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  ملحق

 التطبيق إرشادات
 

 .( ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه 29هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم ) يرافق
 

 (")ج(٢" الفقرة )تطبيق الواحدة  السيطرة تحت المنشآت في األعمال تجميععمليات 
 
تجميع وعملية . الواحدة السيطرة تحت األعمال أنشطة أو المنشآت أعمال تجميع عمليات على هذا المعيار يسري ال  -1أت

جميع فيها هو عملية تجميع أعمال تخضع  واحدةأعمال تخضع لسيطرة أنشطة  األعمال المتعلقة بمنشآت أو
المنشآت محل التجميع آو الشركات بصفة مطلقة لسيطرة نفس الطرف أو األطراف قبل أو بعد عملية التجميع وال 

 تكون هذه السيطرة مؤقتة.
 
ينظر إلى أية مجموعة من األفراد على أنها طرف مسيطر على المنشأة عندما يكون لدى هذه المجموعة مجتمعة   -2أت

غرض الحصول علي المنافع بسات المالية والتشغيلية للمنشاة بموجب ترتيبات تعاقدية القدرة على التحكم في السيا
هذا المعيار التجميع الذي فيه يكون لدى نفس مجموعة االقتصادية من أنشطة المنشأة ، وبالتالي ال يقع ضمن نطاق 

ل األفراد مجتمعين القدرة المطلقة بموجب ترتيبات تعاقدية في التحكم في السياسات المالية والتشغيلية الخاصة بك
تكون هذه القدرة المطلقة ال غرض الحصول على منافع من أنشطتها ، وعندما لمنشأة من المنشآت محل التجميع 

 .مؤقتةاعية لهذه المجموعة الجم
 
من الممكن أن تخضع المنشأة لسيطرة فرد أو مجموعة من األفراد يتصرفون مجتمعين بموجب ترتيب تعاقدى، وقد ال    -3أت

القوائم المالية بموجب معايير المحاسبة المصرية ،  إعدادلمتطلبات  األفراديخضع هذا الفرد أو هذه المجموعة من 
محل التجميع كجزء من نفس القوائم المالية المجمعة الخاصة بعملية  أن تدرج المنشآتوبالتالي ليس من الضروري 

 .واحدةتجميع األعمال حتى يتم اعتبارها منشآت تخضع لسيطرة 
 
في كل منشأة من المنشآت محل التجميع قبل وبعد عملية تجميع األعمال  المسيطرة غير حقوقالال يرتبط نطاق ومدى   -4أت

، وبالمثل فإن وجود أحد المنشآت محل التجميع  واحدةبتحديد ما إذا كان التجميع يتضمن منشآت تخضع لسيطرة 
ميع تتضمن منشآت كمنشأة تابعة تم استبعادها من القوائم المالية المجمعة  ال يرتبط بتحديد ما إذا كانت عملية التج

 أم ال.   واحدةتخضع لسيطرة 
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 ("٣" الفقرة تطبيق ) األعمال تجميع تحديد  
 
 السيطرة علي المقتنية المنشأة من خاللهتحصل آخر  حدث أو معاملة أنه على األعمال تجميع يعرف هذا المعيار   -5أت

 طرق، بعدة المقتناة المنشأة السيطرة علىعلي المقتنية  المنشأة تحصل وقد  .األعمالنشاط  من أكثر أو واحد على
 :المثال سبيل على

 أنشطة  تمثل التي األصول صافي ذلك في بما ) أخرى أصول أو ما في حكم النقدية أو النقدية تحويل خالل من    أ( )
 .األعمال(

 .االلتزامات تحمل خالل من   )ب(أو
 .ملكية  حقوق إصدار خالل من   )ج(أو
 .المقابل المادي من نوع من أكثر توفير خالل من    )د(أو
 (."43" الفقرة راجع )فقط  العقد في ذلك عن طريق بما المقابل المادي تحويل دون (ـ)هأو

 
 :تقتصر على ولكنها ال و التي تشمل غيرها أو ضريبية أو قانونية ألسباب طرق يكون بعدة أن األعمال لتجميع يجوز  -6أت

 قانوناً  مدمجة أكثر أو كيان تجاري أصول صافي أو المقتنية للمنشأة تابعة شركات أكثر أو كيان تجاري يصبح أن )أ(
 .المقتنية المنشأة في

 أو منشأة أخرى محل التجميع إلى ملكيتهم حقوق  مالكوها ينقل أو أصولها، صافي محل التجميع منشأة تنقل أن )ب(أو
 .لمالكيها

 إليها )يشار التأسيس حديثة منشأة ملكيتهم إلى حقوق مالكوها أو أصولها محل التجميع صافي المنشآت كافةأن تنقل   )ج(أو
 (. تجميع معاملة أو دمج  معاملة أحياًنا

 .المنشأة محل التجميع على محل التجميع السيطرة المنشآت إلحدى السابقين المالكين من مجموعة تمتلك أن )د(أو
 

 ("٣" الفقرة تطبيق ) األعمال تعريف
 
أنه  من ، وبالرغم نتائج تحقيق علي القدرةالمدخالت و التي لها هذه  على تطبق وعمليات مدخالت من األعمال تتكون  -7أت

نشاط هذه النتائج ليست مطلوبة لمجموعة متكاملة لتؤهلها لتصبح  أن إال نتائج، أنشطة األعمال عادة ما يكون لدى
 :فى اآلتى  لنشاط أعمالالثالثة  العناصرتعرف  و أعمال

 ذلك على األمثلة ومن أكثر. أو عملية طبق عليهت عندما نتائج توليد على القدرة له أو يولد، اقتصادي مورد أي :المدخالت )أ(
 الملكية (، متداولة غير أصول استخدام أو حقوق الملموسة غير األصول )وتشمل المتداولة غير األصول
 .الموظفين الضرورية  أو الحقوق أو الالزمة المواد استخدام و المقدرة علي  الفكرية

على  يتم تطبيقها عندما مخرجات تولد او قادرة علي توليد قاعدة أو ميثاق أو بروتوكول أو معيار أو نظام أي :العملية )ب(
 ويتم .الموارد إدارة التشغيلية وعمليات والعمليات االستراتيجية اإلدارة عمليات ذلك على األمثلة ومن .مدخالت

 القواعد وتتبع الالزمة والخبرة بالمهارات تتمتع التي العاملة المنظمة القوى ولكن العمليات هذه توثيق عادة
 فعمليات .مخرجات للحصول على المدخالت على تطبيقها التي يمكن الالزمة العمليات والمواثيق بمكن ان توفر
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صدار المحاسبة الحصول  في مستخدمة عمليات عادة تعتبر ال األخرى اإلدارية واألجور واألنظمة الفواتير وا 
 .المخرجات على

 شكل على عائد تحقيق على أو قادرة تحقق والتي المدخالت تلك على المطبقة والعمليات المدخالت نتيجة هى :المخرجات )ج(
 أو لألعضاء و المالكين أو للمستثمرين مباشرة أخرى اقتصاديةمنافع  أية أو تخفيض للتكاليف أو توزيعات

 .المشاركين
 
دارتها إجراؤها يسهل لكي واألصول األنشطة من متكاملةال مجموعةتتطلب ال  -8أت  عنصرين - المحددة  لتحقيق األهداف وا 

  .توليد المخرجات في أو يمكن استخدامهم مًعا يمثلوا  و المدخالت تلك على تطبق وعمليات مدخالتهما ال هامين
 تشغيل البائع في ستخدمهاي التي العمليات أو المدخالت كافة إدراج إلى األعمال أنشطة  تحتاج ال ذلك، و بالرغم من
وقد يكون ذلك  المخرجات، إنتاج في واالستمرار األعمال اقتناء على قادرين السوق في المشاركون كان إذا هذا النشاط

 .الخاصة وعملياتهم مدخالتهم مع األعمال دمج خالل من ،على سبيل المثال
 
 نمو مرحلة ذلك في بما )األنشطة(، المنشأة عمليات وهيكل الصناعة باختالف األعمالنشاط  عناصر طبيعة تختلف   -9أت

 ما غالًبا بينما والمخرجات، والعمليات المدخالت من أنواع القائمة عدة ألنشطة األعمال تكون ما غالًباو  .المنشأة
 كافة لدى و تقريًبا يكون  .واحد فقط )منتج( مخرج وأحياًنا والعمليات المدخالت الجديدة القليل من لألنشطة يكون

 . نشاط أعمالالتزامات ال يعتبر شرطا لوجود  أن وجود إال األعمال التزاماتأنشطة 
 
ن،  النمو مرحلة في مخرجات واألصول األنشطة من المتكاملة المجموعة لدى يكون ال قد  -10أت  المنشأة يكن فعلي لم وا 

 العوامل تشمل هذه .أعمالنشاط تمثل  المجموعة كانت هذه إذا ما لتحديد أخرى عوامل في االعتبار أن تأخذ المقتنية
 :المجموعة كانت إذا ما على، تقتصر ال ولكنها

 . رئيسية التخطيط لألنشطة بدأت قد   (أ)
 .هذه المدخالت على تطبيقها يمكن وعمليات أخرى مدخالتو  فكرية وملكية موظفين، لديها )ب(و
 .مخرجات إلنتاج خطة تتبع تنفيذ انها )ج(و
 .المخرجات سيشترون الذين للعمالء الوصول على قادرة د( )و
 .كنشاط أعمال للتأهل النمو مرحلة في واألصول األنشطة من معينة متكاملة لمجموعة العوامل تلك كافة لوجود حاجة ال

 
 قادرة المتكاملة كانت المجموعة ما إذا علي أم ال أعماال واألنشطة تمثل األصول مجموعة كانت إذا ما تحديديتوقف  -11أت

 معينة تمثل مجموعة كانت إذا ما تقييم وبذلك، فان .السوق في المشاركين قبل كأعمال من على ان تنظم و تدار
 إلى المقتنية المنشأة هدفت ما إذا أو تجاري كعمل المجموعة بتشغيل البائع ما قام يتعلق بإذا ال , ال تجاري أم عمل

