
 

 

2015المعدل  (13)المصرى رقم  ةمعيار المحاسب  
التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية آثار  

 
 المعيار هدف 

 

نشالاط يكالون لالهي ا  و الثانيالة أن معامالت بعمالالت أجنبيالة تجرى األولى أن  - طريقتينبأنشطة أجنبية  المنشأةتمارس  -1
يتمثل الغرض من هالذا المعيالار و  .قوائم ا المالية بعملة أجنبية بعرضباإلضافة إلى ذلك  تقوم المنشأة قه كما ، أجنبى

كي يالالة ترجمالالة كالالذلك و القالالوائم الماليالالة لمنشالالأة ضالالمن األجنبيالالة  ةألنشالالطاو بعملالالة أجنبيالالة  تلمعالالامالا إهراجفالالى شالالرف كي يالالة 
 .عملة العرضالقوائم المالية إلى 

 

أثالر إثبات كي ية و الصرف الذى يجب استخهامه،  )أسعار(سعر فى تحهيه  الموضوعات األساسية ب ذا المعيار تتمثل  -2
 أسعار الصرف فى القوائم المالية. التغيرات فى

 

 نطاق المعيار 
 يطبق هذا المعيار فى: -3

فيما عدا معامالت وأرصدة المشتقات التى تقع فى نطاق  بالعمالت األجنبية واألرصدة المحاسبة عن المعامالت   (أ)
                                                ."األدوات المالية: االعتراف والقياس" (26رقم ) معيار المحاسبة المصرىتطبيق 

سةوا   القوائم الماليةة لممنشة ة يتم إدراجها فىاألجنبية التى  لألنشطة نتائج األعمال والمركز المالىترجمة  و)ب( 
 تطبيق طريقة حقوق الممكية.بأو طريق التجميع الكمى  عن

 .إلى عممة العرض ونتائج أعمال المنش ة مركز المالى الترجمة  ( ج)و
 

هالالالذ  اسالالالتبعهت األجنبيالالالة وبالتالالالالى  ةعلالالالى العهيالالاله مالالالن المشالالالتقات بالعملالالال( 26رقالالالم )المصالالالرى  معيالالالار المحاسالالالبة يطبالالال  -4
ة فالال ن المشالالتقات بالعملالال ذلالالكومالال   (.هالالذا المعيالالار)( 13) معيالالار المحاسالالبة المصالالرى رقالالم تطبيالال  المشالالتقات مالالن نطالالا  

 هالالذا المعيالالارتطبيالال  تالالهخل ضالالمن نطالالا   (26رقالالم )المصالالرى  معيالالار المحاسالالبةتطبيالال  نطالالا  تخالالرج عالالن جنبيالالة التالالى األ
هالذا المعيالار عنالهما  باإلضافة إلى ذلالك يطبال  .فى عقوه أخرى(المتضمنة األجنبية  ة)مثال ذلك: بعض مشتقات العمل

 ة العرض.مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عمل منشأةتترجم 
 

 .أجنبى نشاطستثمار فى الصافى ا ذلك تغطية بما فىأجنبية  ةعملب بنوهلتغطية المحاسبة على هذا المعيار  يطب ال  -5
 .( على محاسبة التغطية26ويطب  معيار المحاسبة المصرى رقم )

 

مراعات ا  يتمن المتطلبات مجموعة مالمعيار يحهه و عرض القوائم المالية لمنشأة بعملة أجنبية على هذا المعيار  يطب  -6
إلالى ترجمة معلومالات ماليالة وفى حالة   .معايير المحاسبة المصريةالناتجة بأن ا تتواف  م  القوائم المالية توصف  لكى

 اإلفصاف عن ا. الواجبهذا المعيار المعلومات  فيحههب ذ  المتطلبات ، بما ال ي ى عملة أجنبية 
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علالى أو قائمة التهفقات النقهيالة برض التهفقات النقهية الناتجة عن معامالت بعملة أجنبية ععلى هذا المعيار  يطب ال  -7
 (."التهفقات النقهية "قائمة( 4رقم )معيار المحاسبة المصرى   راج) ىأجنب لنشاطترجمة التهفقات النقهية 

 

