
 

 

 2015 المعدل (29معيار المحاسبة المصرى رقم )
 تجميع األعمال

 
 المعيار هدف

 المنشأةتفصح عنها  التي المعلومات مقارنة على والقدرة والمصداقية مةءالمالدرجة تحسين  إلى المعيارهذا  هدفي -1
كيفية قيام  متطلباتو  مبادئ المعيارهذا  يضع ذلك، ولتحقيق .تأثيراتهو  األعمالالمالية عن تجميع  قوائمهافي 

 :المقتنية بما يلي المنشأة
 حقوقأية و  وااللتزامات المحتملة االلتزاماتو  قابلة للتحديدالالمقتناة  ألصولابالمالية في قوائمها  االعتراف والقياس (أ)

 .المقتناة المنشأة فيللحصص غير المسيطرة 
  تفاوضية. شراء عملية من مكسب الناتجال أو مالاألع تجميع في المقتناة الشهرةب االعتراف والقياس (ب)و 
 وآثاره األعمال تجميع طبيعة تقييم من المالية القوائم ميمستخد لتمكين  اهعن اإلفصاح يتمالتى  المعلومات تحديد (ج)و 

 .المالية
 

 المعيار نطاق
 المعيار هذا يطبق وال ال،األعم تجميع تعريف ينطبق عليه آخر حدث أي علي أو معاملةال على المعيار هذا قطبي -2

 :على
 .مشترك مشروع تأسيس   (أ) 
 المقتنية المنشأة عليالحاالت  مثل هذه و في. نشاط أعمالتمثل  ال التي األصول من مجموعة أو أصل ( اقتناءب) 

)و بها  واالعتراف المقتناة قابلة للتحديدال المقتناه وااللتزامات وااللتزامات المحتملة  الفردية األصولبتحديد القيام 
 معيارل طبقا الملموسة غير باألصول االعتراف شروط تعريف و ينطبق عليها  التي االصول يتضمن ذلك

تكلفة هذه  و يتم توزيع .وااللتزامات المحتملة وااللتزامات) "الملموسة غير األصول" (2٣)رقم  المصري المحاسبة
 وال ،شراءفي تاريخ الالنسبية  العادلةعلي أساس قيمها  ة للتحديدقابلالبين األصول وااللتزامات الفردية المجموعة 

 .شهرة أي الحدث أو المعاملة هذه مثل عن ينتج
" ٤أت" إلي "1أتمن" الفقراتوتوفر ) Common Control الواحدة سيطرةال تحت األعمال أو المنشآت تجميع  (ج) 

 (.في هذا الشأن التطبيق إرشادات
 

 عمالاأل تجميع عملية تحديد
 ،المعيارهذا  في الوارد تعريفوفقا لل أعمال تجميع يعتبر حدثال أو معاملةال كانت إذا ما تحدد أن المنشأة على -٣

ذا .و االلتزامات المحتملة تمثل نشاط أعمال وااللتزاماتالمقتناة  األصول تكون أن الذي يتطلبو   األصول كانت وا 
 " إلي5أتمن " الفقرات وتوفر  .صلأل اقتناء عملية هامعالجتها علي ان المنشأةعلي ف ،نشاط أعمال تمثل ال مقتناةال
 .نشاط االعمال  وتعريف االعمال تجميع تحديد حول إرشادات "12أت"
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 طريقة االقتناء

 
 تقوم المنشأة بتطبيق طريقة االقتناء عند معالجة كل عملية تجميع أعمال . -4

 
 :يلي ما طريقة االقتناء تطبيق يتطلب -5

 .المقتنية المنشأة تحديد   (أ)
 . االقتناء تاريخ تحديد (ب)و
حقوق اقلية / حقوق غير  أيةو  وااللتزامات المحتملة القابلة للتحديد وااللتزاماتالمقتناة  والقياس لألصول االعتراف( ج)و

 . المقتناة المنشأة فيمسيطرة 
 وقياسها.  .فضسعر مخب شراء عملية من مكسب الناتجال أو شهرةالب االعتراف (د)و

 
 المقتنية المنشأة تحديد

 
 .المقتنية المنشأة لتكونمحل التجميع  المنشآت إحدى تحديد أعمال تجميع عملية يتم فى كل -6

 
 المنشأة وهي – المقتنية المنشأة تحديدفي  (٤2) رقم المصري المحاسبة معيار فيالواردة   اإلرشادات إتباع ينبغي -7

ذا .مقتناةال ةالمنشأ على السيطرة تملك التي  المحاسبة معيار في ات الواردةاإلرشاد وكان تطبيق عمالاأل تجميع تم وا 
 يؤخذ في أن ينبغي ، المقتنية المنشأة هي محل التجميع المنشات من أي شكل واضحيحدد ب ال( ٤2رقم ) المصري
 .قتنيةالم المنشأة لتحديد" 1٨أت" إلي "1٤أت" من  الفقرات في الواردة العوامل االعتبار
 

 االقتناء تاريخ تحديد
 
 .المقتناة المنشأة على السيطرةالحصول علي  تاريخ وهو ،االقتناء تاريخ تحدد أن المقتنية المنشأة على -8

 
 المنشأة فيه تقوم الذي التاريخهو  عموًما مقتناةال المنشأة على السيطرةالحصول علي  فيه تمي الذي التاريخ يعتبر -9

  المقتنية المنشأة تقوم قدلكن  و .المقتناة المنشأة زاماتالت تكبدو  أصول اقتناءو  المقابل المادي لبتحوي قانوناً  المقتنية
 إذا اإلقفال تاريخ االقتناء تاريخ يسبق قد المثال، سبيل فعلى  اإلقفال. تاريخل الحق أو سابق في تاريخ  سيطرةبال

 المنشأة على وينبغي .اإلقفال تاريخ قبل مقتناةال المنشأة على السيطرة تملك المقتنية المنشأة أن خطية اتفاقية نصت
 .االقتناء تاريخ تحديد عند المعنية والظروف الوقائع كافة في االعتبار تأخذ أن المقتنية
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أقلية حقوق أية  و وااللتزامات المحتملة وااللتزامات القابلة للتحديد مقتناةال صولاألقياس  و االعتراف
 .مقتناةال المنشأة في سيطرةم غير / حقوق

 االعتراف مبدأ
عن  بشكل منفصل القابلة للتحديد مقتناةباألصول ال االعتراف االقتناء تاريخ في المقتنية المنشأة على ينبغي -10

 االعتراف ويخضع .مقتناةال المنشأة في مسيطرة أقلية / حقوق غير حقوقأية  و تكبدةمال االلتزاماتكذلك و  الشهرة
 ."12و "11"تالفقرا في المحددة للشروطتكبدة مال وااللتزامات القابلة للتحديد ةمقتناال باألصول
 

