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 2015 معايير المحاسبة المصرية
 قائمة تعريف المصطلحات

 

 قائمة المصطلحات هذه ترافق معايير المحاسبة المصرية وتعتبر جزءًا ال يتجزأ منها 
 

 0تم ترتيب هذه القائمة ترتيبًا أبجديًا وذلك بعد حذف "ال" التعريف
 
    فيها المصطلح. تحت المصطلح تعنى أرقام معايير المحاسبة المصرية التى ورد ]..[
 

 

 اتفاقية األسهم المشروطة  
]22[ 

Contingent share agreement 

 

 

 
: 

 
 هي اتفاقية إلصدار أسهم معتمدة على تحقق شروط معينة.  

              إجمالي الدخل الشامل
]1[ 

Total comprehensive income 

 

 

عامالت وأحداث أخرى فيما هو التغير فى حقوق الملكية خالل الفترة والناتج عن م :
 عدا التغيرات الناتجة عن المعامالت مع المالك بصفتهم هذه.

ويشمل إجمالى الدخل الشامل كافة بنود كل من "األرباح أو الخسائر" و" الدخل 
 الشامل اآلخر".

 
  إجمالى القيمة التعاقدية 

]20[ 
 

 

 إجمالى القيمة اإليجارية مضافًا إليها ثمن الشراء . هى :

 احتمالية عالية             
]32[ 

Highly probable 

 

 

 .أى أن حدوثه يعد أكبر من " محتمل" :

التدددي تقدددا بعدددد ال تدددر  األحددددا  
  المالية 

]7[ 
Events after the  reporting period 

هىى تلىك األحىىداث التىى تقىع بىىين تىاريي الميرانيىىة وتىاريي اعتمىاد إصىىدار القىوائم الماليىىة  :
نىىت تلىىك  األحىىداث فىىى صىىالأ المنشىى ة أو فىىى ييىىر صىىالحها . ويمكىىن تحديىىد سىىواء كا

 نوعين من األحداث:
)أ( أحداث توفر أدلة إضافية عن حاالت كانت قائمة فى تاريي الميرانية  و تتطلب 

 تعديل فى القوائم المالية.
و)ب( أحىىىداث تشىىىير إلىىىى حىىىاالت نشىىى ت بعىىىد تىىىاريي الميرانيىىىة وال تتطلىىىب تعىىىديل فىىىى 

 ائم المالية ، وقد تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم المالية.القو 
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 اختبار مدى ك اية االلتزامات   
]37[ 

Liability adequacy test  

تقىىدير يحىىدد بموجبىىه مىىا إذا كانىىت القيمىىة الدفتريىىة لاللترامىىات الت مينيىىة فىىى حاجىىة  إلىىى  :
تنىاء المججلىة المتصىلة بهىا أو مىا الريادة ) أو مىا إذا كانىت القيمىة الدفتريىة لتكىاليف اإلق

يتصىىىل بهىىىا مىىىن أصىىىول معنويىىىة فىىىى حاجىىىة إلىىىى التخىىىىفي  ( وذلىىىك فىىىى ضىىىوء نتىىىائج 
 التدفقات النقدية المستقبلية.

 
 

 أخطاء ال ترات السابقة  
]5[ 

Prior period errors 

 هى حذف أو تحريف فى القوائم المالية للمنش ة عن فترة  أو فترات سابقة و التى تنشى  :
نتيجىة عىدم القىدرة علىى اسىتخدام المعلومىات الموثىوق بهىا أو نتيجىة سىوء اسىتخدام هىذه 

 المعلومات ، و التى : 
 كانت متاحة عند الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذه الفترات. (أ)

و )ب( كان من المتوقع على نحو معقول الحصول عليهىا و أخىذها فىى االعتبىار عنىد 
 لقوائم المالية .إعداد و تصوير هذه ا

 تو تتضمن هذه األخطاء ت ثيرات األخطاء الحسىابية و األخطىاء فىى تطبيىق السياسىيا
 المحاسبية أو إيفال  أو سوء تفسير الحقائق و كذلك الغش و التدليس.

 
 األداء

 ]اإلطار  [
Performance 

 

 

 

 ة الدخل.هى العالقة بين اإليرادات و المصروفات لمنش ة كما هى مدرجة فى قائم :

  األدا  المالية
]25[ 

Financial instrument 

هى أى عقد يجدى إلى نش ة أصل مالى لمنش ة والترام مالى أو أداة حقوق ملكية  :
 لمنش ة أخرى.

 
 

 أدا  تغطية المخاطر   
]26[ 

Hedging instrument 

هىىى مشىىتقات ماليىىىة محىىددة )أليىىرا  تغطيىىىة مخىىاطر التغيىىرات فىىىى أسىىعار صىىىرف  :
عمىىالت األجنبيىىة فقىىط( أو أصىىل مىىالى أو التىىرام مىىالى بخىىالف المشىىتقات التىىى مىىن ال

المتوقع أن تعو  قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقديىة أثىر التغيىر فىى القيمىة العادلىة أو 
" إلىىى 72التىىدفقات النقديىىة لبنىىد محىىدد يىىراد تغطيىىة مخىىاطره )  وتعطىىى الفقىىرات مىىن "

" تفصىىىىياًل لتعريىىىىف أداة تغطيىىىىة 97" إلىىىىى "أت94"  و ملحىىىىق أ الفقىىىىرات مىىىىن "أت77"
 المخاطر(.

   أدا  حقوق الملكية
]25[ ]39[ 

Equity instrument   

 هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منش ة بعد خصم جميع التراماتها . :
 

 المحملة بحق إعاد  البيادا  األ
]25[  

Puttable  instrument   

تعطىى لحاملهىا الحىق فىى إعىادة بيىع األداة إلىى مصىدرها مقابىل هى األداة الماليىة التىى  :
نقدية أو أى أصىل مىالى رخىر أو التىى تعىاد تلقائيىًا إلىى مصىدرها فىى حالىة وقىو  حىدث 

 .مستقبلى يير مجكد أو فى حالة وفاة أو تقاعد حامل األداة
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الدددخل فددي المنشدد   ذات الهيكددل 
 الخاص 

]44[ 
Income from a structured entity 

 

أليىىرا  هىىذا المعيىىار ، يشىىمل الىىدخل مىىن المنشىى ة ذات الهيكىىل الخىىا  علىىى سىىبيل  :
المثىىال ال الحصىىر الرسىىوم الجاريىىة وييىىر الجاريىىة والفائىىدة وأربىىاح األسىىهم واألربىىاح أو 
الخسىىائر مىىىن إعىىىادة قيىىىاس أو الغىىىاء االعتىىىراف بالحصىىى  فىىىي المنشىىى ت ذات الهيكىىىل 

األصىىول وااللترامىىات إلىىى المنشىى ة ذات الهيكىىل  الخىىا  ، واألربىىاح والخسىىائر مىىن نقىىل
 .الخا  

 
  أدوات حقوق الملكية الممنوحة 

]39[ 

Equity instrument granted 

 

ى أدوات حقىىوق ملكيىىة الحىىق )سىىواًء كىىان مشىىروًطا أو ييىىر مشىىروط( فىىي الحصىىول علىى :
بنيىة ولها المنش ة إلى طرف رخر بموجب معاملة قائمة علىى مىدفوعات مفي المنش ة تح

 على أسهم.
 

)قائمددددددة األربددددددال أو الخسددددددائر 
  الدخل(

]1[ 
Profit or loss 

 هو إجمالى الدخل مطروحًا منه المصروفات وال تدخل فيه بنود الدخل الشامل اآلخر. :
 

 األربال أو الخسائر االكتوارية 
]38[ 

Actuarial gains or losses 

 ا المحددة والناتج عن :هي التغير في القيمة الحالية إللترام المراي :
)أ( تعديالت الخبىرة ) أثىر الفىروق بىين االفتراضىات االكتواريىة السىابقة و مىا حىدث    

 بالفعل (. 
 و )ب( رثار التغيرات فى االفتراضات االكتوارية .

 
 ارتباط الشراء المؤكد      

]32[ 
Firm purchase commitment 

 

النسبة لكال الطرفين و عادة ما تكون واجبىة اتفاقية مع طرف يير ذى صلة ، ملرمة ب :
النفاذ بقوة القانون ، و )أ( تحدد هذه االتفاقيىة جميىع الشىروط الجوهريىة ، بمىا فىى ذلىك 
سىىعر الصىىفقات و توقيتهىىىا ، و )ب( تتضىىمن عامىىل ييىىىر تحفيىىرى مقابىىل عىىىدم األداء 

 يكون ضخمًا بما يكفى لجعل األداء أمرًا ذا احتمالية عالية .
 
 

  تباط المؤكد  االر 
]26[ 

Firm commitment  

هىىو اتفىىاق ملىىرم لتبىىادل كميىىة محىىددة مىىن المىىوارد بسىىعر محىىدد فىىى تىىاريي أو تىىواريي  :
 مستقبلية محددة .

 
 

األسدددددار ال دددددريبى ل صدددددل أو 
 االلتزام   

]24[ 
Tax base of an asset or liability 

   الضريبية .األصل أو االلترام لأليرا المتعلقة بهذاهو القيمة  :
 
 
 
 

  االستبعاد من الدفاتر 
]26[ 

Derecognition 
 

سىىبق االعتىىراف بىىه فىىى  كىىان قىىد هىىو اسىىتبعاد أصىىل مىىالى أو التىىرام مىىالى مىىن الىىدفاتر :
 ميرانية المنش ة .



 قائمة تعريف مصطلحات                                                                              
 2015 معايير المحاسبة المصرية

 ق.ت.م - 4  

 االستثمارات العقارية   
]34[ 

Investment property  

ليهمىا ( محىتفب بهىا مىن أو ك –أو جىرء مىن مبنىى  –هى عقارات ) أراضى أو مبىانى  :
 المالك  لتحقيق إيجار  أو إرتفا  فى قيمتها أو كلىيهما  و ليىست :

  .لالستخدام فى االنتاج أو توريد البضائع  أو الخدمات أو لأليرا  االدارية (أ)
 .أو )ب( للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنش ة 

 
االسددتثمارات المحددت ا بهددا حتددى 

   تاريخ االستحقاق 
]26[ 

Held – to – maturity investments  

و تىىىاريي   هىىىى أصىىىول ماليىىىة ييىىىر مشىىىتقة لهىىىا مبلىىىل سىىىداد محىىىدد أو قابىىىل للتحديىىىد :
اسىىىىتحقاق محىىىىدد و لىىىىدى المنشىىىى ة النيىىىىة و القىىىىدرة علىىىىى االحتفىىىىاب  بهىىىىا حتىىىىى تىىىىاريي 

 "( فيما عدا :  25" إلى "أت16استحقاقها ) راجع ملحق أ فقرات من "أت
ليىىًا علىىى أسىىاس القيمىىىة العادلىىة مىىن خىىالل األربىىىاح أو مىىا تىىم االعتىىراف بىىىه أو  (أ)

 الخسائر.
 و)ب(  ما قامت المنش ة بتحديده على أنه متاح للبيع.

 )ج(  ما ينطبق عليه تعريف اإلقرا  و المديونيات . 
لمنش ة تبويب أى أصل مالى ك صل محتفب بىه حتىى تىاريي االسىتحقاق إذا يمكن لوال 

اليىة أو خىالل السىنتين المىاليتين السىابقتين قىد باعىىت أو كانىت خىالل السىنة الماليىة الح
محىتفب بهىا حتىى تىاريي االسىتحقاق قبىل  ذات قيمة هامة أعادت تبويب أية استثمارات

قياسىًا إلجمىالي االسىتثمارات المحىتفب بهىا حتىى  هامىةتاريي استحقاقها )وتكىون القيمىة 
 لتبويب أحد الشروط التالية :تىاريي االستحقاق ( ، ما لم يتوفر فى البيع أو إعادة ا

أن يكىىىون تىىىاريي االسىىىتحقاق او تىىىاريي اسىىىتدعاء األصىىىل المىىىالى قريبىىىًا ) علىىىى  (1)
سىىبيل المثىىال ثالثىىة شىىهور قبىىل تىىاريي االسىىتحقاق( بحيىىث ال يىىجثر التغيىىر فىىى 

 أسعار الفائدة ت ثيرًا جوهريًا على القيمة العادلة لألصل المالى .
ب بعىىد قيىىام المنشى ة بتحصىىيل جىىرء جىىوهرى مىىن القيمىىة ( تىم البيىىع أو إعىىادة التبويىى2أو)

األصىىىلية لألصىىىل المىىىالى مىىىن خىىىالل جىىىدول اآلجىىىال المىىىرتبط بىىىه أو مىىىن خىىىالل 
 السداد المعجل .

( مرتبطًا بحدث استثنائى يفوق قدرة المنش ة على الىتحكم وييىر  متكىرر ولىم يكىن 3أو)
 ممكنًا للمنش ة توقعه بدرجة معقولة .

 
  ل واألحسناالستخدام األف  

]45[ 

Highest and best use 

اسىىتخدام األصىىل ييىىر المىىالى مىىن قبىىل المشىىاركين فىىي السىىوق بطريقىىة تعبىىم مىىن قيمىىة  :
ل ( ايل المثىال ، مجسىىسة أعمىىاألصل أو مجموعة من األصىول وااللترامىات )علىى سبى

 التي سيتم استخدام األصل ضمنها .
 
 
 
 

 اإلستمرارية
   ] اإلطار  [

Going concern 

يجرى إعداد القوائم المالية عادة بافترا  أن المنشى ة مسىتمرة و عليىه يفتىر  أن لىيس  :
 لدى المنش ة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقلي  كبير فى حجم عملياتها .
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 االستهالك  
]23[ ]31[ 

Amortization  

علىى مىىدار مىىوس هىو التحميىىل المنىتبم للقيمىىة القابلىة لالسىىتهالك مىن األصىىل ييىر المل :
 .االستفادة المتوقعة منه

 
 األسهم العادية  

]22[ 
Ordinary shares 
 
 

 هي أداة ملكية تالية في الحقوق لكل أنوا  أدوات الملكية األخرى.   :
 

  السهم العادى المحتمل

]22[ 
Potential ordinary share 
 

 م عادية. هي أداة مالية أو عقد قد يمنأ حاملها الحق في امتالك أسه :

 

 األصل 
]23[ 

Asset  
 
 

 : هو مورد :
 )أ(  تتحكم فيه المنش ة نتيجة ألحداث سابقة .

 )ب( يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمنش ة.

 األصل المؤهل
]14[       

 Qualifying asset 
 

هىىو ذلىىك األصىىل الىىذى يتطلىىب بالضىىرورة فتىىرة رمنيىىة  طويلىىة لتجهيىىره لالسىىتخدام فىىى  :
 يرا  المحددة له أو لبيعه.األ

    األصل المالى
]25[ 

Financial asset 

 هو أى أصل يكون إما: :
 نقدية (1)

 أو)ب(  أداة حقوق ملكية لمنش ة أخرى
 أو)ج(   حق تعاقدى: 

 الستالم نقدية أو أصل مالى رخر من منش ة أخرى .  (1)

أخرى  بموجب  (  لمبادلة األصول المالية أو االلترامات المالية مع منش ة2أو )
 شروط تكون على األرجأ لمصلحة المنش ة 

 أو)د(   عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنش ة ذاتها ويكون: 
من يير المشتقات وتكون أو قد تكون المنش ة ملترمة بموجبه باستالم عدد  (1)

 متغير من أدوات  حقوق الملكية للمنش ة ذاتها .

م أو قد يتم تسويتها بطرق أخرى يير مبادلة مبلل ثابت من النقد ( مشتقة سيت2أو) 
أو أصل مالى رخر، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة 
بالمنش ة ذاتها ولهذا الغر  ال تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة 
بالمنش ة األدوات التى تكون هى نفسها عقود لالستالم أو التسليم المستقبلى 

 دوات حقوق الملكية الخاصة بالمنش ة ذاتها .أل
األصددل أو االلتددزام المددالى المقدديم 
بالقيمة العادلة من خالل األربدال 

   أو الخسائر 

 ى من الشروط التالية :األصل المالى أو االلترام المالى الذى تتوافر فيه أ هو :
 تم تبويبه ك صل محتفب به أليرا  المتاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان : (أ)

تىىم اقتنىىاجه أو نشىى  بصىىفة أساسىىية لغىىر  البيىىع أو إعىىادة الشىىراء فىىى مىىدى  (1)



 قائمة تعريف مصطلحات                                                                              
 2015 معايير المحاسبة المصرية

 ق.ت.م - 6  

]26[ 
Financial asset or financial liability 

at fair value through profit or loss 

 رمنى قصير.
(  جىرءًا مىىن محفبىىة أدوات ماليىة محىىددة يىىتم إدارتهىىا معىًا و يوجىىد دليىىل علىىى 2أو)

 ة حديثة تجيد الحصول على أرباح قصيرة األجل .  وجود معامالت فعلي

( مشىىىىىتقات ماليىىىىىة ) فيمىىىىىا عىىىىىدا المشىىىىىتقات الماليىىىىىة التىىىىىى تمثىىىىىل أداة تغطيىىىىىة 3أو)
 مخصصة وفىىعالة (.

