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مجلس معايير لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة من ل طبقا  أعدت معايير المحاسبة المصرية 
 وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بالملحق المرفق . المحاسبة الدولية

 
قنة أو منا يصندر يجب اعتبار هذا التمهيد جزءا ال يتجزأ منن معنايير المحاسنبة المصنرية سنواء المرف -1

 المعايير مستقلة عن هذا التمهيد. منها مستقبال  و يجب عدم استخدام

 

لمعنايير الدولينة إلعنداد لفى معالجتها  المصرية فى المعاييرالموضوعات التى لم يتم تناولها  تخضع -2
 التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات .

 

 ، )ذات األغراض العامة( لمنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورةتعتبر إدارة ا -3
و فى هذه الحالة يجنب أن تلتنزم عنند إعنداد هنذه القنوائم بمنا جناء بمعنايير المحاسنبة المصنرية منن 

 عرض. و  معالجات و إفصاح

 

، لتحليل و التقييم و اتخاذ القرارل اقوائم أو بيانات مالية من أج استخراجقد تحتاج إدارة المنشأة إلى  -4
و فنى هنذه الحالننة تعند هننذه القنوائم أو البيانننات بمثابنة قنوائم و بيانننات داخلينة لننيس منن الضننرور  

. ويجب  المصريةفى معايير المحاسبة  ةااللتزام فى إعدادها بالمعالجات و اإلفصاح و العرض الوارد
لننبس لنند  مسننتخدمها قنند ينن د  إلننى  إبعنناد أ علننى اإلدارة عننند تقننديمها لهننذه القننوائم أو البيانننات 

 . ذات األغراض العامة بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية هعتقادأ

 

موضنو  المعينار . بعنض هنذه الققنرات مطبنو  بخنط تتنناول يحتو  كل معيار على عدد منن الققنرات  -5
و يجنب فنى كنل  .فى حين أن الققرات األخر  تمثل شنرح للمعينار ، و تمثل نص المعيار سميك مائل

 األحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة .

 

تحتو  بعض المعنايير علنى فقنرات أشنير أمامهنا بأنهنا ملالناة بندال  منن حنذفها و تعنديل أرقنام فقنرات  -6
افظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجنوء المعيار التالية . وقد استخدم هذا األسلوب للمح

 إلى تاليير أرقام الققرات عند اإلشارة إليها فى معايير أخر  .

 

فنيمكن االسترشناد يجب تطبيق المعايير المرفقة علنى البننود الهامنة نسنبيا  أمنا البننود قليلنة األهمينة  -7
ى المستخدم العاد  للقوائم المالية وذلنك بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمد  تأثيره عل

 فى ضوء حجم البند وعالقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة .
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