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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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  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



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   
  

 

١٢٤٤

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 



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   
  

 

١٢٤٥

  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(
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  )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 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٢٧٣

 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 
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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 



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   

 

١٢٨٧

  )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



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   

 

١٣٠٢

 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(



 ٢٠١٥ولیو سنة  ی٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٣٠٥

   )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 



 ٢٠١٥ولیو سنة  ی٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٣١١

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



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

 

١٣١٦

 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
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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(



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣٤٣

 .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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١٣٤٤

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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 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
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 )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 
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  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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  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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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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  )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 
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   )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



٢٠١٥ يوليو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصرية   

 

١٤١٢
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
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  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  
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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



٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة   

 

١٤٦٠

 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 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٤٦٦

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 


