
 

 

 2015( المعدل 1)المصري رقم  معيار المحاسبة
 عرض القوائم المالية

 
 هدف المعيار

لضمان إمكانية مقارنة القوائم األغراض العامة  ذات شرح أسس عرض القوائم المالية إلىهذا المعيار يهدف  .1
ت األخرى. ومن أجل تحقيق هذا السابقة وبالقوائم المالية للمنشآ قوائمها المالية عن األعوامب للمنشأةالمالية الحالية 

األدنى لهيكلها والحد  إرشادات توضيحية يقدمالعامة لعرض القوائم المالية و  المتطلباتهذا المعيار يحدد الهدف، 
 .القوائم المالية المطلوبة  لمكونات

 
 نطاق المعيار

طبقًا لمعايير  المعدة عامةالقوائم المالية ذات األغراض ال فى إعداد وعرضهذا المعيار  على المنشأة تطبيق .2
 المحاسبة المصرية.

 

 تحدد معايير المحاسبة األخرى متطلبات االعتراف والقياس واإلفصاح لمعامالت معينة وأحداث أخرى. .3
 

 والمعدة طبقًا لمعيار المحاسبةلمختصرة ا الدورية المالية القوائمهيكل ومحتويات ال ينطبق هذا المعيار على  .4
تطبق على مثل هذه  "35"إلى  "15" من ومع هذا فإن الفقرات،  " التقارير المالية الدورية" ( 30رقم ) المصرى
تلك التى  وكذاقوائم مالية مجمعة التى تعرض على كل المنشآت وبنفس القدر أيضًا  هذا المعيار يطبقو  .القوائم

   ."القوائم المالية المستقلة"(  17مصرى رقم ) المحاسبة المعيار فى تعرض قوائم مالية مستقلة كما هى معرفة 
منشآت قطاع بما فى ذلك  تهدف إلى تحقيق الربحالتى لمنشآت ليستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة  .5

ذا قامت منشآت و  .األعمال العام أو قطاع األعمال سواء بالقطاع الخاص ال تهدف إلى تحقيق الربح ذات أنشطة ا 
القوائم المالية أو  ج لتعديل الوصف المستخدم لبعض البنود التى تتضمنهافقد تحتابتطبيق هذا المعيار،  العام

 .تلك القوائم(لمكونات أخرى )أو قد تضيف القوائم المالية ذاتها 
 

 (25معيار المحاسبة المصرى رقم )كما هى معرفة فى  ملكيةلها حقوق  تالمنشآت التى ليس وبالمثل فقد تحتاج .6
)مثل  ملكيةرأسمالها حقوق يعتبر ( أو المنشآت التى ال االستثمارصناديق األدوات المالية )مثل ب الخاص

  .على حصص األعضاء قوائم المالية العرض ألن تطبق أسلوب المنشآت التعاونية( 

 تعريفات 
 :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  .7

احتياجات لتلبية هى القوائم المعدة  :("بـ "القوائم المالية)المشار إليها  القوائم المالية ذات األغراض العامة
مطالبة المنشأة بإعداد تقارير مصممة الحتياجاتهم الخاصة من ب الذين ال يسمح وضعهمالمستخدمين 

 المعلومات.
1-1 
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كل  بذلبيقه بعد عندما تعجز المنشأة عن تطأحد المتطلبات "غير عملى" تطبيق يعد : عملى الغير  التطبيق

 المجهودات المعقولة لتطبيقه.
واإليضاحات فى إعداد القوائم المالية  تستخدم: هى تلك المعايير والتفسيرات التى معايير المحاسبة المصرية

 المتممة لها وفى المعالجات المحاسبية لبنود تلك القوائم.
تلك  تإذا كان د القوائم المالية ذو أهمية نسبيةببنو  الحذفالتحريف أو يعد :  الهام نسبياً  الحذفالتحريف أو 

على تلك  المبنيةالقوائم المالية ستؤثر على القرارات االقتصادية لمستخدمى سواء منفردة أو مجتمعة البنود 
فى  الحذفالتحريف أو وحجم  بالنسبة لطبيعةالحكم الشخصى األهمية النسبية على  هذه د تحديدمويعت القوائم.

لتلك  هو العامل المحددطبيعة أو حجم البند أو كالهما   من الممكن أن يكون، و  المحيطةضوء الظروف 
 األهمية النسبية.

وبالتالى اإلسقاط بالتحريف أو  ات االقتصادية لمستخدمى القوائم الماليةتأثر القرار إمكانية مدى  يتطلب تقدير
من إطار إعداد  ( 3وينص الجزء )م المالية. لقوائتلك ا ىخصائص مستخدم دراسةالنسبية  تهأهميمدى تحديد 

من المفترض أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة "أنه على وعرض القوائم المالية 
المعلومات بقدر معقول من تلك الرغبة فى دراسة  باإلضافة إلىاالقتصادية والمحاسبة  األنشطةباألعمال و 

 ".العناية
قائمة  – قائمة المركز المالىبالقوائم المالية ) تلك المعروضةتحتوى على معلومات باإلضافة إلى   :اإليضاحات

التغير فى حقوق الملكية( وتقدم اإليضاحات قائمة  –التدفقات النقدية قائمة  – الشامل قائمة الدخل  –الدخل 
 معلومات عن البنود غير المؤهلة لالعتراف بها وكذا فى القوائم المالية للبنود المعروضةرقميًا أو  وصفياً شرحاً 

 .فى تلك القوائم
يعترف بها  إعادة التبويب والتى ال تسويات فى ذلكبنود الدخل والمصروف )بما  يشمل :اآلخرالدخل الشامل 

  .(لمصرية األخرىاتتطلبه أو تسمح به معايير المحاسبة  "طبقا لماقائمة الدخل" الخسائرأو  األرباحفى 
 ما يلى: اآلخرالدخل الشامل  بنود ضمنتتو 
 ملغاة. (أ)
 ."مزايا العاملين" (( 38إعادة قياس نظم المزايا المحددة )راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ) (ب)

معيار أجنبى )راجع  لنشاطالقوائم المالية بالعملة األجنبية ترجمة المكاسب والخسائر الناتجة عن  (ج)
 (."األجنبية صرف العمالتيرات فى أسعار أثر التغ" (13) رقمالمحاسبة المصرى 

ر المحاسبة المصرى االمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم األصول المالية المتاحة للبيع )راجع معي (د)
 (."االعتراف والقياساألدوات المالية: " (26رقم )

دفق النقدى )راجع فى تغطية التالمستخدمة لمكاسب والخسائر على أدوات التغطية ا من الجزء الفعال  (ه)
 .("األدوات المالية: االعتراف والقياس" (26معيار المحاسبة المصرى رقم )

 هم أصحاب األدوات المبوبة كحقوق ملكية. :المالك
الدخل  وال تدخل فيه بنودهو إجمالى الدخل مطروحًا منه المصروفات  :)قائمة الدخل( األرباح أو الخسائر

 .اآلخرالشامل 
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فى الفترة الحالية )قائمة الدخل( الخسائر أو األرباح تبويبها إلى يعاد هى المبالغ التى  :التبويبتسويات إعادة 

 فى الفترة الحالية أو الفترات السابقة. اآلخربها فى الدخل الشامل  عترفاالسبق والتى 
فيما عدا داث أخرى هو التغير فى حقوق الملكية خالل الفترة والناتج عن معامالت وأح :إجمالى الدخل الشامل

 بصفتهم هذه.مع المالك التغيرات الناتجة عن المعامالت 
 ."اآلخر" الدخل الشامل و" األرباح أو الخسائر"كل من  بنودويشمل إجمالى الدخل الشامل كافة 

 

 ملغاة.  .8

وهى  ، "األدوات المالية: العرض"( 25ورد وصف للمصطلحات التالية فى معيار المحاسبة المصرى رقم ) أ-8
 :(25تستخدم فى هذا المعيار بنفس المعنى المحدد فى معيار رقم )

( Puttable financial instruments)والتى لحاملها الحق فى ردها حقوق ملكية كوالمبوبة المالية األداة  (أ)
 .( (25)من معيار المحاسبة المصرى رقم  " ب16"، " أ 16"الوارد بالفقرات  راجع الوصف)

لتى ترتب التزام على المنشأة بتسليم طرف آخر حصة نسبية من صافى أصول المنشأة فى حالة األداة او)ب(  
من معيار المحاسبة  "د16"،  "ج16" الوارد بالفقرات الوصف راجعتصفيتها فقط وتبوب كأداة حقوق ملكية )

 .((25)المصرى رقم 
 

 القوائم المالية
 

 الغرض من القوائم المالية
وتهدف القوائم المالية ذات األغراض . أدائها المالىهيكليًا لمركزها المالي و  اً عرضللمنشأة ية تمثل القوائم المال .9

 اعريض االتي تفيد قطاعلمنشأة و والتدفقات النقدية  األداء المالىالعامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي و 
أيضًا نتائج استخدام اإلدارة  تبين القوائم الماليةما ك ، اتهم االقتصاديةقرار  اتخاذمن مستخدمي القوائم المالية فى 

 :المنشأةعن تقدم البيانات التالية ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية  لها. المتاحة للموارد

 األصول )أ ( 
 االلتزامات )ب( و 
 حقوق الملكية )ج( و 
  روالخسائ المكاسب بما فى ذلكوالمصروفات  الدخل  )د( و 
  والتوزيعات عليهم بصفتهم هذه المالك مساهمات  )هـ(و 
 التدفقات النقدية)و(   و 

باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في اإليضاحات المتممة  - القوائم المالية ىمستخدم وتساعد هذه المعلومات
 .ومدى التيقن منها هاوقيتت على األخصو في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة   - اليةـللقوائم الم
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 القوائم الماليةالمجموعة الكاملة من 
 القوائم المالية المكونات التالية:المجموعة الكاملة من  تشمل .10

 قائمة المركز المالى فى نهاية الفترة.  )أ (   
 .)األرباح أو الخسائر( الدخل عن الفترةقائمة  )ب( و  

 .قائمة الدخل الشامل عن الفترة  و )ج(
 عن الفترة. قائمة التغيرات فى حقوق الملكية  (د)و  
 عن الفترة . ( قائمة التدفقات النقديةهـ)و  

إيضاحية  معلوماتالسياسات المحاسبية وأية  أهمبملخص  بما تشمله من المتممة اإليضاحات (و)و 
 .أخرى

ة سياسة محاسبية بأثر أق المنشعندما تطب معروضةفترة مقارنة أول ( قائمة المركز المالى فى بداية زو )
 "تبويب"تسويات إعادة  تقوم بـبنود فى قوائمها المالية بأثر رجعى أو عندما  بتعديلرجعى أو تقوم 

 بنود فى قوائمها المالية.ل
  

 .من األهمية القدرلقوائم المالية بنفس لالمجموعة الكاملة  منعرض كل قائمة برز على المنشأة أن ت .11
 

ويتعين على المنشأة أن  لدخلمنفصلة لقائمة فى مكونات األرباح أو الخسائر  "10"بقا للفقرة تعرض المنشأة ط .12
 .تعرض قائمة الدخل تلك مباشرة قبل قائمة الدخل الشامل كجزء من المجموعة الكاملة للقوائم المالية

 

بيان وأسباب  اتستعرض فيه تقارير مالية معدة بمعرفة اإلدارةالمالية  هاقوائم تعرض العديد من المنشآت خارج .13
أن ويجب  ، التي تواجههااألساسية عدم التأكد  حاالتالعامة لألداء المالي والمركز المالي للمنشأة و  المالمح
 .لذلك المنظمةاألخرى  رير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات والئحته التنفيذية والقوانيناالتق ههذكل من يتضمن 

  -يلى: التقرير ماذلك قد يتضمن و 
التغيرات فى البيئة المحيطة بالمنشأة  بما فى ذلكاألساسية التى تحدد األداء المالى رات العوامل والمؤث (أ)

التى تتبعها المنشأة بغرض  التغيرات وتأثيرها عليها وكذلك سياسة االستثمار تلكل المنشأةاستجابة ومدى 
 .األرباحيع سياسة توز  الحفاظ على أدائها المالى وتطويره بما فى ذلك

 حقوق الملكية التى تسعى المنشأة لتحقيقها.  إلىمصادر تمويل المنشأة ومعدالت االلتزامات  (ب)

 طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية. قائمة المركز المالى فى  بها االعترافيتم التى لم  المنشأةموارد  (ج)

  
القيمة وقوائم إضافية مثل التقارير البيئية  ائمتقارير وقو بعرض أيضا خارج قوائمها المالية تقوم كثير من المنشآت  .14

عندما يمثل العاملون فئة  كذلك األمرالمضافة خاصة بالنسبة للصناعات التى تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة و 
 .الماليةمستخدمي القوائم  فئات هامة من

من نطاق تطبيق القوائم المالية نطاق خارج المعدة  ذات األغراض الخاصة التقارير والقوائممن ثم تخرج هذه و 
 .(" عاليه14" ، "13)مثلما جاء بالفقرات "معايير المحاسبة المصرية 



 2015المعدل  (1رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

1-5 
 

  
 عامة خصائص

 وااللتزام بمعايير المحاسبة المصرية  عدالة العرض
تطلب ويعن المركز المالى واألداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة.  بصورة عادلة أن تعبر القوائم المالية على .15

العرض العادل أن تعكس القوائم المالية بشكل أمين آثار المعامالت واألحداث والظروف األخرى طبقا للتعريفات 
 .وأسس االعتراف باألصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الواردة باإلطار العام لمعايير المحاسبة المصرية

بتطبيق معايير المحاسبة المصرية واإلفصاح اإلضافى ومن المفترض أن يتحقق العرض العادل للقوائم المالية 
 كلما كان ذلك ضروريا.