األولىىىىى بالقيمىىىىة العادلىىىىة مىىىىن خىىىىالل األربىىىىاح أو  االعتىىىىرافتىىىىم تخصيصىىىىه عنىىىىد  (ب)
أ" 11ة "هىذا التخصىىي  فقىط عنىىد سىماح فقىىر  أسىىتخدمالخسىائر ، ويمكىىن للمنشى ة 

بذلك أو عندما يجدى عمل ذلك إلى الحصول على معلومات أكثىر مالءمىة ألنىه 
 إما :

) يشىىىار إليىىىه فىىىى  االعتىىىرافيلغىىىى أو يخفىىى  جوهريىىىًا عىىىدم أتسىىىاق القيىىىاس أو  (1)
بعىى  األحيىىان بىىىعدم القابليىىة المحاسىىبية ( والىىذى سىىينجم عىىن قيىىاس األصىىول 

 ى أسس مختلفة .بمكاسبها وخسائرها عل االعترافأو  وااللترامات

الماليىة أو كليهمىىا ويىتم تقيىىيم أدائهىىا  االلترامىىات( مجموعىة مىىن األصىول الماليىىة أو 2أو)
 اسىىتثمار اسىىتراتيجيةعلىىى أسىىاس القيمىىة العادلىىة حسىىب إدارة مخىىاطر موثقىىة أو 

ويتم ترويد المعلومات حول المجموعة داخليىًا بنىاء علىى هىذا األسىاس إلىى أفىراد 
(( 15كمىا هىم معرفىون فىىى معيىار المحاسىبة المصىرى رقىىم )اإلدارة الرئيسىيين ) 

 . لمجلس إدارة المنش ة أو الرئيس التنفيذى لها مثالً 
 

   األصل المحتمل
]28[ 

Contingent asset  

هو أصل ممكن أن ينش  عن أحداث ماضية و سوف يتم ت كيده عن طريق حدوث أو  :
 كمله تحت سيطرة المنش ة.عدم حدوث حدث مستقبلى يير مجكد والذى اليكون ب 

 
 األصل المتداول         

]32[ 
Current asset 

 األصل الذى يستوفى أيًا من المعايير التالية : :
أن يكون من المتوقع أن يىتم اسىترداده أو مىن المرمىع بيعىه أو اسىتهالكه فىى  (أ)

 دورة التشغيل المعتادة للمنش ة .
 بغر  االتجار فيه . أو )ب( أن يكون قد تم اقتناجه منذ البداية

 أو )ج( أن يكون من المتوقع استرداده خالل أثنى عشر شهرًا بعد تاريي الميرانية. 

أو )د( أن يكىون نقديىة أو فىى حكىم النقديىة ، مىا لىم يكىن خاضىعًا لقيىود السىتبداله أو  
استخدامه لتسوية أحد االلترامات لمدة ال تقل عن اثنى عشىر شىهرًا بعىد تىاريي 

 .الميرانية 
 

   األصل الحيوي
]35[ 

Biological asset 

 

 هو حيوان أو نبات حي . :

 أصل الت مين   
]37[  

 Insurance asset        

 صافى الحقوق التعاقدية لشركة الت مين بموجب عقد الت مين . :
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 األصل غير الملمور  
]23[ ] 29[ 

Intangible asset 

 

 

 ديده وليس له وجود مادى .هو أصل ذا طبيعة يير نقدية يمكن تح :

 أصل غير متداول          
]32[ 

Non-current asset 

 األصل الذى ال يستوفى تعريف األصل المتداول. :

 أصول إعاد  الت مين  
]37[   

Reinsurance assets 

 صافى الحقوق التعاقدية لمعيد الت مين الصادر بموجب عقد إعادة الت مين. :

        تقييمأصول التنقيب  و ال
]36[     

Exploration and evaluation assets 

 

 

 يعترف بنفقات التنقيب و التقييم ك صول طبقًا للسياسة المحاسبية للمنش ة . :
  

األصدددول التدددى بحدددوز  صدددندوق 
 مزايا العاملين طويلة األجل   

]38[ 
Assets held by a long - term employee 

benefit fund 

خىىىالف األدوات الماليىىىة ييىىىر القابلىىىة للتحويىىىل التىىىى تصىىىدرها المنشىىى ة هىىىى أصىىىول )ب :
 المعدة للقوائم المالية( وتتسم بما يلى :

تحىتفب بهىىا المنشى ة منفصىىلة قانونيىًا عىىن المنشى ة المعىىدة للتقىارير و قائمىىة فقىىط  (أ)
 لسداد مرايا العاملين أو تمويلها.

يسىىىت متاحىىىة لىىىدائنى المنشىىى ة و)ب( متاحىىىة لتسىىىتخدم فقىىىط لتسىىىوية مرايىىىا العىىىاملين ، ول
المعىىىدة للتقىىىارير ) حتىىىى فىىىى حىىىاالت اإلفىىىالس( و ال يمكىىىن إعادتهىىىا للمنشىىى ة 

 المعدة للتقرير إال إذا :
كانىىت األصىىول المتبقيىىة للصىىندوق كافيىىة لتلبيىىة الترامىىات النبىىام الخىىا   (1)

 بمرايا العاملين أو الترامات المنش ة المعىدة للتقرير.

ألصىىول للمنشىىى ة المعىىدة للتقريىىىر لتعىىوي  هىىىذه المنشىى ة عىىىن (  تىىم إعىىىادة ا2أو )     
 مرايا العاملين المسددة بالفعل .

 
 أصول الناام   

]38[ 
Plan assets 

 تتضمن : :
 .التى يحتفب بها صندوق المرايا طويلة األجل للعاملين األصول   )أ( 

 .)ب( بوال  الت مين المجهلة 
 
 

 األصول العامة للمنش    
]31[ 

Corporate assets 

وهى األصول بخالف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من   :
 . والوحدات األخرى المولدة للنقد الوحدة المولدة للنقد محل االختبار

 
  األصول المالية المتاحة للبيا  

]26[ 
Available -  for - sale financial assets  

تىىم تحديىىىدها ك صىىىول متاحىىة للبيىىىع عنىىد االقتنىىىاء ، و ييىىىر هىىى أصىىىول ييىىر مشىىىتقة  :
 المبوبة :

 كقرو   و مديونيات . (أ)
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 كاستثمارات محتفب بها حتى تاريي االستحقاق . (ب)

 ك صول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر . (ج)

 
 األصول ال ريبية المؤجلة  

]24[ 
Deferred tax assets 

 يستحق استردادها  فى الفترات المستقبلية فيما يتعلق بى:هى قيمة الضرائب التى  :
الفروق المجقتة المخصومة )أى القابلة للخصم من الربأ الضريبى فى  (أ)

 الفترات المستقبلية(.
 الخسائر الضريبية يير المستخدمة و المرحلة للفترات التالية.و)ب(  

 لية .الخصم الضريبى* يير المستخدم و المرحل للفترات التا )ج(و 
 

 األصول ذات الطبيعة النقدية  
]23[ 

Monetary assets 

 

 .حصل بمبالل نقدية ثابتة أو محددةهى األموال المحتفب بها واألصول التى سوف ت :

   األصول الثابتة
]10[ 

Property, plant and equipment 

 

 

  

 وسة التى :مهى األصول المل :
ى إنتىىاج أو تىىوفير السىىلع أو الخىىدمات ، أو تحىىتفب بهىىا المنشىى ة السىىتخدامها فىى ) أ (

 لت جيرها للغير ، أو أليراضها اإلدارية .
 استخدامها لمدة تريد عن فترة محاسبية واحدة . المتوقعمن  )ب(و

   ا محالل القيمة
]10[ 

Impairment 

 

  

 .عن قيمته الدفترية   الثابت يمة االستردادية لألصلمقدار النق  فى القهى  :
 
 

   ف العائلة المقربون لشددخصأطرا
]15[ 

Close member of the family of an 

individual  

: 

 
هىىم األطىىراف المتوقىىع لهىىم التىى ثير أو التىى ثر بواسىىطة ذلىىك الشىىخ  عنىىد تعىىاملهم مىىع 

 المنش ة، و قد يتضمن هذا : 
 الروجة واألطفال )أ(   

 الروجةالروج أو أطفال  )ب(و 

 أو كفالة الروجةمن فى كفالة الشخ   ()جو 
 

  ب ثر رجعى العرضإعاد  
]5[ 

Retrospective  restatement  
 
 
 

و قيىىاس و اإلفصىىاح عىىن قىىيم عناصىىر القىىوائم الماليىىة كمىىا لىىو  االعتىىرافهىىو تصىىحيأ  :
 خط  الفترة السابقة لم يحدث أبدًا . كان

   إعاد  الهيكلة
]28[ 

Restructuring  

والسيطرة عليها بواسطة إدارة المنش ة والتى تجدى إلى هو برنامج أو خطة يتم تنفيذها  :
 تغيير جوهري في :

 نطاق النشاط  الذى تقوم به المنش ة. )أ(  
 األسلوب الذي يتم به أداء نشاط المنش ة. أو)ب(
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 إعاد  تقييم
 ]  اإلطار [

Revaluation  

 إعادة إثبات األصول و االلترامات بقيم جديدة. هى :

 )أصل( ى التزامقيار صافإعاد  
 المزايا المحدد  

] 38  [ 
Re-measurement   of the net defined 

benefit liability (asset) 

 

 تتكون من : :

 المكاسب والخسائر االكتوارية. (أ)

و)ب( العائد على أصول النبام بعد استبعاد المبالل المدرجة ضمن صافى العوائد 
 .على صافى الترام المرايا المحددة )أصل( 

و)ج( أي تغييرات في ت ثير سقف األصل بعد استبعاد المبالل المدرجة ضمن صافى 
 الفوائد على صافى الترام المرايا المحددة ) أصل( 

 االعتراف
 ]  اإلطار  [

Recognition 

 

 

 

 

إدارج البند فى الميرانية أو قائمة الدخل إذا حقق البند تعريف العنصر و  هو عملية :
 االعتراف التالية : بمعايير يفىكان 

إذا كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من  (أ)
 المنش ة.

  إذا كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة . (ب)

 أفراد اإلدار  العليا   
]15[ 

Key management personnel  

طيط والتوجيه والسيطرة على هم األشخا  الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخ :
أنشطة المنش ة بطريقة مباشرة أو يير مباشرة شاماًل ذلك أى مدير )سواء كان 

 . تنفيذيًا أو ال( للمنش ة

 االقتناء العكسى
]29[ 

Reverse Acquisition  

 

 

 

 

 

 

هى عملية اقتناء تكون فيه المنش ة المقتنية هى المنش ة التى يتم اقتناء حص   :
تها و تكون المنش ة المصدرة لهذه الحص  هى المنش ة المقتناة ، وقد حقوق ملكي

عندما تقوم منش ة خاصة بعمل ترتيبات  –على سبيل المثال  –يكون األمر كذلك 
بموجبها تقوم منش ة أصغر منها مسجلة بالبورصة باقتنائها وذلك كوسيلة من خاللها 

 يتم التسجيل بالبورصة .

    االلتزام
]28[ 

Liability  

الترام حال على المنش ة ناتج من أحداث حدثت في الماضي والذي يتطلب  هو :
 . تسويته حدوث تدفقات خارجة لموارد متضمنة منافع اقتصادية

 
 االلتزام 

 ] اإلطار [
Obligation 

 

 

 

هىو واجىىب أو مسىىئولية للعمىىل و الوفىىاء بطريقىىة محىىددة . ويمكىىن لاللترامىىات أن تطبىىق  :
يجة لعقد ملرم أو متطلب تشريعى . كما تنشى  االلترامىات كىذلك عىن ممارسىة قانونًا كنت

األعمىىىىال العاديىىىىة و العىىىىرف و الريبىىىىة فىىىىى الحفىىىىاب علىىىىى عالقىىىىات أعمىىىىال جيىىىىدة أو 
 التصرف بطريقة عادلة .

 االلتزام الت مينى
]37[ 

Insurance liability  
 

 جب عقد الت مين .صافى االلترامات التعاقدية الملرمة لشركة الت مين بمو  :
 

 ينش  من تصرفات المنش ة التى : الترامهو  :   االلتزام الحكمى
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]28[ 
Constructive obligation  

 

من واقع قواعد ثابتة وفقًا للممارسات السابقة أو من واقع السياسات المعلنة  )أ( 
ل للمنش ة أو من واقع مستند محدد تكون المنش ة قد أقرت فيه للغير أنها تقب

 مسئولية معينة .
نتيجة لذلك قامت المنش ة بتكوين توقع للجرء الذى لن يتحمله الغير إلخالء  و)ب( 

 هذه المسئوليات .
 

  االلتزام القانوني
]28[ 

Legal obligation 

 هو االلترام الذي ينش  من : :
 عقد )من خالل شروطه الصريحة أو الضمنية(. )أ(   
 حكم قضائى. )ب(أو 
 طبيق رخر للقانون.ت )ج(أو 

    االلتزام المالى
]25[ 

Financial liability 

 هو أى الترام يكون إما:  :
 )أ(   الترامًا تعاقديًا:  

 (  لتسليم النقدية أو أصل مالى رخر إلى منش ة أخرى .1)    

( لمبادلة األصول أو االلترامات المالية مع منش ة أخرى بموجب شروط تكون 2أو)  
 جأ فى يير مصلحة المنش ة .على األر 

 أو)ب( عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنش ة ذاتها ويكون:
المنش ة ملترمة بموجبه باستالم  -أو قد تكون  -( من يير المشتقات وتكون 1)

 عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنش ة ذاتها 

ها بطرق أخرى يير مبادلة مبلل ثابت من تسويت -أو قد تم  -مشتقة سيتم (  2أو) 
النقد أو أصل مالى رخر ، مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنش ة 
ذاتها ، ولهذا الغر  فإن الحقوق أو الخيارات أو الضمانات لالستحواذ على 
عدد محدد من أدوات ملكية المنش ة نفسها مقابل مبلل محدد من أى عملة 

ا عرضت المنش ة الحقوق أو الخيارات أو الضمانات تعتبر أدوات ملكية إذ
المشتقة بالنسبة والتناسب  على المالك الحاليين لنفس فئة أدوات الملكية يير

ولهذا الغر  أيضًا ال تتضمن أدوات  حقوق الملكية الخاصة  .بينهم
بالمنش ة األدوات المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة ك دوات حقوق 

ب" أو األدوات التى تفر  على المنش ة 16أ" و "16بقًا للفقرات "ملكية ط
بتسلم طرف رخر حصة تناسبية فى صافى أصول المنش ة فقط عند  الترام

د" أو التى 16ج" و "16التصفية والمبوبة ك دوات حقوق ملكية طبقًا للفقرات "
ملكية تكون هى نفسها عقود لالستالم أو التسليم المستقبلى ألدوات حقوق ال

 الخاصة بالمنش ة ذاتها. 
  االلتزام المحتمل 

]28[  
Contingent liability 

)أ(  هو الترام ممكن أن ينش  عن أحداث ماضية وسوف يتم ت كيده عن طريق  :
حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى يير مجكد و الذى ال يكون ب كمله تحت 

 سيطرة المنش ة .
 في الماضي ولم يتم االعىتراف به ألنه :الترام حال نش  عن أحداث  أو)ب(
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ليس من المتوقع أن يكون هناك تدفقا خارجا للمنافع االقتصادية للمنش ة  (1)
 لتسوية هذا االلترام.

 بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور كافية . قيمته( ال يمكن قياس 2أو)
 

 االلتزامات ال ريبية المؤجلة   
]24[ 

Deferred tax liabilities 

:هى قيمة ضرائب الدخل التى يستحق سدادها فى الفترات المستقبلية والمرتبطة  :
 بفروق ضريبية مجقتة.

 
 

   اإلنتاج الزراعى
]35[ 

Agricultural produce 

 هو منتج محصود من األصول الحيوية للمنش ة . :
 
 

 األنشطة ذات الصلة 
]42[ 

Relevant activities  

 بها التي تجثر بشكل ملموس على عوائدها. هي نشاطات الجهة المستثمر :

 أنشطة االستثمار    
]4[ 

Investing activities  

 

هي أنشطة اقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات األخرى التي ال تدخل  :
 في حكم النقدية.

 
 

 أنشطة التشغيل   
]4[  

Operating activities 

ة لإليىىىراد للمنشىىىاة ، واألنشىىىطة األخىىىرى التىىىي ال تمثىىىل هىىىي األنشىىىطة الرئيسىىىية المنتجىىى :
 .أنشطة استثمار أو تمويل

 
 أنشطة التمويل    

]4[ 
Financing activities  

هىىي األنشىىطة التىىي ينىىتج عنهىىا تغييىىرات فىىي حجىىم ومكونىىات حقىىوق الملكيىىة واالقتىىرا   :
 بالمنش ة .

 
 انق اء موعد االستحقاق

]40[ 
Past due 

المالية قىد انقضىى موعىد اسىتحقاقها عنىدما ال يقىوم الطىرف المقابىل بىإجراء تكون األداة  :
 الدفع عندما يحل استحقاق األداة .

 
 

  اإلهالك 
]10[ ]31[ 

Depreciation  

 له . اإلنتاجى المقدرعلى العمر  ألصلالمنتبم للقيمة القابلة لإلهالك  التوريعهو  :
 
 
 

 األهمية النسبية 
 ] اإلطار [

Materiality 

 

 

تعتبر المعلومات ذات أهمية نسىبية إذا كىان حىذفها أو تحريفهىا قىد يىجثر علىى القىرارات  :
 .دمون اعتمادًا على القوائم الماليةاالقتصادية التى يتخذها المستخ
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 اإليراد  
]11[  

Revenue  

ى هو إجمالى تدفق المنافع االقتصادية الداخلة للمنش ة خالل الفترة المالية   و الت :
تنش  من ممارسة المنش ة ألنشطتها العادية و ينتج عن تلك التدفقات ريادة فى حقوق 

 الملكية بخالف الريادات الناتجة عن مساهمات المشاركين فى رأس المال.
 

 اإلي احات  
]1[  

Notes  

قائمىىىة المركىىىر تحتىىوى علىىىى معلومىىىات باإلضىىافة إلىىىى مىىىا تىىم عرضىىىه بىىىالقوائم الماليىىة ) :
التغيىر فىى حقىوق  –التىدفقات النقديىة  – الشىامل قائمة الىدخل –ائمة الدخل ق –المالى 

 الملكية( وتقدم اإليضاحات شرحًا وتوضيحًا للبنود المعروضة فى تلك القوائم .
 

 األبحا 
]23[ 

Research  

هىىى فحىى  ودراسىىة أصىىلية مخططىىة مىىن أجىىل إكتسىىاب وتفهىىم معرفىىة علميىىة أو فنيىىة  :
 جديدة .