 . كنشاط أعمال المجموعة تشغيل
 
 .كنشاط أعمالالشهرة  تتواجد فيها التي واألنشطة األصول مجموعة اعتبار يتم ذلك، يخالف على ما الدليل غياب في  -12أت

 .للشهرة نشاط األعمال يحتاج ال من ذلك، و بالرغم 
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 ("٧" و "٦" الفقرات تطبيق ) المقتنية المنشأة تحديد
 
 المقتنية المنشأة تحديد " في المجمعة "القوائم المالية (42) رقم المصري المحاسبة معيار إرشادات استخدام ينبغي  -13أت

ذا .المقتناة المنشأة على السيطرة تحصل علي التي المنشأة وهى  تطبيق إرشاداتوضح ت ولم تجميع أعمال حدث وا 
 ينبغي األخذ في االعتبار المقتنية، المنشأة هي أي من المنشآت محل التجميع  (42) رقم المحاسبة المصري معيار
 .التحديد ذلك إلجراء" 18أت" إلي "14أت" من الفقرات في الواردة العوامل

 
 تحمل خالل او من األصول غيرها منالنقدية أو  تحويل خالل من بشكل رئيسي يتم الذي األعمال تجميع في  -14أت

 .االلتزامات أو بتحمل األصول النقدية أو غيرها من بتحويلالتي تقوم  هي المقتنية المنشأة عادة ما تكون االلتزامات،
 
 من هي المقتنية تكون المنشأة عادة ما  الملكية، حقوق مبادلة خالل من رئيسي بشكل يتم الذي األعمال تجميع في -15أت

تسمي"عمليات االقتناء ما عادة  والتي األعمال تجميع عمليات بعض في من ذلك، و بالرغم  .ملكيتها حقوق تصدر
 المتعلقة اإلرشادات "27أتإلي" "19أت" من  الفقرات وتقدم .المقتناة المنشأة هي المنشأة المصدرة تكون فيه العكسي" 
 عند تحديد الحقائق والظروف المرتبطة بالموضوع في االعتبار األخذ ينبغي كما  .االقتناء العكسي عمليات بمعالجة
  :وتشمل الملكية، حقوق  مبادلة األعمال  الذي يتم من خالل تجميع في المقتنية المنشأة

 المنشأة هي المقتنية المنشأة تكون ما عادة - األعمال تجميع بعد المجمعة المنشأة في المعنية التصويت حقوق   )أ( 
 المنشأة في حقوق التصويت من األكبر الجزء على كمجموعة مالكوها يحصل أو يحتفظ التي المجمعة
 علي التصويت، حقوق من األكبر الجزءعلى  تحصل أو تحتفظ المالكين من مجموعة أي تحديد وعند .المجمعة
 أو والضمانات والخيارات عادية للتصويت أو غير خاصة ترتيبات أي االعتبار وجود  أن تأخذ في المنشأة
 .قابلة للتحويلال المالية األوراق

 آخرين مجموعة مالكين أو آخر مالك لدى أي يكن لم و المجمعة المنشأة في لألقلية كبيرة حقوق تصويت وجود  )ب(
التي لمالكها أو لمجموعة و  المجمعة إحدى المنشآت هي المقتنية المنشأة تكون ما عادة - هامة تصويت حقوق

 .المجمعة المنشأةلألقلية في  مالكيها اكبر حقوق تصويتمنظمة من 
 يحتفظ والتى المجمعة إحدى المنشآت المقتنية هي تكون المنشأة عادة ما - عةالمجم تشكيل مجلس إدارة المنشأة  )ج( 

 .المجمعة المنشأةبالقدرة علي ترشيح أو تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة  في  مالكيها
 تسيطر التيو المجمعة  إحدى المنشآت هي المقتنية عادة ما تكون المنشأة -المجمعة للمنشأة العليا اإلدارة تشكيل   )د(

 .المجمعة المنشأة إدارة على إدارتها )السابقة(
عالوة  تدفع التي المجمعة إحدى المنشآتهي  المقتنية عادة ما تكون المنشأة - الملكية حقوق مبادلة شروط   )ه(

 .األخرى المجمعة  المنشآت أو المنشأة في التجميع قبل الملكية لحقوق العادلة باإلضافة إلي القيمة إصدار
 
 
 



 2015المعدل  (29( معيار المحاسبة المصرى رقم )أملحق )
 

 5 - 29أ .ت

 

 
 سبيل المثال على قياسه )يتم النسبىحجمها  يكون التيو  المجمعة إحدى المنشآت هي المقتنية المنشأة تكون ما عادة  -16أت

 .المجمعة األخرى المنشآت من المنشاة أو ملحوظبشكل  أكبر الربح( أو اإليرادات أو باألصول
 
 من - يجب األخذ في االعتبار ، المقتنية المنشأة و عند تحديد منشاتين، من أكثر يضم الذي األعمال تجميع في  -17أت

ت محل آللمنش النسبي الحجم إلى باإلضافة تجميع األعمال محل التجميع بدأت المنشآت أي من  - أخرى بين أمور
 .التجميع

 
 منشأة تأسست إذاف .المقتنية المنشأة هي األعمال تجميع إلتمام تشكلت التي الجديدة المنشأة ليس بالضرورة أن تكون -18أت

 قائمة كانت التي محل التجميع المنشآتتحديد إحدى  ينبغي فإنه األعمال تجميع ملكية إلتمام حقوق إلصدار جديدة
         إلي "13أتمن " الفقرات في الواردة اإلرشادات خالل تطبيق من المقتنية المنشأة أنها على تجميع األعمال قبل
 األصول أو من وغيرها النقدية أو تحول التي الجديدة المنشأة هى المقتنية قد تكون المنشأة  لذلك، وخالًفا ."17أت "

 مادى . كمقابل االلتزامات تتحمل
 

 العكسي االقتناء عمليات
 
 هي أنها على)المقتنية قانوناً  المنشأة(األوراق المالية  تصدر التي المنشأة تحديد عندما يتم العكسي االقتناء يحدث  -19أت

 يجب أن تكون. و "18 أت" إلي "13أت من" الفقرات في المبينة لإلرشادات وفًقا محاسبية ألغراض المقتناة المنشأة
 ليتم ألغراض محاسبية المقتنية المنشأة المقتناة قانونًا( هي )المنشأة ملكيتها حقوق تم الحصول علي التي المنشأة
 أن في خاصة منشأة أعمال ترغب عندما أحياًنا العكسية تحدث االقتناءات عكسيًا ، مثالً  اقتناء المعاملة اعتبار
 أن الخاصة المنشأة على ذلك، لتحقيق .أسهم ملكيتها في البورصة تسجيل في ال ترغب لكنها عامة منشأة تصبح
 المنشأة تكون المثال، هذا في العامة. المنشأة ملكية حقوق في مقابل حقوق ملكيتها عامة باقتناء لقيام منشأة ترتب
 ألنه قانوناً  المنشأة المقتناة هي الخاصة المنشأة وتكون ملكية حقوق أصدرت ألنها قانوناً  المقتنية هي المنشأة العامة

 ما تحديد " 18أت " إلي"13أت من" الفقرات تطبيق إرشادات عن ينتج ذلك، وبالرغم من  .ملكيتها اقتناء حقوق تم
 :يلي

 محاسبيًا(. المقتناة المنشأة محاسبية ) ألغراض المقتناة المنشأة بصفتها العامة المنشأة  (أ)
  .( محاسبياً  المقتنية )المنشأة محاسبية ألغراض المقتنية المنشأة بصفتها الخاصة المنشأة )ب(و  

 عكسي، اقتناء أنها على هذه العملية لمعالجة محاسبيا المقتناة المنشأة على األعمالنشاط  تعريف ينطبق يجب انو 
 .بالشهرة االعتراف متطلبات فيها ،بما في هذا المعيار والقياس االعتراف مبادئ كافة وتطبق
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 المحول المادي المقابل قياس

عادة   ذلك، من و بدالً  .للمنشأة المقتناة مادى  مقابل أي "محاسبيا المقتنية" المنشأة تصدر ال العكسي، االقتناء في  -20أت
 في العادلة القيمةف ولذلك ، "محاسبيا المقتنية" المنشأة لمالكي ملكيتها حقوق أسهم المقتناة محاسبيا ما تصدر المنشأة

 "محاسبيا المقتناة" المنشأة في مقابل حقوقها "محاسبيا المقتنية"المنشأة  تحوله الذي المادى  للمقابل االقتناء تاريخ
 لمالكي إلعطائها ستقوم بإصدارها قانوناً  التابعة التي كانت المنشأة الملكية حقوق حصص تكون مبنية على أساس

 القيمة استخدامويمكن العكسي.  االقتناء عن الناتجة المجمعة المنشأة في الملكية نسبة حقوق بنفس قانوناً  األم المنشأة
 مقابل لمحول فيالمادى اللمقابل  العادلة القيمة أنها على الطريقة، بتلك احتسبت التي الملكية حقوق لحصصالعادلة 
 .المقتناة المنشأة

 
 المجمعة المالية القوائم وعرض إعداد

المقتناة محاسبيًا( على أن  المنشأة) " األم قانوناً "يتم إصدار القوائم المالية المجمعة بعد االقتناء العكسى باسم المنشأة   -21أت
 واحد تعديل ) الشركة المقتنية محاسبيًا(، مع "التابعة قانوناً "يرد  في اإليضاحات أنها استكمال للقوائم المالية للشركة 

 للمنشأة القانوني المال رأس ليظهر المقتنية القانوني للمنشأة المال رأس معالجة على رجعي بأثر تعديل إجراء وهو
ويتم تعديل   .محاسبيا( المقتناة )المنشأة" قانوناً  األم" المنشأة مال رأس ليعكس التعديل مطلوب . هذا"محاسبياً  المقتناة"

األم  "للشركة القانوني المال رأس لتعكس رجعي بأثر المجمعة أيًضا المالية القوائم تلك في المقارنة المعروضة األرقام
 .محاسبيا( المقتناة )المنشأة" قانوناً 

 
، فيما عدا هيكل رأس  "التابعة  قانوناً "نظرًا ألن القوائم المالية المجمعة هذه  تمثل استكمااًل للقوائم المالية للشركة   -22أت