  
تقوم باإلفصاح الصريح وغير  أنينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية  .16

ة أن تصف ينبغى على المنشأ . والوذلك ضمن اإليضاحات المتممة التزامها بهذه المعاييرعن  المشروط
معايير متطلبات تفى تلك القوائم بكافة معايير المحاسبة المصرية ما لم ل معدة طبقاً بأنها المالية  هاقوائم

 .المحاسبة المصرية

 

التى بمعايير المحاسبة المصرية  االلتزاملقوائمها المالية ب العادلالعرض المنشأة تحقق تقريبا فى كل األحوال  .17
 -:أن تقوم بما يلىالمنشأة  منأيضًا  العادلرض ويتطلب الع ،عليها تنطبق

المحاسبية  السياسات" (5)المصرى رقم  تطبيق السياسات المحاسبية طبقًا لمعيار المحاسبةو  اختيار (أ)
تسترشد به اإلدارة فى حالة  ويضع المعيار المذكور هيكالً  " فى التقديرات المحاسبية واألخطاءرات يوالتغي

 على بند معين.تحديدا ر ينطبق معيار أو تفسيعدم وجود 
وسهلة  ويعتمد عليهاعرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات مالئمة  (ب)

 .هاويمكن مقارنتالفهم 
عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين  (ج)

دائها أعلى المركز المالى للمنشأة و  وظروف أخرىمعامالت معينة وأحداث  المستخدمين من فهم تأثير
 المالى.

 
إفراد المتبعة أو غير مناسبة فال يعد اإلفصاح عن تلك السياسات سياسات محاسبية  المنشأة عندما تستخدم .18

 .مناسبةالغير لسياسات المحاسبية ل تصحيح عنها بمثابة إيضاحيةإيضاحات أو معلومات 
 

معيار من معايير ب بأحد المتطلبات الواردة االلتزامأن  -النادرة  بعض الحاالتفى  -لإلدارة  يتراءى عندما .19
ورد باإلطار  ابشكل كبير لدرجة أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كم مضلاليعتبر المحاسبة المصرية 

إذا ""20"المذكور فى فقرة  باألسلوبطلب متفللمنشأة أن تخرج عن هذا ال،  العام لمعايير المحاسبة المصرية 
 .يتطلب الخروج عن هذا التطبيق أو ال يمنع القيام بذلك التنظيمى المالئمكان اإلطار 

 



 2015المعدل  (1رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

1-6 
 

 

 "19"كما ورد فى فقرة  من معايير المحاسبة المصرية معيار معين أحد متطلباتعندما تخرج المنشأة عن  .20
   يجب عليها اإلفصاح عما يلي:ف

عن المركز المالي وموقف  بعدالةتعبر بهذا الخروج  أن القوائم المالية مناإلدارة  إليهما توصلت  )أ(
 .  للمنشأة األداء المالى وكذا التدفقات النقدية

بمعايير المحاسبة المصرية فيما عدا المتطلب الذى القوائم المالية المنشأة قد التزمت فى إعداد أن  )ب(و 
 . العادلالعرض  من أجل تحقيقخرجت عن تطبيقه 

الواجبة المعالجة بما فى ذلك المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج  عنوان )ج(و 
هذه  ظلفى بدرجة كبيرة  مضلالً  سيكون تطبيق هذا المعيار فى كونسبب الو  ، طبقًا للمعياراإلتباع 
لمعايير المحاسبة  وضحه اإلطار العام كما يتعارض مع الهدف من القوائم المالية لدرجة أن الظروف
 كما يجب اإلفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها.  ،المصرية

ولكل بند كان سيعرض بالقوائم كل فترة من الفترات المعروضة المعيار على المالى للخروج عن ثر األ و )د(   
 .المالية لو كان قد تم االلتزام بتطبيق ذلك المطلب

 
بالخروج عن أحد متطلبات معيار من معايير المحاسبة المصرية فى فترة سابقة وكان هذا  إذا قامت المنشأة .21

االلتزام بمتطلبات  على المنشأةفالخروج يؤثر على المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية عن الفترة الحالية ، 
  .")د(20" ، "()ج20"بالفقرات الواردة اإلفصاح 

 
من معايير المحاسبة طلب فى معيار تمنشأة فى فترة سابقة عن م تخرجإذا المثال  على سبيل "21"فقرة  تنطبق .22

معترف  التزاماتأصول و التغير فى قياس يؤثر على هذا الخروج كان و  التزاماتخاص بقياس أصول أو المصرية 
 فى القوائم المالية للفترة الحالية.بها 

 
دارة إلى أن االلتزام بأحد متطلبات معايير المحاسبة المصرية فى بعض الظروف النادرة جدا والتى تتوصل فيها اإل .23

قد يكون مضلال بدرجة كبيرة إلى الحد الذى يمكن أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما ورد ذكره باإلطار 
تطلب فيجب العام لمعايير المحاسبة المصرية ، وكانت القواعد المرتبطة باإلطار الرقابى تمنع الخروج عن هذا الم

أقصى مدى ذلك التضليل الناتج عن تطبيق ذلك المتطلب عن طريق لى إعلى المنشأة فى هذه الحالة أن تقلل 
 اإلفصاح عما يلى:

 

أن االلتزام بمتطلبات ذلك المعيار سيكون  إلىاإلدارة  الذى توصلت بهالمعيار وطبيعة المتطلب والسبب  اسم (أ)
تعارض مع الهدف من القوائم المالية الوارد باإلطار العام لمعايير مضلال فى ظل الظروف إلى الحد الذى ي

 المحاسبة المصرية. 

التسويات على كل بند بالقوائم المالية لكل فترة معروضة والتى ترى اإلدارة ضرورة إجرائها للوصول إلى عرض و)ب( 
 عادل.
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القوائم من هدف المع المعلومات د و بنأحد يتعارض فمن الممكن أن ، " 23" إلى "19ألغراض الفقرات من " .24
من كان أو التى  هاعرضيعتزم األخرى التى  الظروفو  المعامالت واألحداث بصدقال يعرض عندما المالية 

القوائم  التى يتخذها مستخدمو االقتصاديةت من المرجح أن تؤثر على القرارا ناكالمتوقع أن تعرض وبالتالى 
بدرجة كبيرة سيكون مضلاًل  معين بمطلب محدد من معيار أو تفسير االلتزامإذا كان ما لوعند تقييم اإلدارة  .المالية

  ما يلى:تأخذ فى اعتبارها أن  لى المنشأةيجب عفالقوائم المالية الهدف من يتعارض مع إلى الحد الذى يمكن أن 
 .المحددة الظروفتلك يتحقق هدف القوائم المالية فى ال لماذا  (أ)
 المنشآتفإذا كانت  ،طلب مشأة عن ظروف المنشآت األخرى التى تلتزم بهذا الظروف المن ختلفتكيف  (ب)

 التزامأن مفاده  غير قابل للجدلض افتر عندئذ ينشأ اذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب 
رد الذى و القوائم المالية من  هدفالالمطلب لن يكون مضلالً للدرجة التى تتعارض مع ذلك المنشأة بتطبيق 

 .ذكره باإلطار العام لمعايير المحاسبة المصرية
 

 االستمرارية   
 

على المنشأة أن . و االستمرارتقييم لقدرة المنشأة على  بإجراءالقوائم المالية، أن تقوم اإلدارة  إعداديراعى عند  .25
شأة أو التوقف عن لمنما لم تكن لدى اإلدارة النية لتصفية ا يةستمرار االفرض القوائم المالية على أساس تعد 

 ذلك.ب تقوم أنسوى  واقعىبديل  لم يعد لديهاأو  مزاولة النشاط
ذا كانت اإلدارة على دراية عند تقييمو    التأكددرجة كبيرة من عدم بوجود  ها لقدرة المنشأة على االستمرارا 

اإلفصاح عن  عليهافى قدرة المنشأة على االستمرار ، فجوهرى شك يترتب عليها ظروف قد  أوبأحداث المرتبط 
ذا كانت المنشأة ال تعدو  تلك الشكوك. اإلفصاح عن هذه الحقيقة  فعليهااالستمرارية  لفرض القوائم المالية طبقاً  ا 
 اعتبارعدم  وراءالسبب كذا في إعداد القوائم المالية و  هتاستخدماألساس الذى  عن اإلفصاح إلىباإلضافة 

 المنشأة مستمرة.
 

كافة المعلومات  اعتبارهااالفتراض المحاسبى الخاص باالستمرارية ، تأخذ اإلدارة فى  ةمالءمعند تقييم مدى  .26
ولكنها قد تزيد  نهاية الفترة الماليةثنى عشر شهرًا من افترة ال تقل عن  الذي يمثلالمستقبل المنظور و  عنالمتاحة 
عمليات ب يتسمالمنشأة ماضى كان  إذاف ،حالة الحقائق الخاصة بكل  وتتوقف درجة ذلك االعتبار على عن ذلك.
يعد المنشأة  استمراريةأن فرض بالستنتاج  تتوصل اإلدارةلى الموارد المالية ، فقد عصول حالبسهولة مربحة و 
تأخذ فى  أنحاالت أخرى  فىمن اإلدارة قد يحتاج األمر و  ،تحليالت تفصيلية إجراء  إلىدون الحاجة مناسبا 
القروض ومصادر  سدادجداول كذلك المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة ، و مجموعة من العوامل  اعتبارها
 .يعد مناسبااستمرارية المنشأة أن فرض يستقر فى يقينها  أنالمرتقبة وذلك قبل البديلة التمويل 
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 المحاسبى  االستحقاقأساس 
 ا عدا معلومات التدفقات النقدية.المحاسبى فيم االستحقاقأساس  باستخدام قوائمها الماليةعلى المنشأة إعداد  .27
 

ودخل وحقوق ملكية  التزاماتبالبنود كأصول و المنشأة  عترفت،  المحاسبى  االستحقاقعندما يستخدم أساس  .28
اإلطار العام الواردة فى االعتراف  أسسات و التعريفتلك البنود مصروفات )عناصر القوائم المالية( عندما تستوفى و 

 .ةالمحاسبة المصريلمعايير 
 

 و التجميعاألهمية النسبية 
. فى القوائم المالية ةمنفصل بصورةذات األهمية النسبية  المتماثلة البنود من مجموعةكل  عرض على المنشأة .29

ة يهمذى أما لم تكن غير  تهاأو وظيف تهاطبيع فى المتماثلةوعلى المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود غير 
 .يةنسب

 

واألحداث والظروف األخرى التى يتم تجميعها فى كبير من المعامالت  عددمعالجة  منالقوائم المالية تنتج  .30
 مركزةوظيفتها. وتنتهي عملية التجميع والتصنيف هذه بعرض لبيانات  وأمجموعات طبقًا لطبيعتها  تصنيفات أو

ذا كان ب اً ومصنفة تشكل بنود مع البنود  تجميعهنسبية فيتم  أهميةالمنفردة ال يشكل د و بنأى من الالقوائم المالية. وا 
النسبية إلى  تهأهميال ترقى البند الذى إن . المتممة األخرى سواء فى صلب القوائم المالية أو فى اإليضاحات

تبرر عرضه نسبية أهمية  مع ذلكفى صلب القوائم المالية قد يكون له  ةمنفصل بصورةتبرر عرضه الدرجة التى 
 .متممةال فى اإليضاحات ةمنفصل بصورة

 
لم تكن للمعلومات معايير المحاسبة المصرية إذا حد متطلبات فصاحات معينة طبقًا ألإال تحتاج المنشأة إلى تقديم  .31

 .ةنسبي ةيهمالمطلوب اإلفصاح عنها أ
 

 المقاصة
و ما لم يكن ذلك مطلوبًا أ أو الدخل والمصروفات لتزاماتإجراء مقاصة بين األصول واال ب أال تقومعلى المنشأة  .32

 مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصرى.
 