 
 تم تغطيتة  البند الذى ي

]26[ 
Hedged item 

هىو أصىل أو التىرام أو ارتبىاط مجكىد أو معىىامالت متوقعىة بدرجىة عاليىة مىن االحتمىىال  :
 أو صافى االستثمار فى عمليات أجنبية و التى:

)أ(   تعىىىىىر  المنشىىىىى ة لمخىىىىىاطر التغيىىىىىر فىىىىىى القيمىىىىىة العادلىىىىىة أو التىىىىىدفقات النقديىىىىىة  
 المستقبلية .

" 78ها بند تمت تغطية مخاطره )  و تعطىى الفقىرات مىن "و)ب(  تم تحديدها على أن
" تفصىياًل لتعريىف البنىود التىى 101" إلى "أت98" و ملحق أ الفقرات من "أت84إلى "

 تمت تغطية مخاطرها( .
 

 البنود ذات الطبيعة النقدية 
]13[ 

Monetary items  

 

ف تحصىىل أو تىىدفع تشىىمل النقديىىة المحىىتفب بهىىا وأصىىول والترامىىات المنشىى ة التىىى سىىو  :
 بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد.

 بوليصة الت مين المؤهلة   
]38[ 

Qualifying insurance policy  

هىىى بوليصىىة تىى مين تصىىدرها شىىركة تىى مين ال تمثىىل طرفىىًا ذا عالقىىة بالمنشىى ة المعىىدة  :
اإلفصىىاح ( " 15للقىىوائم الماليىىة كمىىا هىىو معىىرف فىىى معيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم )
 عن األطراف ذوى العالقة" إذا كانت عوائد البوليصة تتسم بما يلى :

 يمكن استخدامها فقط لسداد أو تمويل مرايا العاملين طبقًا لنبام مرايا محددة . (أ)
ليسىت متاحىىة لىىدائنى المنشىى ة المعىىدة للتقىارير الماليىىة ) حتىىى فىىى حالىىة اإلفىىالس(  (ب)

 :وال يمكن سدادها لهذه المنش ة إال إذا 

كانىىت هىىذه العوائىىد تمثىىل أصىىواًل رائىىدة  ال تتطلبهىىا البوليصىىة للوفىىاء بجميىىع   (1)
 الترامات مرايا العاملين المشار إليها .

( كان من الممكىن رد هىذه العوائىد لهىذه المنشى ة لتعويضىها عىن مرايىا العىاملين 2أو)  
 المسددة بالفعل .

 تاريخ اإلقتناء 
]29[ 

Acquisition date 

الىىذى قامىىت فيىىه المنشىى ة المقتنيىىة بالحصىىول علىىى السىىيطرة علىىى المنشىى ة  هىىو التىىاريي :
 المقتناة .
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  تاريخ القيار  
]39[ 

Measurement date  

التىىاريي الىىذي يىىتم فيىىه قيىىاس القيمىىة العادلىىة ألدوات حقىىوق الملكيىىة الممنوحىىة أليىىرا   :
ممىىىن يقىىىدمون  هىىذا المعيىىىار، و بالنسىىىبة للمعىىامالت التىىىي تجىىىرى مىىىع العىىاملين وييىىىرهم

خىدمات مماثلىىة يعتبىىر تىىاريي القيىىاس هىىو تىاريي المىىنأ، بالنسىىبة للمعىىامالت التىىي تجىىرى 
مىىىع أطىىىراف بخىىىالف العىىىاملين )وأولئىىىك الىىىذين يقىىىدمون خىىىدمات مماثلىىىة(، يكىىىون تىىىاريي 

 القياس هو ذاته تاريي حصول المنش ة على السلع أو تقديم الطرف اآلخر للخدمة.

 

 
 تاريخ المنح  

]39[ 

Grant date 

التىىاريي الىىذي تتفىىق فيىىه المنشىى ة مىىع طىىرف رخىىر )بمىىا فىىي ذلىىك العىىاملين( علىىى إجىىراء  :
معاملىىة قائمىىة علىىى مىىدفوعات مبنيىىة علىىى أسىىهم، وذلىىك عنىىد توصىىل المنشىى ة والطىىرف 
اآلخر إلى فهم مشترك ألحكام وشروط المعاملىة، وتخىول المنشى ة فىي تىاريي المىنأ إلىى 

علىى السىداد نقىًدا أو فىي شىكل أصىول أخىرى أو فىي  الطرف اآلخر الحق فىي الحصىول
شىىىىىكل أدوات حقىىىىىوق ملكيىىىىىة بالمنشىىىىى ة، شىىىىىريطة أن يىىىىىتم اسىىىىىتيفاء شىىىىىروط االسىىىىىتحقاق 
ذا كىىان هىىذا االتفىىاق خاضىىًعا لعمليىىة موافقىىة أو اعتمىىاد  المنصىىو  عليهىىا، إن وجىىد. وان

علىى )على سبيل المثال من قبل المسىاهمين(، يعتبىر تىاريي المىنأ هىو تىاريي الحصىول 
 الموافقة أو االعتماد.

 
 

 تجميا األعمال  
]29[ 

Business combination  

هىىو معاملىىة أو حىىدث رخىىر يىىتم بموجبىىه حصىىول المنشىى ة المقتنيىىة علىىى السىىيطرة علىىى  :
واحىىد أو أكثىىر مىىىن أنشىىطة األعمىىىال ويطلىىق علىىىى هىىذه المعىىىامالت أحيانىىًا " االنىىىدماج 

ضىىًا بجمعيىىات أعمىىال طبقىىًا للتعريىىف الىىوارد الحقيقىىى" أو " انىىدماج المتسىىاويين" وهىىى أي
 (.29في معيار )

 
 التحريف أو اإلسقاط الهام

 نسبيًا  
]1[ 

Material omissions or misstatements  

 –منفىىردًا أو مجتمعىىًا  –يعتبىىر هامىىًا فىىى حالىىة مىىا إذا كىىان هىىذا التحريىىف أو اإلسىىقاط   :
لماليىة ، وتعتمىد األهميىة النسىبية علىى يجثر على متخذ القرار الذى يعتمد على القىوائم ا

طبيعة وحجم ومدى الحكم الشخصى فى الحىاالت المثيلىة ، و يعتبىر  طبيعىة أو حجىم 
 البند أو كالهما معًا من العوامل التى تحدد األهمية النسبية.

 

 
   التحويل الحيوي

]35[ 
Biological transformation  

 

اإلنتىىاج و التكىىاثر والتىىى ينىىتج عنهىىا تغيىىرات  يتكىىون مىىن عمليىىات النمىىو ووقىىف النمىىو و :
 كمية أو نوعية فى األصل الحيوي .

 التدفقات النقدية      
]4[ 

Cash flows 
 

 هى التدفقات  النقدية وما في حكمها الداخلة والخارجة. :

 التدفقات النقدية المتوقعة    
]45[ 

Expected Cash flows 

 

لمتوسىىىىىط الحسىىىىىابى للتوريىىىىىع ( للتىىىىىدفقات النقديىىىىىة االمتوسىىىىىط المىىىىىرجأ المحتمىىىىىل )أي ا :
 المستقبلية .
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 التسوية
]38[ 

Settlement  

المسىتقبلية لكىل أو بعى  المرايىىا الحكميىة هىي معاملىة تلغىى كىل االلترامىات القانونيىة و  :
المتىىوفرة تجىىىب نبىىام المرايىىىا المحىىددة بخىىىالف المىىىدفو  مىىن المرايىىىا إلىىى أو نيابىىىة عىىىن 

 ام والتي تتضمنها االفتراضات االكتوارية .ضمن شروط النب عاملين

 

 
 تسويات إعاد  التطبيق

]1[ 

Reclassification adjustment 

هىىىى المبىىىالل التىىىى يعىىىاد تبويبهىىىا إلىىىى األربىىىاح أو الخسىىىائر )قائمىىىة الىىىدخل( فىىىى الفتىىىرة  :
الحاليىىىة والتىىىى سىىىبق االعتىىىرف بهىىىا فىىىى الىىىدخل الشىىىامل اآلخىىىر فىىىى الفتىىىرة الحاليىىىة أو 

 السابقة.الفترات 
 

 
 غير العملىالتطبيق 

]1[ 

Impracticable applying  

يعىد تطبيىىق أحىد المتطلبىىات "ييىر عملىىى" عنىدما تعجىىر المنشى ة عىىن تطبيقىه بعىىد بىىذل  :
 كل المجهودات المعقولة لتطبيقه.

 

 
   المستقبلىالتطبيق 

]5[ 
Prospective application  

ف بتىى ثير التغييىىر فىىى التقىىديرات المحاسىىبية للتغييىىر فىىى السياسىىة المحاسىىبية و االعتىىرا :
 -يتمثل على الترتيب فيما يلى:

تطبيىىق السياسىىة المحاسىىبية الجديىىدة علىىى المعىىامالت و األحىىداث و البىىروف  (أ)
 األخرى التى تنش  بعد تاريي تغيير السياسة .

ة و )ب( االعتراف بت ثير التغير فى التقدير المحاسىبى فىى الفتىرات الحاليىة و المسىتقبلي
 المت ثرة بالتغيير .

 

 
 التطبيق ب ثر رجعى  

]5[ 
Retrospective application 

هىىىىىىىىىىو تطبيىىىىىىىىىىق السياسىىىىىىىىىىة المحاسىىىىىىىىىىبية الجديىىىىىىىىىىدة علىىىىىىىىىىى المعىىىىىىىىىىامالت و األحىىىىىىىىىىداث                   :
 و البروف األخرى كما لو كانت هذه السياسة مطبقة بصفة مستمرة .

 

 
 التطوير  

]23[ 

Development  

 

نتائج البحوث وييرها من المعارف على خطىة أو تصىميم مىا بغىر  تقىديم هو تطبيق  :
إنتاج جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشىطة 

 أو خدمات وذلك قبل البدء فى اإلنتاج على نطاق تجارى .
 

 
 الترتيبات المشتركة  

]43[ 
Joint arrangements 

 ن أو أكثر لديهم سيطرة مشتركة.هي اتفاقية بين طرفي :

 تعذر التطبيق من الناحية العملية
]5[ 

Impracticable  applying 

يعتبر تطبيق أحد المتطلبات يير عملى عندما يتعذر على المنش ة تطبيقىه بعىد القيىام  :
بكىىل المجهىىودات المعقولىىة فىىى هىىذا الشىى ن. وقىىد يتعىىذر مىىن الناحيىىة العمليىىة تطبيىىق 

سىىة محاسىىبية بىى ثر رجعىىى أو إعىىادة العىىر  بىى ثر رجعىىى لتصىىحيأ التغييىىر فىىى سيا
 خط  عن فترة معينة وذلك عندما: 
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 ال يمكن تحديد رثار التطبيق ب ثر رجعى أو إعادة العر  ب ثر رجعى. (أ)
يتطلىىب التطبيىىق أو إعىىادة العىىر  بىى ثر رجعىىى وجىىود افتراضىىات عمىىا كانىىت  أو )ب( 

 عليه نية اإلدارة فى هذه الفترة. 

يتطلب التطبيق أو إعادة العر  بى ثر رجعىى إعىداد تقىديرات هامىة عىن القىيم  أو )ج(
وكىىان مىىن المسىىتحيل تمييىىر المعلومىىات المتعلقىىة بهىىذه التقىىديرات بصىىورة موضىىوعية 

 عن ييرها من المعلومات التى:
تقىىىدم أدلىىىة عىىىن البىىىروف التىىىى كانىىىت قائمىىىة فىىىى تىىىاريي االعتىىىراف أو القيىىىاس أو  (1)

 م.اإلفصاح عن هذه القىىي

كان من الممكن أن تكون متاحة عندما تم اعتماد إصدار القوائم الماليىة عىن  (2و)
 هذه الفترة السابقة.

 
 التعويضات  

]15[ 
Compensation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. (38رقم )تتضمن كل مرايا العاملين كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى  :
المقدم بواسطة الشركة أو نيابة عن الشركة فى  وهى كافة أنوا  المقابل المدفو  أو

مقابل خدمات أديت للشركة، ويتضمن كذلك المقابل المدفو  نيابة عن الشركة 
 -القابضة والمتعلق بالمنش ة وهذا يتضمن : 

)أ( مرايا العاملين قصيرة األجل مثل األجور والمرتبات و مساهمة المنش ة فى 
السنوية المدفوعة واإلجارات المرضية المدفوعة  الت مينات االجتماعية واألجارات

شهر من نهاية الفترة(  12وتوريعات األرباح والمكاف ت )إذا كانت ستدفع خالل 
والمرايا يير النقدية )مثل الرعاية الصحية ، السكن ، وسيلة انتقال ، والسلع 

 .والخدمات المجانية أو المدعمة(

عاشات ومرايا التقاعد األخرى والت مين على )ب( نبام معاش وتقاعد العاملين كالمو
 الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد.

)ج( مرايا العاملين األخرى طويلة األجل متضمنة اإلجارات طويلة األجل أو المرايا و
طويلة األجل األخرى أو مرايا العجر طويلة األجل وكذلك توريعات األرباح 

شهر من نهاية  12ادها بالكامل خالل والمكاف ت المججلة )فى حالة عدم سد
 الفترة(.

 )د(  مقابل إنهاء الخدمة و

 .)هى( مرايا تعويضات فى شكل حص  أو حقوق ملكيةو

 

 التغيير فى التقدير المحاسبى  
]5[ 

Change in accounting estimate 

ى هىىو تعىىديل القيمىىة الدفتريىىة ألى أصىىل أو إلتىىرام أو تعىىديل قيمىىة اإلهىىالك الىىدورى أل :
أصل و ينش  هذا التعديل عن تقدير الموقف الحىالى  و المنىافع المسىتقبلية المتوقعىة و 
االلترامىات المرتبطىىة باألصىىول و االلترامىىات. و ينشى  التغييىىر فىىى التقىىديرات المحاسىىبية 
مىىىن المعلومىىىات  و التطىىىورات الجديىىىدة و بالتىىىىالى فىىىال تعىىىد هىىىذه التغييىىىرات تصىىىىحيحًا 
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 ألخطاء.
    تكاليف النقل

]45[ 
Transport costs 

التكاليف التي يتم تكبدها لنقل أصل من موقعه الحالي إلى السوق الرئيسى ) أو  :
 السوق األكثر إيجابية( .

 تكاليف التخلص   
]31[ 

Cost of disposal  

 

 خل  من أصل أو وحدة مولدة للنقدوهى التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة بالت :
 اليف التمويل ومصروفات الضرائب الدخلية.مع استبعاد تك

 تكاليف البيا              
]32[ ]35[ 

 
Cost to sell 

)    التكاليف اإلضافية التى تعرى بشكل مباشر إلى التصرف فى أصل مىن األصىول  :
و               أو المجموعىة الجىىارى الىىتخل  منهىىا( ، مىع اسىىتبعاد تكىىاليف التمويىىل 

 على الدخل . مصروفات الضريبة
 

  المعاملة   تكاليف
]26[ 

Transaction costs 

هى التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصىدار أو اسىتبعاد أصىل مىالى أو  :
الترام مالى ، أو هى المصروفات التى لم تكن المنش ة لتتحملها لو لم تقىتن أو تصىدر 

 أو تستبعد األداة المالية.
 

  ة  تكاليف المعامل
]45[ 

Transaction costs 

تكىىىاليف بيىىىع أصىىىل أو نقىىىل التىىىرام فىىىي السىىىوق الرئيسىىىى ) أو السىىىوق األكثىىىر إيجابيىىىة(  :
 لألصل أو االلترام والمنسوبة مباشرة للتصرف باألصل أو تحويل االلترام .

 وينطبق عليها الشرطين التاليين"
 تنتج مباشرة من المعاملة وأن تكون الرمة لهذه المعاملة. (أ)

لىىىم تكىىىن تتكبىىىدها المنشىىى ة لىىىو لىىىم تتخىىىذ قىىىرار بيىىىع األصىىىل أو تحويىىىل اإللتىىىرام             (ب)
) علىىى يىىرار تكىىاليف البيىىع كمىىا هىىو محىىدد فىىي معيىىار المحاسىىبة المصىىرى 

(32)) 

 
 التكل ة 

]10[   ]23 [  ]34 [   
Cost  

رى قىدمت هى مبلل النقدية أو ما فى حكمها المدفوعىة أو القيمىة العادلىة لمىدفوعات أخى :
من أجل الحصول على األصل مىن أجىل إقتنائىه أو إنشىائه أو القيمىة التىى تنسىب لهىذا 
االصىىىىل عنىىىىد االعتىىىىراف االولىىىىى طبقىىىىًا للشىىىىروط المحىىىىددة لمعيىىىىار رخىىىىر مىىىىن معىىىىايير 

( 39المحاسىىىىىبة المصىىىىىرية، علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال معيىىىىىار المحاسىىىىىبة المصىىىىىرى رقىىىىىم )
 المدفوعات المبنية على أسهم.

 
   راض  تكل ة االقت

]14[ 
Borrowing costs  

 

 هى الفوائد و التكاليف األخرى التى تتكبدها المنش ة نتيجة القترا  األموال. :
 

 التكل ة التاريخية 
 ]اإلطار    [

Historical cost 

 

 

 

عليه تسجيل ألصول بالمبلل النقدى أو مىا فىى حكمىه الىذى  هى أساس قياس يتم بناءً  :
و تسىىىجل  .لىىىة لمىىىا أعطىىىى بالمقابىىىل فىىىى تىىىاريي الحصىىىول عليهىىىادفىىىع أو بالقيمىىىة العاد

االلترامات بقيمة ما تم استالمه مقابىل االلتىرام أو فىى بعى  البىروف ) مثىل ضىرائب 
الىىدخل( بمبلىىىل النقديىىىة أو مىىىا فىىى حكمهىىىا الىىىذى مىىىن المتوقىىع أن يىىىدفع لسىىىداد االلتىىىرام 
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 ضمن النشاط العادى للمنش ة . 
 

 التكل ة الجارية 
 ]  اإلطار [

Current cost 

 

 

 

 

 

هىىى مبلىىل النقديىىة أو مىىا فىىى حكىىم النقديىىة و الىىذى يجىىب دفعىىه للحصىىول علىىى نفىىس  :
األصل أو ما يماثله فى الوقىت الحاضىر أو هىى المبلىل ييىر المخصىم مىن النقديىة أو 

 ما فى حكمها و المطلوب لسداد تعهد فى الوقت الحاضر .