 معة تعكس:المال ،  فان القوائم المالية المج
ضــمن القــوائم الماليــة  معتــرف بهــا ومقاســةمحاســبيا(  المقتنيــة )المنشــأة "التابعــة قانونــاً "أصــول و التزامــات المنشــأة  (أ)

 بقيمتها الدفترية قبل عملية التجميع .ومقاسة المجمعة 
 .لهذا المعيار  وفًقا معترف بها ومقاسة محاسبيا( المقتناة )لمنشأة" قانوناً  األم "المنشأة والتزامات أصول (ب)
محاســبيا(  قبــل  المقتنيــة األربــاا المرحلــة و غيرهــا مــن أرصــدة حقــوق ملكيــة المنشــأة التابعــة قانونــًا )المنشــأةأرصــدة  (ج)

 عملية التجميع  .
 بالمنشأة المبلغ المعترف به كحقوق ملكية مصدرة في القوائم المالية المجمعة بإضافة حقوق الملكية المصدرة الخاصة  (د)

 "األم قانونـــاً "المقتنيـــة محاســـبيًا( والقائمـــة قبـــل التجميـــع  مباشـــرة إلـــي القيمـــة العادلـــة للمنشـــاة  المنشـــأة)  "انونـــاً التابعـــة ق"
إال أن هيكــل حقــوق الملكيــة )عــدد و نوعيــة  حقــوق  محاســبيا( القابلــة للتحديــد وفقــا لهــذا المعيــار. المقتنــاة )المنشــأة

محاسـبيا( و يتضـمن ذلـك حقـوق  المقتنـاة )المنشـأة "األم قانونـاً "الملكية المصـدرة( يعكـس هيكـل حقـوق الملكيـة للشـركة 
 نشـأةالمهيكـل حقـوق ملكيـة يـتم إعـادة تبويـب الملكية المصدرة من المنشأة األم قانونًا إلتمام عمليـة التجميـع. وبالتـالي 

 المنشـأة) الشركة المقتنيـة محاسـبيًا( باسـتخدام معـدل التبـادل الـواردة باتفاقيـة االقتنـاء لـيعكس عـدد أسـهم "التابعة قانوناً "
 .) الشركة المقتناة محاسبيًا( المصدرة في عملية االقتناء العكسي "األم قانوناً "
 لنسـبة األسـهم الخاصـة بـالحقوق غيـر األخـرى الملكيـة حقـوق التجميـع وغيرهـا مـن قبل المرحلة القيمة الدفترية لألرباا)هـ( 

 ."24أت"و " 23أت" الفقرات في هي موضحة المقتنية محاسبيًا( كما المنشأة)" التابعة قانوناً " للمنشأة المسيطرة
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 الحصص غير المسيطرة حقوق

)المنشأة المقتنية محاسبيًا( قد ال يقوموا  "المقتناة قانوناً "المنشاة فى بعض عمليات االقتناء العكسي ، بعض مالكي   -23أت
تتم معاملة أصحاب و ) المنشأة المقتناة محاسبيًا( .  "األم قانوناً "بتبادل حقوق ملكيتهم مقابل حقوق الملكية فى المنشأة 

ألن مالكي في القوائم المالية المجمعة المعدة  بعد االقتناء العكسى . وذلك نظرًا  غير مسيطرة حقوقالملكية هؤالء ك
لهم فقط   "المقتنية قانوناً "الذين لم يقوموا بتبادل حقوق ملكيتهم مقابل حقوق ملكية المنشأة  "المقتناة قانوناً "المنشاة 

محل وليس فى نتائج أعمال وصافى أصول المنشأة   "المقتناة قانوناً "حقوق في نتائج أعمال و صافى أصول المنشأة 
فان مالكي  ، "المقتناة محاسبياً " المنشأة. ومن ناحية أخرى و على الرغم من ان المنشأة المقتنية قانونًا هى التجميع 
 . محل التجميعلهم حقوق فى نتائج أعمال و صافى أصول المنشأة   "المقتنية قانوناً "المنشأة 

  
و يتم قياسها ضمن القوائم المالية المجمعة بقيمتها الدفترية  "المقتناة قانوناً "أصول والتزامات المنشأة ب االعترافيتم   -24أت

غير  حقوقال(. و لذلك فانه في عملية التجميع العكسي تمثل  "أ 22" الفقرة راجعقبل عملية تجميع األعمال) 
ل عملية مسيطرة في القيم الدفترية لصافى أصول المنشأة المقتناة قانونًا قبالير نسبة حقوق المساهمين غ المسيطرة

 بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء في اقتناءات آخري. سيطرةذوي ال غير حقوقتجميع األعمال حتي لو تم قياس 
 

 نصيب السهم فى األرباا
 ملغاة.  -25أت
 
 ملغاة. -26أت
 
 ملغاة. -27أت
 

 ("١٣" الي"١٠" من الفقرات )تطبيق تكبدةم معينة مقتناة والتزاماتمعينة  بأصول االعتراف
 

 التشغيلية اإليجار عقود
 ملغاة.  -28أت
 
 ملغاة.  -29أت
 
 ملغاة.  -30أت
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 الملموسة غير األصول
 في للتحديد القابلة المقتناة الملموسة غير باألصول -الشهرة عن منفصل بشكل -تعترف  أن المقتنية المنشأة على  -31أت

 شروط التعاقد أو الفصل شروط قابلية عليه انطبقت إذا للتحديد قابال الملموس غير األصل ويكون .األعمال تجميع
 .القانوني

 
 قابل كان األصل غير لو حتى للتحديد قابل يكون  القانوني التعاقد شروط عليه تنطبق الذي الملموس غير األصل أن -32أت

 :المثالسبيل  على .خرىاألوااللتزامات  حقوقال عن أو المقتناة المنشأة عن الفصل أو للتحويل
 عقد شروطوتمنع  .السوق بشروط مقارنة تفضيلية بشروط تشغيليتأجير د عق بموجب مصنعاً  المقتناة المنشأة تستأجر   )أ(

 مفضلة اإليجار عقد شروط فيه الذي المبلغ برتيع .الباطن( من بالتأجير أو اإليجار) بالبيع عقد نقل صراحة اإليجار
 التعاقد شروط عليه تنطبق ملموس غير أصل بند مشابه له أو البند لنفس الحالية السوق معامالت شروط مع مقارنة

 .اإليجار عقد نقل أو بيع المقتنية المنشأة تستطع لم لو حتى الشهرة، عن منفصل بشكل لالعتراف القانوني
 يفي بشروط ملموس غير أصل هي الطاقة محطة تشغيل رخصةتعتبر   .طاقة محطة تمتلك وتدير المقتناة المنشأة )ب( 

 التحويل أو البيع على قادرة غير المقتنية المنشأة كانت إذا حتى الشهرة، عن منفصل بشكل لالعتراف القانوني التعاقد
 والقيمة التشغيل لرخصة العادلة بالقيمة االعتراف المقتنية ويمكن للمنشأة   .المقتناة الطاقة محطة عن منفصل بشكل
 .متشابه األصول لتلك اإلنتاجي العمر كان أن مالية إعداد القوائم ألغراض منفرد كأصل الطاقة لمحطة العادلة

 السوق خارج الستخدامهم الحصري لآلخرين البراءة بترخيص قامت و تقنية. اختراع براءة المقتناة المنشأة تمتلك  )ج(
 االختراع براءة من كل   على ينطبق .الرخصة مقابل المستقبلي في األجنبي اإليراد من معينة نسبة تلقي مع المحلي،
 أو بيع من غير العملى لو كان حتى الشهرة عن منفصل بشكل لالعتراف التعاقد القانوني شروط الترخيص واتفاقية
 . بعضها عن منفصلةبصورة  الصلة ذو والرخصة البراءة تبادل

 
 المقتناة، المنشأة عن تقسيمه أو فصله يمكن المقتني الملموس غير األصل يكون أن يعني القابلية لالنفصال شروط  -33أت

 أو للتحديد أصل قابل أو مع  صلة ذو مع عقد أو بمفرده  سواء مبادلته أو تأجيره وأ ترخيصه وأ نقله وأ و بيعهأ
 ذو آخر بشي تبادله أو بيعه، ترخيصه على قادرة الملموس الذي تكون المنشأة المقتنية غير األصلويفى  التزام .

 الملموس غير األصلويفى . أستبداله أو أو ترخيصه  بيعه تنوي المنشأة المقتنية تكن لم لو حتى الفصل قيمة بشروط
 هذه كانت لو حتى له مشابه نوع أو األصل من النوع لهذا معامالت تبادل كان هناكإذا  الفصل المقتني  بشروط

 المشتركين يتم  قوائم و العمالء مثال، .افيه المقتنية المنشأة اشتراك عن النظر غير متكررة و بغض المعامالت
و علي الرغم من ذلك   .قتناة تفي بشروط القابلية للفصل و يعني هذا بشكل عام إن قوائم العمالء الم ترخيصها دورياً 

السرية أو أي القابلية للفصل إذا كانت شروط  بشروط  تفي العمالء المقتناة في عملية تجميع أعمال فان قوائم
 التأجير او غيرها من أشكال تبادل المعلومات عن عمالء المنشاة.   أومن البيع  المنشأةاتفاقيات أخري تمنع 

 
 كان إن يفي بشروط الفصل المجمعة، أو المقتناة المنشأة عن فردي بشكل غير القابل للفصل الملموس غير األصل -34أت

  .التزام أو للتحديد قابل أصلأو مع  مرتبط عقد مع قاباًل للفصل
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 اقتناءها المعاد الحقوق
 أو أصل المقتناة، الستخدام المنشأة إلى السابق في منحته حًقا المقتنية المنشأة تستعيد قد األعمال، تجميع من كجزء  -35أت

استخدام  حق الحقوق مثل هذه على األمثلة ومن .بها معترف غير أو بها المقتنية معترف للمنشأة أصول أكثر من
اتفاقية حق امتياز أو حق استخدام تقنية فنية للمنشاة المقتنية بموجب اتفاقية  للمنشاة المقتنية  بموجب التجاري االسم