فى   ةن إجراء مقاصإ حيث ،والمصروفات والدخللتزامات األصول واال ةمنفصل بصورةأن تعرض  المنشأة على .33
يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على   أو فى قائمة الدخل الشاملأو فى قائمة الدخل  قائمة المركز المالى

وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إال إذا كانت حداث والظروف األخرى التى حدثت واألفهم المعامالت 
مقاصة عرض األصول بقيمتها الصافية بعد ال من قبيلوال يعتبر  عكس جوهر المعاملة أو الحدث.ت المقاصة
الراكد من بند المخزون تقادم  التخفيض الناتج عنل خصم امثومنها على سبيل الالخاصة بها  التخفيضاتخصم 

 .من بند المدينين الديون المشكوك فيها الناتج عن االضمحاللوخصم المخزون 
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القيمة العادلة للمقابل على أساس  اويحدد طريقة قياسه "اتاإليراد"( 11يعرف معيار المحاسبة المصري رقم ) .34
خصم ه المنشأة من خصومات تجارية و ما تسمح بعتبار مع األخذ فى اال ال يزال مستحقاستالمه أو االذى تم 
تتولد  هامنشأة فى سياق نشاطها المعتاد بمعامالت أخرى ال ينشأ عنها إيراد ولكنأى . وتقوم ما شابههاو الكمية 

إجراء فى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعامالت بو  ،األنشطة الرئيسية المولدة لإليراد عنبشكل عرضى 
كان ما إذا  وذلكالناشئة عن ذات المعاملة و المصروفات المتعلقة به عن المعاملة و  الذى ينشأالدخل مقاصة بين 
 على سبيل المثال:ف ،جوهر المعاملة عكسهذا العرض ي

ســتثمارات وأصــول بمــا فــى ذلــك اال -صــول غيــر المتداولــة األ الــتخلص مــنوخســائر  مكاســبيــتم عــرض  )أ(
 ت البيع المتعلقة به من حصيلة البيع.ومصروفا القيمة الدفترية لألصلبخصم  -التشغيل 

بــه طبقـــا لمعيــار المحاســـبة  تـــم االعتــرافإنفــاق مـــرتبط بمخصــص بــين قــد تقــوم المنشـــأة بــإجراء مقاصـــة  )ب(و 
ــــم  ــــوااللتزامــــات  المخصصــــات "( 28)المصــــرى رق ــــة المحتمل ــــال  " ة واألصــــول المحتمل ــــتم  والمب ــــى ي الت

مـن ضـمان  يـةتفاقا: علـى سـبيل المثـالدى مـع طـرف ثالـث )تفـاق تعاقـمن هـذا االنفـاق طبقـا الستردادها ا
 (.مورد

 

 المتماثلةعن مجموعة من المعامالت  الناتجةوالخسائر  المكاسبعرض ب تقوم المنشأةباإلضافة إلى ما سبق ،  .35
عن  الناتجةوالخسائر  المكاسبأو  ت األجنبيةوخسائر العمال مكاسبعلى سبيل المثال ، ومنها بالصافى ، 

 المكاسبعرض تلك ب مع ذلك تقوم المنشأةاألدوات المالية التى يحتفظ بها ألغراض المتاجرة. و ره في المتاج
 .ةة نسبييهمذات أ تكان بشكل منفصل إذا والخسائر

 

 القوائم المالية فترة
،   مرة فى السنة على األقل على المنشأة أن تصدر قوائمها المالية الكاملة )بما فيها المعلومات المقارنة( .36

ن تفصح عما ة أقوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سن إصدارويتعين على المنشأة التى تضطر إلى 
 الفترة التى تغطيها القوائم المالية: اإلفصاح عن يلى باإلضافة الى

 فترة أطول أو أقل من سنة. فى استخدامالسبب  )أ(  
 .على وجه اإلطالق غير قابلة للمقارنة اليةفى القوائم الم  المقارنة  مبالغ أن حقيقة )ب(و 
 

من المعتاد أن تعد المنشأة القوائم المالية باستمرار عن فترة "سنة". ومع ذلك تفضل بعض المنشآت ألسباب عملية  .37
أسبوعا. وال يمنع هذا المعيار ذلك  52على أساس فترة  –على سبيل المثال  –أن تكون فترة التقرير المالى 

هذا لو تعارض ذلك مع متطلبات القوانين واللوائح المصرية فعندئذ يتم االلتزام بتلك القوانين واللوائح. التطبيق إال 
إطالة فيجوز قانونا  ومع ذلك ،عن سنة مالية بانتظام القوائم المالية  ادعدإتتطلب القوانين المصرية ما وعادة 

لمحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها السنة المالية األولى للمنشأة إلى ما ال يجاوز التاريخ ا
السنة المالية أو نهايتها  تاريخ بداية في حالة تعديلكما قد تتطلب القوانين المصرية أيضا من المنشأة  ،التأسيس

لمالية قبل تاريخ انتهاء السنة ال اليوم التالى  منفترة تقل عن سنة وتمثل المدة أن تقوم بإصدار قوائم مالية عن 
 تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.اليوم السابق لالتعديل إلى 
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 معلومات المقارنة

فى  المبالغ المعترف بهااإلفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل  يتعين على المنشأة .38
على المنشأة و   .خالف ذلكب تسمحأو  يةمصر ال ةمحاسبالر ييمعاتتطلب ما لم للفترة الحالية المالية  القوائم
 بفهم القوائم المالية للفترة الحالية. ارتبطعندما يكون ذلك م يةوصفالو  يةسردالمعلومات المقارنة  إدراج

 
ين من كل تكحد أدنى قائمتين للمركز المالى واثنأن تعرض المنشأة التى تفصح عن معلومات المقارنة  يتعين على .39

 المنشأة. وعندما تطبق )وفقًا للنموذج الوارد بالملحق(  لية األخرى واإليضاحات المتعلقة بهاقائمة من القوائم الما
 تجرى تسويات إلعادةبنود فى قوائمها المالية بأثر رجعى أو عندما  تعديلسياسة محاسبية بأثر رجعى أو تقوم ب

من كل قائمة  ينتواثنقوائم للمركز المالى تعرض كحد أدنى ثالثة فيتعين عليها أن ، تبويب بنود فى قوائمها المالية
 .من القوائم األخرى واإليضاحات المتعلقة بها

 وتعرض المنشأة قوائم المركز المالى فى: 
 )أ( نهاية الفترة الحالية.

 بداية الفترة الحالية(.القائمة فى )ب( نهاية الفترة السابقة )وتعتبر نفس  و
 .(مقارنة  األولىالبقة )فترة السا)ج( بداية الفترة  و

 
الفترة ذو صلة بفى بعض الحاالت عن الفترة أو الفترات السابقة بالقوائم المالية  المعلومات سردسلوب أقد يظل  .40

تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير تفصح المنشأة فى الفترة الحالية عن فعلى سبيل المثال  الحالية.
يستفيد مستخدمو القوائم المالية من اإلفصاح عن و  .بقة ولم يتم البت فيه بعدالسا نهاية الفترة الماليةمؤكدة فى 
السابقة، والخطوات التى  نهاية الفترة الماليةفى تاريخ والتى كانت قائمة بالنزاع  ةعدم التأكد المحيطظروف 

 .هذهعدم التأكد حالة أثناء الفترة الحالية إلزالة المنشأة  هاتخذتا
 

 لبنود فى قوائمها المالية فيتعين عليها إعادة تبويب القيمتبويب أة من أسلوب العرض والعندما تغير المنش .41
قيم المقارنة فعليها أن  بإعادة تبويبما لم تكن إعادة التبويب تلك غير عملية. وعندما تقوم المنشأة المقارنة 

 فصح عن: ت
 طبيعة إعادة التبويب. (أ)

 د تبويبها.يعإبنود قيمة كل بند أو مجموعة و )ب(     

 سبب إعادة التبويب.      و )ج(
 

 على المنشأة اإلفصاح عن:فيتعين  ةالمقارن قيمعندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب  .42
 .إعادة التبويبسبب تعذر  (أ)

 .  هاد تبويبيقد إعتلك القيم  تكانما ها إذا ؤ إجرايتعين طبيعة التسويات التى كان     و )ب( 
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بما قتصادية تخاذ القرارات االامستخدمى القوائم المالية فى  تساعد من فترة ألخرى لمعلوماتلارنة مقالتحسين إن  .43
 إعادة ياعمليتعذر فى بعض الظروف و  ، تجاهات فى المعلومات المالية ألغراض التنبؤتقييم لال إجراءيسمح ب

المنشأة تكون ال فعلى سبيل المثال قد  ،لحالية المقارنة مع الفترة الكى تستقيم تبويب معلومات المقارنة لفترة سابقة 
يتعذر عليها المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد قامت أساسا بتجميع قد 
 المعلومات. بناء تلكإعادة  ياعمل

 

" رات المحاسبية واألخطاءالسياسات المحاسبية والتغييرات فى التقدي"( 5معيار المحاسبة المصرى رقم ) يحدد .44
 .أو تصحيح خطأسياسة محاسبية  عندما تقوم المنشأة بتغييرعلى معلومات المقارنة  يتعين إجراؤهاالتى  التسويات

 

 الثبات فى العرض 
 ما لم: أخرىعرض وتبويب بنود القوائم المالية من فترة مالية إلى  أسلوب حافظ علىأن تعلى المنشأة  .45

أن  -الماليــة  هــاملمــوس فــى طبيعــة عمليــات المنشــأة أو دراســة لقوائم رتغيــيجــة لنت -يكــن واضــحا  )أ(
اختيـار  معـايير مراعـاةوذلـك ب مة لألحـداث والمعـامالتءأكثر مال آخر سيكونتبويب  وأأسلوب عرض 

 (.5وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم )
 إجراء تغيير فى العرض.  يتطلب معيار محاسبة مصري أو)ب(

 
أو صول مجموعة من األصل أو ألهامة أو تخلص قيام المنشأة بعملية اقتناء قد يترتب على على سبيل المثال   .46

تقوم وفى هذه الحاالت  .مغايرعرض القوائم المالية على نحو الحاجة إلى المالية  هاعرض قوائم النظر فى بإعادة
أكثر تكون و  يعتمد عليهايوفر معلومات فى العرض التغيير إذا كان ذلك لية فقط المنشأة بتغيير عرض القوائم الما

 .المعدل بما ال يخل بقابليتها للمقارنة العرضمن المتوقع أن يستمر أن يكون لمستخدمى القوائم المالية، و مالءمة 
المقارنة طبقًا للفقرتين معلومات ل هذا التغيير فى العرض فيجب عليها إعادة تبويب ثوعندما تقوم المنشأة بم

"41"" ،42." 
 

 هيكل ومحتويات القوائم المالية 
  ةمقدم
أو  الشاملقائمة المركز المالى أو فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى  .47

، المالية القوائم  صلب هذه عن بعض البنود فىالمستقل وكذلك اإلفصاح التغيرات فى حقوق الملكية فى قائمة 
نماذج  تأرفقوقد المتممة. فى اإليضاحات  كما يتطلب اإلفصاح عن بنود أخرى سواء فى صلب هذه القوائم أو

معيار المحاسبة  يحددلظروف الخاصة بها. و ل تطبيقها وفقالمنشأة ليمكن  –كملحق للمعيار  -استرشادية 
 لتدفقات النقدية.لعرض ال باتمتطل " التدفقات النقدية قائمة  "( 4رقم ) ىالمصر 
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ويوجد  .لقوائم الماليةافى  ةضو عر مالواسع ليشمل بنود  ىمعنال"اإلفصاح" ب مصطلح أحياناً يستخدم هذا المعيار  .48
اإلفصاحات فى صلب هذه من الممكن عرض معايير المحاسبة المصرية األخرى. و تتطلبها  افصاحات أخرى

 .على خالف ذلكينص فى أى قسم منه خر آ مصري  يار أو معيارهذا المعإال إذا كان  القوائم المالية
 

 تحديد القوائم المالية
 .ةالمنشور  وثيقةبشكل واضح عن المعلومات األخرى الواردة فى ذات ال وفصلهاتحديد القوائم المالية  على المنشأة .49
 

المعلومات على  بالضرورةوليس معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط متطلبات يقتصر تطبيق  .50
مستخدمى  يتمكنأن  المهموعلى ذلك فمن  للمنشأة.آخر  مستندأى فى أو األخرى المعروضة فى تقرير سنوى 

ستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات اييز المعلومات التى تم إعدادها بتم من والتقارير المالية القوائم
 .تخضع لتلك المتطلباتال  هاولكن ى القوائم الماليةستخدماألخرى التى قد يكون لها فائدة لم

 

 إلىباإلضافة و تحديدًا واضحاً. وكذا اإليضاحات المتممة لها من القوائم المالية  قائمةتحديد كل  على المنشأة .51
تكون ذلك حتى  إلىدعت الضرورة  كلماعرض المعلومات اآلتية بشكل بارز وتكرارها على المنشأة أن تفذلك 
 :قابلة للفهمعلومات المعروضة الم
 سم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها.ا )أ(  
 منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت. تخصتحديد ما إذا كانت القوائم المالية  )ب(و 
 .أو اإليضاحاتأو الفترة التى تغطيها القوائم المالية  نهاية الفترة الماليةتحديد تاريخ  )ج(و 
 .(13كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ) العرضعملة  )د(و 
)علــى ســبيل المثــال: فــى القــوائم الماليــة  المبــالغعــرض  المســتخدم فــىمســتوى التقريــب  )هـ(و 

 .("المبالغ المدرجة باأللف ما لم يذكر صراحة على خالف ذلك"
 

والقوائم واإليضاحات المتممة فحات لصمناسبة ل" من خالل عرض عناوين 51متطلبات الفقرة " لبى المنشأةت .52
 -المعلومات تلك عرض لتحديد أفضل سبل ليتطلب األمر استخدام الحكم الشخصى . و ذلك  وما شابه األعمدةو 