 تكل ة الخدمة الحالية   
]38[ 

Current service cost  

 

 

هىىى الريىىادة فىىى القيمىىة الحاليىىة اللتىىرام المرايىىا المحىىددة الناجمىىة عىىن خدمىىة العامىىل فىىى  :
 الفترة الحالية.

 تكل ة الخدمة السابقة    
]38[ 

Past service cost  

هىىى الريىىىادة فىىىى القيمىىىة الحاليىىة اللتىىىرام المرايىىىا المحىىىددة لخدمىىة العىىىاملين فىىىى الفتىىىرات  :
ة فى الفترة الحالية عن إدخال أو إجراء تعديالت فى مرايا مىا بعىد نهايىة السابقة الناتج

الخدمة أو مرايا العاملين األخرى طويلة األجل ، وقد تكىون تكلفىة الخدمىة السىابقة إمىا 
إيجابية ) حيث يتم إدخال المرايىا أو تحسىينها ( أو سىلبية ) حيىث يىتم تخفىي  المرايىا 

 القائمة( .
 
 

ة ل صل المالى التكل ة المستهلك
  أو االلتزام المالى  

]26[  
Amortised cost of a financial asset or 

financial liability  

هى القيمة التى يقاس بها األصىل المىالى أو االلتىرام المىالى عنىد االعتىراف األولىى بىه  :
)  ناقصًا أقساط سىداد أصىل المبلىل مضىافًا إليىه أو مخصىومًا منىه االسىتهالك المجمىع

باسىىتخدام طريقىىة سىىعر الفائىىدة الفعلىىى( أليىىة فىىروق بىىين القيمىىة األصىىلية و القيمىىة فىىى 
تاريي االستحقاق ناقصًا خسائر االضمحالل فى قيمة األصل أو لمواجهىة عىدم قابليىة 

 البند للتحصيل ) سواء مباشرة أو من خالل مخص (.
 

 التمويل 
]21[ 

Funding  

 

تقل عن مجسسة صاحب العمل وذلك لمقابلة هو تحويل األصول إلى صندوق مس :
 االلترامات المستقبلية لسداد مرايا التقاعد.

التنقيددددب عددددن و تقيدددديم المددددوارد 
 التعدينية  

]36[         
Exploration for and evaluation of 

mineral resources   

الطبيعىىى و البحىىث عىىن المىىوارد التعدينيىىة بمىىا فىىى ذلىىك المعىىادن  و البتىىرول   و الغىىار  :
الموارد المماثلة يير  المتجددة بعد حصول المنش ة على الحقوق القانونيىة للتنقيىب فىى 
منطقىىة محىىددة و كىىذلك تحديىىد الجىىدوى الفنيىىة و الفائىىدة التجاريىىة مىىن اسىىتخراج المىىورد 

 التعدينى.
 ثمن الشراء  

]20[ 

ى نهايىىىة مىىىدة ملكيىىىة األصىىىل إلىىىى المسىىىت جر فىىى النتقىىىالهىىىو الىىىثمن المحىىىدد فىىىى العقىىىد  :
 الت جير.
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 حامل الوثيقة   
]37[         

Policyholder  

 

 

الطرف الذى له الحق فى التعوي  بموجىب عقىد التى مين فىى حالىة وقىو  حىدث مىجمن  :
 ضده .

    الحد  الملزم
]28[ 

Obligation event  

 
 

عدم وجود  هو الحدث الذي يجدى إلى خلق الترام قانوني أو حكمى والذي يترتب عليه :
 بديل واقعى للمنش ة إال تسوية هذا االلترام.

 الحد  المؤمن  ده 
]37[    

Insured event       
 
 

حىىىدث مسىىىتقبلى ييىىىر مجكىىىد يىىىتم تغطيتىىىه بموجىىىب عقىىىد التىىى مين و ينىىىتج عنىىىه مخىىىاطر  :
 ت مين.

    الحصاد
]35[ 

Harvest  

 

 

 ل الحيوي .هو فصل اإلنتاج عن األصل الحيوي أو إيقاف حياة األص :

 الحصة في منش   أخرى  
]44[ 

Interest in another entity  

أليرا  هذا المعيار ، تشىير الحصىة فىي منشى ة أخىرى إلىى المشىاركة التعاقديىة وييىر  :
التعاقديىىىة التىىىي تعىىىر  المنشىىى ة التىىىي تذبىىىذبت فىىىي العوائىىىد الناتجىىىة مىىىن أداء المنشىىى ة 

األخىىرى علىىى سىىبيل المثىىال عىىن طريىىق األخىىرى . ويمكىىن اثبىىات الحصىىة فىىي المنشىى ة 
إمتالك أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين هذا باإلضافة إلىى أشىكال مشىاركة أخىرى 
مثل توفير التمويل ودعم السيولة وتعرير اإلئتمان والضمانات . وهى تتضمن الوسىائل 
 التىىي تكىىون مىىن خاللهىىا المنشىى ة سىىيطرة أو سىىيطرة مشىىتركة أو نفىىوذ مىىجثر علىىى منشىى ة

أخىىرى . ولىىيس مىىن الضىىرورى أن يكىىون حصىىة فىىي منشىى ة أخىىرى لعىىدم وجىىود عالقىىة 
 عميل بمورد .

" معلومات إضافية عىن الحصى  فىي منشى ة أخىرى 9" إلى "أت7تقدم الفقرات من "أت
. 

( 42" مىىن معيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم )57" إلىىى "أت55وتشىىرح الفقىىرات مىىن "أت 
 تذبذب العائدات .

 
 حق الملكية

 ]   طاراإل [
Equity 

 .االلتراماتهو حق أصحاب المنش ة المتبقى فى األصول بعد طرح كافة  :

 العزلحقوق 
] 42 [ 

Removal rights 
 

 هي حقوق تجريد صانع القرار من صالحياته في صنع القرارات. :
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غيددددددر  األقليددددددةقالحقوقحقددددددوق 
  المسيطر 

 ]29[   ]42[ 
Non-Controlling interest 

 

 

 

لملكية في شركة تابعة ال تنسب بشكل مباشر أو يير مباشر إلىى الشىركة األم حقوق ا :
. 

 حقوق الحماية 
]42[ 

Protection rights 

 

حقوق مصممة لحماية حص  الطرف الذى يمتلك هذه الحقوق دون إعطاءه السىلطة  :
 .على المنش ة التي ترتبط بها هذه الحقوق

 حقوق الملكية 
]29[ 

Equity interests 

يستخدم هذا المصطلأ عامة ليعنى حص  الملكية لمسىتثمر يمتلىك منشى ت أو مالىك  
 أو عضو أو حقوق مشارك في صناديق االستثمار

 الحكومة
]12[ 

Government  

يقصىىىد بهىىىا الىىىورارات والمصىىىالأ والهيئىىىىات الحكوميىىىة و الجهىىىات المماثلىىىة المحليىىىىة أو  :
 الدولية .

 الحياد
 ] اإلطار [

Neutrality  

 

 

 

 .خلو المعلومات فى القوائم المالية من التحير :

 خسار  ا محالل القيمة  
]10[   ]23[  ]31[ 

Impairment loss 

 

 

 هى الريادة فى القيمة الدفترية لألصل عن المبلل المتوقع إسترداده منه. :

 الخسائر
 ] اإلطار [

Losses  

 

يعتها عن المصروفات هى نقصان فى المنافع االقتصادية و ال تختلف فى طب :
 األخرى .

 األثر العادى للتخفيض

]22[ 
Dilution  

هو االنخفا  في نصيب السهم في األرباح أو الريادة في نصيب السهم من  :
الخسارة والناتجة عن افترا  أن األدوات القابلة للتحويل قد تم تحويلها وأن خيارات 

لمحتملة قد تم إصدارها مع تحقق )البيع / الشراء( قد تم استخدامها وأن األسهم ا
 الشروط الخاصة بها. 

 

  خيار إعاد  اإلصدار 
]39[ 

Reload option 

خيار جديد لالكتتاب في األسىهم يىتم منحىه عنىدما يىتم اسىتخدام األسىهم السىتيفاء سىعر  :
 الممارسة في خيار سابق لالكتتاب في األسهم.

 
  خيار االكتتاب في األسهم  

]39[ 

Share option  

هىىو عقىىد يمىىنأ حامىىل السىىهم الحىىق، مىىع عىىدم إلرامىىه، فىىي االكتتىىاب فىىي أسىىهم المنشىى ة  :
 بسعر ثابت أو قابل للتحديد لمدة رمنية معينة.
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 علاااااه األساااااهم خياااااالات ال يااااا  

 العادية 

]22[ 
Put options on ordinary shares  

 

خالل فترة  هي عقود تعطى لحامليها الحق في بيع األسهم العادية بسعر محدد :
 محددة.

ومااااىا  ااااه  والحقااااو الخيااااالات 

 حكمىها :   
]22[ 

Options , warrants and their 

equivalents  

 

 هى أدوات مالية تعطى لحاملها الحق فى شراء أسهم عادية. :

 الدخل
 ]اإلطار   [

Income  

 

 

 

 

فقات داخلة أو هو الريادة فى المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية فى شكل تد :
فى االلترامات مما ينش  عنها ريادة فى حق الملكية  نقصانريادات فى األصول أو 

 عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنش ة .

 الشامل اآلخر الدخل
] 1  [ 

Other comprehensive Income  

 

عترف يشمل بنود الدخل والمصروف )بما فى ذلك تسويات إعادة التبويب والتى ال ي :
بها فى األرباح أو الخسائر "قائمة الدخل"طبقا لما تتطلبه أو تسمأ به معايير 

 المحاسبة المصرية األخرى(. 
 وتتضمن بنود الدخل الشامل اآلخر ما يلى:

التغيرات بالريادة أو النق  فى فائ  إعادة التقييم )راجع معيار المحاسبة  (أ)
( 23لمحاسبة المصرى رقم )( ""األصول الثابتة" ومعيار ا10المصرى رقم )

 "األصول يير الملموسة"(.
أ" 93المكاسب والخسائر االكتوارية على نبم المرايا المحددة وفقًا للفقرة " (ب)

 ( "مرايا العاملين".39من معيار المحاسبة المصرى رقم )

المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملة األجنبية لنشاط  (ج)
( "أثر التغيرات فى أسعار 13معيار المحاسبة المصرى رقم )أجنبى )راجع 

 الصرف األجنبية"(.

المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم األصول المالية المتاحة للبيع  (د)
( "األدوات المالية: االعتراف 26)راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )

 والقياس"(.
وات التغطية المستخدمة فى الجرء الفعال من المكاسب والخسائر على أد  (ه)

( "األدوات 26تغطية التدفق النقدى )راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )
 المالية: االعتراف والقياس"(.

 
 رأر المال 

 ]اإلطار[
Capital  

 

 

أو القوة الشرائية  -مثل األموال المستثمرة  –بموجب المفهوم المالى لرأس المال  :
ل أو حقوق الملكية فى المنش ة. و تتبنى أيلب المنش ت المستثمرة هو صافى األصو 
 المفهوم المالى لرأس المال .
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مثل القدرة التشغيية هو الطاقة اإلنتاجية  –و بموجب المفهوم المادى لرأس المال  
 فى وحدات اإلنتاج اليومية . –على سبيل المثال  –للمنش ة المتمثلة 

 
 الربح

 ]اإلطار  [
Profit 

 

 

لل المتبقى بعد طرح المصروفات ) شاماًل تسويات الحفاب على رأس المال هو المب :
عندما يكون ذلك مناسبًا( من الدخل . و أى مبلل فوق ذلك المطلوب للحفاب على 

 رأس المال فى بداية الفترة .
 
 

  الربح أو الخسار  المحاسبية  
]24[ 

Accounting profit or  loss 

 

 قبل خصم عبء الضرائب. هو ربأ أو خسارة الفترة :
 

الددددددددربح ال ددددددددريبى )الخسددددددددار  
  ال ريبية(   

]24[ 
Taxable profit (tax loss) 

هو ربأ )خسارة( الفترة المحدد  طبقًا للتشريع الضريبى و القواعد التى تضعها اإلدارة  :
 الضريبية و الذى تسدد )تسترد( على أساسه ضرائب الدخل .

 

   سعر اإلق ال
]13[ 

Closing rate 

 

 

 . اللحبى السائد في تاريي نهاية الفترة المالية هو سعر الصرف  :

 الخروج سعر 
]45[ 

Exit price 

 السعر الذى يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لنقل الترام . :

 الدخول سعر 
]45[ 

Entry price 

 السعر المدفو  لشراء أصل أو المستلم لتحمل الترام في معاملة تبادلية . :

  سعر الصرف
]13[ 

Exchange rate 

 

 هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين. :

  اللحاى السائد سعر الصرف
]13[ 

Spot exchange rate  

 .الفوري لوحدات العملةسعر الصرف للتسليم هو  :

 سقف األصل
]38[ 

Asset ceiling 

 

 

ادات من النبام أو هو القيمة الحالية ألى مرايا اقتصادية موجودة في شكل استرد :
 تخفي  في االشتراكات المستقبلية للنبام 

 السلطة 
]42[ 

Power 

 حقوق قائمة تمنأ قدره حالية على توجيه األنشطة ذات الصلة . :



 قائمة تعريف مصطلحات                                                                              
 2015 معايير المحاسبة المصرية

 ق.ت.م - 22  

  سمة إعاد  اإلصدار 
]39[ 

Reload feature  

عنىىد لالكتتىىاب فىىي األسىىهم  الجديىىدة السىىمة التىىي تىىن  علىىى تقىىديم منحىىة مىىن الخيىىارات :
 خدام رسهم فى استيفاء سعر ممارسة الحق فى خيار اكتتاب فى أسهم سابقة .است

 
 

   السهم العادى
]22[ 

Ordering share 

 هو أداة ملكية تعد حقوقها تاليًة لحقوق كافة فئات أدوات الملكية األخرى.   :

  السوق األساسى 
]45[ 

Principal  market 

 ط األعلى لألصل أو االلترام .السوق ذي الحجم األكبر ومستوى النشا :

  السوق األكثر ن عًا 
]45[ 

Most advantages market  

السوق الذى ينبم المبلل الذى يتم الحصول من بيع األصل أو يقلل من المبلل الذى  :
 سيتم دفعه لتحويل االلترام بعد األخذ بعين االعتبار تكاليف البيع والنقل .

 
    السوق النشطة

]35[ 

Active market 

  الشروط التالية:   اهى السوق التى تتوفر فيه :
 فى السوق . فيهاتماثل البنود التى يتم التعامل أن ت )أ(   
بائعين لديهم الريبة فى التعامل  فى أى وقت مشترين و  عادة تواجدي أنو)ب(   

 وبشكل طبيعي. 
 األسعار متاحة للعامة .  و)ج( 

 
  السوق النشطة  

]45[ 
Active market  

وحجىىم كىىافيين هىىي السىىوق الىىذى تىىتم فيىىه المعىىامالت علىىى األصىىل أو االلتىىرام بتكىىرار  :
 على أساس مستمر . التسعيرلتقديم معلومات 

 
 السياسات المحاسبية  

]5[  
Accounting policies  

التى تقوم المنش ة بتطبيقها عند إعداد و  القواعد والممارساتهى المبادئ و األسس و  :
 عر  القوائم المالية .

 
الجهددة المسددتثمر  السدديطر  علددى

 فيها
]42[  

Control  of an investee 

 

يسىىيطر المسىىتثمر علىىى الجهىىة المسىىتثمر بهىىا عنىىدما يتعىىر  للعوائىىد  المتغيىىرة الناتجىىة  : 
من شراكته مع الجهة المستثمر بها أو يكون له حقىوق فىي هىذه العوائىد ، ويكىون قىادرًا 

 على هذه العوائد من خالل سلطته على الجهة المستثمر بها.على الت ثير 

 السيطر   
]15[  

Control  

 

هىي القىدرة علىى الىىتحكم فىي السياسىات الماليىة والتشىىغيلية لمنشى ة وذلىك للحصىول علىىى  :
 من أنشطتها . منافع

 

 

 
 

 السيطر  المشتركة  
]15[  ]18[  ]43[ 

Joint control  

و توجىد السىيطرة  .علىى نشىاط إقتصىادى للسىيطرةتعاقىدي  هى مشىاركة بموجىب اتفىاق :
و القىىىىرارات الماليىىىىة اإلسىىىىتراتيجية  يةقىىىىرارات التشىىىىغيلالالمشىىىىتركة فقىىىىط عنىىىىدما تتطلىىىىب 
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المرتبطىىىة بالنشىىىاط موافقىىىة باإلجمىىىا  مىىىن الشىىىركاء ) األطىىىراف الىىىذين يشىىىاركون فىىىى 
 السيطرة ( .

 
 

 السيولة 
 ] اإلطار [

Liquidity  

 

 

نقديىىىة فىىى المسىىىتقبل القريىىب بعىىد األخىىىذ فىىى االعتبىىىار االلترامىىات الماليىىىة هىىى تىىوفر ال :
 خالل هذه الفترة .

 شراء أو بيا بالطريقة المعتاد  
]26[  

Regular way purchase or sale 

 

هىىو شىىراء أو بيىىع أصىىل مىىالى طبقىىًا لعقىىد تتطلىىب شىىروطه تسىىليم األصىىل خىىالل إطىىار  :
 ال المعنية بصورة رسمية أو عرفية .رمنى يتم تحديده من خالل أسواق الم

 شرط السوق 
]39[ 

Market condition  

الشرط الذي يعتمد عليه سعر الممارسة، أو استحقاق أو إمكانية ممارسة أدوات حقىوق  :
الملكية والذي يتصل بسىعر السىوق ألدوات حقىوق ملكيىة المنشى ة، مثىل الحصىول علىى 
سىىعر سىىهم معىىين أو مبلىىل معىىين لفىىرق القيمىىة بالريىىادة لخيىىار االكتتىىاب فىىي أسىىهم، أو 

ألدوات حقىىىوق ملكيىىىة المنشىىى ة المتصىىىلة تحقيىىىق هىىىدف معىىىين قىىىائم علىىىى سىىىعر السىىىوق 
 بمجشر ألسعار السوق ألدوات حقوق ملكية المنش ت األخرى.

