




: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