صفحات دوما فى هذا العرض ستخدم وال تالمالية الكترونيًا  عرض قوائمهاتالمنشأة إذا كانت  –فعلى سبيل المثال 
لمعلومات فهم ا لكى تضمن إمكانيةبشكل متكرر عرض البنود المذكورة أعاله ب تقوم المنشأةئذ عندمنفصلة 
 .بالقوائم المالية ةالمعروض

 
لكى تجعل القوائم  عملة العرضبآالف أو ماليين الوحدات من  بعرض المعلومات الماليةعادة ما تقوم المنشأة  .53

فى  المستخدم التقريباإلفصاح عن مستوى قوم المنشأة بتهذا أمرًا مقبواًل طالما يعتبر . و المالية أكثر قابلية للفهم
 معلومات هامة. ال تقوم بحذفو  العرض
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 قائمة المركز المالى
 عرضها فى قائمة المركز المالى  الواجبالمعلومات 

 

 كحد أدنى: قائمة المركز المالىفى  منفصلة بصورة تعرض مبالغ البنود التالية .54
 األصول الثابتة. (أ)

 مارات العقارية.و )ب(   االستث

 األصول غير الملموسة. و )ج(
 األصول المالية )بخالف المبالغ الموضحة تحت )هـ( ، )ح( ، )ط( (. و )د( 
 المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية . يتماالستثمارات التى  و )هـ(

 .و )و(   األصول البيولوجية

 المخزون.و )ز(    
 .األخرى المستحقة على الغير المديونيات)ح(   العمالء و  و
 النقدية وما فى حكمها. )ط(و 

ضمن مجموعات مبوبة األصول كذا و )ى(  إجمالي األصول المبوبة على أنها محتفظ بها بغرض البيع و 
 (32وذلك طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) (غرض البيعلمحتفظ بها على نفس النحو )

 .غرض البيع والعمليات غير المستمرة"ها لصول غير المتداولة المحتفظ ب"األ
 والمديونيات األخرى المستحقة للغير.الموردين   (ك)و 

 المخصصات.    و )ل(
 ( ، )ل((كالمبالغ الموضحة تحت ) بخالفااللتزامات المالية )   و )م( 

 (24)ى رقم كما ورد تعريفها بمعيار المحاسبة المصر  الجارية األصول وااللتزامات الضريبية  (ن)و 
 ."ضرائب الدخل"

الجارية كما ورد تعريفها بمعيار  الضريبية المؤجلة واألصول الضريبية المؤجلة االلتزامات و )س( 
 "."ضرائب الدخل (24) المحاسبة المصرى رقم

غرض البيع طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى لمحتفظ بها المبوبة كمجموعات الااللتزامات ضمن  و )ص(
 غرض البيع والعمليات غير المستمرة".ل"األصول غير المتداولة المحتفظ بها  ( 32رقم )

 المدرجة ضمن حقوق الملكية. حقوق األقلية / الحقوق غير المسيطرةو )ع(   

 الشركة األم. التى تخص مالكرأس المال المصدر واالحتياطيات    (فو )

 

فى قائمة المركز المالى ، إذا كان العرض على هذا ة إضافيعرض بنود وعناوين ومجاميع فرعية بالمنشأة تقوم  .55
   لمركز المالى للمنشأة.فهم اإلى يؤدى النحو 

 

غير المتداولة فى و غير المتداولة والتزاماتها المتداولة و أصولها المتداولة بصورة مستقلة  المنشأةعندما تعرض  .56
أو متداولة  أصولكالمؤجلة يبية الضر مات( األصول )االلتزاتبويب ب أال تقومعليها ف مركز المالىالقائمة 

 التزامات متداولة.ك
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 ببساطة" 54. وتقدم الفقرة "على أساسهعرض البنود ب تقوم المنشأة اً معين أو شكالً  ترتيباً هذا المعيار  يصفال   .57

المركز قائمة لعرض بشكل منفصل فى التى تؤهلها لإلى الدرجة وظيفتها  وأقائمة من بنود تختلف فى طبيعتها 
 .المالى

 ضافة إلى ذلك:باإلو 
متماثلة د و بنأو مجموع  عينبند م يكونعندما  قائمة المركز المالىفى  بصورة منفصلةبنود الإدراج يتم  )أ( 

 لمركز المالى للمنشأة.بتفهم ا اً ا مرتبطله العرض المنفصلأو وظيفة تجعل طبيعة  وأحجم ذات 
طبيعة  أو فى تجميع البنود المتماثلة على حسبوترتيب البنود  فى الوصف المستخدمتعديل يجوز ال )ب(و 

 لمركز المالى للمنشأة.افهم تتصل بتمعلومات  وذلك بغرض تقديمالمنشأة ومعامالتها 
المؤسسة  تتعلق بعملياتأعاله لتوفير معلومات أن تعدل التوصيف المذكور يمكن لمنشأة مالية فعلى سبيل المثال 

 .المالية
 

على بناء عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على مدى الحاجة لحكم تقديرها فى اللمنشأة ا تستخدمو  .58
 :العوامل التاليةتقييم 
  . طبيعة وسيولة األصول )أ(
 فى المنشأة.ل و صاألوظيفة  )ب(و 
 .االلتزاماتمبال  وطبيعة وتوقيت  )ج(و 

 
تختلف فى طبيعتها ووظيفتها بأنها  اً انطباع اماتوااللتز األصول من  بنودقياس لأسس مختلفة  استخداميعطى  .59

 . ومن ثم تعرض كبنود منفصلة
 

 المتداول وغير المتداولالفصل بين 
المتداولة وغير المتداولة فى تبويبات  وااللتزاماتوغير المتداولة  األصول المتداولةبعرض  تقوم المنشأة .60

عرض  عندما يكونإال ، " من هذا المعيار76"إلى  "66"من  لفقراتل قاً طب قائمة المركز المالىمنفصلة فى 
يتم  االستثناءوعند تطبيق هذا  .يعتمد عليهامة و ئمعلومات أكثر مال  يوفرالقوائم المالية بترتيب درجة السيولة 

 طبقًا لترتيب درجة السيولة.   االلتزاماتعرض جميع األصول و 
 

بعد أكثر  تسويتهأو  هاستردادتوقع الم مبلغاح عن الفعلى المنشأة اإلفص المستخدمةأيا كانت طريقة العرض  .61
 :مبالغ متوقع استردادها أو تسويتها يتضمنل وااللتزامات ولكل بند من بنود األصأثنى عشر شهرًا  من
 المالية. نهاية الفترةتاريخ على األكثر من شهراً  12خالل )أ(  
 المالية. نهاية الفترةتاريخ من عشر شهراً  ىأكثر من إثنبعد )ب( و

 
 منفصلال تبويبال، فإن بشكل واضحدورة تشغيل محددة  فى إطارمنشأة بتوريد سلع أو خدمات  عندما تقوم .62

من خالل تمييز  مفيدةيوفر معلومات  قائمة المركز المالىلتزامات المتداولة وغير المتداولة فى ألصول واالل
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 عمليات طويلة األجلالعن تلك المستخدمة فى عامل  كرأس مالباستمرار  تدويرهاصافى األصول التى يتم 
خالل الدورة التشغيلية  تحققهاأن يتم األصول التى من المتوقع تلقى الضوء على  باإلضافة إلى ذلك فإنهالمنشأة. ل

 الدورة.  ذاتخالل  هاسداد ستحقالتى ي االلتزاماتالحالية وكذلك 
 

حسب  ياً أو تنازل ياً تصاعد االلتزاماتعرض األصول و إن ف -مثل المؤسسات المالية  - بعض المنشآتل بالنسبة .63
متداولة أصول أو التزامات عرضها ك عما لو تم يعتمد عليهاو مالءمة أكثر معلومات يوفر درجة السيولة ترتيب 

 ضح.او شكل دورة تشغيل محددة ب فى إطاربضائع أو خدمات تقوم بتوريد ال  آتالمنشمثل هذه وغير متداولة ألن 
 

التبويب باستخدام  التزاماتهاأن تعرض بعض من أصولها و ب" من هذا المعيار 60فى تطبيق الفقرة "لمنشأة يسمح ل .64
يعتمد و مالءمة أكثر "متداول وغير متداول" والبعض اآلخر طبقًا لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك معلومات 

 .فى طبيعتها المنشأة متنوعةعمليات تكون عندما المختلط  التبويبهذا مثل . وتظهر الحاجة إلى عليها
 

مالءتها و سيولة المنشأة تقييم  مفيدة فى االلتزاماتتسوية و األصول المتوقعة لتحقق تواريخ عن التعتبر المعلومات  .65
متطلبات اإلفصاح الخاص ب (40رقم ) معيار المحاسبة المصري ويتطلب. (التزاماتهاعلى سداد  قدرتهاالمالية )

األصول المالية تتضمن و المالية.  وااللتزاماتاألصول المالية  استحقاقية اإلفصاح عن تواريخ األدوات المالعن 
 تتضمنبينما ، الغير علىالمستحقات األخرى و وأوراق القبض التجاريين العمالء المديونيات المستحقة على 

 . خرى للغيرالمستحقات األو أوراق الدفع و التجاريون الموردون مستحقات المالية  االلتزامات
التزامات مثل المخصصات  لتسويةو غير نقدية مثل المخزون أصول  الستردادالتاريخ المتوقع  عنالمعلومات  تعدو 

 وأمتداولة أصول والتزامات ك مبوبة وااللتزاماتلمستخدمى القوائم المالية سواء كانت األصول أيضًا فائدة  ذات
أثنى  أكثر منمن المخزون بعد  تحققهاعن القيمة المتوقع  - ثالعلى سبيل الم -غير متداولة. وتفصح المنشأة 

 .الفترة الماليةنهاية تاريخ من عشر شهرًا 
 

 األصول المتداولة 
 :من الشروط التالية أىفر فيه اتو إذا األصل على أنه أصل متداول المنشأة بوب ت .66

 .لهاشغيل المعتادة خالل دورة الت استخدامهأو  بيعهتنوى قيمته أو  تتوقع أن تسترد )أ(
 .لغرض االتجار فى المقام األول تحتفظ به أو )ب(
 .نهاية الفترة المالية تاريخ من عشر شهراً  اثني قيمته   خاللأن تسترد  توقعت أو )ج(
( 4رقم )مصرى المحاسبة ال)كما هو معرف فى معيار  نقدية أو ما فى حكمهاصورة فى األصل  يكونأو )د( 

 اثنيلمدة  التزامفى سداد  ستخدامههناك قيودًا على تداوله أو ا( ما لم يكن "لنقديةات االتدفق قائمة"
 .نهاية الفترة المالية تاريخ على األقل بعد عشر شهراً 

 غير متداولة. كأصولما ذكر بعاليه بخالف تبويب كافة األصول األخرى  على المنشأةو 
إذا األصول المالية كذا و ل الملموسة وغير الملموسة األصو  ليضميستخدم هذا المعيار مصطلح "غير متداول"  .67

 طويلة األجل.كانت كلها ذات طبيعة 
 

أو نقدية  إلى تحولهاالتشغيل و  ألغراض األصول اقتناءبين التى تنقضى لمنشأة الفترة المعتادة تمثل دورة التشغيل  .68
 يفترض أن مدتها أثنى عشروح فغير محددة بوضدورة التشغيل المعتادة لمنشأة تكون  ماعند. و ما فى حكمها
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 تحققوالعمالء( يتم بيعها أو استخدامها أو المخزون ومنتجات )مثل  أصوالً األصول المتداولة  تتضمن. شهراً 
ن لم يكنخالل دورة التشغيل المعتادة حتى  اقيمته ثنى عشر شهرًا اخالل متوقعًا أن تتحقق قيم تلك األصول  وا 
فى المقام بها يكون الغرض من االحتفاظ  كما تشمل األصول المتداولة أيضًا أصوالً . ةالمالي نهاية الفترةتاريخ من 

المتاجرة بغرض محتفظ بها الصول التى تفى بتعريف األاألصول المالية بعض  ومن أمثلة ذلك) االتجاراألول هو 
 .(( والجزء المتداول من األصول المالية غير المتداولة26طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 

 المتداولة االلتزامات
 :إذا توافر فيه أى من الشروط التاليةمتداول  التزامعلى أنه  االلتزامالمنشأة بوب ت .69

 .لها خالل دورة التشغيل المعتادة توقع تسويتهت (أ)
 .المتاجرةبغرض  مقام األولفى ال تحتفظ به أو )ب(

  .نهاية الفترة الماليةعشر شهراً من تاريخ  خالل اثنى التسويةمستحق  االلتزاميكون  (جأو )
 منعلى األقل  اً شهر  اثنى عشرلمدة  االلتزاممشروط فى تأجيل سداد الحق غير بالالمنشأة  ال تتمتع أو )د( 

هذا وال تؤثر شروط االلتزام التي قد تمنح حامله حق  .("73راجع الفقرة ") نهاية الفترة المالية تاريخ 
 اختيار لتسويته عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية على تبويب هذا االلتزام .