 شركة إعاد  الت مين   
]37[    

Reinsurer   
 

الطرف الذى يلتىرم بموجىب عقىد إعىادة التى مين بتعىوي  المىجمن عليىه ) معيىد التى مين  :
 من ضده.الصادر( فى عقد إعادة الت مين فى حالة وقو  حدث مج 

 الشركة التابعة  
]42[  

Subsidiary 

 

( وهى تشمل شركات  األمهي المنش ة التي تسيطر عليها شركة أخرى ) الشركة  :
 األفراد أيضًا.

 الشركة الشقيقة  
]18[ 

Associate  

 

 منش ة تخضع لنفوذ مجثر من مستثمر.هى  :

 شروط االستحقاق  
]39[ 

Vesting conditions  

لتىىي يجىىب اسىىتيفاجها حتىىى يصىىبأ الطىىرف اآلخىىر مسىىتحًقا السىىتالم األمىىىوال الشىىروط ا :
أو أدوات حقىىوق الملكيىىة فىىي المنشىى ة، بموجىىب عقىىد  -وييرهىىا مىىن األصىىول  -النقديىىة 

قىائم علىىى مىدفوعات مبينىىة علىى أسىىهم. وتضىىم شىروط االسىىتحقاق شىروط الخدمىىة التىىي 
مىا تضىم شىروط األداء التىي تقتضي أن يقوم الطرف اآلخر بإتمام مىدة خدمىة معينىة، ك

تتطلب استيفاء أهداف أداء محددة )على سىبيل المثىال ريىادة محىددة فىي أربىاح المنشى ة 
 عبر مدة رمنية معينة(.

 الشريك في المشروع المشترك
]43[ 

Joint renter 
 

 المشرو . على هذاسيطرة مشتركة  لههو طرف في مشرو  مشترك يكون  :

 شكل المشاركة االختيارية 
]37[      

Discretionary Participation feature   

حق تعاقدى فى الحصىول علىى مرايىا إضىافية كعنصىر مىتمم للمرايىا المضىمونة و التىى  :
 : 
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 يحتمل أن تشكل جرءًا كبيرًا من إجمالى المرايا التعاقدية. (أ)  
 و )ب( يحدد قيمتها و توقيت صرفها بموجب العقد بناًء على تقدير المصدر . 

 )ج( تبنى من الناحية التعاقدية على: و 

 أداء مجموعة بعينها من العقود أو نو  محدد من العقود. (1)
( عوائىىىد االسىىىتثمار المحققىىىة و / أو ييىىىر المحققىىىة علىىىى مجموعىىىة معينىىىة مىىىن 2أو ) 

 اأًلصول التى يحتفب بها المصدر.
ىى ة 3أو ) أخىىرى تقىىوم ( األربىىاح أو الخسىىائر الخاصىىة بالشىىركة أو الصىىندوق أو أيىىة منش 

 بإصدار العقد .
 الشهر    

]29[ 

Goodwill 

 

 

الناشىىىئة عىىىن األصىىىول التىىىى ال يمكىىىن تحديىىىدها و  ةهىىى المنىىىافع االقتصىىىادية المسىىىتقبلي :
 االعتراف بها بشكل منفرد كل على حدة.

 نشددددداطصدددددافى االسدددددتثمار فدددددى 
 أجنبى 

]13[ 
Net investment in a foreign operation  

 

 

الكيان المنش ة التى تعر  قوائمها المالية فى صافى أصول نصيب  قيمة هو :
 .األجنبى

صدددافى األصدددول المتاحدددة لمزايدددا 
 التقاعد 

]21[ 
Net assets available for benefit 

أصول النبام مخصومًا منها التراماته والتي ال تدخل ضمنها القيمة الحالية هي  :
  االكتوارية لمرايا التقاعد المتعهد بها .

 ال ائددد  مددن صددافى التددزامصددافى 
 المزايا المحدد   )أصل( 

]38[ 

Net interest on the net defined benefit 

liability  
  

المرايىىا المحىىددة والىىذى ينىىتج عىىن )أصىىل(   التىىرامهىىو  التغيىىر خىىالل الفتىىرة فىىي صىىافى  :
 .مرور الوقت 

   االسترداديةصافى القيمة 
]2[ 

Net realizable value  

 

هىىو السىىعر التقىىديرى للبيىىع مىىن خىىالل النشىىاط العىىادى ناقصىىًا التكلفىىة التقديريىىة لإلتمىىام  :
 وكذلك أية تكلفة أخرى يستلرمها إتمام عملية البيع.

المزايددددا  )أصددددل(  التددددزامصددددافى 
 المحدد  

]38[ 
Net defined benefit liability (asset) 

 

جىاور صىافى أصىل المرايىا المحىددة هىو العجىر أو الفىائ  بعىد تعديلىه بى ى أثىر بعىدم ت :
 عن سقف األصل ويعرف العجر أو الفائ  ب نه :

 القيمة الحالية اللترام المرايا المحددة. (أ)

 ناقصاً 

 القيمة العادلة ألصول االلترام (ب)
 صانا القرار  

]42[ 
Decision maker 

منشىى ة تمتلىىك حقىىوق صىىنع القىىرارات والتىىي تكىىون عبىىارة عىىن موكىىل أو وكيىىل ألطىىراف  :
 أخرى.
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 صناديق االستثمار  
]29[ 

Mutual Entity 

 

هى منش ة ال يمتلكها مستثمرون على سبيل المثال ، شركة ت مين مشتركة أو صندوق  :
اسىىتثمار يقىىدم تكىىاليف أقىىل أو مرايىىا اقتصىىادية أخىىرى مباشىىرة و بالتناسىىب لحملىىة وثىىائق 

 الت مين أو المشاركين فيها .
 ال ريبة الجارية  

]24[ 

Current tax 

هى قيمة الضرائب المستحقة السداد )االسترداد( المرتبطة بصافى الربأ الضريبى   :
 )الخسارة الضريبية( للفترة.

 الطرف ذو العالقة 
]15[ 

Related party 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هو الشخ  الذى له أو المنش ة التى لها عالقة بالمنش ة المعدة للقوائم المالية      :
 ) ويشار إليها فى هذا المعيار بى " المنش ة المصدرة للقوائم"(.

يعد الشخ  أو أحد أطراف العائلة المقربين لهذا الشخ  ذوى العالقة  (أ)
 بالمنش ة المصدرة للقوائم إذا كان هذا الشخ  :

 له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنش ة المصدرة للقوائم . (1)

 ى المنش ة المصدرة للقوائم.( له نفوذ مجثر عل2أو )       

( عضو فى اإلدارة العليا للمنش ة المصدرة للقوائم أو للمنش ة األم 3أو )       
 للمنش ة المصدرة للقوائم .

تعد المنش ة ذو عالقة بالمنش ة المصدرة للقوائم إذا تحقق أى من الشروط  (ب)
 التالية :

جموعة ) بمعنى أن المنش ة والمنش ة المصدرة للقوائم أعضاء فى نفس الم (1)
 كل شركة أم وشركة تابعة والشركة التابعة الرميلة ذا عالقة باآلخرين (.

أحد المنش ت هى شركة شقيقة أم مشرو  مشترك للمنش ة األخرى ) أو أن  (2)
تكون المنش ة شركة شقيقة أو مشرو  مشترك لعضو فى مجموعة تكون فيه 

 المنش ة األخرى عضو أيضًا( .

 روعان مشتركان لنفس الطرف الثالث.المنش تين هما مش (3)

إحدى المنش ت هى مشرو  مشترك لطرف ثالث والمنش ة األخرى هى  (4)
 شركة شقيقة لهذا الطرف الثالث.

المنش ة هى نبام لمرايا العاملين ما بعد الخدمة لصالأ العاملين فى إما  (5)
.  المنش ة المصدرة للقوائم أو لمنش ة ذات عالقة بالمنش ة المصدرة للقوائم

ذا كانت المنش ة هى نفسها نبام مرايا العاملين فتعتبر المنش ة ربة العمل  وان
 منش ة ذات عالقة بالمنش ة المصدرة للقوائم .

المنش ة يسيطر عليها منفردًا أو مشتركًا شخ  مما ورد ذكرهم فى )أ(  (6)
 اعاله .

( اعاله نفوذًا مجثر على المنش ة 1كان لشخ  ممن ورد ذكرهم فى )أ( ) (7)
 كان عضوًا باإلدارة العليا للمنش ة ) أو الشركة األم للمنش ة ( . أو

 طرف في ترتيب مشترك  
]43[ 

Part to a Joint arrangement 

هىىو طىىرف يشىىارك فىىي ترتيىىب مشىىترك بغىى  النبىىر عمىىا إذا كىىان لىىه سىىيطرة مشىىتركة  :
 على هذا الترتيب من عدمه.
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 طريقة حقوق الملكية 
]18[ 

Equity method  

بتكلفىىة  –عنىىد اقتنائىىه  –ى طريقىىة محاسىىبية يىىتم بنىىاء عليهىىا االعتىىراف باالسىىتثمار هىى :
االقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكىل تغييىر يطىرأ علىى نصىيب المسىتثمر فىى صىافى 

 .أصول الشركة المستثمر فيها 
 

   طريقة ال ائد  ال علية 
]26[ 

Effective interest method  

لفىىة المسىىتهلكة ألصىىل مىىالى أو التىىرام مىىالى )أو مجموعىىة مىىن هىىى طريقىىة حسىىاب التك :
األصول المالية أو االلترامات المالية( و توريع مصىروف الفوائىد أو إيىراد الفوائىد علىى 

 مدار عمر األصل أو االلترام المالى .
 

 العاملون وغيرهم ممن يقدمون 
 خدمات مماثلة  

]39[ 

Employees and others providing 

similar services  

األفىراد الىذين يقىىدمون خىدمات شخصىية للمنشىى ة و إمىا )أ( يعتبىر هىىجالء األفىراد عىىاملين  :
أليرا  قانونية أو ضريبية، )ب( أو يعملون لىدى المنشى ة بنىاًء علىى توجيهاتهىا بىذات 
الطريقىىة كمىىا لىىو كىىانوا عىىاملين لىىديها أليىىرا  قانونيىىة أو ضىىريبية، أو )ج( الخىىدمات 

ن مماثلىىىة لتلىىىك التىىىي يقىىىدمها العىىىاملون، أي أن يكىىىون ألولئىىىك األشىىىخا  المقدمىىىة تكىىىو 
دارة أنشىطة المنشى ة، بمىا فىي ذلىك  السلطة والمسئولية للتخطىيط والتوجيىه والىتحكم فىي وان

 المديرين يير التنفيذيين.
 

 العائد على أصول الناام  
]38[ 

The return on plan assets 

اإليىىىرادات األخىىىرى المتولىىىدة مىىىن أصىىىول النبىىىام  األسىىىهم و توريعىىىات هىىىو الفائىىىدة و  :
باإلضىىىافة إلىىىىى األربىىىىاح أو الخسىىىىائر المحققىىىىة أو ييىىىر المحققىىىىة مىىىىن أصىىىىول النبىىىىام 

 : مخصومًا منها
 أية تكاليف إلدارة النبام  و مخصومًا منها كذلك   (أ)

 أية ضريبة مستحقة الدفع من قبل النبام نفسه . (ب)
 

العددددددبء ال ددددددريبى )ال ددددددرائب 
 المسترد ( 

]24[ 
Tax expense ( tax income) 

 

هو القيمة اإلجمالية التى تدخل فى تحديد صافى ربأ أو خسارة الفترة والمتعلقة  :
 بالضريبة الجارية والضريبة المججلة.

 عالو  المخاطر
]45[ 

Risk premium 

 

التعوي  الذى يطلبىه المشىاركون فىي السىوق تجنبىًا للمخىاطر مقابىل تحمىل خطىر عىدم  :
و االلتىىرام . ويشىىار إليهىىا كىىذلك بتعىىديل لألصىىل أالمت صىىل فىىي التىىدفقات الماليىىة  الت كىىد

 المخاطر.

 العقارات المشغولة بمعرفة المدالك   
]34[ 

Owner – occupied property  
 

 

هى عقارات محتفب بها من المالك لالستخدام فى اإلنتاج أو توريد البضىائع والخىدمات  :
 أو لأليرا  اإلدارية.

 د اإلنشاء  عق
]8[ 

Construction contract  

هىىىو عقىىىد تىىىم إبرامىىىه خصيصىىىًا إلنشىىىاء أصىىىل أو مجموعىىىة مىىىن األصىىىول التىىىى تىىىرتبط  :
ببعضها أو تعتمد على بعضها الىبع  مىن ناحيىة التصىميم أو التقنيىة أو الوبىائف أو 

 الغر  أو االستخدام النهائي لها. 
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 عقد الت مين 
]37[         

Insurance contract  

عقد يقبل بموجبه أحد األطراف ) شركة الت مين( خطىر تى مينى كبيىر مىن طىرف رخىر  :
وثيقىىة فىىى حالىىة وقىىو  حىىدث مسىىتقبلى ال) حامىل وثيقىىة( باالتفىىاق علىىى تعىىوي  حامىىل 

 معين يير مجكد ) الحدث المجمن ضده( يجثر سلبًا على حامل الوثيقة.
 عقد الت مين المباشر  

]37[       
Direct insurance contract   
 

 

 عقد الت مين الذى ال يكون عقد إعادة ت مين. :

 عقد إعاد  الت مين  
]37[     

Reinsurance contract  

     
 

عقىىد تىىى مين تصىىىدره إحىىىدى شىىىركات التىى مين ) شىىىركة إعىىىادة التىىى مين( لتعىىىوي  شىىىركة  :
حىىد أو أكثىىر تىى مين أخىىرى ) معيىىد التىى مين الصىىادر( عىىن الخسىىائر الناجمىىة عىىن عقىىد وا

 من العقود التى أصدرتها شركة الت مين المجمن عليها ) معيد الت مين الصادر(.
 
 

   ال مان المالىعقد 
]26[    ]37[   

Financial guarantee contract  

     
 

يتطلب من المصدر إجىراء مىدفوعات محىددة ليعىو  حامىل العقىد عىن  الذى العقدهو  :
قىاعس مىدين محىدد عىن سىداد دفعىة عنىد اسىتحقاقها طبقىًا الخسارة التى يحققهىا بسىبب ت

 للشروط األصلية أو المعدلة ألداة الدين 
 

 عقد بالتكل ة زائد نسبة   
]8[ 

Cost plus contract  

 

 

 

 الذى يقوم بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو  هو عقد اإلنشاء :
 من التكاليف أو مبلل أتعاب محدد. المعرفة بالعقد باإلضافة الى نسبة مئوية

عقددد قددائم علددى مدددفوعات مبنيددة 
  على أسهم  

]39[ 

Share – based payment arrangement  

اتفىاق يىىتم إبرامىىه بىىين المنشى ة وطىىرف رخىىر )بمىىا فىىي ذلىك العامىىل( للىىدخول فىىي معاملىىة  :
ال نقديىة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم تمنأ الطرف اآلخر الحق في تلقىي أمىو 

أو أصول أخرى من أصول المنش ة نبيىر مبىالل تقىوم علىى أسىاس سىعر أسىهم المنشى ة 
أو ييرهىىا مىىن أدوات حقىىىوق الملكيىىة فىىىي المنشىى ة، أو تمىىىنأ الطىىرف اآلخىىىر الحىىق فىىىي 

 استالم أدوات حقوق ملكية في المنش ة شريطة استيفاء شروط االستحقاق، إن وجدت.
 

 العقد محدد السعر   
]8[ 

Fixed price contract  

الىذى يوافىق فيىه المقىاول علىى سىعر محىدد للعقىد ككىل أو علىى سىعر  هو عقىد اإلنشىاء :
محىىدد لكىىل عنصىىر أو لكىىل مخىىرج مىىن مخرجىىات تنفيىىذ العمليىىة والىىذى قىىد يتضىىمن فىىى 

 بع  مواده الحق فى ريادة األسعار بنسبة معينة. 

 
    العقد المحمل بخسار 

]28[ 
Onerous contract 

 

و العقد الذي تكون فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بالترامات العقد أكبر ه :
 من المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من هذا العقد.

 العمر اإلنتاجى المقدر  
]10[  ]23[  ]31[ 

 هو إما أن يكون : :
 صل.الفترة التى تتوقع المنش ة أن تنتفع خاللها باأل (أ)
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Useful life 

أو  )ب( عىدد وحىدات اإلنتىاج أو عىدد وحىدات مناسىبة أخىرى تتوقىع المنشى ة الحصىول 
 عليها من ذلك األصل .

   العملة األجنبية
]13[ 

Foreign currency  

 .التعامل للمنش ةهى أى عملة أخرى بخالف عملة  :

 )عملة القيد(عملة التعامل 
]13[ 

Functional currency  

 

 

تى يتم استخدامها داخل  البيئة االقتصادية األساسية التى تمارس فيها ال عملةالهى  :
 .المنش ة أنشطتها

 العرض عملة 
]13[ 

Presentation currency 

  

 

 القوائم المالية للمنش ة. تعر  بهاهى العملة التى  :

 العملية المشتركة
]43[ 

Joint operation 

 

الذين لديهم سيطرة مشتركة باالتفاقية لديهم  بها األطراف ىهي اتفاقية مشتركة والت :
 .المرتبطة باالتفاقية  تحقوق مرتبطة باألصول وتعهدات مرتبطة بااللتراما

 العمليات غير المستمر     
]32[  

Discontinued operation  

حىىد عناصىىر المنشىى ة يكىىون إمىىا قىىد تىىم التصىىرف فيىىه أو تصىىنيفه كمحىىتفب بىىه لغىىر  أ :
 البيع و :

 طًا تجاريًا كبيرًا مستقاًل أو منطقة جغرافية للعمليات.يمثل خ (أ)
أو )ب( يشىكل جىرءًا مىن خطىة واحىدة منسىىقة للتصىرف فىى خىط تجىارى كبيىر مسىىتقل  

 أو منطقة جغرافية للعمليات .
 أو  )ج( شركة تابعة تم شراجها فقط  بغية إعادة بيعها. 