 االعتراف شروط
طريقة  تطبيق من كجزء بها لالعترافمؤهلة وااللتزامات المحتملة  و االلتزاماتالقابلة للتحديد  لكي تكون األصول -11

 و ذلك المالية القوائم وعرض عدادالعام إل باإلطارالوارد تزامات تعريف األصول و االلينطبق عليها  أنيجب  االقتناء
 .االقتناء تاريخ في

 أو المقتناة للمنشأة تابع في الخروج من نشاط  لتنفيذ خطتها المقتنية المنشأة تتوقعها التي التكاليف المثال، سبيل على
 مثل تلك التكاليف ال ،المستقبل في تحملهاب ملزمة غير لكنهاو  المنشاة المقتناة موظفينإعادة هيكلة  أو عمل إلنهاء

طريقة  تطبيق منكجزء  التكاليف بتلك المقتنية باالعتراف المنشاة تقومهذا ال ل .االقتناء تاريخ في تمثل التزامات
ر يلمعاي وفًقا تجميعلل الحقةال المالية القوائم في التكاليف بتلك المنشاة المقتنية باالعتراف بدال من ذلك تقومو  ،االقتناء

 المصرية األخرى. المحاسبة
 

 والمنشأة المقتنية المنشأة تبادلته جزءًا مما تكون أن يجبوااللتزامات  قابلة للتحديدال األصول ذلك فإنإلي  باإلضافة -12
وذلك لكى تكون مؤهلة   .منفصلة معامالت نتيجة وليست األعمال تجميع عملية في (السابقين مالكيها أوالمقتناة )

 "51"من الفقرات في الواردة إتباع اإلرشاداتالمقتنية  المنشأةعلي و . كجزء من تطبيق طريقة االقتناء لالعتراف بها 
 منشاة المقتناة ال في مقابل التبادل منجزء  تعتبر تكبدةمال االلتزامات أو المقتناة األصول أي من لتحديد "5٣" إلي
 ةالمصري المحاسبة لمعاييروفقا  و لطبيعتها وفًقا بة عنهاالمحاس تمي منفصلة معامالت نتيجة هو -وجد إن -منها وأي

  .المطبقة
 

بها في  تعترف لم التي وااللتزامات األصول ببعض تعترف بأن اإلعتراف لمبادئ المقتنية المنشأة تطبيق قد ينتج عن -1٣
 باألصول المقتنية لمنشأةا تعترف المثال، سبيل على .المالية قوائمها في وكإلتزامات كأصول تناةالمق المنشأةالسابق 

 تعترف لم والتي العمالء، مع عالقاتال أو االختراع براءة أو التجاري االسم مثل القابلة للتحديد المقتناة الملموسة غير
 .و تم إدراج تكلفتها ضمن المصروفات داخليا تم تطويرها  ألنه المالية قوائمها في كأصول اةالمقتن المنشأة بها
 

  .الملموسة غير واألصول اإليجار التشغيلي بعقود باالعتراف تتعلق إرشادات" ٤0أت" إلي "2٨أتن"م الفقرات تقدم -1٤
 المعيار هذا لها يوفر بنوًدا تشمل التي وااللتزامات قابلة للتحديدال األصول أنواع "2٨" إلي "22"من الفقرات وتحدد

 .االعتراف وشروط لمبدأ محدودة استثناءات
 

  األعمال تجميع في وااللتزامات المحتملة وااللتزامات القابلة للتحديد ناةالمقت األصول تبويب
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ت وااللتزاما القابلة للتحديد المقتناة األصول تخصيصأو  تبويب االقتناء تاريخ في المقتنية المنشأة على -15
 المقتنية لمنشأةاويجب علي  .الحًقا األخرى ةالمصري معايير المحاسبة لتطبيق كما ينبغي وااللتزامات المحتملة

التشغيلية  السياساتاالقتصادية و  والظروف التعاقدية الشروط أساس على اتتخصيصال وأ التبويبات تلك تحديد
 .االقتناء تاريخ في القائمة المعنية الظروف من غيرها و المحاسبية وا

 
 المنشأةكيفية قيام  على ذلك ويتوقف  مختلفة ةيمحاسب معالجات ةالمصري معايير المحاسبة تقدمالحاالت  بعض في -16

 المقتنية المنشأة على ينبغي التي اتتخصيصال أو التبويبات أمثلة ومن .معيًنا إلتزاًما أو أصال تخصيص أو بتبويب
 :على تقتصر ال ولكنها تشمل و ،االقتناء تاريخ في القائمة المعنية الظروف أساس على إجراءها

بالتكلفة  أو الخسائر أواألرباح من خالل  العادلة القيمةب تقاس إنها على يةمالال وااللتزامات صولاأل بعض تبويب  (أ)
 "والقياس االعتراف :المالية األدوات "(26رقم ) المصري المحاسبة لمعيار وفًقا و ذلك ،المستهلكة

 (26رقم ) المصري المحاسبة لمعيار وفًقا مخاطرللتغطية  كأداة مشتقة أداة تبويب ( ب)و
      (26رقم ) لمصريا المحاسبة لمعيار وفًقا  األساسي العقد عن الضمني قالمشت فصل ينبغي كان ما إذا تقييم  (ج)و

 . (المعيار هذا المستخدم في المصطلح هو" و  تبويب"  مسألة هايعتبر  والذي) 
 

 :"15" الفقرة في الوارد المبدأ على استثناءين هذا المعيار يقدم  -17
 ملغاة.  (أ)
  .التأمين " عقود"  (٣7) المحاسبة المصري رقم معيارل وفًقا تأمين كعقد العقد تبويب  (ب)و

 )       العقد نشأةعند  األخرى والعوامل التعاقدية الشروط أساس على العقود تلك تصنف أن المقتنية المنشأة علىو 
 .(االقتناء تاريخ يكون دق الذي التعديل ذلك تاريخ فيتبويبها من  تغير قد بطريقة العقد شروط تعديل تم إذا أو

 
 القياس مبدأ
 قيمتها أساس على وااللتزامات المحتملة وااللتزامات القابلة للتحديد المقتناة األصول قياس المقتنية المنشأة على -18

 .االقتناء تاريخ في العادلة
 

 غير المسيطرة / الحقوق لألقلية حقوق أية قياس فى تاريخ االقتناء المقتنية المنشأة على أعمال عملية تجميع كلفي  -19
 إما والتى هى حقوق ملكية قائمة وتمنح حامليها نسبة من صافى أصول المنشأة فى حالة التصفية مقتناةال المنشأة في