 منفصل بشكل المنشأة المقتنية به تعترف للتحديد قابل ملموس غير أصل اقتناءه المعاد الحق يعد ترخيص تكنولوجي.
 الالحقة المحاسبة عن إرشاًدا "55" وتقدم الفقرة اقتناءه المعاد الحق قياس حول إرشاًدا "29" الفقرة تقدم و الشهرة. عن

 .اقتناءه المعاد للحق
 
بشروط  مقارنة فى صالح أو فى غير صالح المنشأة سبق اقتناءه إعادة حق إلى تؤدي التي العقد شروط كانت إذا  -36أت

 "52أت"الفقرة  تقدم و ، التسوية خسارة أو بمكسب االعتراف المقتنية المنشأة على يجب ، الحالية للسوق المعامالت
 .التسوية تلك أو خسارة مكسبقياس  عن إرشاًدا

 
  للتحديد قابلةال غير األخرى العاملة المجمعة والبنود جموع القوى

 من للتحديد اعتبارا قابل والغير اقتناءه المعاد الملموس غير األصل ضمن قيمة المقتنية بإدراج الشهرة تقوم المنشأة  -37أت
 للمنشأة يسمح بما القوى العاملةتشكيلة من  لوجود قيمة المقتنية المنشأة تنسب قد علي سبيل المثال، .االقتناء تاريخ

 المال رأس تمثل ال العاملة القوى تشكيلة إن .االقتناء من تاريخ المقتناة المنشأة أعمال تشغيل في باالستمرار المقتنية
 القوى العاملة ألن  .عملهم مواقع إلى المقتناة  المنشأةموظفو  التي يجلبها الخبرةوالمعرفة و  الماهرة للعمالة الفكري
 .الشهرة ضمن تدرج اإليه تنسب قيمة أي و الشهرة، عن منفصل بشكل ابه االعتراف ليتم قابال للتحديد أصال ليست

 
علي  .في تاريخ االقتناء الشهرة ضمن كأصول تتأهل ال بنود إلى تنسب قيمة أي بإدراج المقتنية المنشأة تقوم كما  -38أت

عمالء  مع عليها الشركة المقتناة تفاوضتالمحتملة التي  العقود إلى ما قيمة المقتنية المنشأة تنسب قد سبيل المثال،
 المنشأة فإن تاريخ االقتناء، في ذاتها بحد أصوال ليست المحتملة العقود تلك ألن  .االقتناء تاريخ في جدد مستقبليين

 تلك قيمة تبويب إعادة المقتنية الحقا المنشأة على ينبغي كما ال  .الشهرة عن منفصل بشكل بها تعترف المقتنية ال
 الحقائق تقييم المقتنية على المنشأة وعلي الرغم من ذلك  .االقتناء تاريخ بعد تقع أحداث ألجل الشهرة من العقود

 قابل منفصل ملموس غير كان هناك أصل إذا ما االقتناء لتحديد بعد ةمباشر  تقع التي باألحداث المحيطة والظروف
 .االقتناء تاريخ في لالعتراف به

 
 وفًقا األعمال، تجميع في المقتناة الملموسة غير ان تعالج األصول المقتنية المنشأة علي ،األولى االعتراف بعد  -39أت

 هو موضح في الملموسة". و علي الرغم من ذلك و كما غير "األصول (23) رقم مصريال المحاسبة معيار ألحكام
 المقتناة الملموسة غير األصول لبعض فان المعالجة المحاسبية (23) مصري رقمال المحاسبة معيار من"  3"   الفقرة

 .يتم بالرجوع إلي معايير المحاسبة المصرية األخرىاألولى  بعد االعتراف
و علي الرغم من ذلك   .الشهرة عن منفصال الملموس غير باألصل االعتراف تم إذا ما القابلية للتحديد شروط تحدد  -40أت

تقدير  في المستخدمة االفتراضات تفيد وال الملموس غير لألصل العادلة القيمة لقياس إرشاًدا تلك الشروط  تقدم ال
 يراعيها التي االفتراضات اعتبارها في المقتنية المنشأةتأخذ  سبيل المثال،علي  .الملموس غير لألصل العادلة القيمة
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 من الضروري و ليس  .العادلة القيمة قياس في في المستقبل عقود تجديد توقعات مثل السوق في المشاركون
 لمبدأ قياس استثناًءا تضع التي ، "29" الفقرة راجع )ومع هذا د .للتحدي القابلية بشروط تفي أن نفسها للتجديدات

 معيار من "37" و "36" الفقرتين تقدمو  (.األعمال تجميع في بها والمعترف اقتناءها المعاد للحقوق العادلة القيمة
 مع منفرد ملموسة في بند الغير األصول دمج يجب كان إذا ما تحديد عن إرشاًدا (23) مصري رقمال المحاسبة
 .ملموسة أو ملموسة غير أخرى أصول

 
 المنشأة في غير المسيطرة  الحقوقحقوق األقلية /  و للتحديد قابلة معينة ألصول العادلة القيمة قياس

 ("١٩" و "١٨" الفقرات )تطبيق المقتناة
 (التقييم  مخصصات ) مؤكدة غير نقدية بتدفقات أصول

 في لألصول المقتناة  -االقتناء تاريخ من اعتبارا -  منفصل تقييم بمخصصتعترف  المقتنية أن ال المنشأة علي -41أت
 المستقبلية النقدية تأثير عدم تأكد التدفقات نأل االقتناء، تاريخ في بقيمتها العادلة قياسها يتم التي األعمال تجميع
األرصدة  قياس المقتنية المنشأة من يتطلب  هذا المعيار ألنف علي سبيل المثال، .العادلة القيمة قياس ضمن يدرج

 تعترف ال المقتنية المنشأة فإن اقتناءها، تاريخ العادلة في بقيمها  -القروض ويتضمن ذلك  - المقتناة المدينة
 .التاريخ ذلك في قابلة للتحصيل غير تعتبر التعاقدية التي النقدية للتدفقات منفصل تقييم بتخصيص

 
 المؤجر المقتناة هي المنشأة فيها تكون تشغيلية إيجار بعقود ترتبط أصول

 . إيجار تشغيلي بعقد مرتبطة اختراع براءة أو مبنى مثل ما ألصل االقتناء في تاريخ  العادلة القيمة قياس عند -42أت
طريقة التي قد ال عن استخدامها بطريقة مختلفة تنوي أو استخدامها المقتنية المنشأة تنوي ال التي األصول

 السوق في المشاركين يستخدمها
 
،علي سبيل  غيرها وأ تنافسية المقتني ألسبابغير المالى  األصل أن  ال تقوم باستخدام المقتنية المنشأة تنوي قد  -43أت

الطريقة التي قد  عن مختلفة بطريقة األصل استخدام تنوي قد أو .) بحث وتطوير( ملموس غير أصل المثال،
 وفًقا المحددة العادلة بالقيمة األصل قياس المقتنية المنشأة على حال، أي على .في السوق المشاركين يستخدمها

 .السوق في اآلخرين المشاركين لالستخدام من قبل
 

 المقتناة المنشأة في غير المسيطرة حقوقالحقوق األقلية / 
 العادلة بقيمتها المقتناة في المنشأة غير المسيطرة  حقوقال حقوق األقلية /  قياس المقتنية هذا المعيار للمنشأة يتيح  -44أت

لحقوق األقلية /  االقتناء تاريخ في العادلة قياس القيمة على قادرة المقتنية المنشأة تكون و أحياًنا .االقتناء تاريخ في
 المنشأة بواسطة بهامحتفظ الغير حقوق الملكية  ألسهم النشط السوق أسعار أساس علىغير المسيطرة لحقوق ا

علي  هذه المواقف، ففي  .متوفرة سوق نشط أسعار قد ال تكون أخرى، مواقف وعلي الرغم من ذلك وفي  .المقتنية
 .أخرى تقييم وسائل باستعمالالمسيطرة غير  لحقوقلحقوق األقلية / ا العادلة تقيس القيمة المقتنية ان المنشأة

 
 على غير المسيطرة حقوقال حقوق األقلية /و  المقتناة المنشأة في المقتنية لحقوق المنشأة العادلة القيمة تختلفقد    -45أت

من  لكل سهم العادلة القيمة في للسيطرة عالوة إدراج هو الرئيسي الفرق يكون أن المرجح منو   .السهمسعر أساس 
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 خصم إليه )أيًضا يشار السيطرة لعدم وجود خصم إدراج النقيض، وعلى المقتناة، المنشأة المقتنية في المنشأة حقوق
 .غير المسيطرة حقوقالحقوق األقلية / اسهم من لكل سهم العادلة القيمة في (الحقوق غير المسيطرة حقوق األقلية / 

 
 تفاوضية بأسعار عملية شراء من مكسب الناتجال أو الشهرة قياس
 المنشأة في المقتنية لحقوق المنشأة االقتناء تاريخ في العادلة القيمة قياس

 ( "٣٣" الفقرة تطبيق ) التقييم أساليب باستخدام المقتناة
 
 تاريخفى  العادلة القيمة المقتنية استبدال المنشأة علىيجب  ، مقابل تحويل بدونالذي يتم  األعمال تجميع في  -46أت

 من عملية الربح أو الشهرة لقياس ولحالم االقتناء للمقابل تاريخفى  العادلة بالقيمة المقتناة المنشأة في لحقوقها االقتناء
 لحقوقها في العادلة القيمة قياس المقتنية المنشأة علىو  ( . "34"إلي  "32" من الفقرات راجع)  تفاوضية بأسعارشراء 
 بياناتال فيها تتوفر التيو  الظروف هذه مالئم في للتقييم أكثر باستخدام أسلوب أو االقتناء في تاريخ المقتناة المنشأة

في  األخذ مع هذه األساليب، نتائج تقييم المقتنية المنشأة على تقييم، من أسلوب أكثر استخدام حال في  كافية.ال
 .توافر البيانات ومدى بالموضوع و درجة االعتماد عليها ةالمستخدم المدخالت  درجة ارتباط االعتبار

 
                        Mutual entitiesتشاركية  منشآت لتجميع االقتناء طريقة تطبيق في خاصة اعتبارات
 )"٣٣" الفقرة ) تطبيق