  تعريفات
 نها:قرين كل م بالمعنى المذكورتستخدم المصطمحات التالية فى هذا المعيار  -8

 .نهاية الفترة المالية تاريخ  فىالسائد  المحظىهو سعر الصرف   :سعر اإلقفال
ب سعار صرف  ما إلى عممة أخرى عممة منالوحدات  معين من الفرق الناشئ عن ترجمة عدد هو: العممةفرق 

 مختمفة.
 هو معدل التبادل بين عممتين مختمفتين.: سعر الصرف
يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاممة منظمة بين المشاركين  هى السعر الذى: القيمة العادلة

 في السوق في تاريخ القياس.
 .لممنش ةالتعامل هى أى عممة أخرى بخالف عممة  :العممة األجنبية

ض التى تعر  لممنش ة -تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع تمثل فى شركة ي كيان وه النشاط األجنبى:
 أو  المنش ة التى تعرض قوائمها الماليةفيه التى تقع  بمدالوتقع أنشطته فى بمد آخر بخالف  - قوائمها المالية

 .قوائمالالعممة التى تعرض بها تمك  تختمف عنبعممة  تهأنشط مارسي
 .شطتهاالبيئة االقتصادية األساسية التى تمارس فيها المنش ة أن هى عممة :(القيد)عممة  عممة التعامل

 المنشآت التابعة لها. كافةو : هى شركة أم المجموعة
 دفع بوحداتحصل أو ت  سوف ت   التى لتزاماتاال صول و األمحتفظ بها و ال النقدية هى البنود ذات الطبيعة النقدية:

 من العممة. أو قابمة لمتحديد ثابتة
ذلك ائمها المالية فى صافى أصول نصيب المنش ة التى تعرض قو  قيمة هو أجنبى: نشاطصافى االستثمار فى 

 .األجنبى النشاط
 المالية. هاقوائم منش ة تعرض بهاهى العممة التى  :العرضعممة 

 .لوحدات العممة لتسميم الفورىاسعر صرف هو  :السائد المحظى سعر الصرف
 

 شرح تفصيمى لبعض التعريفات
 عممة التعامل

ن الالالا   بتوليالالالهالمنشالالالأة البيئالالة التالالالى تقالالالوم في الالا  بأن الالالاعالالالاهة  ب الالا المنشالالالأة البيئالالالة االقتصالالالاهية األساسالالية التالالالى تعمالالالل تعالالرف  -9 وا 
 :الخاصة ب ا عنه تحهيه عملة التعامل هاوتأخذ المنشأة العوامل التالية فى اعتبار  ،النقهية
 العملة: (أ)

علالى تتحهه التى العملة هى والخهمات )وغالبا  ما تكون  السل فى أسعار مبيعات بشكل أساسى التى تؤثر ( 1)
 (.المنشأة وخهماتسل  أسعار بي  تسوى ب ا و أساس ا 

قالالالوى المنافسالالالة واللالالالوائ  وفقالالالا  ل المنشالالالأةوخالالالهمات  لسالالالل  تأسالالالعار المبيعالالالافي الالالا تحالالالهه تلهولالالالة التالالالى الرسالالالمية ل (2)و
 .السائهة ب ا والقوانين

 السالالالل علقالالالة بتالالوفير العمالالالالة والمالالواه الخالالالام والتكالالاليف األخالالرى المتتكل الالة علالالى  أساسالالالىالعملالالة التالالى تالالالؤثر بشالالكل  (ب)
 التكاليف(.تتحهه على أساس ا وتسوى ب ا تلك العملة التى هى ما تكون والخهمات )وغالبا  
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 على عملة التعامل للمنشأة:أيضا  هليال  لعوامل التالية وقه تقهم ا -10

و أهوات أ هيالالنأهوات إصالالهار علالالى سالالبيل المثالالال مالالن خالالالل مالالن أنشالالطة التمويالالل ) أمالالوالب الالا )أ( العملالالة التالالى تتولالاله 
 (.  ملكية حقو 