 : أساس على
 العادلة القيمة (أ)

 .المقتناهمن القيم المعترف بها في صافى األصول القابلة للتحديد في المنشأة   نسبة )ب( أو 
خ إقتناءها ما لم تكن هناك يالمسيطرة األخرى بقيمتها العادلة فى تار  غير لألقلية / الحقوقونات حقوق وتقاس كافة مك 

 أسس للتقييم أخرى مطلوبة بمعايير المحاسبة المصرية .
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 غير حقوقو  قابلة للتحديدال ألصولا لبعض العادلة القيمة قياس حول إرشادات" ٤5أتإلي" "٤1أت" من الفقرات تقدم -20

 التي وااللتزامات قابلة للتحديدال األصول أنواع "٣1" إلي "2٤من" الفقرات وتحدد .المقتناة المنشأة في سيطرةي الذو 
 القياس . لمبدأ محدودة استثناءات المعيار هذا لها يوفر بنوًدا تشمل
 
 والقياس االعتراف مبادئل استثناءات

كال  "٣1" إلي "22" من الفقرات تحددو  الواردة به. القياس و االعتراف لمبادئ محدودة استثناءات يقدمالمعيار  هذا -21
 تطبيق عن طريق البنود تلك تعالج أن المقتنية المنشأة علىو  .االستثناءات تلك وطبيعة استثناءات لها التي البنود من

  :البنود بعض تكون أن عنها ينتج والتي "٣1" إلي "22" من الفقرات متطلبات
 عن ماا  و  "12" و "11" الفقرات في الواردة تلك إلى باإلضافة االعتراف شروط تطبيقعن طريق  إما  بها معترًفا  (أ)  

 تلك الناتجة من عن تختلف نتائج يتبعها منما و  األخرى معايير المحاسبة المصرية متطلبات تطبيق طريق
 .اإلعتراف وشروط مبدأ تطبيق

 .االقتناء تاريخ في العادلة تهاقيم غير بقيمة تقاس  (ب)  
 
 االعتراف مبدأ على استثناءات
 المحتملة االلتزامات

 المحتمل االلتزام  "واألصول المحتملة المحتملة واإللتزامات المخصصات " (2٨رقم ) المصري المحاسبة معيار يعرف -22
 :أنه على

أو  ماث عن طريق حدوث أو عدم حدوث حد يتم تأكيد وجوده سوف وماضية  التزام محتمل ينشأ عن أحداث  (أ)
 .كامل بشكل المنشأة سيطرة تحت تقع ال التي المؤكدة غير  األحداث المستقبليةمن  أكثر

 ولم يتم االعتراف به ألنه : ماضيةأو)ب(  التزام حالي ينشأ عن أحداث 
 .ضمن منافع االقتصادية تت للمواردخارجا  تدفقاتسوية هذا االلتزام  تقتضيليس من المتوقع أن ( 1)

 كافية.بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور  االلتزام مبلغال يمكن قياس  (2) أو  
  

 من إعتباًرا بها يعترف التي المحتملة االلتزامات أي تحديد في( 2٨رقم ) المصري المحاسبة معيار متطلبات تطبق ال -2٣
 تجميع في المحتمل بااللتزام ترفتع أناالقتناء  تاريخ من اعتبارا المقتنية المنشأة علىو بدال من ذلك  ،االقتناء تاريخ

 بصورة ايمكن االعتماد عليهبطريقة  العادلة قيمته قياس ويمكن ماضية أحداث من ناشئا حاليا إلتزاًما كان إذا األعمال
 تجميع في المحتمل بااللتزام المقتنية المنشأة تعترف ،(2٨رقم ) المصري المحاسبة لمعيار وخالًفا ذلكل  ة.كافي

 الفقرة وتقدم .االلتزام تسويةل االقتصادية للمنافع خارجتدفق  من المتوقع يكن لم لو حتى االقتناء تاريخ في األعمال
 .المحتملة لاللتزامات ةالالحق معالجةال حول إرشادات "56"
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 والقياس االعتراف مبادئ من لكل إستثناءات

 الدخل ضرائب
              المقتناة األصول من الناشئ االلتزام أو المؤجل يالضريب صلاأل وتقيس تعترف أن المقتنية المنشأة علي -2٤

 ."الدخل ضرائب " (2٤) رقم المصري المحاسبة لمعيار وفًقا األعمال تجميع في وااللتزامات المحتملة االلتزاماتو 
 

 في القائمة المقتناة المنشأة  أرصدة ترحيل والمؤقتة  للفروق المحتملة ةيالضريب ثاراآل معالجة المقتنية المنشأةعلي  -25
 .(2٤رقم ) المصري المحاسبة لمعيار وفًقا قتناءلال كنتيجة الناشئة أو االقتناء تاريخ

 
 مزايا العاملين

 المنشأة في مزايا العاملين بترتيبات المتعلق (وجد إن األصل وااللتزام ) ا وتقيستعترف  أن المقتنية المنشأة علي -26
 ."مزايا العاملين " (٣٨رقم ) لمصريا المحاسبة لمعيار وفًقا مقتناةال

 
 التعويضية األصول

 مؤكدة غيرال أو المحتملة الظروف نتائج عن تعاقدًيا المقتنية المنشأة يعوض أن األعمال تجميع في للبائع يجوز -27
 خسائر عن المقتنية المنشأة بتعويض البائع يقوم قدعين. علي سبيل المثال م التزام أو أصل منجزء  بكل أو  المتعلقة
 مبلًغاعن  المقتنية المنشأة التزامات زيدت بأال يتعهد البائع أن أي معينة، احتمالية عن ناتج تزاماللمعين  مبلغ تفوق
 في التعويضي األصل بهذا المقتنية المنشأة وتعترف .تعويضي أصل على المقتنية المنشأة تحصل هذا وعلى معيًنا،
 تعويضه تمي الذي البند قياس ويقاس بنفس األساس المستخدم فى تعويضه تم يالذ بالبند فيه تعترف الذي الوقت نفس
 التعويض ارتبط إذا لك،لذ و .تحصيلها يمكن ال التي للمبالغ تقييم مخصص ليإ حاجةال مع األخذ في االعتبار، 

 المقتنية المنشأة علي،القتناءا تاريخ في العادلة قيمتهماب وقياسهما االقتناء تاريخ في بهما االعتراف تم التزام أو بأصل
 باألصل يتعلق فيما و  .االقتناء تاريخ في العادلة مقاسا بقيمته االقتناء تاريخ فيالتعويضي  باألصلتعترف  ان