 
     المنشأة المقتناة في الملكية أو العضوية لحقوق  العادلة القيمة قد تكون  معا، تشاركتين منشأتين تجميع يتم عندما -47أت

 .المقتنية المنشأة تنقلها األعضاء التي لحقوق العادلة القيمة من للقياس قابلية أكثر المقتناة( للمنشأة العادلة القيمة )أو
 تاريخ في العادلة القيمة باستخدام مبلغ الشهرة تحدد المقتنية أن المنشأةمن  "33" الفقرة تطلبت ،هذه الحالة في 

 المحولة االقتناء تاريخ في المقتنية المنشأة ملكية لحقوق العادلة من القيمة بدال المقتناة المنشأة ملكية لحقوق  االقتناء
المقتناة  المنشأة أصول بصافي التشاركية المنشآت تجميع في المقتنية المنشأة تعترف لذلك، باإلضافة .كمقابل
و     المرحلة األرباا كإضافة على وليس في قائمة المركز المالي  ملكية حقوق أو المال رأس على مباشرة كإضافة

 .المنشآت من أخرى أنواعطريقة االقتناء في  تطبق بها التي الطريقة مع تتسق هي بذلك 
 
 رئيسي تنشأ بشكلأنشطة األعمال األخرى من  ومميزة خاصة بمزايا التشاركيةالمنشآت  تتمتع ماتشابهه من الرغم على -48أت

 مقابل منافع تلقي بشكل عام التشاركية المنشآت أعضاء ويتوقع  .عمل وأصحاب كليهما عمالء أعضاءهما ألن
 أن حصة  .األسهم توزيعات نسبة أو السلع والخدمات مقابل مخفضة رسوم شكل على تكون ما عضويتهم،غالًبا

 المنشأةالسنة مع  أثناء العضو أنجزه األعمال الذي مقدار غالبا تبني على عضو لكل المخصصة األسهم توزيعات
 .التشاركية

 
 منافعل في السوق المشاركون يجريه ما حول افتراضات المنشأة التشاركية في العادلة القيمة قياس يشمل أن ينبغي  -49أت

المنشأة  بخصوص في السوق المشاركون يجريهامالئمة  أخرى افتراضات أى إلى باإلضافة المستقبلية األعضاء
إن   . المنشأة التشاركية العادلة  القيمة في تحديد أسلوب القيمة الحالية استخدام يمكن المثال، سبيل على،  التشاركية
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 التدفقات النقدية المستخدمة كمدخالت في النموذج المستخدم يجب أن تكون على أساس التدفقات النقدية المستقبلية 
 .والخدمات السلع على المفروضة المخفضة الرسوم مثل لألعضاء منافعك خصومات تعكس أن المرجح من والتي

 
 
 ( "٥٢" و "٥١" اتالفقر  )تطبيق األعمال تجميع معاملة منيعتبر جزءًا  ما تحديد 

األعمال،  عن تجميع منفصلة المعاملة أو أن المقتناة المنشأة التبادل مقابل من جزء المعاملة كانت إذا ما لتحديد  -50أت
 :مطلقة وال قاطعة بشكل منفردال تعتبر التي  التالية العوامل األخذ في االعتبار المقتنية المنشأة على

     وأعضاء مجلس اإلدارة  ومالكيها المقتناة والمنشأة مقتنيةال )المنشأة تجميع األطراف أسباب ان فهم  –المعاملة أسباب )أ(
 من تلك المعاملة جزء كانت إذا عما توضيح  يوفر قد خاص ترتيب أو خاصة معاملة في و وكالؤهم ( و المديرين

 بشكل  معاملة ترتيب تم إذا ، علي سبيل المثال ، المحتملةوااللتزامات  أو االلتزامات المقتناة المحول واألصول المقابل
عملية  قبل السابقين مالكيها أو المقتناة المنشأة منفعة من بدال المجمعة المنشأة لمنفعة أو المقتنية المنشأة رئيسي لمنفعة

 كوني أن المرجح غير من عالقة( التزامات ذات أو أصول ) وأي للمعاملة المدفوع السعر من الجزء ذلك فإن التجميع،
 تجميع عن منفصل بشكل الجزء ذلك المقتنية أن تعالج المنشأة علي ، وعليه .المقتناة المنشأة التبادل مقابل من جزء

 .األعمال
 .المقتناة المنشأة تبادل مقابلال جزء من كانت تعتبر إذا ما توضيح المعاملة أنشأ من فهم يوفر قد  –المعاملة أنشأ من )ب(

 اقتصادية بهدف تقديم منافع المقتنية المنشأة أنشأ به آخر حدث أو قد تكون المعاملة علي سبيل المثال ،أنشأته 
 لمالكيها السابقين أو المقتناة للمنشأة عدم وجودها أو المنافع من قليل مع المجمعة المنشأة أو المقتنية للمنشأة مستقبلية

 ناةـالمقت أةـــشالمن التي شرعت فيها الترتيبات أو المعاملة تكون أن المرجح غير اآلخر، من الجانب علي  .التجميع قبل
 .األعمال تجميع من عملية جزء تكون أن المرجح و من المجمعة المنشأة أو المقتنية المنشأة لمنفعة السابقين أو مالكيها

علي  .المقتناة المنشأة التبادل مقابل من جزء كانت المعاملة  إذا توضيح ما المعاملة توقيت يوفر قد –المعاملة توقيت )ج(
 األعمال تجميع علي شروط مفاوضات خالل تحدث المقتناة التي والمنشأة المقتنية المنشأة بين معاملة سبيل المثال،

 أو المقتنية  شأةـللمن مستقبلية اقتصادية منافع لتوفير األعمال تجميع المشاركة فيها بعد تفكير متأني لعملية تم ربما
 أو المنافع من أو مالكيها السابقين قبل التجميع القليل المقتناهعندئًذ من المتوقع ان تحصل المنشاة  .المجمعة المنشأة

 منافع في هذه المعاملة  فيما عدا المنافع التي تحصل عليها كجزء من المنشاة المجمعة. قد ال يحصلوا على أية 
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    األعمال تجميع في المقتناة والمنشأة المقتنية المنشأة بين التجميع  للعالقة القائمة قبل فعالةال تسويةال

 .("أ ٥٢" الفقرة )تطبيق
  إليها األعمال، يشار قبل اتخاذ قرار تجميع قائمة عالقة المقتناة والمنشأة المقتنية المنشأة من كل بين يكون قد  -51أت

 أو وعميل مورد )علي سبيل المثال، تعاقدية العالقة القائمة قبل التجميع هذه تكون قائمة قبل التجميع" قد عالقة"
 .عليه( والمدعى المدعي علي سبيل المثال،) تعاقدية غير أو (له مرخص ومرخص

 
 خسارة،أو ال بالمكسب المقتنية المنشأة تعترف العالقة القائمة قبل التجميع ، تسوية تضمنت عملية تجميع األعمال إذا -52أت

 :يلي كما وتقاس
 .العادلة بالقيمة تقاسالقائمة قبل التجميع )مثل قضية (  غير التعاقدية  العالقة (أ)
  ( أدناه أيهما أقل :2( أو )1تقاس بـ ) ، القائمة قبل التجميع التعاقدية للعالقة بالنسبة  (ب)

 شروط مع مقارنته  عند المقتنية المنشأة فى مصلحة أو فى غير مصلحةالعقد  فيه يكون الذي المبلغ (1) 
هو عقد شروطه غير  فى غير مصلحة المنشأة)  العقد شبيهه. بنود  أو البنود لنفس الحالية السوق معامالت
الذي  تكون فيه التكاليف التى  و مجحفالعقد  يكون أن بالضرورة وليس .الحالية السوق لشروط وفًقا تفضيلية

مواجهة االلتزامات الواردة بالعقد تزيد عن المنافع االقتصادية المتوقع الحصول ال يمكن تفاديها والناتجة عن 
  . (عليها من خالل ذلك العقد

 عقد فى غير مصلحته بالنسبة لهيعتبر الذي و  المقابل للطرف المتوفر العقد في مذكورة تسوية أي مبلغ (2) 
  .األعمال تجميع محاسبة من كجزء الفرق يدرج ( ،1 من ) ( أقل 2) كان إذا 

 أو اعترفت سابًقا بأصل قد المقتنية المنشأة كانت إذا ما على يعتمد جزئياً  قد به المعترف الخسارة أو المكسب مبلغ
المذكورة  المتطلبات المحسوب بتطبيق المبلغ عن ةالمثبت الخسارة أو المكسبيختلف  ولذلك قد صلة ذو التزام
 .أعاله

 
 العقد على احتوي إذا اقتناءه. أعيد حق أنه على المقتنية المنشأة به تعترف عقًدا تكون قد قبل التجميع العالقة القائمة  -53أت

البنود او بنود مشابهة،  لنفس الحالية السوق معامالت بتسعير مقارنا مصلحتهافى غير  مصلحتها أوفى  شروط
 وفًقا للعقد المقاس الفعالة للتسوية الخسارة أو بالمكسب األعمال، تجميع عن منفصل بشكل المقتنية المنشأة تعترف
 . )ب("52" للفقرة

 
 ( )ب("٥٢" الفقرة أو المساهمين )تطبيق للموظفين المحتملة ترتيبات المدفوعات

 كانت األعمال أو تجميع في هي مقابل محتمل المساهمين ، أو للموظفين المحتملة للمدفوعات الترتيبات كانت سواء  -54أت
 تقييم طبيعة الترتيب فهم عند المفيد يكون من قدو الترتيبات.  هذه طبيعة على فإن ذلك يعتمد منفصلة معامالت
 هذه األطراف أبرمت ومتى بالترتيب شرع و من المحتملة، للمدفوعات على نص االقتناء احتواء اتفاقية أسباب

 الترتيبات.
 المنشأة المقتناة التبادل في مقابل من المساهمين جزء أو للموظفين المدفوعات ترتيب كان إن الواضح من يكن لم إن  -55أت