 غير متداولة. كالتزاماتما ذكر بعاليه بخالف ى األخر  االلتزاماتتبويب كافة  وعلى المنشأة
 

عاملين وتكاليف الخاصة بالمستحقات ال بعضو  تحقات التجاريةالموردين والمسالمتداولة مثل  االلتزاماتبعض  إن .70
المنشأة وتبوب  دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.فى جزء من رأس المال العامل المستخدم  تعتبرخرى األتشغيل ال

 الفترة نهاية تاريخ متداولة حتى ولو كانت تستحق التسوية بعد إثنى عشر شهرًا من كالتزاماتتلك البنود التشغيلية 
وفى حالة عدم إمكانية ، المنشأة  التزاماتيتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة فى تبويب أصول و و . المالية

 عشر شهرًا. إثنى فيفترض أنهاتحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح 
 

نما، دورة التشغيل الجارية  كجزء من اتسويتهال يتم هى تلك التى  األخرىالمتداولة  االلتزامات .71  إثنىخالل  تسوى وا 
 ةمثلاأل ومن. بغرض المتاجرةاالحتفاظ بها فى المقام األول كون يأو  المالية نهاية الفترةتاريخ عشر شهرًا من 

بنوك و ( 26لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) اً على ذلك بعض االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض االتجار طبق
واألرصدة المالية غير المتداولة والتزامات ضرائب الدخل  من االلتزامات رىالجاالجزء و السحب على المكشوف 

" و 74طبقًا للفقرات "المتداولة غير  االلتزاماتمن وتعتبر  .ودائنو التوزيعاتغير التجاريين للدائنين المستحقة 
من  اً ات التى ال تشكل جزءاألجل )على سبيل المثال: االلتزامطويل  تمويالً  تقدمالتي المالية  االلتزامات ".75"

 عشر شهراً  إثنىخالل التى ال تستحق تسويتها و رأس المال العامل المستخدم فى دورة التشغيل المعتادة للمنشأة( 
  .نهاية الفترة الماليةتاريخ بعد 

 
نهاية ريخ تاعشر شهرًا من  إثنىخالل  عندما تستحق تسويتها متداولةالمالية على أنها  هاالتزاماتالمنشأة  تبوب .72

 :لوحتى الفترة المالية 
 عشر شهرًا. اثنياألصلية للسداد تتجاوز  الشروطكانت  )أ(
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تاريخ بعد  - على فترة طويلة األجل - االلتزاماتعلى إعادة تمويل أو جدولة  االتفاقاالنتهاء من تم  و )ب(
 .لإلصدارالقوائم المالية  اعتمادوقبل  الفترة الماليةنهاية 

 
عقد قرض قائم  ضمن التزامتمديد )جدولة( إعادة تمويل أو كون لها حرية التصرف فى وي المنشأةع عندما تتوق .73

على أنه غير  االلتزامهذا تبوب فإنها  الفترة المالية نهايةتاريخ عشر شهرًا على األقل بعد  وذلك لمدة إثنىبالفعل 
للمنشأة يكون ال عندما مع ذلك فو  رة أقصر.يستحق خالل فت -على خالف ذلك  - كان االلتزام لو و متداول حتى 

ال عندئذ إلعادة التمويل( ترتيبات وجد تال عندما مثال ذلك و ) اللتزامالتمديد لإعادة التمويل أو حرية التصرف فى 
 على أنه متداول. االلتزامتبوب و احتمال إعادة التمويل  هااعتبار فى تأخذ المنشأة 

 

ما ب نهاية الفترة الماليةتاريخ عقد قرض طويل األجل فى أو قبل  من شروط اً رطش المنشأة أو خالفت لم تطبقإذا   .74
المقرض وافق لو و على أنه متداول حتى  االلتزامالمنشأة ذلك تبوب ، مستحق السداد عند الطلب  االلتزاميجعل 
أو  لعدم تطبيقاد كنتيجة القوائم المالية لإلصدار على عدم طلب السد اعتمادوقبل  الفترة الماليةنهاية تاريخ بعد 

أي  المالية نهاية الفترةفى  ليس لديهاالمنشأة ألن نظرا متداول  االلتزام على أنهتبويب  ويتم .الشرطهذا مخالفة 
 بعد هذا التاريخ.على األقل عشر شهرًا  إثنىلفترة تسوية ذلك االلتزام حق غير مشروط لتأجيل 

 

 
 
 

منح على  المالية نهاية الفترةتاريخ  حتىالمقرض وافق أنه غير متداول لو على  االلتزامالمنشأة تبوب  ومع هذا .75
 المنشأةتستطيع والتى  المالية نهاية الفترةتاريخ  منثنى عشر شهرًا ا بعد تنتهى على األقلسماح فترة المنشأة 
   .ى لاللتزامفور الطلب السداد خاللها ال يستطيع المقرض و المخالف  الشرطتصحيح خاللها 

 

الفترة نهاية تاريخ  بينالمذكورة أدناه األحداث  وقعتإذا ما  –متداولة  كالتزاماتالمبوبة القروض فيما يتعلق ب .76
ال الحقة  اً باعتبارها أحداث فعندئذ يتعين اإلفصاح عن تلك األحداث القوائم المالية لإلصدار اعتمادوتاريخ  المالية

 :"لفترة الماليةا بعدتقع "األحداث التي "( 7رقم ) لمصرىلمعيار المحاسبة اوفقًا يترتب عليها تسويات 
 إعادة التمويل على أساس طويل األجل. (أ)

 عقد قرض طويل األجل.بمخالفة تصحيح  و )ب( 

لتصحيح  نهاية الفترة المالية تاريخ بمنح المنشأة فترة سماح ال تقل عن إثنى عشر شهرًا بعدالمقرض قيام و )ج( 
 ألجل.قرض طويل ا مخالفة بعقد
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 فى اإليضاحات أو قائمة المركز المالىالمعلومات التى يتم عرضها إما فى 

 
 إضافية ةفرعي تبويبات عن ممةأو فى اإليضاحات المت إما فى قائمة المركز المالى تفصح أنعلى المنشأة  .77

  م مع عمليات المنشأة.ءتم تبويبها بشكل يتالي على أنمنفصلة  التى تعرض بصورةأخرى للبنود 

 
المبال  فرعية على متطلبات معايير المحاسبة المصرية وحجم وطبيعة ووظيفة التبويبات بالتفصيل التتوقف درجة  .78

وتختلف   ،" لتحديد أسس التبويب الفرعى  58العوامل الواردة فى الفقرة "  اً المنشأة أيضتستخدم كما  المعنية.
 اإلفصاحات حسب كل بند ، فعلى سبيل المثال: 

 الثابتةاألصول "( 10) المصرى رقم المحاسبةمعيار ل اً إلى فئات وفق الثابتةاألصول بنود  تبويب يتم )أ(
هالكاتها  ."وا 

عالقة،  ذوىومبال  مستحقة على أطراف حقة على العمالء إلى مبال  مست المستحقات تبويبيتم  )ب(و 
 ومبال  مدفوعة مقدمًا، ومبال  مدينة أخرى.

مثل فرعية تبويبات  إلى، "المخزون" (2المصري رقم ) ةطبقًا لمعيار المحاسبن يتم تبويب المخزو  )ج(و 
نتاجو إنتاج بضائع و خامات ومستلزمات  نتاج تام. ا   تحت التشغيل وا 

 .أخرىلمبال  مخصصات و مزايا العاملين لمخصصات إلى المخصصات  تبويبيتم  )د(و 
 واالحتياطياترأس المال المدفوع  مثل حتياطياتواالرأس المال  تستخدم تبويبات متنوعة لتحليل )هـ(و 

 بأنواعها.
 

فى  قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو أو فى  قائمة المركز المالىإما فى عما يلى تفصح  أنعلى المنشأة  .79
 : األخرىاإليضاحات المتممة 

 المصدر:فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال  )أ(
 بها . المرخصم هعدد األس (1)
 لم يتم دفعها بالكامل.التى المصدرة كذا األسهم عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل و (  2)و 
 .أو أن األسهم ليس لها قيمة اسمية عندما تسمح القوانين المصرية بذلك للسهم االسميةالقيمة ( 3و )
 .الفترةفى نهاية و  الفترةفى بداية القائمة عدد األسهم بين تسوية (   4و )
أرباح  اتبما فى ذلك القيود المفروضة على توزيع بكل فئة المتعلقةوالقيود  واالمتيازاتالحقوق (  5و )

 رد رأس المال.على سهم و األ
أو التى تحتفظ بها )أسهم الخزينة(  أسهم رأس مال المنشأة والتي تحتفظ بها المنشأة ذاتها ( 6و )

 الشركات الشقيقة أو التابعة لها.
 أسهم بما فى ذلكبيع المتعلقة بعقود كذا اللإلصدار بموجب عقود خيارات و  لمخصصةااألسهم ( 7و )

 اإلصدار.ومبالغ شروط 

 ضمن حقوق الملكية.مدرج وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى  )ب(



 2015المعدل  (1رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

1-19 
 

  
تفصح عن المعلومات  أنغيرها أو األشخاص  شركاتعلى المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ، مثل  .80

فى كل فئة من فئات حصص  التغيراتمع توضيح " )أ(79للفقرة " إعدادها طبقاات المطلوب المعادلة للمعلوم
 .حصص الملكيةبكل فئة من فئات  المتعلقةوالقيود  واالمتيازاتالملكية فى كل فترة والحقوق 

يتعين عليها والعكس ف من االلتزامات إلى حقوق الملكية التاليةاألدوات  إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب .)أ(80
اإلفصاح عن المبالغ التى أعيد تبويبها من و إلى كل من االلتزامات المالية وحقوق الملكية وتوقيت 

 تلك:وسبب إعادة التبويب 
 .والتى لحاملها الحق فى ردها حقوق ملكيةكمبوبة  أداة مالية (أ)
من  حصة نسبيةف آخر لطر بأن تسلم  اً متفرض على المنشأة التزاحقوق الملكية و كمبوبة و)ب(  أداة أ

 .تهاتصفي عندفى أصول المنشأة فقط اص
 

 )األرباح أو الخسائر( وقائمة الدخل الشامل قائمة الدخل
كافة بنود الدخل والمصروفات التى تم االعتراف بها خالل الفترة فى قائمتين عن  أن تفصحعلى المنشأة  .81

 عناصرخل( والثانية تبدأ بالربح أو الخسارة وتعرض هما تعرض مكونات الربح أو الخسارة )قائمة داأحدمنفصلتين 
 .) قائمة الدخل الشامل( اآلخرالدخل الشامل 

 
 )األرباح أو الخسائر( الواجب عرضها فى قائمة الدخل المعلومات

منفصلة فى قائمة الدخل ) األرباح بصورة عرض مبالغ البنود التالية عن الفترة  –كحد أدنى  –على المنشأة  .82
 ئر( :أو الخسا

 .اإليرادات  )أ ( 
 .التمويل تكاليف (ب)و 
خسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها  وأنصيب المنشأة فى أرباح  (ج)و 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية.
 .(الدخلية الضرائبمصروف الضريبة )  ()دو 
 :مجموع واحد يمثل مبلغ( )هـو 

 .العمليات غير المستمرةن مالناتج  (بعد الضرائب)لخسارة ( الربح أو ا1) 
تكاليف المخصوماً منها )القيمة العادلة بقياس العن  المعترف به (بعد الضرائب)( الربح أو الخسارة 2)و

الربح أو أو  ألصول أو مجموعة )مجموعات( أصول تمثل عمليات غير مستمرة (لبيعالالزمة ل
 .المجموعاتصول أو تلك األفى ن التصرف الخسارة الناتج ع

 و )و( الربح أو الخسارة.
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 :بين موزعة أرباح أو خسائر الفترةعن  قائمة الدخلفى نهاية اإلفصاح على المنشأة  .83
 حقوق األقلية / الحقوق غير المسيطرة.( 1) 

 الشركة األم.مالك ( 2و )
 

 الواجب عرضها فى قائمة الدخل الشامل المعلومات
 منفصلة فى قائمة الدخل الشامل:بصورة عرض البنود التالية عن الفترة  –كحد أدنى  –على المنشأة  .84

 الربح أو الخسارة. )أ( 
 .أدناه )ج(الفقرة مبوبًا حسب طبيعته فيما عدا المبالغ الواردة فى  اآلخرو )ب( كل بند من بنود الدخل الشامل 

الشقيقة والمشروعات المشتركة التى يتم  للشركات اآلخرو )ج( نصيب المنشأة فى بنود الدخل الشامل 
 المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 و )د(  إجمالى الدخل الشامل.
 