 قابلية عن الناتجة المستقبلية النقدية التدفقاتبالمرتبطة   تأكدالعدم  اتتأثير  فإن العادلة، بالقيمة المقاس التعويضي
 تقييممخصص  وجود و ليس ضرورًيا العادلة القيمة قياس يتم أخذها في االعتبار عند للتحصيلمادي بل الالمقا

 .(بالتطبيق المتعلقة اإلرشادات "٤1أت" الفقرة تقدم )  منفصل
 

 المثال، سبيل على  .القياسأو  االعتراف مبادئ من مستثنىالتزام  أوبأصل  التعويض يتعلق األحيان بعض في -2٨
بطريقة يعتمد  للقياس قابلة غير العادلة قيمته ألن االقتناء تاريخ في به معترف غير محتمل بإلتزام يتعلق قد التعويض

 ناتج أحدهماالتزام،  أو بأصل سبيل المثال،  على يتعلقالتعويض قد  أن أو  .التاريخ ذلك في عليها بصورة كافية
 يتم الحاالت هذه مثل و في .االقتناء تاريخ في العادلة مةالقيبخالف  أساس على قياسها تمالتي  مزايا العاملين عن

و  التعويض، بند قياس فيالمستخدمة  تلك مع متسقة افتراضات باستخدام التعويضي ألصلل والقياس االعتراف
 "57" الفقرة وتقدم .التعويض مبلغ على تعاقدية قيود وأيللتحصيل  التعويضي األصل لقابلية اإلدارة لتقييمالخاضع 
 .التعويضي لألصل الالحقة لمعالجةا حول إرشادات
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 القياس مبدأ على استثناءات

 
 هااقتناء المعاد الحقوق

 التعاقدية لفترةا علي أساس ملموس غير كأصل به المعترفو  هاقتناءالمعاد  الحق قيمة قياس المقتنية المنشأةعلي   -29
التجديدات في االعتبار  باألخذ السوق في قيام المشاركينعن  النظر وبغض الموضوعالمتعلق بهذا  العقد من المتبقية

 .بالتطبيق متعلقة إرشادات" ٣6أت" و"٣5أت" الفقرتين وتقدم .العادلة قيمتها تحديد في التعاقدية المحتملة
 

 األسهم المدفوعات المبينة علي
ت المبنية على أسهم في المنشأة المقتناه بالمدفوعا المتعلقة الملكية حقوق أداة أو االلتزام قياس المقتنية المنشأة علي -٣0

المبنية  للمدفوعات المقتنية المنشأة نظامب ة علي أسهم المبني لمدفوعاتل المقتناة المنشأة نظام إحاللب أو تلك المتعلقة
 هذا ريشي)  "األسهم علىمدفوعات المبنية ال " (٣9) رقم المصري الواردة بمعيار المحاسبة  طريقةلل وفًقا علي األسهم

 ."(المكافأة لهذه السوق أساسعلي  قياسبمصطلح " ال الطريقة تلك اتجن إلى المعيار
 

 لبيعغرض ال بها المحتفظ األصول
 تم والتي (جاري التخلص منهاال مجموعةال أو ) المتداولة غير األصول من هاقتناء تم ماقياس   المقتنية المنشأة علي -٣1

"األصول غير  (٣2) المحاسبة المصري رقم لمعيار وفًقا االقتناء تاريخ في بيعال غرضل بها محتفظ أنها على تبويبها
 من للفقرات وفًقا البيع تكاليف ناقص العادلة بالقيمة المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة "

 المعيار. ذلك من "1٨"إلي  "15"
 
 .تفاوضية شراء عملية من مكسب الناتجال أو الشهرةو قياس  االعتراف

ما مب( )ا( علي ) زيادة أنها  على ويتم قياسها االقتناء تاريخ من اعتبارا بالشهرةاالعتراف  المقتنية المنشأة علي  -32
 يلي:

 :إجمالي (أ)
 االقتناء تاريخ في العادلة القيمة عامة يتطلب والذي ،المعيار لهذا وفًقا المقاس حولالم ماديال المقابل (1)  

 ("3٧" الفقرة جعرا ) 
 المعيار لهذا وفًقا و المقاس المقتناة المنشأة في غير المسيطرة لحصص حقوق أية  مبلغ (2)و 
 ،المقتناة المنشأة المحتفظ بها سابقا في المقتنية المنشأة ملكية حقوقل االقتناء تاريخ في العادلة القيمة (3)و 

 .( "42" و "41" الفقرتين راجعمراحل ) على الذي يتم األعمال تجميعوذلك في 
 قياسها تم والتي االقتناء تاريخ في وااللتزامات المحتملة وااللتزامات القابلة للتحديد المقتناة األصول قيم صافي (ب)

 .لهذا المعيار وفًقا
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 تكون ، فقط الملكية حقوق (السابقين مالكيها أو) مقتناةالو  المقتنية المنشأتان فيه تتبادل الذي األعمال تجميع في -٣٣

 العادلة القيمة من أكثر يعتمد عليهابطريقة  للقياس قابلة االقتناء تاريخ في مقتناةال المنشاة ملكية حقوقل العادلة القيمة
 الشهرة مبلغأن تحدد  المقتنية المنشأة علي ، إذا كان األمر كذلكو  .االقتناء تاريخ في المقتنية المنشأة ملكية حقوقل
 الملكية حقوقل العادلة القيمة من بدالً  االقتناء تاريخ في مقتناةال المنشأة ملكية حقوق حقوقل ادلةالع القيمةستخدام با
 المنشأة علي ،مادي مقابل تحويل فيه يتم ال الذي األعمال تجميع في الشهرة مبلغ ولتحديد .االقتناء تاريخ في ولةحالم

باستخدام  قابلة للتحديدوال مقتناةال المنشأة في المقتنية المنشأة حقوقل االقتناء تاريخ في العادلة القيمة استخدام المقتنية
( و "(1) (أ) ٣2 " قرةــالف) االقتناء تاريخ في حولمالمادي ال للمقابل عوضًا عن القيمة العادلة السارية التقييمأساليب 

 .متعلقة بالتطبيقال إلرشاداتا "٤9أتإلي " "٤6أت"  من الفقرات تقدم
 

 التفاوضية راءالشعملية 
 ٣2" الفقرة في المبلغ فيه يتجاوز أعمال تجميع والتي تمثل عملية تفاوضية شراءبعملية  أحيانا المقتنية المنشأةقد تقوم  -٣٤

 الواردة المتطلبات تطبيق بعد الزيادة تلكرار استم حال وفي ،"(أ) ٣2" الفقرة في قابلة للتحديدال المبالغ إجمالي "(ب)
 نسبت و ،االقتناء تاريخ في الخسائر أو األرباحفي  مكسب الناتجالب أن تعترف المقتنية المنشأة علي ، "٣6" الفقرة في
 .المقتنية المنشأة إلى مكاسبال