 
 

 عنصر المنش            
]32[ 

Component of an entity 

 

 

العمليات و التدفقات النقدية التىى يمكىن تمييرهىا بوضىوح ، مىن الناحيىة التشىغيلية    و  :
 أليرا  إعداد التقارير المالية عن بقية المنش ة.

 العنصر الم مون          
]37[ 

Guaranteed element  

 التىىرام بسىىىداد المرايىىىا المضىىىمونة يىىىتم الىىىن  عليىىه فىىىى العقىىىد الىىىذى يحتىىىوى علىىىى شىىىكل :
 المشاركة االختيارية .

  فتر  االستحقاق  
 
]39[ 

Vesting period 

 

الفتىىىرة التىىىي يىىىىتم خاللهىىىا اسىىىىتيفاء كافىىىة شىىىروط االسىىىىتحقاق الخاصىىىة بعقىىىىد قىىىائم علىىىىى  :
 مدفوعات مبنية على أسهم.

 ل من سنة مالية كاملة.هى الفترة التى تصدر فيها  قوائم مالية دورية عن فترة أق :   ال تر  الدورية
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]30[ 
Interim period 

    العملةفرق 
]13[ 

Exchange difference  

 

 

 

 

 ما إلى عملة أخرى عملة منالوحدات  معين من الفرق الناشئ عن ترجمة عدد هو :
 ب سعار صرف مختلفة.

  فرق القيمة بالزياد   
]39[ 

Intrinsic value 

ر )سىىواًء بشىىروط أو بىىدون الفىىرق بىىين القيمىىة العادلىىة لألسىىهم التىىي يحىىق للطىىرف اآلخىى :
يلترم الطرف اآلخىر  سوفشروط( أن يكتتب فيها أو يستلمها، والسعر )إن وجد( الذي 

 خيار االكتتاب في سهم بسىعر عند وجود بسداده نبير تلك األسهم. على سبيل المثال
 .5، يبلل فرق القيمة بالريادة  20قيمته العادلة  و، 15ممارسة 

 
 

 ال روق المؤقتة  
]24[ 

Temporary differences 

 

هى الفروق بين القيمة الدفترية لألصول أو االلترامات فى الميرانية واألساس  :
 الضريبى لهذه األصول أو االلترامات ، و تتمثل الفروق المجقتة إما فى : 

: و هى الفروق المجقتة التى سوف يترتب فروق مجقتة خاضعة للضريبة (أ)
تحديد الربأ الضريبى  )الخسارة  عندعليها أرباح خاضعة للضريبة  

القيمة  عندما يتم استرداد أو تسوية  وذلك الضريبية( فى الفترات المستقبلية
 الدفترية لألصل أو االلترام . 

: وهى الفروق المجقتة التى سوف يترتب عليها  فروق مجقتة قابلة للخصمأو )ب( 
ة( فى الفترات خصومات تخف  مقدار الربأ الضريبى )الخسارة الضريبي

 .قيمة الدفترية لألصل أو االلترامعندما يتم استرداد أو تسوية الوذلك المستقبلية 
 ال صل   

]37[         
Unbundled  

 

 المعالجة المحاسبية لمحتويات عقد ما كما لو كانت هى ذاتها تشكل عقودًا مستقلة . :

   فعالية تغطية المخاطر
]26[ 

Hedge effectiveness 

هىىى درجىىة إلغىىاء أو تعىىوي  أثىىر التغيىىر فىىى القيمىىة العادلىىة أو التىىدفقات النقديىىة لبنىىد  :
تمىىت تغطيىىة مخىىاطره مىىن خىىالل التغيىىر فىىى القيمىىة العادلىىة أو التىىدفقات النقديىىة ألداة 

 تغطية المخاطر.
 

 للتحديدالقابلية 
]  29  [ 

Identifiable  

 

 يكون األصل قابل للتجديد إذا : :
أو اسىىتبداله  المنشىى ة وبيعىىه أو تحويلىىه أو ترخيصىىه أو إيجىىاره يمكىىن فصىىله عىىن (أ)

بمفرده أو مع عقد أو أصىل أو التىرام محىدد بغى  النبىر عىن ريبىة المنشى ة فىي 
 . عمل ذلك 

ينىىىتج عىىىن حقىىىوق تعاقديىىىة أو قانونيىىىة أخىىىرى بغىىى  النبىىىر عمىىىا إذا كانىىىت هىىىذه  (ب)
 ترامات أخرى.الحقوق يمكن تحويلها أو فصلها عن المنش ة أو عن حقوق أو ال
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 القابلية لل هم
 ] اإلطار   [

Understandability  

 

 

أن المعلومات المتاحة فىى القىوائم الماليىة لىه صىفة قابليتهىا للفهىم بمعرفىة المسىتخدمين  :
لديهم مستوى معقول من المعرفة باألعمال و النشىاطات االقتصىادية         و  الذين

 راسة المعلومات بقدر معقول من العناية .المحاسبية كما أن لديهم الريبة فى د
 

 القدر  على السداد
 ] اإلطار [

Solvency 

 

 هى توفر النقدية فى المدى الطويل لمواجهة االلترامات المالية عندما تحل . :

  القروض القابلة للتنازل عنها   
]12[ 

Forgivable loans  

 

 استردادها تحت بروف معينة  هى القرو  التى يتعهد فيها المقر  بالتنارل عن :

  القروض المستحقة   
]40[ 

Loans  payable  

 هي الترامات مالية باستثناء العمالء قصيرة األجل حسب شروط االئتمان العادية . : 

  القروض و المديونيات  
]26[ 

Loans and receivables   

لتحديىىىد و ييىىىر هىىىى أصىىىول ماليىىىة ييىىىر مشىىىتقة ذات تىىىاريي  سىىىداد محىىىدد أو قابىىىل ل :
 متداولة فى سوق نشط فيما عدا :

األصىىول التىىى تنىىوى المنشىى ة بيعهىىا فىىورًا أو فىىى مىىدى رمنىىى قصىىير ، و التىىى تىىم  (أ)
تبويبهىىىا فىىىى هىىىذه الحالىىىة ك صىىىول محىىىتفب بهىىىا أليىىىرا  المتىىىاجرة ، و التىىىى تىىىم 

 االعتراف بها أوليًا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 بتها المنش ة على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها .األصول التى بو  (ب)

األصول التى لن يستطيع حاملها بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصىلى  (ج)
فيهىىىىا  ألسىىىىباب أخىىىىرى بخىىىىالف تىىىىدهور القىىىىدرة االئتمانيىىىىة و التىىىىى سىىىىيتم تبويبهىىىىا 

 ك صول متاحة للبيع .
مارات التىىىى تىىىم اقتناجهىىىا فىىىى مجموعىىىة وال تبىىىوب كقىىىرو  أو مىىىديونيات تلىىىك االسىىىتث

أصىىىىول  ليسىىىىت إقراضىىىىًا أو مىىىىديونيات ) مثىىىىل االسىىىىتثمارات فىىىىى إصىىىىدارات صىىىىندوق 
 استثمار أو ما شابهه( .

 
 
 

   تشغيليقطاع 
]41[ 

Operating segment 

 هو عبارة عن أحد عناصر المنش ة التي : : 
ها مصاريف ) تشارك في أنشطة تجارية قد تجنى منها إيرادات وتتكبد علي (أ)

مع عناصر أخرى بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت 
 في نفس المنش ة (.

و )ب(  تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل منتبم من قبل الرئيس المسئول عن   
في المنش ة إلتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم  التشغيليصناعة القرار 

 ييم أدائه.تخصيصها للقطا  وتق
 و)ج( تتوفر بش نها معلومات مالية منفصلة    
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ذات األغددددراض  القددددوائم الماليددددة

 العامة
 ]1 [ ]اإلطار [

General purposes Financial 

statements 

 

 

هىىى القىىوائم المعىىىدة لتلبيىىة احتياجىىىات المسىىتخدمين الىىذين ال يسىىىمأ وضىىعهم بمطالبىىىة  :
 اتهم الخاصة من المعلومات.المنش ة بإعداد تقارير مصممة الحتياج

 

 القوائم المالية المجمعة 
] 17[ ]18[     ]42[    

Consolidated financial statements  

 

الماليىىىة لمجموعىىىة تعىىىر  فيهىىىا األصىىىول وااللترامىىىات وحقىىىوق الملكيىىىة  هىىىي القىىىوائم  :
 كانىىت كمىىا لىىوالتابعىىة  وشىىركاتهاة للشىىركة األم والتىىدفقات النقديىى والمصىىروفاتوالىىدخل 

 . كيان اقتصادي واحد

 القوائم المالية المستقلة  
]17[    

Separate financial statements 

المعروضىة بمعرفىىة منشى ة والتىي يمكىىن أن تختىار فيهىا المنشىى ة هىي تلىك القىىوائم الماليىة  :
المحاسىىبة عىىن اسىىىتثماراتها فىىي منشىىى تها التابعىىة أو مشىىىروعاتها المشىىتركة أو شىىىركاتها 

 (26إما بالتكلفة أو طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )الشقيقة 
 

  القوائم المالية الدورية
]30[ 

Interim financial report  

تعنى القوائم المالية التى تحتوى إمىا علىى مجموعىة كاملىة مىن القىوائم الماليىة )كمىا ورد  :
عة مختصىرة مىن ( عر  القوائم المالية( ، أو مجمو 1بمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 القوائم المالية )كما ورد بهذا المعيار( للفترة الدورية.
 

 القيار
 ]  اإلطار  [

Measurement  

 

 

فى القوائم المالية و تبهر  بهاهو عملية تحيد القيمة النقدية للعناصر التى سيعترف  :
 بها فى الميرانية و قائمة الدخل .

 القيمة االستخدامية 
]31[   ]32[ 

Value in use  

 

حدوثها من أي أصل أو وحدة  عهى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق :
 مولدة للنقد. 

 القيمة االستردادية 
 ]اإلطار[

Realizable value 
 

مبلىل النقديىىة أو مىا فىىى حكمهىا الىىذى يمكىن الحصىىول عليىه فىىى الوقىت الحاضىىر مقابىىل  :
 بيع األصل بالطريقة العادية .

   االسترداديةالقيمة 
]32[ 

Recoverable amount  

 هى صافى القيمة البيعية لألصل أو قيمته فى االستخدام أيهما أكبر . :

القيمددددة االسددددتردادية ل صددددل أو 
 للوحد  المولد  للنقد  

]31[ 
Recoverable amount of an asset or 

cash –generating unit  

 اليف البيع أو قيمته االستخدامية  أيهما أكبر .هى قيمته العادلة ناقصًا تك :

 القيمة اإليجارية  
]20[ 

Lease payment 

هى القيمة المتفق عليها فى العقىد ، والتىى يلتىرم المسىت جر ب دائهىا إلىى المىججر مقابىل  :
 الحق فى إستخدام األصل المججر ت جيرًا تمويليًا.
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  القيمة التخريدية 
]10[  

Residual value  

حاليىًا نتيجىة الىتخل  مىن األصىل لىو كىىان هىى صىافى القيمىة المتوقىع الحصىول عليهىا  :
بعىىد خصىىم تكىىاليف بحالتىىه المتوقىىع أن يكىىون عليهىىا فىىى نهايىىة عمىىره اإلنتىىاجي المقىىدر  

 التخل  منه.
 القيمة الحالية

 ]   اإلطار [
Present value 

 

 

 ضمنة المستقبلية المتوقعة هى القيمة الحالية المخصومة لصافى التدفقات النقدي :
 النشاط العادى للمنش ة .

لمزايددا القيمددة الحاليددة االكتواريددة 
 المتعهد بها  التقاعد

]21[ 

Actuarial present value of promised 

retirement benefits  

 

هي القيم الحالية للمبالل المتوقع سدادها بواسطة نبام مرايا التقاعد للعاملين الحاليين  :
 لسابقين عن خدمات أديت بالفعل.وا

القيمددددة الحاليددددة اللتددددزام المزايددددا 
 المحدد    

]38[ 
The present value of a defined 

benefit obligation  

 

هىى القيمىىة الحاليىة للىىدفعات المسىتقبلية المتوقعىىة المطلوبىة لتسىىوية االلتىرام النىىاجم عىىن  :
 ون خصم أية أصول للنبام.خدمة العامل فى الفترات الحالية و السابقة بد

 القيمة الدفترية :  
]10[  ]31[  ]34[  ]35[ 

Carrying amount  

 

 

بعىد خصىم مجمىع  قائمىة المركىر المىالىفىى  الثابىت هى القيمة التى يبهىر بهىا األصىل :
 قيمته.فى  خسائر االضمحاللومجمع  الخا  به اإلهالك

 القيمة الدفترية  
]23[  

Carrying amount 

بعىىىد خصىىىم مجمىىىع  قائمىىىة المركىىىر المىىىالىالقيمىىىة التىىىى يبهىىىر فيهىىىا األصىىىل فىىىى  هىىىى :
 .ضمحالل االاالستهالك الخا  به ومجمع الخسارة الناتجة عن 

 
   العادلةالقيمة 

]39[  
Fair Value 

 

هىىي القيمىىة التىىي يىىتم بموجبهىىا تبىىادل أصىىل أو التىىرام بىىين أطىىراف رايبىىين فىىي التعامىىل  :
 ويتعاملون بإرادة حرة.وعلى بينة من الحقائق 

 القيمة العادلة  
]2[ ]10[  ]11[  ]12[  
]13[ ]23[  ]25[  ]26[  
]29[  ]31[  ]32[  ]34[  
]35[  ]37[  ]38[  ]45[            

  Fair value   

أصل أو دفعه لنقل الترام في معاملة منبمة  من بيع السعر الذى يتم استالمه هي  :
 في تاريي القياس . بين المشاركين في السوق

   القيمة القابلة لإلهالك 
]10[   ]31[ 

Depreciable amount  

 

 

أو أى قيمىىة أخىىرى بديلىىة للتكلفىىة فىىى القىىوائم الماليىىة ناقصىىًا  الثابىىت هىىى تكلفىىة األصىىل :
 .أو القيمة المتبقية له في نهاية عمره اإلنتاجى المقدرالقيمة التخريدية له 
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   دادلالستر القيمة القابلة 
]10[ 

Recoverable  amount  

 

هىىىىى القيمىىىىة العادلىىىىة لألصىىىىل )مخصىىىىومًا منهىىىىا التكىىىىاليف الالرمىىىىة للبيىىىىع( ، أو قيمتىىىىه  :
 اإلستخدامية أيهما أكبر.

 

 القيمة القابلة لالستهالك  
]23[ 

Depreciable amount  

 

 

ماليىة ناقصىًا هى تكلفىة األصىل ، أو أى قيمىة أخىرى بديلىة للتكلفىة مدرجىة فىى القىوائم ال :
 القيمة المتبقية له .

 القيمة المتبقية  
]23[ 

 
Residual value  

هىىى صىىافى القيمىىة المتوقىىىع الحصىىول عليهىىا فىىى نهايىىىة العمىىر اإلنتىىاجى لألصىىل بعىىىد  :
خصم تكاليف التخل  منه إذا كان األصل فى العمر و الحالة المتوقعىة لىه فىى نهايىة 

 العمر اإلنتاجى له .
 

 هة نار المنش  القيمة من وج
]10[    ]32[ 

Entity specific value 

 

   

هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التىى تتوقىع منشى ة أن تحصىل عليهىا مىن االسىتخدام  :
المستمر ألصىل ومىن التصىرف فيىه  فىى نهايىة عمىره اإلنتىاجى  المقىدر أو التىى تتوقىع 

 .أن تتحملها عند تسوية الترام
 

 الكيان المستقل
]43[ 

Separate vehicle 

 
 

هو أي كيان مالى منفصل ويحدد بما في ذلك شركات الواقع بغ  النبر عما إذا  : 
 كان لذلك الكيان شخصية قانونية من عدمه .

 ما فى حكم النقدية   
]4[ 

Cash equivalents  

 

 
 
 

ى مبالل هي االستثمارات قصيرة األجل وعالية السيولة والتي يمكن تحويلها بسهولة إل :
 نقدية محددة ، والتي يكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئياًل.

 متوقا   
]29[  ] 32[ 

Probable 

 

 

 يعنى هذا المصطلأ أن إمكانية وقو  الحدث أكبر من نسبة عدم وقوعه. :

  المجموعة 

]13[ ]42[ 
Group 

 و كل الشركات التابعة لها. األمهي الشركة  :

    الحيوية مجموعة  األصول
]35[ 

Group of biological assets 

 هى مجموعة من الحيوانات أو النباتات المتماثلة الحية . :
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 المجموعة الجارى التخلدص مندها             

]32[  
Disposal group 

مجموعة األصول المرمع التصرف فيها بطريق البيع أو يير ذلك ،مجتمعة كمجموعة  :
االلترامىات المتصىلة مباشىرة بتلىك األصىول التىى مىن المرمىع نقىل  فى صفقة واحدة ، و

ملكيتهىىا فىىى الصىىفقة ، و قىىد تتضىىمن المجموعىىة شىىهرة تىىم الحصىىول عليهىىا مىىن تجميىىع 
األعمىىىال ، وذلىىىك إذا كانىىىت المجموعىىىة المعنيىىىة عبىىىارة عىىىن وحىىىدة مولىىىدة للنقىىىد  و تىىىم 

محاسىبة المصىىرى تخصىي  الشىهرة لهىىا طبقىًا للشىىروط المنصىو  عليهىىا فىى معيىىار ال
( " اضىىىمحالل قيمىىىة األصىىىول" ، أو إذا كانىىىت عمليىىىة داخىىىل الوحىىىدة المولىىىدة 31رقىىىم )
 للنقد.