 اً موزع إجمالى الدخل الشامل عن الفترة عنلدخل الشامل المنفصلة لقائمة النهاية على المنشأة اإلفصاح فى  -أ84
   :بين
 طرةحقوق األقلية / الحقوق غير المسي( 1)
 الشركة األم. مالك( 2و )

 

إذا كان ذلك   الشاملوقائمة الدخل  في قائمة الدخلإضافية فرعية مجاميع و عناوين و عرض بنود  على المنشأة .85
 األداء المالي للمنشأة. ماً لفهمئمال العرض 

 

رارها وتعرضها مدى تكمن حيث تختلف لمنشأة ل األخرى المتعددةاألنشطة والمعامالت واألحداث  ألن آثار اً نظر  .86
مستخدمى ساعد المالى ياألداء  مكوناتاإلفصاح عن فإن لذا  ، للتنبؤالحتماالت الربح أو الخسارة وقابليتها 

 إضافيةبنود إدراج . ويتم المستقبلىالمالى األداء  عن تنبؤاتبناء و  من أداء مالى ما تحققفى فهم القوائم المالية 
عادة  ترتيب البنود  تعديل الوصفأيضًا  يتمكما  الشاملوقائمة الدخل  فى قائمة الدخل يكون ذلك ضروريًا كلما وا 

األهمية النسبية وطبيعة  :فى االعتبار تأخذها المنشأةوتتضمن العوامل التى  .المالى األداء عناصرلتفسير 
لسابق ذكرها ا األوصافما بتعديل  تقوم مؤسسة مالية فقدمثال على سبيل الو  .والمصروفات بنود الدخلووظيفة 

 لتوفير معلومات أكثر مالءمة لعمليات تشغيل المؤسسة المالية. 
 "32"الشروط الواردة فى الفقرة  فى حالة توفروالمصروف إال  الدخلمقاصة بين بنود  بإجراء وال تقوم المنشأة 
 .على تلك البنود

 

قائمة فى أو  فى قائمة الدخل المصروف كبنود غير عادية سواء وأ لدخللعرض أى بنود ب ال تقوم المنشأة .87
 . المتممة أو ضمن اإليضاحات الشاملالدخل 
 



 2015المعدل  (1رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

1-21 
 

 أرباح أو خسائر الفترة
األرباح أو الخسائر )قائمة الدخل(  ضمنفترة أى على المنشأة االعتراف بجميع بنود الدخل والمصروف خالل  .88

 .ذلكبخالف  آخر أو يسمح معيار محاسبى مصرىيتطلب  ما لم
 

)قائمة المنشأة ببنود معينة خارج األرباح أو الخسائر  حاالت تعترف فيهاالمصرية ر المحاسبة تحدد بعض معايي .89
"السياسات المحاسبية والتغييرات فى ( 5عن الفترة الجارية. ويحدد معيار المحاسبة المصرى رقم ) الدخل(

فى السياسات  اتثر التغير تصحيح األخطاء وأ من تلك الحاالت وهما حالتينالتقديرات المحاسبية واألخطاء" 
التى تتفق  -خرى تتطلب أو تسمح لبنود الدخل األخرى األمصرية المحاسبة المعايير بعض المحاسبية. كما أن 
 ."(7فقرة "البأن تستبعد من الربح أو الخسارة ) راجع  - للدخل والمصروفالعام مع تعريف اإلطار 

 
 

 عن الفترة اآلخرالدخل الشامل 
الدخل  عناصرمن  عنصرالمرتبط بكل  "ضريبة الدخل"عن مبلغ فى اإليضاحات ن تفصح على المنشأة أ .90

 ."تسويات إعادة التبويب"بما فى ذلك  اآلخرالشامل 
 

قيمة وحيدة لضرائب إظهار مع  المتعلقة بهاقبل اآلثار الضريبية  "اآلخرالدخل الشامل " عناصر المنشأةتعرض  .91
 العناصرك لالتراكمى لضريبة الدخل ذات العالقة بتاإلجمالى المبل   عن المرتبطة بتلك العناصر عبارةالدخل 

 .على أن يتم اإلفصاح عن مبل  ضريبة الدخل المرتبط لكل عنصر من هذه العناصر فى اإليضاحات 
   

 .اآلخرقائمة الدخل الشامل  بعناصرعلى المنشأة أن تفصح عن تسويات إعادة التبويب ذات العالقة  .92

 

 الدخل الشامل ضمن بنود التى سبق االعتراف بهاالمبال  ما إذا كانت ر المحاسبة المصرية األخرى تحدد معايي .93
على المبال  المعاد تبويبها إلى فى هذا المعيار . ويشار األرباح أو الخسائر )قائمة الدخل(إلى يعاد تبويبها  اآلخر

 صراعنالعنصر المرتبط بها من على التبويب ادة إعتسوية  ويتم إدراج ".تسويات إعادة التبويبـ "بهذا األساس 
، حيث  )قائمة الدخل( األرباح أو الخسائرالتسوية إلى تلك تبويب  التى يعاد فيهافى الفترة  "اآلخرالدخل الشامل "

المبال  تم االعتراف بها ضمن عناصر "الدخل الشامل اآلخر" كمكاسب غير محققة فى الفترة  تلكقد تكون 
الفترات السابقة ومن ثم يجب أن يتم خصم تلك المكاسب غير المحققة من عناصر "الدخل الشامل  فىالجارية أو 

ما تحقق من تلك المكاسب إلى األرباح أو الخسائر لتجنب إدراجها  اآلخر" فى الفترة التى يتم خاللها إعادة تبويب
 . فى إجمالى "الدخل الشامل" مرتين

 
عادة التبويب فى قائمة الدخل الشامل أو فى اإليضاحات. وتقوم المنشأة التى يمكن للمنشأة أن تعرض تسويات إ .94

تأثيرها بعد في القائمة  "اآلخر الدخل الشامل" عناصرتعرض تسويات إعادة التبويب فى اإليضاحات بعرض 
 ذات العالقة. "تسويات إعادة التبويب"ب
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نشاط أجنبى )راجع معيار المحاسبة  لتخلص مناعند  -على سبيل المثال  - "تسويات إعادة التبويبتنشأ " .95
 من الدفاتر )راجع معيار المحاسبة المصرى  للبيع( وعند استبعاد األصول المالية المتاحة (13)المصرى رقم 

" من معيار 100)راجع الفقرة "األرباح أو الخسائر على  ةمغطامتوقعة عندما تؤثر معاملة كما تنشأ ( (26)رقم 
 التدفق النقدى(. ة( فيما يخص تغطي26رقم ) المحاسبة المصرى

 
معيار المحاسبة ل والتي تم االعتراف بها طبقاً  إعادة قياس نظام المزايا المحددة "تسويات إعادة تبويب" أال تنش .96

األرباح أو وال يتم إعادة تبويبها إلى  اآلخر" الدخل الشامل" ضمن(. ويتم االعتراف بهذه البنود 38المصرى رقم )
األرباح المرحلة إلى  االكتواريةاألرباح والخسائر إعادة تبويب فى الفترات الالحقة. ويتم  )قائمة الدخل( ائرالخس

كدخل شامل آخر )راجع معيار المحاسبة المصرى رقم بتلك األرباح والخسائر االعتراف خاللها تم التى يفى الفترة 
(38)). 
 

 أو فى اإليضاحات  أو فى قائمة الدخل الشاملل المعلومات التى يتم عرضها إما فى قائمة الدخ
تلك البنود  ةطبيعة وقيم تفصح عن أن على المنشأةفعندما تكون بنود الدخل والمصروف ذات أهمية نسبية  .97

 .صلةفمنبصورة 
 

 

 : ما يلى والمصروفات الدخلبنود لبصورة منفصلة فصاح اإلالتى يمكن أن تؤدى إلى الحاالت  تتضمن .98
 وكذلكها القابلة لالسترداد تقيم إلي الثابتة أو تخفيض األصول البيعيةصافى القيمة  إلى تخفيض المخزون (أ)

 . اتالتخفيضمثل تلك فى حالة رد 
 .المكونة لتكاليف إعادة الهيكلة رد أي من المخصصاتللمنشأة و إعادة هيكلة أنشطة و)ب(  

 أصول ثابتة لبنود  اتاستبعاد   )ج(و
  اتاستثمار  اتاستبعاد   )د(و
  العمليات غير المستمرة)هـ( و
 دعاوى اتتسوي   )و(و
 رد مخصصات أخرى )ز( و

 و)ح( تحلياًل لبنود المصروفات بما فيها المصروفات األخرى .
 

 

على بناء  )قائمة الدخل( فى األرباح أو الخسائر المعترف بهات المصروفلعلى المنشأة أن تعرض تحلياًل  .99
يعتمد و مالءمة أكثر معلومات أى من الطريقتين فر تو  حسبمااخل المنشأة طبيعة المصروفات أو وظيفتها د

 .عليها
 

)األرباح أو  " فى قائمة الدخل99التحليل السابق ذكره فى الفقرة "على عرض  آتالمنشهذا المعيار  يشجع .100
 الخسائر(.

 



 2015المعدل  (1رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

1-23 
 

الذى قد  داء المالىاألمكونات وذلك إللقاء الضوء على  بصورة أكثر تفصيالً يتم تبويب بنود المصروفات  .101
 تقديم هذا التحليل. ويمكن مدى توقع ذلكو منه تحقق أرباح أو خسائر  احتماالتو  التكراريختلف من حيث 

 أى من النموذجين التاليين: باستخدام

 

 . "طبيعة المصروف"النموذج األول للتحليل هو طريقة  .102
وفقًا لطبيعتها )قائمة الدخل( الخسائر  وأاح األربضمن تجميع المصروفات و بتبويب تقوم المنشأة  اعليه وبناء

إعالن( وال يتم إعادة توزيعها  تكاليفنقل ، مزايا عاملين و تكاليف إهالكات ، مشتريات مواد خام ،  :مثال ذلكو )
توزيع أو  تستدعىعلى الوظائف المختلفة داخل المنشأة. هذه الطريقة ربما تكون سهلة فى تطبيقها ألنها ال 

 وفات طبقًا لوظيفتهاالمصر تحليل 
 :"طبيعة المصروفاستخدم فى إعداده طريقة "لتصنيف مثال فيما يلى و 

 X   إيرادات

 X   عناصر دخل أخرى

 X X  وغير تامالتغير فى مخزون إنتاج تام 

  X األخرى  ةمستهلكالمواد الو  اتخامالمستخدم من ال

  X عاملينالتكلفة مزايا 
  X مصروف إهالك واستهالك 

  X  مصروفات أخرى 
 ( X)   إجمالى المصروفات

 X  قبل الضريبة الربح
 

 بناءو  .تكلفة المبيعات()طريقة وهى ما يطلق عليها  "وظيفة المصروف"للتحليل هو طريقة  الثانىالنموذج  .103

يف كتكال -على سبيل المثال  –ما كجزء من تكلفة المبيعات أو المصروفات حسب وظيفتها إتبويب تم ي عليه
أكثر القوائم المالية معلومات  ىلمستخدمويمكن أن تقدم هذه الطريقة  .أنشطة التوزيع أو األنشطة اإلدارية

ئف إال أن توزيع التكاليف على وظا ،المصروفات حسب طبيعتها  عن تلك التى تقدمها طريقة تحليلمالءمة 
المنشأة هذه ستخدم ت مامن ثم فعندو كبيرة  ىتقديرات أخر قد ينطوى على كما  ياً كمح اً توزيع يتطلبقد المنشأة 

منفصلة عن باقى المصروفات بصورة  هاعن تكلفة مبيعاتكحد أدنى البد أن تفصح الطريقة فى توزيع التكاليف ف
  .األخرى
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 :المظروف" ةوظيفاستخدم فى إعداده طريقة "لتبويب مثال فيما يلى و 

 X  بما فيها المبيعات اإليرادات

 ( X)    الحصول على اإليراد(تكلفة ) اتتكلفة المبيع
 X مجمل الربح 

 X  عناصر دخل أخرى

 ( X)   توزيع  تكاليف
 ( X)   مصروفات إدارية 
 ( X)   مصروفات أخرى 

 X قبل الضريبةالربح 
 
 

 توضح تفصح عن معلومات إضافيةا طبقًا لوظيفة المصروف أن التى تبوب مصروفاته المنشأةعلى  .104
 العاملين.مزايا  تكاليفو  واالستهالكبما فى ذلك مصروف اإلهالك  اتمصروفطبيعة ال

 
 عواملتاريخية و  عواملأو طبيعتها يعتمد على  حسب وظيفتهاتحليل المصروفات  تىبين طريق االختيارإن  .105

 بصورة التى قد تتغيرالتكاليف  عن مؤشراتكلتا الطريقتين تعطى و  .المنشأة نشاططبيعة باإلضافة إلى صناعة ال
نتاج الشركة. ألن لكل طريقة ما يبررها لدى منشآت مختلفة فإن و  مباشرًة أو غير مباشرًة وفقًا لمستوى مبيعات وا 
ن أل نظراً و  .عليها االعتمادوالتى يمكن  مالءمةاألكثر هذا المعيار يتطلب من اإلدارة أن تختار طريقة العرض 

األمر يتطلب تقديم  أنف التدفقات النقدية المستقبليةبتنبؤ الالمعلومات عن طبيعة المصروفات تكون مفيدة فى 
 .طبقًا لوظيفتها المصروفات تبويبطريقة  استخدامإضافية عندما يتم  إفصاحات

 

 فى حقوق الملكية  اتقائمة التغير 
 المعلومات الواجب عرضها فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية

ما بها  اً موضح" 10كما هو مطلوب بالفقرة "  حقوق الملكية لتغيرات فىلقائمة تعرض  أنعلى المنشأة  .106
 يلى:

الشركة  الخاصة بمالكإجمالى المبالغ  بصورة منفصلةإجمالى الدخل الشامل للفترة ، بحيث يظهر  (أ)
 سيطرة.مغير الالحصص  التي تخص أصحابكذا المبالغ و األم 

 بأثر التبويبلتطبيق بأثر رجعى أو رف بها لالمعتثار اآلحقوق الملكية ،  بند من بنودلكل بالنسبة و)ب( 
 (.5رجعى وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 و)ج( ملغاة.
 