 
 على مكرها البائع فيه يكون حيث اضطراريا بيعا يعد الذي األعمال تجميع في، التفاوضية الشراء تحدث عملية قد -٣5

 تم مناقشتها في التي البنود بعضل قياسال أو االعتراف استثناءات ينتج عن قد ذلك من رغمالبو   . بالبيع القيام
 التفاوضية. الشراء عملية في (به المعترفمكسب ال مبلغ تغيير أو)مكسب الب االعتراف ،" ٣1" إلي "22" من الفقرات
 

 بتحديد كانت قد قامت إذا ما راجعةبم تقوم إن المقتنية المنشأة علي تفاوضية شراءعملية  منمكسب الب االعتراف قبل -٣6
 التزامات أو أصول بأي تعترف أن و صحيح بشكل وااللتزامات المحتملة االلتزامات وكافة مقتناةال األصول كافة

 قياس في المستخدمة اإلجراءات مراجعةب القيام ذلك بعد المقتنية المنشأة عليو  المراجعة، تلك من  تحديدها تم إضافية
 :يلي مما لكل االقتناء تاريخ في بها االعتراف المعياريتطلب هذا  التي المبالغ

 وااللتزامات المحتملة . وااللتزامات القابلة للتحديد المقتناة األصول (أ)   
 وجدت إن ،المقتناة المنشأة في غير المسيطرة األقلية / الحقوق حقوق (ب) و 
  مراحل على الذي يتم األعمال تجميع فيالمقتناة  المنشأة في ابًقابها س المحتفظ المقتنية المنشأة ملكية حقوق  (ج) و 
 حولالم المادي المقابل (د) و 
قد تم أخذها  المتوفرة المعلومات كافة تعكس بشكل صحيح ان  المقاييس أن ضمان إلىعملية المراجعة تلك  وتهدف 

 .االقتناء تاريخ في في االعتبار
 

 
 المحولالمادي  المقابل
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 العادلة القيم مجموع أنها على حسابها يتم التي العادلة بالقيمة األعمال تجميع في المحول المادي المقابل سقيا يتم -٣7
 المنشأة مالكيل  المقتنية المنشأة تتحملها التي وااللتزامات ،االقتناء تاريخ في المقتنية المنشأة المحولة بمعرفة لألصول

جزء من نظام  أيف ذلك، من رغمالب ) و .المقتنية المنشأة تصدرها التي ملكيةال حقوق إلى باإلضافة السابقين مقتناةال
 المنشأة موظفو بها يحتفظ التي المكافآت مع مبادلتها تمت والتي األسهم أساس على المقتنية المنشأة مدفوعات

 للقيمة وفًقا وليس "٣0" رةللفق وفًقا سوف يتم قياسه األعمال تجميع في لالمحو  المقابل المادي في والمدرجة مقتناةال
 وأ األخرى األصولغيرها من  و يةالنقد من كل المادي للمقابل الممكنة باألشكال المتعلقة األمثلة تضم و .(العادلة

 الممتازة أو العادية الملكية حقوق وأدوات محتمل ماديمقابل  و ، المقتنية للمنشأة تابعة شركات كيان تجاري او
 .Mutual Entityالتشاركية  المنشآت أعضاء حقوقو  ضماناتالو  والخيارات

 
 في العادلة هاتقيم عن مختلفة دفترية قيم لديها التي المقتنية المنشأة إلتزامات أو أصول لالمحو  المقابل المادي يشمل -٣٨

فى هذه و  .(المقتنية منشأةلل كيان تجاري أو نقديةال غير ذات الطبيعة األصول المثال، سبيل على) االقتناء تاريخ
 االقتناء تاريخ بدء من اعتبارا العادلة هاتبقيم ولةالمح االلتزامات أو األصول قياس إعادة  المقتنية المنشأةعلي الحالة 

 أو األصول تبقىأحياًنا  ذلك،من   رغمالبو  ، الخسائر أو األرباح في وجدت، إن الخسائر، أو مكاسببال واالعتراف
 أو األصول تحويل بسبب المثال، سبيل على)جمعة الم المنشأة ضمن األعمال تجميع بعد ولةالمح االلتزامات
 تلك في  .عليها بالسيطرة المقتنية المنشأة تحتفظ ولذلك (السابقين مالكيها وليس مقتناةال المنشأة إلى االلتزامات

 الان و     االقتناء تاريخ قبل مباشرة بقيمتها الدفترية وااللتزامات األصول تلك قياس  المقتنية المنشأة علي الحالة،
 أو الربح فياألعمال  تجميع وبعد قبل عليها تسيطر التي االلتزامات أو األصول على الخسارة أو ربحبال تعترف
 . الخسارة

 

 المحتمل اديالم المقابل
الترتيبات  من ناشئ التزام أو أصل أيالمقتناة يشمل  المنشأة في مقابل المقتنية المنشأة تحوله الذي المادي المقابل -٣9

المادي  للمقابل العادلة بالقيمةاالعتراف  المقتنية المنشأة عليو  .("٣7" الفقرة راجع )محتمل مادي مقابلالمتعلقة ب
 .المقتناة المنشأة في مقابل ولالمحالمادي  المقابل من ءكجز  االقتناء تاريخ في المحتمل

 
 التعريفات أساس على ملكية حقوق أو كالتزام المحتمل المادي ابلالمق بدفع تبويب االلتزام ةالمقتني المنشأةعلي  -٤0

 المالية األدوات" (25) رقم المصري المحاسبة معيار من "11" الفقرة في المالي واإللتزام الملكية حقوق بأداة الخاصة
 تبويب حق المقتنية المنشأة وعلي  .معايير المحاسبة المصرية من ساريةال خرىاأل معاييرغيره من ال أو "العرض  -

 المتعلقة اإلرشادات "5٨" الفقرة تقدمو  .المحددة شروطالاستيفاء  تم إذا كأصل سابًقا ولالمحمادي المقابل ال إعادة
 .المحتمل قابل الماديللم الالحقةبالمعالجة 
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 األعمال تجميع من معينة أنواع على طريقة االقتناء لتطبيق إضافية إرشادات
  مراحل على ذي يتمال األعمال تجميع

 .مباشرة االقتناء تاريخ قبل ملكية حقوقب فيها احتفظتالمقتناة التي  منشأةال على السيطرة أحياًنا المقتنية المنشأة تملك -٤1
حقوق األقلية / الحقوق غير  من % ٣5 نسبة 2001 ديسمبر ٣1 في  أ  المنشأة تحتفظ المثال، سبيل على