 
 مخاطر األسعار األخرى

]40[ 
Other price risk 

 

 

لىىألداة الماليىة أو تذبىذب التىىدفقات النقديىة المسىىتقبلية العادلىة هىى خطىر تذبىىذب القيمىة  :
تلىك الناتجىة عىن الخطىر مىن سىعر الفائىدة  منها بسبب تغيرات سعر السوق ) بخىالف

 .أو الخطر من العملة (

 مخاطر االئتمان
]40[ 
 

Credit risk 

 

خطر تسبب أحد أطراف أداة مالية فىى خسىارة ماليىة لطىرف رخىر نتيجىة فشىله فىى  هى :
 تنفيذ تعهداته .

 مخاطر الت مين   
]37[         

Insurance risk  

التىىىىى تنتقىىىىل مىىىىن حامىىىىل الوثيقىىىىة إلىىىىى -طر الماليىىىىة بخىىىىالف المخىىىىا –المخىىىىاطر هىىىىى  :
 مصدرها.

 مخاطر السوق
]40[ 
 

Market risk 

 

 

ذبىذب التىدفقات النقديىة المسىىتقبلية تهىى خطىر تذبىذب القيمىة العاديىة لىىألداة الماليىة أو  :
منهىا بسىىبب تغيىىرات سىىعر السىىوق . و تتكىون مخىىاطر السىىوق مىىن ثالثىىىة مخىىاطر   : 

 ر سعر الفائدة و مخاطر األسعار األخرى.خاطمهى مخاطر العملة و 
 

 مخاطر السيولة
]40[ 
 

Liquidity risk 

 

لتراماتها الماليىة إهى خطر تعر  المنش ة لصعوبات فى مواجهة تعهداتها المرتبطة ب :
. 

 مخاطر عدم األداء
] 45 [  

Nonperformance risk 

 

. وتشمل مخاطر عدم األداء  الوفاء بااللترامبالخطر المتمثل في أال تقوم المنش ة  :
 على سبيل المثال ال الحصر مخاطر إئتمان المنش ة

 مخاطر العملة
]40[ 

Currency risk 

 

 

 

قدية المستقبلية ة المالية أو تذبذب التدفقات النهى خطر تذبذب القيمة العادلة لألدا :
 . منها بسبب التغيرات فى أسعار العمالت األجنبية المستقبلية

الخطىىر الناشىىئ عىىن تغيىىر مسىىتقبلى محتمىىل علىىى واحىىد أو أكثىىر مىىن : معىىدل فائىىدة  : المالية   المخاطر
أو سعر أداة مالية ، أو سعر سلعة ، أو سىعر الصىرف األجنبىى ، أو جىداول  ،محدد



 قائمة تعريف مصطلحات                                                                              
 2015 معايير المحاسبة المصرية

 ق.ت.م - 35  

]37[   
Financial risk 

 
     

أو مجشىىر اإلئتمىىان أو  ،و مجشىىرات األسىىعار أو المعىىدالت ، أو التصىىنيف اإلئتمىىانى
ر ذلىىك مىىن المتغيىىرات ، شىىريطة أنىىه فىىى حالىىة مىىا إذا كىىان المتغيىىر ييىىر مىىالى أال ييىى

 يكون المتغير خاصًا ب ى من طرفى العقد .
 

 مخاطر سعر ال ائد 
]40[ 

Interest rate risk  

 

 

 

هىىى خطىىر تذبىىذب القيمىىة العادلىىة لىىألداة الماليىىة أو تذبىىذب التىىدفقات النقديىىة المسىىتقبلية  :
 ات فى أسعار الفائدة بالسوق .منها بسبب التغير 

 المخزون  
]2[ 

Inventories  

 هو أصل: :

 محتفب به بغر  البيع ضمن النشاط العادى للمنش ة.  (أ)

 أو )ب( فى مرحلة اإلنتاج ليصبأ قاباًل للبيع. 
أو )ج( فى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل اإلنتاج أو فى  تقديم 

 الخدمات.
 

   المخصص
]28[ 

Provision  

 وال المقدار. التوقيتهو الترام يير محدد  :

 خالتدالم
]45[ 

Inputs  

االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركون فىي السىوق عنىد تسىعير األصىل أو االلتىرام  :
 ، بما في ذلك التوقعات حول المخاطر مثل ما يلى :

لعادلىة ) مثىل المخاطر المت صلة في أسىلوب تقيىيم محىدد يسىتخدم لقيىاس القيمىة ا (أ)
 نموذج التسعير (.

 و)ب( المخاطر المت صلة في مدخالت أسلوب التقييم .
 قد تكون المدخالت ملحوبة أو يير ملحوبة .

المدخالت التي يدتم معايرتهدا فدي 
 السوق

]45[ 
Market corroborated  inputs 

لحوبىىة ذات المىدخالت المسىتمدة أساسىًا مىن أو التىىي يىتم معايرتهىا ببيانىات السىوق الم :
 العالقة المرتبطة بطرق أخرى .

 المدخالت الملحواة 
]45[ 

Observable   inputs 

عمومىًا المدخالت التي يتم صيايتها باستخدام بيانات السوق مثل المعلومات المتىوفرة  :
حىىىول األحىىىداث أو المعىىىامالت الفعليىىىة التىىىي تعكىىىس االفتراضىىىات  التىىىي سيسىىىتخدمها 

 تسعير األصل أو االلترام . المشاركون في السوق عند
 

 المدخالت  غير الملحواة 
]45[ 

Unobservable    inputs 

المىىىدخالت التىىىي ال تتىىىوافر لهىىىا بيانىىىات سىىىوق والتىىىي يىىىتم صىىىنعها  باسىىىتخدام أفضىىىل  :
المعلومات المتوفرة بخصو  االفتراضات التىي قىد يسىتخدمها المشىاركون فىي السىوق 

 عند تسعير األصل أو االلترام .
 

 (1مدخالت المستوى )
]45[ 

األسىىعار المعلنىىة ) ييىىر المعدلىىة( فىىي األسىىواق النشىىطة ألصىىول أو الترامىىات مماثلىىة  :
 والتي يمكن للمنش ة الوصول إليها في تاريي القياس .
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Level 1 inputs 
 (2مدخالت المستوى )

]45[ 
Level 2 inputs 

والتىىي تعتبىىر ملحوبىىة  (1) المىىدخالت عىىدا األسىىعار المعلنىىة المتضىىمنة فىىي المسىىتوى :
 لألصل او االلترام إما بشكل مباشر أو يير مباشر .

 (3مدخالت المستوى )
]45[ 

Level 3  inputs 

 المدخالت يير الملحوبة لألصل أو االلترام . :

 المركز المالى 
 ]  اإلطار  [

Financial position  

 

 

 

 

الملكيىىة للمنشىى ة كمىىا هىىى مدرجىىة هىىو العالقىىة مىىا بىىين األصىىول و االلترامىىات وحقىىوق  :
 بالميرانية .

 الخدمة    مزايا إنهاء
]38[ 

Termination benefits 

 

 هى مرايا العاملين المستحقة نتيجة إما : :
 لقرار المنش ة بإنهاء خدمة عامل قبل تاريي التقاعد العادى . (أ)

 .هذه المراياأو )ب( لقرار العامل بقبول ترك العمل االختيارى مقابل  

    المزايا بعد إنتهاء الخدمة
]38[ 

Post - employment  benefits  

 هى مرايا العاملين ) عدا مرايا إنهاء الخدمة ( المستحقة بعد إكمال فترة  الخدمة . :

 مزايا المكتسبة ال
]21[ 

Vested benefits 

 

ار خدمة هي المرايا التي يكون حق اكتسابها طبقا لنبم التقاعد يير مشروط باستمر  :
 العامل.

    مزايا العاملين
]38[ 

Employee benefits  

 

 المنش ة مقابل الخدمة التى يقدمها العاملون. تمنحههى كافة أشكال المقابل الذى  :

    مزايا العاملين قصير  األجل
]38[ 

Short – term employee benefits  

ى تصىىبأ مسىىتحقة بكاملهىىا خىىالل هىىى مرايىىا العىىاملين ) عىىدا مرايىىا إنهىىاء الخدمىىة ( التىى :
 شهرًا بعد نهاية الفترة التى يقوم خاللها العاملون بتقديم الخدمة . 12

مزايددددا العدددداملين األخددددرى طويلددددة 
 األجل   

]38[ 

Other long – term employee benefits  

 هى مرايا العىاملين ) عىدا مرايىا مىا بعىد انتهىاء الخدمىة و مرايىا إنهىاء الخدمىة( التىى ال :
شىىهرًا بعىىد نهايىىة الفتىىرة التىىى يقىىدم فيهىىا العىىاملين  12تصىىبأ مسىىتحقة بكاملهىىا خىىالل 

 خدماتهم .

 المزايا الم مونة  
]37[         

Guaranteed benefits  

المىدفوعات أو المرايىىا األخىىرى التىى يكىىون لحامىىل الوثيقىىة أو مسىتثمر بعينىىه حىىق ييىىر  :
 عاقدى لمصدر العقد.مشروط فيها ، مع عدم الخضو  ألية تحفب ت

 المساعدات الحكومية   
]12[         

Government assistance 

هي كل إجراء حكومي يهدف إلى منأ مرايا اقتصىادية معينىة إلىى منشى ة أو مجموعىة  :
 من المنش ت طبقًا لمعايير معينة.

 
 حق االستفادة من هذا النبام. هم األعضاء في نبام التقاعد وييرهم ممن لهم : المشتركون
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]21[ 
Participants 

 

 المشاركون في السوق 
]45[ 

Market Participants 

 

البىىائعون والمشىىترون فىىي السىىوق األساسىىى ) أو السىىوق األكثىىر إيجابيىىة ( لألصىىل أو  : 
 االلترام ، الذين يتمتعون بكافة الخصائ  التالية :

ًا ذات عالقىة كمىا االستقاللية عن بعضهم الىبع  ، أي الىذين ال يعتبىرون أطرافى (أ)
( ، علىىىى الىىىريم مىىىن أنىىىه يمكىىىن 15هىىىو محىىىدد فىىىي معيىىىار المحاسىىىبة المصىىىرى )

العادلىة  القيمىةاستخدام السعر في معاملىة الطىرف ذي العالقىة كمىدخالت لقيىاس 
 إن كانت المنش ة تمتلك دلياًل على أن المعاملة قد أبرمت وفقًا لشروط السوق.

ولىىة متعلقىىة باألصىىل أو االلتىىرام والمعاملىىة سىىعة الدرايىىة وامىىتالك قىىدرات فهىىم معق  (ب)
المتوفرة من خالل بذل الجهىود الكافيىة التىي تقتضىيها باستخدام  كافة المعلومات 

 العادات واألعراف .

 )ج( القدرة على ابرام المعاملة لألصل أو االلترام
أو  )د( الريبة في ابىرام معاملىة لألصىل أو االلتىرام . اى امىتالك الحىافر دون اإلجبىار

 االضطرار للقيام بذلك .
  المالية   المشتقة

]26[ 

Derivatives   

هىى أدوات ماليىة أو أيىة عقىود أخىرى تقىع ضىىىمن نطىىاق هىذا المعيىار ) راجىع الفقىىرات  :
 "( وتتضمن كل الخصائ  الثالث التالىية :7" إلى "2من "

معينىة أو سىعر  تتغير قيمتها وفقًا للتغير فى سعر فائدة معين أو سعر أداة مالية (أ)
سلعة أولية أو سعر صرف عمله أو مجشر أسعار أو معىدالت تصىنيف ائتمىانى 
أو مجشىىىر ائتمىىىانى أو أيىىىة متغيىىىرات أخىىىرى  بشىىىرط أنىىىه فىىىى حالىىىة المتغيىىىر ييىىىر 
المالى ، يجب أال يكون هذا المتغير خاصًا ب حىد أطىراف العقىد )يطلىق عليىه فىى 

 بع  األحيان مضمون العقد( .
ب صىىىافى اسىىىتثمار أولىىىى أو تتطلىىىب صىىىافى اسىىىتثمار أولىىىى أقىىىل مىىىن و )ب( ال تتطلىىى

المطلىىوب ألنىىوا  أخىىرى مىىن العقىىود التىىى يتوقىىع أن تتىى ثر تىى ثرًا ممىىاثاًل بىىالتغيرات  
 فى عوامل السوق .

 و )ج(  يتم تسويتها فى تاريي مستقبلى .
  المشروع المشترك  

 ] 43[ 
Joint venture  

 

 

على صىافى  حقوقسيطرة مشتركة فيه راف الذين لديهم ترتيب تعاقدى يكون لألطهو  :
 . أصول الترتيب 

  المشغل المشترك  
] 43[ 

Joint operator  

 

 

 هو طرف في عملية مشتركة ولديه سيطرة مشتركة على هذه العملية . :

 المصداقية
 ]  اإلطار  [

Reliability 

ء الهامة و التحير و كان تتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من األخطا :
بإمكان المستخدمين االعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر 

 عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه .
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 المصرو ات

 ]اإلطار [
Expenses 

 

 

هى نقصان فى المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات خارجة  :
د الترامات مما ينش  عنه نقصان فى حق الملكية عدا أو نق  فى األصول أو تكب

 تلك المتعلقة بالتوريعات إلى أصحاب المنش ة .
 األثر المضاد للتخفيض

]22[ 
Antidilution  
 
 
 

هو الريادة في نصيب السهم في األرباح أو النق  في نصيب السهم من الخسارة  :
تم تحويلها وأن خيارات  )البيع  والناشئة عن افترا  أن األدوات القابلة للتحويل قد

/ الشراء( قد تم استخدامها وأن األسهم المحتملة قد تم إصدارها مع تحقق الشروط 
 الخاصة بها. 

 

 معامالت األطراف ذوى العالقة  
]15[ 

Related party transactions  

: 

 
عىىن هىىى تبىىادل المىىوارد أو الخىىدمات أو االلترامىىات فيمىىا بىىين األطىىراف بغىى  النبىىر 

 وجود مقابل تم تحميله لهذا التبادل.

المعامالت القائمة على مدفوعات 
  مبينة على أسهم والمسدد  نقًدا 

]39[ 

Cash – settled share – based payment 

transactions  

المعاملة القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم التي تشتري بموجبها المنش ة سىلًعا أو  :
لهىا اللتىرام بتحويىل أمىوال نقديىة أو أيىة أصىول أخىرى إلىى مىورد خدمات عن طريق تحم

على أسىاس سىعر )قيمىة( أسىهم المنشى ة أو  تحسبتلك السلع أو الخدمات نبير مبالل 
 .فيهاييرها من أدوات حقوق الملكية 

المعامالت القائمة على مدفوعات 
مبنيددة علددى أسددهم والمسدددد  فددي 

  شكل أسهم 
]39[ 

Equity- settled share-based payment 

transactions  

المعاملة القائمة على مدفوعات مبنيىة علىى أسىهم والتىي تتلقىى المنشى ة بمقتضىاها سىلًعا  :
أو خدمات في مقابل أدوات حقوق ملكية في المنش ة )بمىا فىي ذلىك األسىهم أو خيىارات 

 االكتتاب في أسهم(.

 المعامالت المتوقعة  
]26[ 

Forecast transactions  

 

 هى معامالت يير مجيدة بارتباط و لكن متوقع حدوثها مستقباًل . :

 المعامالت المنامة  
]45[ 

Orderly  transactions  

 

المعاملىىىة التىىىي تتحمىىىل مخىىىاطر السىىىوق لفتىىىرة مىىىن الىىىرمن قبىىىل تىىىاريي القيىىىاس للسىىىماح  : 
ثلىىة ، باألنشىىطة التسىىويقية المعتىىادة للمعىىامالت التىىي تتضىىمن أصىىول أو الترامىىات مما

وهىىى ليسىىىت معاملىىة جبريىىىة ) علىىى سىىىبيل المثىىال ، تصىىىفية إجباريىىة أو البيىىىع بسىىىبب 
 ضائقة مالية (.

 
  معايير المحاسبة المصرية

]1[ 
Egyptian accounting standards  

 

هىىى تلىىك المعىىايير والتفسىىيرات التىىى تسىىتخدم فىىى إعىىداد القىىوائم الماليىىة واإليضىىاحات   :
 ت المحاسبية لبنود تلك القوائم.المتممة لها وفى المعالجا

هو معدل الفائدة الذى يستخدمه المججر لحساب القيمة اإليجاريىة و ثمىن الشىراء وهىو  :معددددل العائدددد النددداتد مدددن العقدددد 
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 اإليجارى  
]20[ 

The interest rate implicit in the lease  

 

 

ة المىىال المىججر عنىىد الىذى يجعىل القيمىىة الحاليىة إلجمىىالى القيمىة التعاقديىة تسىىاوى قيمى
 بدء سريان العقد .

 معدل ال ائد  ال على  
]26[ 

Effective interest rate  

 

هىو المعىىدل الىدقيق الىىذى يسىىتخدم لخصىم الىىدفعات النقديىىة المسىتقبلية المتوقىىع سىىدادها  :
تحصىىيلها خىىالل العمىىر المتوقىىع لىىألداة الماليىىة ) أو فتىىرة رمنيىىة أقىىل إذا كىىان ذلىىك  أو

تحديىىد القيمىىة الحاليىىة ألصىىل مىىالى  أو التىىرام مىىالى . و عنىىد حسىىاب معىىدل مناسىىبًا( ل
الفائىىىدة الفعلىىىى  ، علىىىى المنشىىى ة تقىىىدير التىىىدفقات النقديىىىة باألخىىىذ فىىىى االعتبىىىار جميىىىع 
     شىىروط عقىىد األداة الماليىىة ) علىىى سىىبيل المثىىال الىىدفعات المقدمىىة و حىىق االسىىتدعاء

       تبىىىىار خسىىىىائر االئتمىىىىان المسىىىىتقبلية ، و أى حىىىىق خيىىىىار مشىىىىابه( و ال ت خىىىىذ فىىىىى االع
و تتضىىمن طريقىىة الحسىىاب كافىىة األتعىىاب و المىىدفوعات أو المقبوضىىات مىىن أطىىراف 
العقد و التى تعتبر جىرءًا مىن معىدل الفائىدة الفعلىى ) راجىع معيىار المحاسىبة المصىرى 

( (،  كمىىا تتضىىىمن تكلفىىة المعاملىىة و أيىىىة عىىالوات أو خصىىومات . وهنىىىاك 11رقىىم )
تىىىرا  ضىىىمنى بامكانيىىىة تقىىىدير التىىىدفقات النقديىىىة و العمىىىر المتوقىىىع لمجموعىىىة مىىىن اف

األدوات المالية المتشابهة بصورة يعتمد عليها ، ومع ذلك ففى الحاالت النىادرة عنىدما 
ال يمكىىىن تقىىىديرهما بصىىىورة يعتمىىىد عليىىىه ، فعلىىىى المنشىىى ة اسىىىتخدام التىىىدفقات النقديىىىة 

عقىىىد األداة الماليىىىة ) أو مجموعىىىة مىىىن األدوات التعاقديىىىة علىىىى مىىىدار العمىىىر الكامىىىل ل
 المالية( .

