����� �	
� +�� �14 >��	�� �2��$� %2��$� ���
���.
���S��� 
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Relevance 

:�������G� +�
�
$� ��� 
;J� ����� ��8&� +��	���$� "	(�
 7� ���� �) ��������2 "���'����$ ��=��$� /��� 	�
=��$� 

	��=��$� �������� A��� 	� �(J� ����� 	� ���2���$�.
(S��� 

]�[
Owners  

:��(�� �	�( �2	2�$� +�	�7� H���� � .

����000>��� �000�	�)�
 ��'���@�	 

]���@�[
Matching of costs with 
revenues 

:���) 	'�B$� ��8�� �) +�)	
��$�2 K�
��G� ��� �B�� %
��2(��$� K�$�(�$� "�2 
��2� ��2�
� 3��  "� N��� 	H���(�

 %'�$� "� ����� �	�2 	�B��� >B�$4 
��� .1$� :�
-�� �1 
�2��2B"��@B��$� K�
��G� "�=�� I +���
���2 K�$�(�$� �
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��G�2 A��� G 
���� �1  +��
�@�$G� 	� %	�7� K�
�� ��� +��.

*
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Gains 

:+�B�$ �B��d) �1  ���	 �������G� ,)���$� �) +����@$� � 
 �����2� �) +���
��� "� ����'�.

/6�'�@� O�>��� 
]7=[

Deposit component  

:+����( >������ ��� G .����� "	(� 
����$ <�2� �2B����$� 
��
 .
��$�)P^(	,� >�($ �2B����$� 
�B��� ���� �) 
��
 .
��$�)P^(����� ���� "� �
�2� "�( �14.

����>��� 1&��� 
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Government grants  

 

:�����B��� �
�	B� %�	�� �
	� �) ���	(� +������ � 
 ����� �	
� 1����2 �D���$� 3�� ��@�$� %2�� �) ����� �D���$

 ���
��� ��$� ����7�2 ����� �2�
B� ��@�$G� 3$1 "�( :�	�
 I �2�B� �
B�) �) >2 ��@�$G� �� �� "	(� 	� ���2��� �
��2
 �B���� "(�� G ��$� ���	(�$� +������$� 3$1 "� ��;���	
 "B(�� G �B�$� �B�	(�$� ,� +&����$� 3$1(	 I ��$ ����

 +&����$� "� � @���� �D����$ �����$� ��
�-�$�.
D	 ��	����� 1&��� -��
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Grants related to assets 

:�D���$� ���� ����7� ���
� "	(� ��$� ���	(�$� A��$� %���
 I ����$� 01�2 %-7� ���	� %	�� :����� 	� :���4 	� :�
�2
 ,�	� ����� ����$�2 ����$� ��)�=�� �	
�$� "�=�� ��	

 ��� ��$&' %��� ��$� ����@$� �
��$� 	� %	�7� 01 
�%�7� 3$12 ��$&' Z���� ��$� 	� %�7.

-3'��	 ��	����� 1&���
]��[

Grants related to income 

:%	�D2 ��2�
�$� K&' A�� "� �$	�$� >��� �� %���	 
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Investment Entity 

 

:��$� �D���$� � :
)�(��� L
*2 
;(� 	� 
�;��� "� %�	�� ��� %��� �

:GJB  	� 
�;��B�$� �1�$ 
��;��G� �
��4 +���'
 "�
�;���$�.

	)H(	B  ������ L
C "� ���
�;��� 	� � 
�;��� �$4 "���
 ���B�@$� "B� �B8�	�$� %B-� "� �) %�	�7� 
��;���

�G� 01  �) ��$����
$������( 	� ���� %'�$� 	� +�
��;�.
	)[(����
��;��� ,��- :��� ���	 N��$� N��� ����$���$� ���.

+9� ;D2&��� 
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Parent  

:.
'7� +V���$� "� 
;(� 	� ����	 ��� 
���� �D���.

�	���� ;D2&��� 
]�C[

Subsidiary 

:�D��� ��� �  	"��=B�$� �(
� %;� ���
) �D��� ��� 3$1 %��� 
	�7� �D���$�2 K
�� .
'� �D��� �
���$ ,='� ��$�.
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 ������� 
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Reporting Entity 

:��$��$� ���8�	$ "	��'��� �-	� �D��� � 	�B�� "	�B����
 �� +��	��� %-� "� 3$1	 ���� L�
C7 ����$� �8�	$� 01 
 �B�	 �
�	B�$� ,�@	� "D�2 +�
�
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 �� �(
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��� �D��� "	(�	,B��-
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Acquire  

:�B�� �B����$� �D���$� %��� ��$� %���7� ����� 	� ����
%���7� ,��-� ����� �) ����� �
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Acquirer  

:0����$� �D���$� ��� �
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�� ��# ;D200&��� -00>�%
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Structured  entity 

:�	B� "	B(� G /B��2 <�B��' <������ ��$ ��$� �D���$�
 �B���� �) "����$� %���$� �  ��2���$� �	�$� 	� +�	��$�
 �	B� "	(� ����� %�'$� 	  ��( I �D���$� ��� 
���� "�

 4 ����2 ����� +�	��$���
�� ����7� >�-	� ��� "�� �) �) 
�$� +�1 �������$� +�2��
�$� %&' "� ��&.
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Government related   entity 
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Future economic benefit 

 

:�� ���$� ����(�4 � –
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 L�B�'� �B�� �
�$� 	� ���(� �) �� 	� ���� �$4 %	���$
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� .�J� ���;� I �-
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Cost approach 
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Income approach 

 

:�2�$� %	�� ��$� ����$� H�$��� ���2���$� \$)%�;�$� %�2� ��� I
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 ���2���$�.
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Market approach 
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Foreign operation 
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Business 

 

:.�J� ��$� ����7� "� ����(�� ��	�-� 	  	�B�$� %	�7�
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Agricultural activity 

 

:��	��$� %	�X$ b	��$� %�	���$ �D��� ����	2 
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 %	�� �$4 	� ���
@ [���4 �$4 	� ,�2$� L
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Defined contribution plans 
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Defined contribution plans  

:�D�B��$� �	B� �B�$�	 ���'$� :����� ��2 ��$ ���@�$� �Z� � 
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Retirement benefit plans 
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� "� :�	� ����$� %	�� %2� 
���$� 	� ������$
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Defined benefit plans  
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Defined benefit plans 
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��G� �Z� K&'2 ���'
����$�.
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Post-employment benefit 
plans 
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Multi- employer plans 
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Exploration and evaluation 
expenditures  
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Significant influence  
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Cash 

:H��$� +�� ,8��	$�	 �	���$�2 ����$� "�=��.

���	
& +�%�� 
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Material  
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Cash-generating unit 
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Unit of account 
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Vest  
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