 :المؤشرات التالية المقتنية األخذ في االعتبار المنشأة فعلى األعمال، تجميع عن منفصلة إنها معاملة أو
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 أساسيين موظفين أصبحوا ينالذ المساهمون يضعها التي الوظيفة استمرار شروط تكون أن يمكن – التوظيف استمرار (أ)
 أو التوظيف اتفاقية في الوظيفة باستمرار المتعلقة الشروط إدراج ويمكن .المحتمل المالي المقابل ترتيب لجوهر مؤشًرا
  .غيرها من الوثائق أو االقتناء اتفاقية
 عنإذا إنتهى التوظيف يعتبر بمثابة أتعاب  تلقائيا المدفوعاتيتم فيه مصادرة  الذي المحتمل المالى المقابل ترتيب
 الدفعات أن إلى التوظيف بإلغاء المحتملة المدفوعات فيها تتأثر التي ال الترتيبات وتشير .التجميع بعد ما خدمات
 .بدالت وليس إضافي مقابل هي المحتملة

 تلك فإن المحتمل، السداد فترة من أطول كانت أو مع المطلوبة التوظيف فترة توافقت إذا  -المستمر التوظيف فترة )ب(
 .أتعاب أو مكافأة هي المحتملة في الحقيقة المدفوعات أن إلى تشير الحقيقة
 المدفوعاتبدون  –الموظف  أتعاب أو مكافأة فيها يكون التي المواقف شيرقد ت  –األتعاب أو المكافأة )ج( مستوى

 أن إلى المجمعة، المنشأة في األساسيين اآلخرين الموظفين بدالت مع مقارنة معقول مستوى على -المحتملة 
 . أو مكافأة اً أتعابست يو ل إضافي هي مقابل مادي المحتملة المدفوعات

السهم  أساس على مدفوعات محتملة يحصلون علي موظفين يصبحوا لم الذي المساهمين– للموظفين إضافية مدفوعات )د(
اإلضافي  المبلغ أن إلى تشير الحقيقة تلك المجمعة،  المنشأة في موظفين أصبحوا المساهمين الذين من اقل تكون

 .أتعاب أو مكافأةهي  أصبحوا موظفين الذين  المساهمين إلى المحتملة للمدفوعات
 على يكون مؤشًرا قد أساسيين موظفين المساهمين الذين ظلوا قبل من المملوكة نسبة األسهم– المملوكة األسهم عدد )ه( 

 المنشأة في األسهم يملكوا  تقريبا كل المساهمون الذين علي سبيل المثال، .المحتمل المادى  المقابل ترتيب جوهر
نصيب  ترتيب هو الجوهر، حيث من الترتيب أن إلى قد تشير الحقيقة فإن تلك أساسيين، كموظفينوا المقتناة واستمر 

الذين  إذا كان المساهمون ذلك، بدال من  التجميع. قبل ما خدمات عن مكافآتأتعاب أو لتقديم  األرباا يهدف من
 نفس المساهمين على كافة وحصل المقتناة المنشأة في األسهم من قليال فقط عددا رئيسيين يمتلكون كموظفين استمروا

 إضافي. مقابل هي المحتملة أن المدفوعات إلى تلك الحقيقة قد تشير فإن ، السهم أساس على المحتمل المقابل قيمة
 الذين استمروا بالمساهمين مرتبطة أطراف بها االقتناء التي يحتفظ ما قبل ملكية حقوق األخذ في االعتبار وينبغي

 .العائلة أفراد رئيسيين مثل كموظفين
 المقرر المدى الحد األدنى من على أساس يقوم االقتناء في تاريخ المحول المبدئي المقابل كان إذا – التقييمالعالقة ب )و(

 تعتبر المحتملة المدفوعات أن تؤيد الحقيقة التقييم، تلك بمنهج ةوالمعادلة المحتملة المتعلق المقتناة المنشأة تقييم في
نصيب من ال ترتيبات مع متسقة المحتملة المدفوعاتمعادلة  كانت إن علي الجانب األخر،و مقابل مادي إضافي. 

 .أتعاب أو مكافآت تقديم هو جوهر الترتيب أن إلىتشير الحقيقة  تلك فإن السابقة، الربح
علي  .الترتيب تقييم جوهر في المحتملة المدفوعات تحديد في المستعملة المعادلة تساعد قد – المقابل تحديد معادلة )ز(

مقابل  هو االلتزام أن يؤيدقد   ذلك فإن ،مضاعف الربحية أساس على المحتملة المدفوعات تحددت إذا سبيل المثال،
 وعلى .المقتناة للمنشأة العادلة القيمة تحديد أو مراجعة هو المعادلة من المقصود وأن األعمال تجميع في محتمل
ترتيب  هو الموظفين تجاه االلتزام إن األرباا، من محدده والتي هي نسبة المحتملة تشير المدفوعات قد العكس،

 .قدموها التي الخدمات مقابل الموظفين اجل تعويض من نصيب من األرباا
 إدارية عقود المنافسة، اتفاقية عدم )مثل المساهمين مع األخرى ان شروط الترتيبات – أخرى  وموضوعات اتفاقيات )ا(

تشير  قد المحتملة، المدفوعات عن الدخل ومعالجة ضريبة عقارات( إيجار عقود اتفاقيات استشارية، عقود تنفيذية،
 يتعلق فيما المثال، سبيل على .المقتناة غير المقابل للمنشأة آخر شيء إلى تنسب المحتملة المدفوعات أن إلى

ذا  .مهم بائع مساهم تأجير عقارات مع المقتنية في اتفاقية المنشأة تدخل قد باالقتناء،  اإليجار مدفوعات كانت وا 
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و   البائع( للمؤجر)المساهم المحتملة المدفوعات كافة أو فان بعض ملحوظ، بشكل من السوق أقل العقد المحددة في
 التي العقارات المستأجرة  الستخدام مدفوعات جوهرها في المحتملة تكون منفصلة للمدفوعاتاتفاقية  تتطلبهاالتي 

ذلك،  و بخالف          .التجميع بعد  المالية قوائمها في منفصل بشكل بها أن تعترف المقتنية المنشأة ينبغي علي
 المحتملة المدفوعاتاتفاقية  قد تكون  المؤجرة، للعقارات السوق شروط مع تتسق إيجار مدفوعات اإليجار عقد حدد إذا

 .األعمال تجميع في محتمل البائع مقابل للمساهم
 

 المنشأة ىموظف كافآتم مقابل المتبادلة المقتنية بالمنشأة المكافآت المدفوعة المبنية علي األسهم الخاصة
 )ب("(٥٢" الفقرة تطبيقالمقتناة ) 

 
 المنشأة موظفو مكافآت مقابل المكافآت( )استبدال أسهم المبنية على المدفوعة المكافآت المقتنية المنشأة تبادل قد -56أت

األسهم المرتبطة  المبنية على األخرى المدفوعة المكافآت أو األسهم بخيارات الخاصة التبادالتوتعالج   .المقتناة
 المحاسبة معيارل وفًقا على اسهم المدفوعة المبينة المكافآت على تعديالت أنها على محاسبًيا األعمال بتجميع
ذا و . "أسهم المبنية على اتالمدفوع " (39)  رقم المصري  ،المقتنية المنشأة مكافآت المنشأة المقتنية باستبدال قامتا 

 المقابل قياس إدراجه في يتم المستبدلة المقتناة المنشأة من القياس علي أساس السوق لمكافآت جزء أو كل  فان
إرشادات حول كيفية تخصيص القياس  "  62أت "إلى "  57أت"توفر الفقرات من  تجميع األعمال في المحول المادي

ذا استبدلت  المنشأة المقتناهعلى أساس السوق . لكن فى الحاالت التى تنتهى فيها مكافآت  نتيجة لتجميع األعمال وا 
على أساس  القياستلك المكافآت فى الوقت الذى ال يتعين عليها القيام بذلك ، فيتم األعتراف بجميع  شأة المقتنيةالمن

السوق للمكافآت المستبدلة على أنها تكلفة تعويض فى القوائم المالية لما بعد اإلندماج وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى 
ى من القياسات على أساس السوق لتلك المكافآت ستكون ضمن قياس ( . ويمكن القول بناء على ذلك أن أ39رقم )

 كان إذا المقتناة المنشأة مكافآت ملزمة باستبدال المقتنية المنشأة تكونو . فى تجميع األعمال المقابل المادى المحول
 -هذه الفقرة  تطبيق ألغراض -فرض عملية التبادل. علي سبيل المثال  على القدرة أو موظفيها المقتناة المنشأة لدى
 :من مطلوًبا التبادل كان إذا المقتناة المنشأة مكافآت بتبادل المنشأة المقتنية تلتزم

 .االقتناء اتفاقية شروط )أ(
 .المقتناة المنشأة مكافآت شروط )ب(أو 
 .المطبقة التشريعات أو القوانين )ج(أو 

 

أتعاب و الجزء  الذي يعتبر  المقتناة للمنشأة المحول المقابل من جزء الذي يعتبر المستبدلة المكافأة الجزء من لتحديد -57أت
 من المستبدلة الممنوحة المكافآت من كل قياس المقتنية المنشأة على التجميع، ما قبل الخدمات عن أو مكافآت

(               39) رقم المصري المحاسبة معيارل وفقاً  االقتناء تاريخ من اعتبارا المقتناة المنشأة ومكافآت المنشاة المقتنية
الجزء من القياس علي أساس السوق للمكافآت المستبدلة و الذي يعتبر يتساوى و   .أسهم" المبنية على المدفوعات "

 المقتناة الذي ينسب لخدمات ما قبل التجميع. المنشأةلجزء من مكافأة ا معالمقتناة  للمنشأةجزء من المقابل المحول 
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 أساس السوق المبني على القياس على أنه التجميع قبل ما لخدمات المستبدلة المنسوبة المكافأة الجزء منويحسب  -58أت

 االستحقاق أو فترة فترة الجزء من فترة االستحقاق المستكملة حتى إجمالي نسبة في اً مضروب المقتناة لمكافأة المنشأة
استيفاء كافة  خاللها الفترة التي يجب هي فترة االستحقاقو . أيهما أكبر المقتناة المنشأةاالستحقاق األساسية لمكافأة 

 .(39)  رقم المصري المحاسبة معيار في شروط االستحقاق  تحديد وقد تم   .المحددة االستحقاق شروط
 
أتعاب أو كتكلفة  به و بالتالي معترف ، التجميع بعد ما لخدمات المستبدلة الغير مكتسب المنسوب المكافأة الجزء من  -59أت