 
 معيد الت مين الصادر   

]37[         
Cedant  

 

 حامل وثيقة الت مين فى عقد إعادة الت مين . :

 المقابل المحتمل
] 29  [ 

Contingent consideration  

 

 

 

قىوق ملكيىة إلىى المىالك هو عدم الترام المنش ة المقتنية في تحويل أصول إضىافية أو ح :
المنشىىى ة المقتنىىاه إذا وفقىىىت السىىابقين للمنشىى ة المقتنىىىاه كجىىرء مىىن تبىىىادل السىىلطة علىىى 

أحىىداث مسىىتقبلية محىىددة ومىىع هىىذا فىىإن المقابىىل المحتمىىل قىىد يعطىىى المنشىى ة المقتنيىىة 
 الحق في استرداد المقابل السابق تحويله إذا تحققت شروط معينة .

 
 المالءمة 

 ]  اإلطار [
Relevance 

 

 

 

تكىىىىىون المعلومىىىىىات مالئمىىىىىة عنىىىىىدما تىىىىىجثر علىىىىىى القىىىىىرارات االقتصىىىىىادية للمسىىىىىتخدمين  :
بمسىىاعدتهم فىىى تقيىىيم األحىىداث الماضىىية و الحاضىىرة و المسىىتقبلية أو عنىىدما تجكىىد أو 

 تصحأ تقييماتهم الماضية.
 

 المالك
] 1  [ 

Owners  

 

 

 

 هم أصحاب األدوات المبوبة كحقوق ملكية. :
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 ة التكاليف باإليرادات مقابل
 ]اإلطار[

Matching of costs with revenues 

يىىتم االعتىىراف بالمصىىروفات فىىى قائمىىة الىىدخل علىىى أسىىاس أن هنىىاك ارتبىىىاط  و فيهىىا  :
مباشر بين التكاليف المتكبدة و اكتساب بنود محىددة مىن الىدخل و هىذا اإلجىراء الىذى 

، يتضىىىىمن االعتىىىىراف المتىىىىىرامن أو يشىىىىار إليىىىىه عامىىىىة بمقابلىىىىة التكىىىىاليف بىىىىاإليرادات 
المجتمىىىع بىىىاإليرادات و المصىىىروفات التىىىى تنشىىى  مباشىىىرة و بشىىىكل مشىىىترك مىىىن نفىىىس 
العمليىات الماليىة أو األحىىداث األخىرى . فيعتىىرف مىثاًل بمختلىىف عناصىر المصىىروفات 
التىى تشىكل تكلفىة البضىاعة المباعىة فىى نفىس الوقىت الىذى يعتىرف فيىه بالىدخل النىاتج 

عة . ولكىىىىن تطبيىىىىق مفهىىىىوم المقابلىىىىة تحىىىىت هىىىىذا اإلطىىىىار ال يسىىىىمأ عىىىىن بيىىىىع البضىىىىا
 باالعتراف ببنود فى الميرانية ال تحقق تعريف األصول أو االلترامات .

 المكاسب
 ]اإلطار[

Gains 

 

 

 

هى الريادات فى المنافع االقتصادية وعلى هذا فإنهىا ليسىت مختلفىة عىن اإليىرادات فىى  :
 طبيعتها .

 المكون اإليداعى   
]37[         

Deposit component  

 

 

(  و 26المحاسىبة المصىرى رقىم ) طبقًا لمعيارمكون تعاقدى ال تتم معاملته كمشتقات  :
( إذا كىىىان عبىىىارة عىىىن أداة 26لكنىىىه يقىىىع فىىىى نطىىىاق معيىىىار المحاسىىىبة المصىىىرى رقىىىم )

 مستقلة .

 المنح الحكومية  
]12[ ] 35[ 

Government grants  

 

ميىىة فىىى صىىورة تحويىىل مىىوارد اقتصىىادية لمنشىى ة معينىىة فىىى مقابىىل هىىى مسىىاعدات حكو  :
الترام تلك المنش ة بتنفيذ شروط معينة تتعلىق باألنشىطة التىى تمارسىها سىواء كىان ذلىك 
االلترام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم االلترام بىه فىى فتىرة سىابقة ، ويسىتثنى مىن 

د قيمىىة لهىىا ، وكىىذلك المعىىامالت مىىع ذلىىك المسىىاعدات الحكوميىىة التىىى ال يمكىىن تحديىى
 . التجارية العادية للمنش ة الحكومة التى ال يمكن تمييرها عن المعامالت 

 
 المنح المرتبطة ب صول  

]12[ 

Grants related to assets 

تشمل المنأ الحكومية التى يكون شرطها األساسى قيام المنش ة  بشراء أو إنشاء أو  :
جل بهذه المنحة ، وقد تتضمن الشروط اإلضافية الملحقة اقتناء أصول طويلة األ

بالمنحة تحديد موقع هذه األصول أو الفترة الرمنية التى تحصل خاللها على األصل 
 أو التى تحتفب خاللها بذلك األصل.

 
 المنح المرتبطة بالدخل  

]12[ 

Grants related to income  
 

 رتبطة ب صول وتشمل ما تقدمه الدولة من منأ خالف الم :

    االستثماريةالمنش   
]42[ 

Investment Entity 

 

 هي المنش ة التي : :
تحصىىىىل علىىىىى أمىىىىوال مىىىىن مسىىىىتثمر أو أكثىىىىر بغىىىىر  تقىىىىديم خىىىىدمات إدارة  (أ)

 االستثمار لهذا المستثمر أو هجالء المستثمرين .

تعلىىن إلىىى مسىىتثمرها أو مسىىتثمريها أن يىىر  نشىىاطها هىىو اسىىتثمار األمىىوال و)ب(   
ط مىىن أجىل العوائىىد مىىن الريىادة الرأسىىمالية فىىي هىذه االسىىتثمارات أو الىىدخل فقى
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 منها أو كليهما .
 و)ج( تقيس وتقيم أداء جميع استثماراتها على أساس القيمة العادلة .  
 

 المنش   األم   
]42[ 

Parent  

 

 

 منش ة تسيطر على واحدة أو أكثر من المنش ت األخرى . :

 المنش   التابعة  
]29[ 

Subsidiary 

 

 

 

هىىى أيىىة منشىى ة و يشىىمل ذلىىك أيىىة منشىى ة فرديىىة مثىىل شىىركة التضىىامن و التىىى تخضىىع  :
 لسيطرة منش ة أخرى تعرف بالمنش ة األم .

 المنش   المعد  للقوائم المالية 
]29[ 

Reporting Entity 

 هىىىى منشىىى ة يوجىىىد مسىىىتخدمون لقوائمهىىىا الماليىىىة و يعتمىىىدون علىىىى هىىىذه القىىىوائم المعىىىدة :
أليىرا  عامىة وذلىىك مىن أجىل معلومىىات قىد تمثىل فائىىدة لهىم عنىد اتخىىاذ قىرارات بشىى ن 
توريع الموارد وقد تكون منش ة منفردة أو مجموعة تتضىمن شىركة أم و جميىع شىركاتها 

 التابعة .
 
 

  المقتناهالمنش   
]29[ 

Acquire  

عليهىا فىي عمليىة نشاط أو أنشطة األعمال التي تحصل المنش ة المقتنية علىى السىيطرة  :
 تجميع األعمال.

 
 

  

  المقتنية المنش   
]29[ 

Acquirer  
 

 هي المنش ة التي تحصل على السيطرة على المنش ة المقتناه. :

 المنش   ذات الهيكل الخاص 
]44[ 

Structured  entity 

 المنش ة التي لها تصميمًا خاصًا بحيث ال تكون حقىوق التصىويت أو الحقىوق المشىابهة :
هي العامل المهيمن في تحديد من يسيطر على المنش ة ، كما هو الخىال عنىدما تكىون 

فقىىط فىىي حىىين يىىتم توجيىىه األنشىىطة ذات العالقىىة  داريىىةحقىىوق التصىىويت تتعلىىق بمهىىام إ
 من خالل الترتيبات التعاقدية .

 " معلومات إضافية حول المنش ت المنبمة.24" إلى "أت22وتوفر الفقرات "أت
 

  العالقة بالحكومةذات المنش   
]15[ 

Government related   entity 
 

 هى المنش ة التى للحكومة عليها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مجثر . :
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 المن عة االقتصادية المستقبلية 
 ]اإلطار[

Future economic benefit 

 

 

 

ات نقديىة و فىى تحقيىق تىدفق –بشىكل مباشىر أو ييىر مباشىر  –هى إمكانية المسىاهمة  :
مىا فىىى حكمهىا إلىىى المنشى ة . ويمكىىن أن تكىون كىىذلك لمشىاركتها فىىى العمليىة اإلنتاجيىىة 
كجرء من النشاطات التشغيلية للمنش ة . كما يمكن أن ت خىذ شىكل القابليىة للتحىول إلىى 
نقدية أو ما فى حكمها أو القدرة على تخفي  التدفقات النقدية الخارجىة ، مثلمىا تىجدى 

 تخفي  تكاليف اإلنتاج. إلىبديلة طريقة تصنيع 
 منهد التكل ة  

]45[ 
Cost approach 

 

 أسىلوب التقيىىيم الىذى يعكىىس المبلىل المطلىىوب حاليىًا إلسىىتبدال الطاقىة اإلنتاجيىىة لألصىىل  :
 ) يشار إليه عادة بتكلفة االستبدال الحالية ( .

 منهد الدخل  
]45[ 

Income approach 

 

ل المبالل المستقبلية ) على سبيل المثىال ، التىدفقات النقديىة أو أساليب التقييم التي تحو  :
الدخل والمصاريف( إلى مبلىل جىارى وحيىد ) أي مخصىوم (. ويىتم تحديىد قيىاس القيمىة 
العادلىة علىى أسىاس القيمىة المشىار إليهىا فىي توقعىات السىوق الحاليىة حىول تلىك المبىالل 

 المستقبلية .
 

 منهد السوق  
]45[ 

Market approach 

 

أسلوب تقييم يستخدم األسعار والمعلومىات األخىرى ذات الصىلة الناتجىة عىن معىامالت  :
أو مجموعىىة أصىىول و الترامىىات مطابقىىة أو  تالسىىوق التىىي تتضىىمن أصىىول أو الترامىىا

 قابلة للمقارنة ) أي مماثلة( مثل مجسسة األعمال .
 

   النشاط األجنبى
]13[ 

Foreign operation 

 

التىى  للمنشى ة -تابعىة أو شىقيقة أو مشىرو  مشىترك أو فىر  ل فىى شىركة يتمثى كيان وه :
المنشى ة التىى تقىع فيىه  بلدالوتقع أنشطته فى بلد رخر بخالف  -تعر  قوائمها المالية 

أنشطته بعملة تختلف عن العملىة التىى تعىر   أو  يمارس التى تعر  قوائمها المالية
 .بها تلك القوائم

 
 نشاط األعمال  

]29[ 
Business 

 
 
 

 هو مجموعة متكاملة من األنشطة التى تجدى و األصول التى تدار بغر  تقديم : :
 عائد للمستثمرين. (أ)

أو)ب( تكلفىىة أقىىل أو منىىافع اقتصىىادية مباشىىرة و بالتناسىىب لصىىالأ حملىىة  وثىىائق 
 الت مين أو  المشاركين فيها .

 

    النشاط الزراعى
]35[ 

Agricultural activity 

 

 

ذى يدار بواسطة منش ة للتحويل الحيوي لألصول الحيوية إلى منتجات لغر  هو ال :
 البيع أو إلى إنتاج رراعى أو إلى أصول حيوية إضافية.

 نام االشتراك المحدد 
]21[ 

Defined contribution plans  
 

هي نبم تدفع بموجبها مبالل مرايا تقاعد تحدد بمقدار االشتراك في "صندوق التقاعد"  :
 إلضافة على عائد استثمار أمواله. با
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    نام االشتراك المحدد
]38[ 

Defined contribution plans  

هىىى نبىىم المرايىىا لمىىا بعىىد انتهىىاء الخدمىىة والتىىى تقىىوم المنشىى ة بموجبهىىا بىىدفع اشىىتراكات  :
ثابتىىة فىىى منشىى ة منفصىىلة )صىىندوق( و ال يكىىون عليهىىا التىىرام قىىانونى أو ضىىمنى لىىدفع 

راكات إذا لىىم يكىىن الصىىندوق محتفبىىًا ب صىىول كافيىىة لىىدفع كافىىة مرايىىا مريىىد مىىن االشىىت
 العاملين المتعلقة بخدمتهم فى الفترات الحالية و السابقة .

 
 

 نام مزايا التقاعد 
]21[ 

Retirement benefit plans 

هي ترتيبات تقوم بموجبها المنشاة بتقديم المرايا لموبفيها عند أو بعد انتهاء خدماتهم  :
واء أكانت في شكل دخل سنوي أو مبلل مقطو ( إذا كانت تلك المرايا أو )س

االشتراكات عنها قابلة للتحديد أو التقدير قبل حلول التقاعد سواء عن طريق أنبمة 
 موثقة أو عن طريق األصول واألعراف العملية بالمنشاة.

 
 نام المزايا المحدد  

]21[  
Defined benefit plans  

فع بموجبها مرايا تقاعد تحدد بمعادلة تقوم على أساس دخل العاملين و/ هي نبم تد :
 أو عدد سنوات خدمتهم.

 نام المزايا المحدد 
]38[ 

Defined benefit plans 

 

 

 
 

 هى نبم المرايا لما بعد إنتهاء الخدمة بخالف نبم االشتراك المحدد. :

 نام المزايا بعد انتهاء الخدمة  
]38[ 

Post-employment benefit plans 

 

 
 

هى ترتيبات رسمية أو يير رسمية تقوم المنش ة بموجبها بتقىديم مرايىا بعىد انتهىاء فتىرة  :
 الخدمة لعامل واحد أو أكثر .

 نام أصحاب العمل المتعددين   
]38[ 

Multi- employer plans  

م الدولىة ( ىهى نبم اشتراك محدد ) عدا نبم الدولة ( أو نبم مرايا محىددة ) عىدا نبى :
 التى :
تجمىىىع األصىىىول التىىىى تسىىىاهم فيهىىىا مختلىىىف المنشىىى ت و التىىىى ليسىىىت تحىىىت  (أ)

 سيطرة مشتركة.
و )ب( تستخدم تلك األصول لتقديم المرايا للعاملين فى أكثر من منشى ة علىى أسىاس  

أنه يتم تحديد مستويات االشتراك و المرايا بدون اعتبار لهويىة المنشى ة التىى 
 عنيين.تستخدم العاملين الم

 
 ن قات التنقيب و التقييم  

]36[   
Exploration and evaluation 

expenditures   
 

هىىى النفقىىات التىىى تكبىىدتها المنشىى ة و المتعلقىىة بالتنقيىىب عىىن و تقيىىيم المىىوارد التعدينيىىة   :
 قبل أن تتضأ الجدوى الفنية و الفائدة التجارية الستخراج الموارد التعدينية  .
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  ثر  الن وذ المؤ 
]15[ ]18[ 

Significant influence  

القىىىدرة علىىىى المشىىىاركة فىىىى اتخىىىاذ القىىىرارات المتعلقىىىة بالبيانىىىات الماليىىىة و سياسىىىات  هىىىو :
التشغيل للنشاط االقتصادى و لكن ال تصل تلك القىدرة إلىى درجىة السىيطرة أو السىيطرة 

 المشتركة على تلك السياسات .
 

 النقدية
]4[   

Cash 

 

 قدية بالصندوق والودائع تحت الطلب.تتضمن الن :

 الهام نسبيًا 
]5[ 

Material  

يعتبر حذف أو تحريف البنود هامًا إذا كان لهذا الحذف أو التحريف منفىردًا أو مجمعىًا  :
ت ثير على القرارات االقتصىادية التىى تتخىذ بنىاء علىى اسىتخدام القىوائم الماليىة ، وتعتمىد 

عة الخطى  أو التحريىف الىذى تىم تحديىده فىى البىروف األهمية النسبية على حجم و طبي
 المحيطة و قد يكون حجم أو طبيعة البند أو كليهما العامل المحدد فى هذا الش ن .

 
         الوحد  المولد  للنقد

]31[ ]32[ 

Cash-generating unit 

 أصغر مجموعة يمكن تحديىدها مىن األصىول التىى تولىد تىدفقات نقديىة داخلىة  و تكىون :
مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من ييرها من األصول أو مجموعىات 

 األصول .
 وحد  الحساب

]45[  
Unit of account 

المستوى الذى يتم عنده تجميع أو تجرئة األصىل أو االلتىرام فىي أحىد معىايير المحاسىبة  :
 المصرية أليرا  االعتراف .

 يستحق  
]39[  

Vest  

مسىىتحًقا. وبموجىىب العقىىد القىىائم علىىى مىىدفوعات مبنيىىة علىىى األسىىهم، يصىىبأ  أن يصىىبأ :
الطىىرف اآلخىىر مسىىتحًقا السىىتالم أمىىوال نقديىىة أو أصىىول أخىىرى أو أدوات حقىىوق ملكيىىة 

 للمنش ة عند استيفاء أي من شروط االستحقاق المحددة.
 