 يعطيها مما ب المنشأة في %٤0بنسبة إضافية حقوق أ المنشأة تشتري اريخ،الت ذلك وفي .ب المنشأةالمسيطرة 
 مراحل، علىلذي يتم ا أعمال تجميع أنها على المعاملة هذه مثل إلى المعيارهذا  ويشير .ب المنشأة على السيطرة
 .خطوات على قتناءاال أنها على أحياًنا إليها ويشار

 
 سابًقا بها احتفظت التي الملكية حقوق قياسإعادة  المقتنية المنشأة علي مراحل، على ذي يتمال األعمال تجميع في -٤2

بنود  في وجدا، إن ،الناتجة الخسارة أو بالمكسباالعتراف و  االقتناء تاريخ في العادلة قيمتهاب مقتناةال المنشأة في
 حقوق قيمة في بالتغيرات سابقةالالمالية  الفترات فياعترفت قد  المقتنية المنشأة تكونقد و   اآلخر. الدخل الشامل

ذا األخرى ،  الشامل الدخلقائمة  بنود في مقتناةال المنشأة في ملكيتها  المبلغب العترافيتم ا ،هو الوضع ذلككان  وا 
 المقتنية المنشأةقيام  حال فيمتطلب  كما هو األساس نفس على األخرى الشامل الدخل بنود فيالذى تم األعتراف به 

 .مسبًقا بها المحتفظ الملكية قوقح ببيع مباشرة
 

 مادي مقابل تحويل دون ذي يتمال األعمال تجميع
 في االقتناء طريقة طبقالمادي وت المقابل تحويل دون المقتناة المنشأة على السيطرة أحياًنا المقتنية المنشأة تملك قد -٤٣

 :الظروف هذه وتتضمن .تلك تجميعال عمليات على األعمال تجميع معالجة
 .السيطرة علي لحصول( لالمقتنية المنشأة) حالي مستثمرل أسهمها من كاف عدد شراءتعيد  المقتناة المنشأة   (أ)   
  التي و المقتناة المنشأة على سيطرةال المقتنية المنشأة تملك دون حالت سابًقا التي قليةحق الرفض لأل حقوق  (ب)    

 . ويتتص أغلبية بحقوق المقتنية المنشأةفيها تحتفظ 
 المقتنية المنشأة تحول وال .عقد خالل منفقط  أعمالهما دمج على مقتناةال والمنشأة المقتنية المنشأة تتفق أن  (ج)    

 تاريخ في ء سوا المقتناة المنشأة في الملكية حقوقب تحتفظ وال مقتناةال المنشأة على لسيطرةل ماديا مقابال
 كيانين ضم  عقد خالل منفقط  التي تتم األعمال تجميع على لةاألمث ومن،  في تاريخ سابق أو االقتناء

  .معين ترتيب خالل من معاتجاريين 
 

 أصولصافي  المقتناة مبلغ المنشأة لمالكي  تنسب أن المقتنية المنشأةعلي   ،بعقد فقط  ذي يتمال األعمال تجميع في -٤٤
 غير أطراف بها تحتفظ التي مقتناةال المنشأة في الملكية وقحق أن أي ، معيارلهذا ال وفًقا بها المعترف مقتناةال المنشأة
 نتج لو حتى تجميعال بعد المقتنية للمنشأة المالية قوائمال في حقوق أقلية / حقوق غير مسيطرة من هي المقتنيةالمنشأة 

 .الحصص غير المسيطرة حقوق إلى المقتناة تنسبالمنشأة  في الملكية حقوق كافة أن ذلك عن
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 القياس فترة
 المنشأةعلي ‘تجميعال فيها يحدث التي الفترة المالية نهايةفي  األعمال تجميعل المبدئية المعالجة تكتمل لم إذا -45

 علي القياس، فترة وخالل  امعالجته تكتمل لم التي للبنود مؤقتةال المبالغالمالية  في قوائمها ن تثبت إ المقتنية
 المعلومات لتعكس االقتناء تاريخ في بها المعترف مؤقتةال مبالغال رجعي تعديل بأثرالقيام ب المقتنية المنشأة
 على ألثرت علمت، لو والتي االقتناء تاريخ في القائمة والظروف الحقائق حول عليها الحصول تم التي الجديدة
 أو األصولعتراف باال القياس فترة أثناء أيضا المقتنية المنشأة عليو  .التاريخ ذلك منذ بها المعترف المبالغ قياس

 االقتناء تاريخ فيالقائمة  والظروف بالحقائق تتعلق جديدة معلومات الحصول علي تم إذا اإلضافية االلتزامات
 بمجرد القياس فترة وتنتهي  .التاريخ ذلك منذ وااللتزامات األصول بتلك االعتراف نتج عنهال ،علمت لو والتي،
 تاريخ منذ القائمة والظروف بالحقائق المتعلقة التي تبحث عنها و المعلومات على المقتنية المنشأة حصول
 فترة تتجاوز أال ينبغي ذلك، من رغمالبو   .أخرى معلومات الحصول علي على القدرة بعدم عند معرفتها أو االقتناء
 .االقتناء تاريخ من واحدة سنة القياس

 

 بها المعترف مؤقتةال المبالغ بتعديل المقتنية المنشأة تقوم لهاخال التي و االقتناء تاريخ بعد ما فترة هي القياس فترة -٤6
 وقياس لتحديد الزمة معلومات على لحصولل المقتنية للمنشأة معقوال وقتا القياس فترة وتوفر .األعمال تجميع غرضل
 :المعيار هذا لمتطلبات وفًقا االقتناء تاريخ من إعتباًرا يلي ما
 في مسيطرةحقوق أقلية / حقوق غير أية  و وااللتزامات المحتملة وااللتزامات ، ة للتحديدالقابل المقتناة األصول (أ)  

  مقتناةال المنشأة
 . الشهرة قياس في مستخدمة أخرى قيمة أي أو المقتناة للمنشأةحول الم المادي المقابل (ب)و
 .المقتناة المنشأة في المقتنية المنشأةسبًقا مالمحتفظة بها  الملكية حقوق مراحل، على ذي يتمال األعمال تجميع في  (ج)و
 .شراء تفاوضيةعملية  من المكسب أو الناتجة الشهرة  (د)و
 
 الحصول تم التي المعلومات كانت إذا ما بتحديد المتعلقة العوامل كافة أن تأخذ في االعتبار  المقتنية المنشأة علي  -٤7

 عن المعلومات تلك نتجت ما إذا أو بها المعترف مؤقتةال لمبالغا في تعديلقد ينتج عنها  االقتناء تاريخ بعد عليها
  : المعنية العوامل ملتوتش .االقتناء تاريخ بعد وقعت أحداث
ذا اإلضافية المعلومات الحصول علي تاريخ  المبالغ على تعديل إجراء سبب تحديد المقتنية المنشأة بإمكان كان ما وا 