على أن فى بداية ونهاية الفترة  الدفتريةحقوق الملكية ، تسوية بين القيمة  بند من بنودلكل بالنسبة و)د( 
 ن:ع ةتجانال اتتغير العن  بصورة منفصلةاح اإلفص تتضمن تلك التسوية
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 الربح أو الخسارة. (1)
 خر.لدخل الشامل اآلا( 2و)
 المالك مساهمات بصورة منفصلةعلى أن تظهر  -هذه بصفتهم  - المالك( المعامالت مع 3و)

فقد  يترتب عليهاوالتغيرات فى حصص الملكية فى الشركات التابعة التى ال  عليهموالتوزيعات 
 .السيطرة

 التغيرات فى حقوق الملكية أو فى اإليضاحات المعلومات التى يمكن عرضها فى قائمة 
أ . على المنشأة  أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى اإليضاحات تحلياًل لبنود الدخل 106

 الشامل اآلخر .
أرباح األسهم أو فى اإليضاحات عن  فى حقوق الملكيةالتغيرات قائمة سواء فى  تعرض أنعلى المنشأة  .107

 خالل الفترة المالية ونصيب السهم منها.على المالك توزيعات رف بها كالمعت

 
حقوق فئات كل فئة من  :" أعاله على سبيل المثال106تتضمن مكونات حقوق الملكية الواردة فى الفقرة " .108

 ."خرالدخل الشامل اآل"لكل فئة من بنود لألرباح المرحلة و والرصيد المتراكم ، الملكية المساهم بها 

 
فى صافى  النقصأو  دةالزياالفترة المالية ونهاية بداية تاريخى فى حقوق ملكية منشأة بين  اتالتغير كس تع .109

 :مثل) بصفتهم هذهالمنشأة مالك مع  المعامالتعن  ةالناتج اتالتغير  وباستثناءخالل الفترة. تلك المنشأة أصول 
عادة شراء مساهمات ال كذا و ( أرباح المنشأة على هؤالء المالك زيعاتوتو دوات حقوق الملكية لذات المنشأة أوا 
معينة خالل فترة فى حقوق الملكية الشامل فإن التغير  المعامالت كل تلكمباشرة ب " المرتبطةالمعاملة فيلاتك"

تلك لمنشأة خالل االمكاسب والخسائر الناجمة من أنشطة فى ذلك بما  الدخل والمصروفإجمالى مبل  بنود يمثل 
 . الفترة

 
يرات فى السياسات المحاسبية إال يلتغإجراء تسويات بأثر رجعى ل( 5المصرى رقم ) المحاسبة معيارطلب يت .110

تطلب ذات المعيار أيضًا أن يتم يبخالف ذلك. و تقضى مصرى آخر محاسبة معيار كانت األحكام االنتقالية لإذا 
عادة العرض بأثر رجعى التسويتعد وال  .كان ذلك غير عملىإذا تصحيح األخطاء بأثر رجعى إال  بمثابة ات وا 
ما لم يتطلب معيار  -تسويات على رصيد أول المدة لألرباح المرحلة تعد تغيرات فى حقوق الملكية ولكنها 

 "(ب)106"تتطلب الفقرة و  .آخر التسوية بأثر رجعى على مكون آخر من مكونات حقوق الملكيةمحاسبة مصرى 
على كل ة التغيرات فى حقوق الملكية عن إجمالى التسويات التى تمت بقائم اإلفصاحتقوم بأن من المنشأة 

. ويتم حدهالتغيرات فى السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء كل على نتيجة من مكونات حقوق الملكية  مكون
أرصدة أول فى بداية الفترة الجارية )وكذلك  ةضو عر مسابقة فترة لكل  بالنسبة  اإلفصاح عن هذه التسويات

 .(لمدةا
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 قائمة التدفقات النقدية 
معلومات التدفق النقدى لمستخدمى القوائم المالية أساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما فى  توفر  .111

( 4المصري رقم ) المحاسبة معيار ويتناولاحتياجات المنشأة الستخدام تلك التدفقات النقدية. تحديد  حكمها و
 .ىالتدفق النقدح عن معلومات واإلفصاعرض المتطلبات 

 
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 هيكل اإليضاحات
 :أن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية على .112

المحددة التى تطبقها  السياسات المحاسبيةعن القوائم المالية و  إعداد أسسمعلومات عن عرض ت )أ(
 " .124ى "" إل117" من بما يتفق مع متطلبات الفقرات المنشأة

مكان آخر فى القوائم فى تعرض معايير المحاسبة المصرية والتى لم  المعلومات التى تتطلبهاعن  فصحت )ب(و  
 .  المالية

لتفهم أى من والزمة ذات صلة إال أنها  مكان آخر فى القوائم المالية فى تعرضإضافية لم  تقدم معلومات )ج(و  
 .هذه القوائم

  
وعلى  .ًً كلما كان ذلك عمليا على نحو منتظم اإليضاحات المتممة للقوائم المالية أن تعرض المنشأة على .113

وقائمة التغير فى حقوق  الشاملوقائمة الدخل  وقائمة الدخل قائمة المركز المالى فىكل بند  ربط المنشأة
 .اإليضاحاتفى المرتبطة بذلك البند  بالمعلوماتوقائمة التدفقات النقدية الملكية 

 

ومقارنتها  لتساعد مستخدمى القوائم المالية على تفهمها بالترتيب التالىعادة بعرض اإليضاحات لمنشأة اتقوم  .114
 لمنشآت األخرى:القوائم المالية لب

 (."16"فقرة المعايير المحاسبة المصرية )راجع  االلتزام بتطبيقفقرة  توضح  )أ(   
 .("117"فقرة لا)راجع  السياسات المحاسبية المتبعةأهم بملخص  )ب(و 
وقائمة  الشاملوقائمة الدخل وقائمة الدخل  قائمة المركز المالىفى  المعروضةالمعلومات المؤيدة للبنود  )ج(و 

 .منها وكل بند فيها وبترتيب عرض كل قائمةالتغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية 
 :بما فى ذلكأخرى  إفصاحات )د(و 

التعاقدية غير  واالرتباطات(( 28)راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )لة االلتزامات المحتم( 1)
 بالقوائم المالية.المعترف بها 

)راجع معيار  أهداف وسياسات المنشأة فى إدارة المخاطر الماليةمثل  إفصاحات غير مالية(  2)
       .((40المحاسبة المصرى رقم )

   

على و  .ترتيب بعض البنود فى اإليضاحات تغييرالمفضل  من فى بعض األحوال قد يكون من الضرورى أو .115
المعترف بها فى األرباح أو الخسائر" التغيرات فى القيمة العادلة "معلومات عن  يجوز للمنشأة ضمسبيل المثال: 

 إفصاحاتاألولى تمثل المعلومات  أن على الرغم من األدوات المالية وذلك استحقاقبتواريخ تتعلق معلومات  مع
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ذلك  معو  .بقائمة المركز المالىاألخيرة المعلومات بينما ترتبط  الشاملأو قائمة الدخل  اصة بقائمة الدخلخ
 .اً عمليلإليضاحات كلما كان ذلك  منتظم أن تحافظ على هيكل يتعين على أى منشأة

 
 

اسات محاسبية سيكذا عن س إعداد القوائم المالية و عن أس معلوماتإيضاحات تقدم عرض أن ت لمنشأةيمكن ل .116
 .بقسم منفصل من اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةمحددة 

 

 عرض  السياسات المحاسبية المتبعة 
 :الهامة عنملخص السياسات المحاسبية  فى أن تفصح المنشأة على .117

 عداد القوائم المالية.إ المستخدمة فى القياسأساس أو أسس  )أ(   
 القوائم المالية. لفهمالزمة الو ذات الصلة لمتبعة السياسات المحاسبية األخرى ا )ب(و  

 

فى المستخدمة  القياسأسس بأساس أو القوائم المالية  ىمستخدممن األهمية بمكان أن تقوم المنشأة بإعالم  .118
 (تردادالقابلة لالس، القيمة العادلة أو القيمة البيعية القيمة صافى ،  التكلفة الجارية)التكلفة التاريخية ، تلك القوائم 
. القوائمتلك مستخدمى  تعلى تحليال جوهرىيؤثر بشكل المالية  هاقوائم الذى تعد المنشأة بناء عليهس األن األس

فئات أو تبويبات معينة إعادة تقييم  :فى القوائم المالية )مثلواحد للقياس أكثر من أساس المنشأة ستخدم ت ماوعند
 أساس تقييم.كل  اى طبق عليهتال اتااللتزامل أو و األص إلى فئاتاالكتفاء باإلشارة عندئذ ل( يمكن و صمن األ

 
اإلفصاح  هذا إذا كان ما فصاح عن سياسة محاسبية بذاتها ، فعلى اإلدارة تقييماإل إلىعند تحديد الحاجة  .119

والظروف األحداث و المعلومات بموجبها انعكست على تفهم الطريقة التي  مستخدمى القوائم الماليةسيساعد 
لمستخدمى فيد عن سياسات محاسبية معينة هو أمر مإن اإلفصاح  .على نتائج األعمال والمركز الماليخرى األ

بدائل مسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية. بين عندما يتم اختيار تلك السياسات من خاصة  القوائم المالية
ت محاسبية معينة ، بما فى ذلك وتقضى بعض معايير المحاسبة المصرية بشكل محدد اإلفصاح عن سياسا

 .تلك المعايير التى تقوم بها اإلدارة من بين السياسات المختلفة التى تسمح بها االختيارات

 

القوائم  ووالسياسات التى يتوقع مستخدم عملياتها )أنشطتها(طبيعة  هاعتبار اعلى كل منشأة أن تأخذ فى  .120
يتوقع مستخدمى القوائم المالية من منشأة  :مثالوعلى سبيل ال .تلك النوعية من المنشآت فصح عنهاالمالية أن ت

بما فى ذلك السياسات التى  الدخل ائبضر المتعلقة ب المحاسبية تهاأن تفصح عن سياسخاضعة لضرائب الدخل 
 .تطبقها فيما يتعلق باألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

القوائم  مستخدمويتوقع مؤثرة عندئذ مالت بعمالت أجنبية أو معا)عمليات( أجنبية  أنشطةوعندما يكون للمنشأة 
  .وخسائر العمالت األجنبية مكاسبلالعتراف بعن السياسات المحاسبية أن تفصح  المنشأةمن المالية 

 
كانت المبال   ولوحتى بسبب طبيعة أنشطة المنشأة  ذات أهمية نسبيةعلى أنها محاسبية السياسة قد ينظر لل .121

 يتم اإلفصاحأن أيضًا  من المناسبو . ذات أهمية نسبية ليستالسابقة  والفتراتى الفترة الحالية المرتبطة بها ف
معيار المحاسبة بما يتوافق مع فى إعداد قوائمها المالية  قهايطبتارها و يختباالمنشأة تقوم سياسة محاسبية  كلعن 
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اإلفصاح  معايير المحاسبة المصرية طلبلو لم تتو حتى للمنشأة كانت ذات أهمية نسبية إذا  (5المصرى رقم )
 .عنها

 
 عن األحكامخرى األيضاحات اإلعلى المنشأة أن تفصح فى ملخص أهم السياسات المحاسبية أو فى  .122

تطبيق  إطارفى  -( "125"فقرة  راجعتقديرات )التى تنطوى على  تلكبخالف  – اإلدارة أتخذتهاالتى  الفنية
 .عترف بها فى القوائم الماليةالملمبالغ اعلى  األثر األهمى لها السياسات المحاسبية للمنشأة والت

 
 

التى بخالف تلك  –مختلفة فنية أحكام  باستخداملمحاسبية للمنشأة ق السياسات ايتطبتقوم اإلدارة فى إطار  .123
عترف بها تعلى المبال  التى )ذو أهمية نسبية( رى جوهتؤثر بشكل مكن أن يوالتى  –تقديرات  تنطوى على

 فى تحديد:الفنية م احكاإلدارة األ تستخدم :فى القوائم المالية. فعلى سبيل المثالالمنشأة 
ومـــن ثـــم يـــتم  ســـتحقاقاألصـــول الماليـــة حتـــى تـــاريخ االنيـــة اإلدارة هـــو االحتفـــاظ بمـــا إذا كانـــت  (أ)

 .تبويبها على هذا األساس
 ل الماليــة إلــى منشــآت أخــرىملكيــة األصــو المرتبطــة ب المنــافعالمخــاطر و كافــة متــى يــتم تحويــل و )ب( 