 المستبدلة للمكافأة القيمة السوقيةالمبني علي أساس  القياس يساوي إجمالي التجميع بعد المالية القوائم في مكافآت
 القيمة السوقيةعلي أساس  القياس المبني في فائض أي التجميع. وعليه، قبل ما لخدمات المنسوب ناقصا المبلغ

 المنشأة المقتناة، تنسبه للمنشاة المستبدلة للمكافأة القيمة السوقيةعلي أساس  المبني عن القياس المستبدلة للمكافأة
  .التجميع بعد المالية القوائم في أتعاب أو مكافآتكتكلفة  بالفائض وتعترف بعد التجميع ما لخدمات المقتنية
 بعد ما لخدمات احتاجت إذا التجميع بعد ما لخدمات المستبدلة المكافأة من جزء المقتنية أن تنسب المنشأة وعلي

 قبل المقتناة لالستحقاق لمنشأتهم المطلوبة الخدمات كافةقد قدموا  الموظفون كان إذا عماالنظر  بغض التجميع،
 .ال أم االقتناء تاريخ

 
 لخدمات المنسوبباإلضافة إلي الجزء  التجميع، قبل ما لخدمات المستبدلة الغير مكتسب المنسوب المكافأة الجزء من -60أت

كان  إذا ،علي سبيل المثال .استحقاقها المتوقع المستبدلة المكافآت لعدد متوفر تقدير أفضل يعكس التجميع ، ما بعد
 100 هي التجميع قبل ما خدمات إلى المنسوبة المستبدلة القيمة السوقية لجزء من المكافأةعلي أساس  المبني القياس
 تجميع في المقابل المحول ضمن المدرج المبلغ فإن تستحق، المكافأة من % 95فقط  أن المقتنية المنشأة وتتوقع

أتعاب  تكلفة في لالستحقاق المتوقعة المكافآت المستبدلة من المقدر العدد في التغيرات تنعكسو  ،95 هو األعمال
 تجميع في المحول المادي المقابلعلى  تعديالً  تغيرات او إنهاء حقوق و التي ليست فيها يحدث التي الفترات ومكافآت
للمكافآت مرتبطة بشروط أداء  نتائج نهائية أو تعديالت مثل األحداث األخرىآثار  تعالج الطريقة، وبنفس األعمال.

تكلفة  تحديد عند ،"أسهم لمدفوعات المبنية على"ا  (39)  رقم المصري المحاسبة معيارلا وفق االقتناء تاريخ بعد تقع
 .الحدث بها يقع التي الفترة ومكافآتأتعاب 

 
النظر  التجميع بغض قبل و ما بعد ما لخدمات المستبدلة المنسوب المكافأة الجزء من تحديد متطلبات نفس تنطبق  -61أت

(        39رقم ) المصري المحاسبة معيارلا وفق ملكية حقوق أداة أو كالتزام مبوبة المستبدلة المكافأة كانت ما إذا  عن
 القيمة السوقية علي أساس  المبني في القياس التغييرات افةبك االعترافويتم أسهم".  المبنية علي المدفوعات "

 المقتنية للمنشأة المالية في القوائم  الدخل ضريبة و ما يرتبط به من آثار االقتناء تاريخ بعد كالتزامات المبوبة للمكافأة
 .التغيير بها يقع التي )الفترات( الفترة في التجميع بعد لما

 
 المصري المحاسبة لمعيار وفًقا للمدفوعات المبنية علي أسهم، للمكافآت المستبدلة الدخل آثار ضريبةيتم االعتراف ب -62أت

 ."الدخل ضرائب" (24) رقم
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 معامالت المدفوعات المبنية على أسهم التى يتم تسويتها بحقوق الملكية للمنشأة المقتناه
يمكن أن يكون لدى المنشأة المقتناه معامالت مدفوعات مبنية على أسهم غير مسددة وال تقوم المنشأة المقتنية  -أ62أت

أسهم الخاصة بها . وفى حال استحقاقها ، تكون معامالت المدفوعات بمعامالت المدفوعات المبنية على باستبدالها 
 اقيمتهبوتقاس  المقتناهحقوق غير المسيطرة فى المنشأة الجزء من  على أسهم الخاصة بالمنشأة المقتناه هى المبنية 

السوقية . وفى حال عدم استحقاقها ، فإنها تقاس بقيمتها السوقية كما لو كان تاريخ االقتناء هو تاريخ المنح وفقًا 
 ".30" و "19للفقرتين "

غير المسيطرة  للحقوقإن المقياس السوقى لمعامالت المدفوعات المبنية على أسهم غير المستحقة يتم تخصيصه -ب62أت
لمعامالت على أساس النسبة المستكملة من فترة االستحقاق إلى إجمالى فترة االستحقاق و فترة االستحقاق األصلية 

 الخدمة بعد التجميع . إلىخصيص الرصيد المدفوعات المبنية على أسهم ، أيهما أطول . فى حين يتم ت
 

                      المحاسبيةوالمعالجة  الالحق القياس حول إرشادات تقدم التي معايير المحاسبة المصرية األخرى
 ("٥٤" الفقرة و)تطبيق

 
 لألصول المحاسبيةوالمعالجة الالحق القياس  عن إرشاًدا تقدم المصرية التي المحاسبة معايير على األمثلة تشمل  -63أت

 :األعمال تجميع في تكبدةمال وااللتزامات المقتناة
 للتحديد القابلة الملموسة غير األصول معالجة ،"الملموسة غير األصول " (23) رقم المصري المحاسبة معيار يصف )أ(

 مطروًحا االقتناء تاريخبها في  المعترف بالقيمة الشهرة بقياس المقتنية المنشأة تقوم. و  األعمال تجميع في والمقتناة
 "األصولقيمة   أضمحالل" ( 31) رقم المصري المحاسبة معيار يصفو   .مجمعةأضمحالل  خسائر أي منها
 المحاسبية لخسائر اإلضمحالل. معالجةال
 لعقد التامين الالحقة المحاسبية المعالجة عن إرشاًدا  "التامين عقود" ( 37) رقم معيار المحاسبة المصرييقدم  )ب(

 .األعمال تجميع في المقتني
 ذلك في ماب) المؤجلة ةيالضريب لألصول الالحقة المحاسبية المعالجة (24) المصري رقم المحاسبة معيار يصف )ج(

 .األعمال تجميع في المقتناة وااللتزامات معترف بها(الغير  المؤجلة أصول الضريبة
 للجزء من مدفوعات المكافآت الالحقة القياس و المعالجة عن إرشاًدا (39) رقم المصري المحاسبة معياريقدم  )د(

 .المستقبلية ينالموظف إلى خدمات وتنسب المقتنية المنشأة تصدرها التي أسهم المبنية على المستبدلة
المنشأة  في األم المنشأة ملكية حقوق في التغيرات معالجة عن إرشاًدا  (42) المصري رقم المحاسبة معيار يقدم (ـ)ه

  .السيطرة الحصول علي بعد التابعة
 

 ("٦١" و "٥٩" الفقرات تطبيق ) إفصاحات
 
التالية لكل عملية تجميع أعمال  المعلومات عن اإلفصاا المقتنية المنشأة على ، "59" الفقرة في الوارد الهدف لتحقيق -64أت

 :المالية الفترة خالل تحدث
 .المقتناة المنشأة ووصف اسم )أ(

 .االقتناء تاريخ )ب(
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 تصويت أدوات حقوق الملكية المقتناة. نسبة )ج(
 .السيطرة علي المقتنية المنشأة حصولكيفية  ووصف األعمال لتجميع الرئيسية األسباب )د(
أعمال المنشاة  بها، علي سبيل المثال ، التناغم المتوقع من دمج المعترف الشهرة تشكل التي للعوامل كيفي وصف (ـ)ه

والعناصر  المنفصل المقتناة و المنشاة المقتنية، و األصول غير الملموسة و التي ال تنطبق عليها شروط االعتراف
 .األخرى

 من رئيسي لكل نوع االقتناء في تاريخ  العادلة والقيمة المحول المقابل إلجمالي االقتناء في تاريخ  العادلة القيمة )و(
 :مثل المقابل

  .النقدية  (1) 
 .تابعة للمنشاة المقتنية  شركات كيان تجاري أو ، بما في ذلك ملموسة والغير الملموسة األخرى األصول (2)و
  .المحتمل المادي عن المقابل التزام المتكبدة، علي سبيل المثال، االلتزامات (3)و
 تحديد وطريقة لإلصدار القابلة أو الصادرة الحقوق أو األدوات عدد ويتضمن ذلك المقتنية للمنشأة ملكية حقوق (4)و

 .الحقوق أو األدوات لتلك العادلة القيمة
 :التعويضية واألصول المحتمل المادي المقابل لترتيبات بالنسبة )ز(
  االقتناء؛ في تاريخ به المعترف المبلغ (1)
  .المدفوعات مقدار تحديد و أساس لترتيبات وصف (2)و
 تقديرها. وأسباب  تعذر الحقيقة اإلفصاا عن تلك مدى تقدير تعذر إذا أو خصم( النتائج )بدون مجموعة من تقدير (3)و

ذا  .تلك الحقيقة عن المقتنية اإلفصاا المنشأة فعلى محدود غير للمدفوعات األقصى الحد كان وا 
 :بالنسبة للمديونيات المقتناة )ا(
 .للمديونيات العادلة القيمة (1) 
 .إجمالي القيمة التعاقدية للمديونيات(  2)و
 .تحصيلها يتوقع ال التي التعاقدية النقدية للتدفقات االقتناء تاريخ في تقدير أفضل  (3)و
 .للمديونيات أخرى انواع و أية المباشرة والتأجير التمويلى كالقروض المديونيات من لكل نوع رئيسي اإلفصاا تقديم يتمو 
 .وااللتزامات المحتملةوااللتزامات  األصول المقتناة من نوع لكل االقتناء تاريخ من اعتبارا بها المعترف المبالغ )ط(
من  "85" الفقرة في المطلوبة المعلومات يتم اإلفصاا عن،  "23" للفقرة وفًقا به االعتراف تم محتمل التزام لكل )ي(