 الظروفتعكس  االقتناء تاريخ من قصير وقت بعد عليها الحصول تمي التي المعلومات ان األرجح وعلى  .مؤقتةال
 ما المثال سبيل فعلى هر ، أش عدة بعد عليها الحصول تم التي المعلومات من أفضل بشكل االقتناء تاريخفي  القائمة

 تاريخ من قصير وقت بعد ثالث طرف إلى أصل بيعفان ، العادلة قيمته تغيير تم الذي فاصلال الحدث تحديد يتم لم
 إلىيشير  أنه المرجح من  التاريخ ذلك في تحديدها تم التي المؤقتة العادلة قيمته عن جوهريا تختلف بقيمة االقتناء
  .المؤقت المبلغ في خطأ
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 النقص خالل من للتحديد قابل )التزام( صلكأ به المعترف المؤقت المبلغ في عجز( )بزيادة المقتنية المنشأة تعترف -٤٨

 القياس فترة أثناء عليها الحصول تم التي الجديدة المعلومات تؤدي قد أحياًناف ذلك، من رغمالبو   .الشهرة في( الزيادة)
 مقابل  بدفع التزاما تحملت قد المقتنية المنشأةتكون  ،مثالف .إلتزام أو أصل من ألكثر المؤقت المبلغ على تعديل إلى

 .مقتناةال المنشأة تأمين وليصةبب جزء منه أو كله و المغطي المقتناة المنشأة فقمرا أحد في بحادث المتعلقة األضرار
ذا  االلتزام لذلكاالقتناء  تاريخ في العادلة القيمة عن القياس فترة خالل جديدة معلومات على المقتنية المنشأة حصلت وا 
 مقابلال تعديلال  (جزئًيا أو كلًيا)يلغي  لتزاملال به المعترف المؤقت المبلغ تغيير نم الناتج الشهرة على التعديل فإن ،

 .التأمين شركة من المطلوبة يونيةمدلل به المعترف المؤقت المبلغ تغيير نم الناتجة للشهرة
 

 األعمال تجميعمعالجة  أنكما لو  مؤقتةال المبالغ على بالتعديالت تعترف أن المقتنية المنشأة علي القياس، فترة خالل -٤9
 السابقة للفترات المقارنة المعلوماتب مراجعة االعتراف المقتنية المنشأة عليعليه و  .االقتناء تاريخ في تم استيفائها
 أخرى مؤثرات أي أو االستهالك أو اإلهالك في تغيير أي إجراء فيها بما عند الحاجة المالية القوائم في المعروضة

 .المبدئية المعالجة الستكمال بها المعترف الدخل على
 

 وفًقا خطأ أي تصحيحل فقط األعمال تجميعالمعالجة المحاسبية ل مراجعة القياس فترة انتهاء بعد المقتنية المنشأة يعل -50
 ."واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات و المحاسبية السياسات "(5) رقم المصري المحاسبة لمعيار

 
 األعمال تجميع معاملة من اً جزء يعتبر ما تحديد

 والمنشأة المقتنية المنشأة بيناألعمال  تجميع مفاوضاتبدء  قبلآخر  قائم مسبًقا ترتيب أو عالقة توجد قد -51
 الحالتين، كلتا وفي .األعمال تجميع عن منفصل كوني المفاوضات خالل بينهما فيما ترتيبايبدأ  قد أو ،مقتناةال

 مالكيها أو) المقتناة والمنشأة المقتنية المنشأة دلتهتبا مما اً ءجز  ال تعتبر مبالغ أيةان تحدد  المقتنية المنشأة علي
تنية المق المنشأةعلي  و .مقتناةال المنشأة مبادلة من اً جزءال تمثل  مبالغ أي مثل األعمال، تجميع في (السابقين

 مقتناةال واألصول مقتناةال للمنشأة المحول المادي بالمقابل طريقة االقتناء تطبيق من كجزء فقط ان تعترف
 ةالمصري لمعايير المحاسبة وفًقا المنفصلة المعامالت و يتم معالجةالمقتناة. المنشأة مقابل في تكبدةمال وااللتزامات
 .ذات العالقة

 
 المنشأة لصالح أساسا بدأت أو ممثليها، أو المقتنية المنشأة ابتدأتها التي المعاملةهي تلك منفصلة ، المعاملة ال -52

 على أمثلة يلي فيما .تجميعال قبل (السابقين مالكيها) أو المقتناة المنشأةلصالح  وليس مجةالمد المنشأة أو المقتنية
 :طريقة االقتناء تطبيقيتم أدرجها في  ال التي المنفصلة المعامالت

 والمقتناة المقتنية المنشأة بين سابًقا قائمة عالقات تسويةل تكون التي المعاملة (أ)  
  مستقبلية خدمات مقابل المقتناة لمنشأةسابقين لال نمالكيلل أو لموظفينل مستحقات دفع معاملة (ب)و
 .قتناءاالب المنشأة المقتنية المرتبطة تكاليف من دفعته ما السابقين أصحابها أو مقتناةال لمنشأةا استعادة معاملة (ج)و

 .بالتطبيق المتعلقة اإلرشادات" 62أت" " إلي50أت" من الفقرات تقدم
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 االقتناءب لمتعلقةا التكاليف
 التكاليف تلك وتشمل.األعمال تجميع نفيذلت المقتنية المنشأة تتحملها التي التكاليف هي االقتناءب المتعلقة التكاليف -5٣

 الرسوم أو األخرى المهنية والرسوم التقييم ورسوم والمحاسبية القانونية والرسوم االستشارات ورسوم البحث رسوم
صدار تسجيل ورسوم ،القتناءل ةداخلي إدارة إنشاء تكاليف فيها بما العمومية داريةاإل والتكاليف اإلستشارية  األوراق وا 

 في اترفكمص االقتناءب مرتبطةال التكاليف ان تعالج  المقتنية المنشأة عليو  .الملكية حقوقو  مديونياتلل المالية
 المالية األوراق إصدار بتكاليف اإلعتراف يتم .دواح باستثناء الخدمات واستالم التكاليف تحملفيها  تمي التي الفترات

 ."26" و "25" المصرية أرقام المحاسبة لمعايير وفًقا.  الملكية لحقوق أو مقابل المديونية
 
 و المعالجة المحاسبية الالحق القياس

 أو تزامات المحتملة واالل وااللتزامات المقتناة األصول تعالج و  ان  تقيس الحًقا  المقتنية المنشأة علي عام، بشكل -54
 األخرى ةالمصري المحاسبة معاييرل وفًقا األعمال تجميع في المصدرة الملكية حقوق وأدوات تحملها تم التي

