




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 