ذا ."المحتملة واألصول المحتملة وااللتزامات المخصصات " (28رقم ) المصري  المحاسبة معيار  االعتراف لم يتم وا 
 :عن المقتنية تفصح المنشأة موثوق به، بشكل العادلة قيمته قياس على القدرة عدم بسبب المحتمل بااللتزام

 . (28) المصري رقم المحاسبة معيار من "86" في الفقرة المطلوبة المعلومات (1) 
 االلتزام. قياس على القدرة عدم أسباب (2)و
 .ضريبية ألغراض خصمه المتوقع للشهرة اإلجمالي المبلغ )ك(
 "51" للفقرة وفًقا تجميع األعمال  في االلتزامات وتكبد األصول منفصل عن اقتناء بشكل بها المعترف للمعامالت )ل(
 . معاملة كلل وصف (1) 
 .معاملة  كل المقتنية المنشأة معالجة كيفية (2)و
 .وفي أي بند يتم إدراجها في القوائم المالية  معاملة  لكل بها المعترف المبالغ (3)و
  .التسوية مبلغ تحديد في المستعملة الطريقة ، وسابقاً قائمة  لعالقة فعالة تسوية المعاملة كانت أن (4)و



 2015المعدل  (29( معيار المحاسبة المصرى رقم )أملحق )
 

 19 - 29أ .ت

 

مبلغ  يشمل، أن ينبغي ")ط(" الفقرة منفصل وفقا لما تطلبه بشكل بها االعتراف تم التي المعامالت عن اإلفصاا )م(
 قائمة في أو البنودو البند  كمصروفات بها المعترف التكاليف و بشكل منفصل مبلغ تلك باالقتناء المتعلقة التكاليف
 االعتراف يتم لم إصدار تكاليف أية أيضا عن مبلغ اإلفصاا ويتم  .المصاريف بتلكفيها  االعتراف تم التيو  الدخل

 . بها االعتراف كيفية اإلفصاا عنإلى  باإلضافة كمصروف بها
 ("36"إلى  "34"من  الفقرة راجع ) التفاوضية عن عملية الشراء )ن( 

 بالمكسب. االعتراف الذي تم فيه الدخل في قائمة و البند "34" للفقرة وفًقا به معترف ربح أي مبلغ (1) 
 .المكسب عنها ينتج التي المعاملة ألسباب وصف (2)و
 :االقتناء في تاريخ الملكية حق حقوق من % 100 من اقل المقتنية فيه المنشأة تحتفظ أعمال تجميع لكل )س(
 ذلك قياس االقتناء و أساس تاريخ في به المعترف المقتناة المنشأة في الحصص غير المسيطرة قوقح مبلغ (1) 

 .المبلغ
 للمدخالت األساسي والنموذج التقييم أساليب العادلة، بالقيمة المقاسه الحصص غير المسيطرة حقوق لكل (2)و

 .القيمة تلك تحديد في المستخدمة
 :مراحل على ذي يتمال األعمال تجميع في (ص) 

 قبل مباشرة المقتنية المنشأة بها تحتفظ التي المقتناة المنشأة في الملكية لحقوق االقتناء تاريخ في العادلة القيمة (1) 
 .االقتناء تاريخ

التي  الملكية في المنشاة المقتناة لحقوق العادلة القيمة نتيجة إلعادة قياس بها معترف خسارة أو مكسب أي مبلغ (2)و
 أو بالمكسب فيه االعتراف تم الذي والبند ( "42" الفقرة راجع) األعمال تجميع قبل المقتنية بها المنشأة احتفظت

 .الدخل الخسارة في قائمة
 :التالية المعلومات (ع)

 .المالية للفترة الدخل قائمة في مدرجة االقتناء تاريخ منذ المقتناة المنشأة خسائر أو وأرباا إيرادات مبالغ (1) 
 تجميع عمليات لجميع االقتناء كان تاريخ لو كما .الحالية المالية للفترة المجمعة المنشأة خسائر أو وأرباا إيرادات (2)و

 المالية.السنة  بداية هو السنة خالل الواقعة األعمال
 المقتنية تقوم المنشأة عمليا، ممكن غير الفرعية الفقرة هذه في المطلوبة المعلومات من أي عن اإلفصاا كان إذا

 .عمليا ممكن المعلومات غير تلك عن اإلفصاا اعتبار سبب تفسير مع الحقيقة تلك عن باإلفصاا
 "(5)            رقم المصري المحاسبة في معيار الوارد معناها بنفس  "عمليا ممكن غير" عبارة  المعيار هذا ويستخدم
 واألخطاء". المحاسبية التقديرات في التغيراتو   المحاسبية السياسات

 
 هامة عند تجميعها مع بعض، تكون والتي المالية فترةال أثناء تحدث التي الهامة غير األعمال لتجميعات بالنسبة  -65أت

 ."(ع( و)ـ)ه 64أت" الفقرة في المطلوبة المعلومات عن إجمالي  اإلفصاا المقتنية المنشأة على
 
 المنشأة تفصح المالية، إصدار القوائم قبل ولكن المالية الفترة نهاية بعد األعمال لتجميع االقتناء تاريخ كان إذا  -66أت

أكتملت قد لم تكن  األعمال لتجميع األوليةالمعالجة  كانت إذا إال "64أت" الفقرة تتطلبها التي المعلومات عن المقتنية
في هذا الموقف علي المنشاة المقتنية وصف أي من االفصاحات  .المالية القوائم إصدار فيه تم الذي الوقت فيبعد 

 تعذر اإلفصاا عنها و أسباب تعذر اإلفصاا .
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هامة أو  أعمال عملية تجميع لكل التالية المعلومات عن المقتنية ان تفصح علي المنشأة ، "61" الفقرة هدف لتحقيق  -67أت
 :تجميعها معاً  تكون هامة عند التي الغير هامة و األعمال لتجميع الفردية العمليات إجمالي

 حقوق أو التزامات أو معينة ألصول ( "45" الفقرة راجع) لم تكتمل بعد األعمال لتجميع األولية المعالجة كانت إذا )أ(
 فقط األعمال لتجميع القوائم المالية في بها المعترف المبالغوبالتالى فقد تم تحديد  المادى المقابل بنود أو غير مسيطرة
 : بشكل مؤقت 

 األعمال لتجميع األولية المعالجة اكتمال عدم أسباب (1) 
 .مكتمل معالجتها  الغير المادي المقابل بنود أو الملكية وحقوق االلتزامات األصول و (2)و
 ."49" المالية وفًقا للفقرة الفترة خالل بها المعترف القياس فترة على تعديالت أي ومبلغ طبيعة (3)و
 
 المقابل أصل في خسارة الحقبالتالى  أو بيع أو جمع من المنشأة تتمكن وحتى االقتناء تاريخ بعد مالية فترة لكل )ب(

 :انتهاء فترة سريانه أو االلتزام إلغاءأو  المحتمل المقابل اإللتزام المنشأة تسوي حتى أو المحتمل
 .التسوية  عن ناشئة فروقات أي بما في ذلك بها، المعترف المبالغ في تغيرات أي (1) 
  .التغيرات تلك وأسباب المخصومة( النتائج )غير مدى في تغيرات أي (2)و
 المحتمل . المادي المقابل قياس في المستعمل المدخالت ونموذج التقييم تقنيات (3)و
 
 المعلومات اإلفصاا عن المقتنية المنشأة على األعمال، تجميع في بها المعترف المحتملة لاللتزامات بالنسبة )ج(

 .من المخصصات نوع لكل  (28) المصري رقم المحاسبة معيار من "85" و" 84" الفقرات في المطلوبة
 

ظهار المالية الفترة ونهاية بداية المسجل في الشهرة مبلغ تسوية )د(  :منفصل بشكل التالي وا 
 الفترة المالية بداية في  اإلضمحالل مبلغ  و مجمع خسائر إجمالي (1)
و  الجاري التخلص منها في المجموعة المدرجة الشهرة باستثناء الفترة المالية، خالل بها معترفال ضافيةاإل شهرةال (2)

 رقم المصريالمحاسبة للمعيار  البيع وفًقا غرضلبها  محتفظ أنها التي عند االقتناء تفي بشروط التبويب على
 ".األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة"  (32)

 "67" للفقرة الفترة المالية وفًقا أثناء المؤجلة الضريبة باألصول الالحق االعتراف عن الناتجة التعديالت (3)
 معيارل البيع وفًقا غرضلبها  أنها محتفظ على المبوبةو الجاري التخلص منها  المجموعة في المدرجة الشهرة (4)

الجاري  المجموعة في دون إدراجها الفترة المالية أثناء بها معترف الغير و الشهرة  (32) رقم المصريالمحاسبة 
 .البيع غرضلبها  أنها محتفظ على التخلص منها المبوبة

 يتطلب الذي  (28) رقم لمعيار المحاسبة المصري وفًقا الفترة المالية أثناء بها المعترف اإلضمحالل خسائر (5)
 .المتطلب هذا إلى باإلضافة الشهرة أضمحاللو   استرداده الممكن المبلغ عن معلومات عن اإلفصاا

 التغيرات آثار " (13) رقم مصريال المحاسبة  لمعيار وفًقا المالية الفترة أثناء الناشئة الصرف سعر فروق صافي (6)
 العمالت األجنبية". صرف أسعار في

 المالية . الفترة أثناء المسجلة القيمة الدفترية في أخرى تغيرات أي (7)
 القيمة في نهاية الفترة المالية. في اإلضمحالل عن الناتجة الخسائر مبلغ و مجمع إجمالي (8)
 

 :الحالتين كلتا يف الحالية المالية الفترة في به االعتراف تم خسارة أو بمكس ألي توضيح ( مبلغ وـ)ه 
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 في تنفيذه الذي تم األعمال تجميع في وااللتزامات المحتملة االلتزامات أو للتحديد القابلة المقتناة باألصول تتعلق (1) 
 . السابقة أو المالية الحالية الفترة

 .المجمعة بالمنشاة المالية الخاصة القوائم لفهم مالئما فيها اإلفصاا يكون التي او الحدث والطبيعة بالحجم تكون (2)و