 الالحق بالقياس المتعلقة اإلرشادات المعيار هذا يوفر ذلك،من   برغمو   .لطبيعتها وفًقا البنود تلك على المطبقة
 الملكية حقوق وأدوات تحملها تم التي أو وااللتزامات المحتملة وااللتزامات قتناةالم ألصولا من يلي لما والمعالجة
 :األعمال تجميع في المصدرة

 هااقتناء دلمعاا الحقوق (أ)  
 االقتناء تاريخ في بها المعترف محتملةال االلتزامات (ب)و
 األصول التعويضية. (ج)و
 .المحتمل مادىالمقابل ال  (د)و
 .بالتطبيق المتعلقة اإلرشادات "63أت" الفقرة تقدمو 

 
 هااقتناء المعاد الحقوق

 الذي عقدالمن  المتبقية التعاقدية الفترة خالل استهالكها يتم ملموس غير كأصل بها والمعترف هااقتناءالمعاد  الحقوق -55
 القيمة باألخذ في االعتبار الحقاً  ثالث طرفل هاقتناءمعاد ال الحق تبيع التي المقتنية المنشأةتقوم و   .الحق منح فيها تم

 .البيع  خسارة أومكسب  تحديد عند الملموس غير لألصل الدفترية
 
 المحتملة االلتزامات

لى المبدئي اإلعتراف بعد -56  االلتزام قياس المقتنية المنشأة علي ،االلتزام ذلكانتهاء  أو إلغائه أو اإللتزام تسوية تتم أن وا 
 :أعلىب )أ( أو )ب( أدناه أيهما  األعمال ميعتج في به اإلعتراف تم الذي المحتمل

   (2٨رقم ) المصري المحاسبة لمعيار وفًقا بها االعتراف يجبكان  التي القيمة (أ )  
 المحاسبة لمعيار وفًقا به المعترف التراكمياالستهالك  - اللزوم عند - ناقصا مبدئياً  بها المعترف القيمة (ب)و

 ."اإليراد " (11) رقم المصري
 .(26) رقم المصري المحاسبة لمعيار وفًقا معالجتها محاسبيا تمت التي العقود على المتطلب هذا يطبق ال
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 التعويضية األصول
 االعتراف تم الذي يالتعويض صلاأل قياس المقتنية المنشأة علي لتاريخ القوائم المالية الحقة مالية فترة كل نهاية في -57

 أيةاخذين في االعتبار  ،تعويضه تم الذي األصل أو االلتزام على المطبق ساسعلي نفس األ االقتناء تاريخ في به
 لقابلية اإلدارة تقييمل يخضع ،العادلة بقيمته الحًقا قياسه يتم لم الذي يالتعويض صللألو  قيمته، على تعاقدية قيود
 تقوم بتحصيل عندما فقط يالتعويض صلاألب االعتراف إلغاء المقتنية المنشأة عليو  .تحصيلالتعويضي لل صلاأل

 .فيه الحق تفقد أو تبيعه أو األصل
 

 المحتمل المادي المقابل
 المنشأةمن قبل  به المعترف المحتمل المادي للمقابل العادلة القيمة في التغييرات بعضتطرأ  قد االقتناء بعد تاريخ -5٨

 كانت وظروف حقائق عن التاريخ ذلك بعد المقتنية المنشأة عليها حصلت إضافية معلومات لوجود كنتيجة المقتنية
 ،ناحية أخرىو من   ."٤9"إلي  "٤5"من للفقرات وفًقا القياس فترة تعديالت هي التغيرات تلك .االقتناء تاريخ في قائمة

 أو للسهم محدد سعر إلى الوصول أو  مستهدفة تحقيق أرباح مثل االقتناء تاريخ بعد ما أحداث عن الناتجة التغييراتف
 القيام المقتنية المنشأةعلي و . القياس فترة تعديالتتعتبر  ال والتطوير بحثلل مشروع في لمرحلة معينة الوصول
 :يلي كما القياس فترةل تعديالت تعتبر ال المحتمل والتي المادى للمقابل العادلة القيمة في التغيرات بمعالجة

 ضمن له الالحقة التسوية معالجة وتتم هقياس إعادة يتم ال ةملكي كحقوق تبويبه تم الذي المحتمل المقابل المادي  (أ)  
 .الملكية حقوق

 :يكون التزام أو كأصل تبويبه تم الذي المحتمل المقابل المادي  (ب) 
 أيو   العادلة، بالقيمة قياسها يتم ،  (26) رقم المصري المحاسبة معيار نطاق ضمنتعالج  مالية أداة (1)

 وفًقا خرىاأل الشامل الدخل بنود في أو خسائرال أو األرباح في إما هاب عترفي ناتجة خسارة أو مكسب
 .(26) رقم المصرى للمعيار

 المصري   المحاسبة لمعيار وفًقا معالجته تمي (26) رقم المصري المحاسبة معيار نطاق ضمن ليست  (2)
  .لمالئمةاألخرى ا معايير المحاسبة المصرية أو (2٨رقم )

 
 اإلفصاحات

 تجميع طبيعة تقييم من المالية اقوائمه مستخدمي تمكن التي المعلومات عن اإلفصاح المقتنية المنشأةعلي  -59
 :إما يحدث الذي المالي وأثره األعمال
  الحالية المالية فترةال خالل (أ)
 .الماليةالقوائم  إصدار قبللكن  و المالية فترةال نهاية بعد (ب)و
 

" إلي 6٤أتمن " الفقرات في المحددة المعلومات عنتفصح  أن المقتنية المنشأة علي ،"59" الفقرة من الغرض لتحقيق -60
 ."66أت"
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 المالية اآلثار تقييممن  المالية قوائمها مستخدمي تمكن التي المعلومات عنتفصح  أن المقتنية المنشأةعلي  -61
 المالية الفترات أو الفترة يف تحدث التي األعمال تجميعبرتبطة والم الحالية المالية فترةال في بها المعترف للتعديالت
 .السابقة
 

 ."67أت" الفقرة في المحددة المعلومات عن تفصح ان المقتنية المنشأة علي،"61" الفقرة من هدفال قيحقلت -62
 

 الواردة األهداف األخرى ةالمصري المحاسبة معايير أو المعيار هذا يقتضيها التي المحددة اإلفصاحات تحقق لمإذا  -6٣
 .هدافاأل تلك لتحقيق الزمة إضافية معلومات أية عنتفصح  أن المقتنية المنشأة علي "61"و "59" الفقرتين في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