 .بصورة جوهرية

ينشــأ وبالتــالى فــال  فــى جوهرهــا ترتيبــات تمويليــةمــن البضــائع تمثــل مــا إذا كانــت مبيعــات معينــة و )ج( 
 إيرادًا.عنها 

 
على سبيل ف ، أخرى محاسبة مصريةمعايير  تقضى بها" 122لفقرة "ل اً طبق التى تعرض اتاإلفصاحبعض  .124

الحكم الذى اتخذته في تحديد ما عن أن تفصح ن المنشأة م( 44) رقم محاسبة المصرىمعيار اليتطلب  ال:مثال
 باالستثمارالخاص  (34رقم ) . كما يتطلب معيار المحاسبة المصرىإذا كانت تسيطر على منشأة أخرى أم ال 

 لتمييزوضعتها التى  األسسفصح عن لها أن ت المملوكةتبويب العقارات فى  ةبو المنشأة صععندما تجد العقاري 
حتفظ بها لغرض البيع تى تالعقارات التلك عن لمنشأة و العقارات التى تشغلها اعن  ىالعقار  االستثمارأصول 

 .المعتاد للمنشأةضمن النشاط 
 

 لتقديرات غير المؤكدة امصادر 
كذا عن و المستقبل ب وتتعلق التى تستخدمها اإلدارةمعلومات بشأن االفتراضات  عنعلى المنشأة أن تفصح  .125

بمخاطر جوهرية قد تتسم التى و  نهاية الفترة الماليةمؤكدة فى اللتقديرات غير المصادر الرئيسية األخرى ل
 لتزامات خالل العام المالى التالى.اال ألصول و الدفترية ل القيمذات أهمية نسبية على  يترتب عليها تسويات

 
  :تفصيلية عنضاحات بيانات لتزامات يجب أن تتضمن اإليبالنسبة لتلك األصول واال و 

 .ة األصول وااللتزاماتطبيع (أ)
 المالية. نهاية الفترة تاريخ فى الدفترية تهاقيمو )ب(     
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 علىغير مؤكدة مستقبلية أحداث  آلثار اً لتزامات يحتاج تقدير لبعض األصول واال الدفتريةالقيمة إن تحديد  .126
فإن ملحوظة ة سوقي أسعار عدم وجودمثال ذلك: فى حالة و  .نهاية الفترة الماليةلتزامات فى األصول واال تلك

تقادم التأثير لقياس و الثابتة  األصولالقابلة لالسترداد من فئات قيمة الضرورية لقياس تكون التقديرات المستقبلية 
فى دعوى ال زالت منظورة مستقبلية  أحداثالتى تعتمد على مخصصات اللقياس و المخزون التكنولوجى على 

 .المعاشات لتزاماتالتزامات مزايا عاملين طويلة األجل مثل اكذا لقياس و القضاء أمام 

متعلقة  مخاطرتسوية بنود بعينها مثل االفتراضات التى تتعلق بعن  افتراضاتعلى هذه التقديرات وتنطوى 
بات وفى التغيرات المستقبلية فى المرتو  ،ضمن معامل الخطربالتدفقات النقدية أو سعر الخصم المستخدم 

 األسعار التى تؤثر على التكاليف األخرى.
 

التى بالتقديرات  "125"للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها طبقًا للفقرة  األخرىفتراضات والمصادر االتتعلق  .127
يرات عدد المتغ زادكلما و  ة.موضوعيبالغة الصعوبة أو التعقيد أو تتسم بعدم ال ماحكاستخدام أ تتطلب من اإلدارة

 وعدمتعقيد درجة ال زادتمؤكدة كلما الغير للتقديرات المستقبلية المحتملة  األحكام فتراضات التى تؤثر علىالوا
ذات أهمية  ةتسويل تزيد احتماالت تعرض القيم الدفترية لألصول وااللتزامات بالتبعية، و  ية لتلك األحكامموضوعال

 .نسبية

 
فى وهرى خطر جالتى يصاحبها لتزامات لألصول واالبالنسبة  جبةوا "125"بالفقرة الواردة إلفصاحات ا ال تعد .128

 فترة ماليةكل نهاية تاريخ تم فى قياسها ي أنخالل العام المالى التالى لو  اً بقدر هام نسبي الدفتريةقيمتها تتغير أن 
لة تغيرًا ملموسًا القيم العاد تلكوقد تتغير مثل  .ملحوظةسعار سوقية على أساس القيمة العادلة بناء على أحدث أ

 مصادراالفتراضات أو  لن تكون ناتجة عنخالل السنة المالية التالية إال أن هذه التغيرات أهمية نسبية( ذا )
 نهاية الفترة المالية.تاريخ األخرى فى غير المؤكدة لتقديرات ا

 
م احكفهم األتلمالية على يساعد مستخدمى القوائم ا أسلوبب "125"بالفقرة الواردة اإلفصاحات المنشأة تعرض   .129

 .مؤكدةاللتقديرات غير لتفهم المصادر األخرى لالمستقبل و  عنإلدارة التى تستخدمها ا

يلى  فيماو  .والظروف األخرى اتفتراضطبيعة االالتى يتم عرضها حسب المعلومات ومدى طبيعة  هذا وتختلف
 ات المطلوبة:على أنواع اإلفصاح ةمثلأ
 

 .ةمؤكدالغير األخرى  اتتقدير أو ال اتاالفتراضطبيعة  (أ)
أسباب وكذا  د قيمتهايتحدالتى استخدمت فى والتقديرات  واالفتراضات الدفترية للطرقالقيم مدى حساسية و)ب( 

 تلك الحساسية .

خالل السنة المالية التالية  اً تحققها منطقيالمحتمل المقدر للنتائج والمدى  لعدم التأكدالمتوقع  الحدوث )ج( و
 .بذلكالتى تتأثر  االلتزاماتلألصول و  صدة الدفتريةاألر على 

عدم حالة  يتبقما إذا  وااللتزاماتبتلك األصول  تتعلقسابقة  فتراضاتعلى ايرات تمت يتغأى تفسير  )د( و
 التأكد.
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فى المستخدمة أو التوقعات الموازنة التقديرية عن معلومات أن تفصح  المنشأة هذا المعيار من ال يتطلب .130
 ."125"الفقرة  التى تتطلبهالإلفصاحات ا إعداده

 

المحتملة ر اثآلالمقدر لمدى ال عنفصح أن ت يةالعملمن الناحية على المنشأة يتعذر الحاالت فى بعض  .131
وفى مثل تلك الحاالت تقوم  .نهاية الفترة الماليةتاريخ فى  ةغير المؤكد اتللتقدير آخر أو لمصدر معين  الفتراض
 -خالل العام المالى التالى تتوقعه فى ضوء المعلومات المتاحة لها من أن النتائج الفعلية  باإلفصاح عماالمنشأة 
تأثر تالتى  االلتزاماتو  صولألجوهرية على القيم الدفترية لتسوية  قد تتطلب –تختلف عن افتراضها قد والتى 

 .بهذا االفتراض

تتأثر التى  االلتزاماتأو  لألصول ة الدفتريةاألرصدالحاالت على المنشأة ان تفصح عن الطبيعة و جميع فى و 
 .االفتراضاتبتلك 

 

بيق تطإطار إلدارة فى التى استخدمتها ام احكباألوالمتعلقة  "122"الفقرة  التى تتطلبها اإلفصاحاتأن  .132
التى لتقديرات غير المؤكدة امصادر األخرى عن  باإلفصاحاتليست لها عالقة سياسات الشركة المحاسبية 

 ."125"الفقرة  تتطلبها
 

" 125التى تقضى الفقرة " االفتراضاتبعض عن  اإلفصاح األخرىالمصرية تتطلب بعض معايير المحاسبة  .133
اإلفصاح عن   (28رقم ) معيار المحاسبة المصرىفعلى سبيل المثال: يتطلب . اإلفصاح عنهامن هذا المعيار ب

كما أن معيار المحاسبة  ، المخصصاتبنود توثر على الهامة المتعلقة باألحداث المستقبلية والتى  االفتراضات
التى تستخدمها اإلدارة الهامة  االفتراضاتيتطلب اإلفصاح عن  "اإلفصاح – الماليةاألدوات " (40رقم ) المصرى

  .بالقيمة العادلةقياسها المالية التى يتم  وااللتزاماتفى تقدير القيم العادلة لألصول 

 
 رأس المال 

أهداف وسياسات تقييم  أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من على المنشأة  .134
 و أساليب إدارة رأس المال.

 
 :عما يلى" على المنشأة أن تفصح 134لاللتزام بما ورد بالفقرة " .135

 :بما فى ذلكإدارة رأس المال المنشأة فى ب أساليسياسات و )أ( معلومات نوعية عن أهداف و  
 لما تقوم بإدارته كرأس مال. وصف( 1)
المنشأة خارج قبل جهات تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من المنشأة ( فى حالة ما إذا كانت 2و)

المنشأة  ضمن أساليبتلك المتطلبات وضع اإلفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات و كيفية عليها فيجب 
 إدارة رأس المال.فى 

 دارة رأس المال.ف تحقق المنشأة أهدافها فى إ( كي3و)
لتزامات مالية ابعض المنشآت تنظر إلى إن كرأس مال. تقوم المنشأة بإدارته  ا)ب( ملخص بالبيانات الكمية لم

 إلىمن المنشآت البعض اآلخر بينما ينظر  ، )مثل بعض أنواع القروض المساندة( كجزء من رأس المال
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ة )مثل البنود الناتجة من عمليات التغطية من بعد استبعاد بعض بنود حقوق الملكي يقاسرأس المال  أن
 مخاطر التدفق النقدى(.

 )ج( أى تغييرات فى )أ( ، )ب( عن الفترة السابقة. 
خضع لها والمفروضة التى تبمتطلبات رأس المال الجارية قد التزمت خالل الفترة المنشأة إذا كانت ما  )د( 

 .المنشأة جهات خارجقبل عليها من 
المنشأة فيتعين عليها  جهات خارجقبل المنشأة متطلبات رأس المال المفروضة عليها من ت إذا خالف)هـ( 

 . اإلفصاح عن عواقب تلك المخالفات
 .مسئولى اإلدارة الرئيسيينإلى داخليًا التى تعرض على أساس المعلومات  اإلفصاحاتهذه تبنى المنشأة و 

 
فى نفس الوقت لعدد من المتطلبات المختلفة تخضع طرق و قد تقوم المنشأة بإدارة رأس المال بالعديد من ال .136

تعمل كما قد قد يضم اتحاد معين منشآت تقوم بأنشطة تأمين وأنشطة مصرفية  :فعلى سبيل المثال .لرأس المال
ذا كانمناطق جغرافية متعددة. و  فىتلك المنشآت  المجمع عن متطلبات رأس المال وكيفية إدارة رأس  اإلفصاح ا 

يتعين لمنشأة فلالقوائم المالية عن مصادر رأس المال  ىيوفر معلومات مفيدة أو قد يفسد فهم مستخدم الالمال 
 .من متطلبات رأس المالمعلومات منفصلة لكل متطلب تخضع له المنشأة تفصح عن على المنشأة أن 

 
 لحاملها الحق فى ردها ىوالت األدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية

 

على المنشأة أن تفصح يتعين  والتى لحاملها الحق فى ردهالألدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية  بالنسبة -أ136
 (:عما يلى )إذا لم يكن قد تم اإلفصاح عنها فى مكان آخرباإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 لمبلغ المبوب كحقوق ملكية.ا عنملخص للبيانات الكمية  (أ)
جراءات و)ب( يفرض  مااألدوات عند استردادإعادة شراء أو ب التزاماتهادارة إلالمنشأة  أهداف وسياسات وا 

 منذ الفترة السابقة.تغيرات حدثت  ىحاملى األداة بما فى ذلك أ عليها ذلك االلتزام من قبل
 أو إعادة شراء هذه الفئة من األدوات المالية. استردادو)ج(  التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة نتيجة 

 أو إعادة الشراء. االسترداد دعنالمتوقعة معلومات عن كيفية التوصل إلى التدفقات النقدية الخارجة  و)د(
 

 
 

 إفصاحات أخرى
 يلى: عماعلى المنشأة أن تفصح  .137

والتى لم )صدار لإلالقوائم المالية اعتماد المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريخ  رباحاأل قيمة توزيعات )أ(   
 .من تلك األرباح نصيب كل سهمو  الجارية( ةخالل الفتر  على المالكعات أرباح كتوزي يعترف بها

 .يعترف بهالم  ألسهم الممتازةعلى ا متراكمةأرباح توزيعات  ىقيمة أ)ب( و
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 :(ماليةالمرافقة للقوائم ال

لنشاط إذا ل المقر الرئيسى)مكتبها المسجل المنشأة وشكلها القانونى وبلد التأسيس وعنوان  مقر (أ)
 (.مكتبها المسجل عنوانه عن عنواناختلف 

 وأنشطتها الرئيسية . المنشأة عملياتوصف لطبيعة  )ب(و 
 للمجموعة. األم النهائيةالشركة  واسمالشركة األم  اسم )ج(و 

 .ل المنشأة إذا كان لها أجل محددمدة أج و )د(
 