 االحت اظ بالمتحصالت من أنشطة التشغيل. عاهة  يتم ب ا )ب( العملة التى 
 

 ومالا إذا كانالت هالى ن الس عملالة لنشالاط أجنبالىتؤخذ العوامالل اإلضالافية التاليالة فالى االعتبالار عناله تحهياله عملالة التعامالل  -11
تملالالك المنشالالأة التالالى  التالالى تعالالرض قوائم الالا الماليالالة المنشالالأةبهنالالا يقصالاله و ) لمنشالالأة التالالى تعالالرض قوائم الالا الماليالالةالتعامالالل ل

 ك ( : شركة شقيقة أو مشروع مشتر أو  فرعأو  شركة تابعة فى صورة نشاط أجنبى
 

أن تمالارس بالهال  مالن  تعالرض قوائم الا الماليالةلمنشالأة التالى لكامتالهاه تمالارس  النشاط األجنبالىما إذا كانت أنشطة  (أ)
تعالرض لمنشالأة التالى ل ا  امتهاه النشاط األجنبىتكون أنشطة  –مثال وعلى سبيل ال. من االستقاللية مؤثرة بهرجة

تعالالرض قوائم الالا مالالن المنشالالأة التالالى سالالل  يالالتم اسالالتيراهها بيالال   علالالىتلالالك األنشالالطة تقتصالالر عنالالهما  قوائم الالا الماليالالة
للنشالالاط األجنبالالى علالالى أنالاله يمالالارس أنشالالطته وعلالالى الوجالاله ايخالالر ينظالالر  الالا. يلإتوريالاله حصالاليلة المبيعالالات و  الماليالالة
طبيعالة الخالرى ذات األبنالوه النقهيالة و لل هتجميعاليكون عنهما  -مثال على سبيل ال –من االستقاللية  ةكبير  بهرجة

بعملتالالاله بشالالالكل أساسالالالى يالالالتم كلالالاله اقتالالالراض للحصالالالول علالالالى  هترتيبالالالو هخل للالالال  وتوليالالالهمصالالالروفات لل  تكبالالالهو نقهيالالالة ال
 المحلية. 

 ثالالالالالالالالالالالل نسالالالالالالالالالالالبة كبيالالالالالالالالالالالرة تم تعالالالالالالالالالالالرض قوائم الالالالالالالالالالالا الماليالالالالالالالالالالالةمالالالالالالالالالالالا إذا كانالالالالالالالالالالالت المعالالالالالالالالالالالامالت مالالالالالالالالالالال  المنشالالالالالالالالالالالأة التالالالالالالالالالالالى  (ب)

 النشاط األجنبى.أو صغيرة من أنشطة 
تالالؤثر بشالالكل مباشالالر علالالى التالالهفقات النقهيالالة  النشالالاط األجنبالالىمالالن أنشالالطة المتولالالهة مالالا إذا كانالالت التالالهفقات النقهيالالة  (ج)

تعالالرض قوائم الالالا للتحويالالالل للمنشالالأة التالالالى بصالالالورت ا الراهنالالة متاحالالة تكالالالون و  تعالالرض قوائم الالالا الماليالالةللمنشالالأة التالالالى 
 .لةبس و  المالية

أو  القائمالالةالالالهين التزامالالات كافيالالة لخهمالالة  النشالالاط األجنبالالىمالالن أنشالالطة  المتولالالهةمالالا إذا كانالالت التالالهفقات النقهيالالة  (ه)
 .تعرض قوائم ا الماليةهون الحاجة إلى الحصول على أموال من المنشأة التى  معتاهالمتوقعة بشكل 

 

أصالالل   فالالى تحهيالاله الم نالالىحكم الالا اإلهارة خهم تسالالتواضالالحة، عملالالة التعامالالل ال تكالالون و عنالالهما تخالالتلط المؤشالالرات السالالابقة  -12
للمعالامالت واألحالهاو والظالروف األساسالية. وكجالز  مالن  االقتصالاهيةآلثار ل يمكن أن تعكس صورة أمينةتعامل عملة 

قبالل أن تأخالذ فالى االعتبالار المؤشالرات  "9"هذا المن ج ف ن اإلهارة تعطى األولوية للمؤشرات األولية الالوارهة فالى ال قالرة 
 لتحهيه عملة التعامل للمنشأة. ا  مؤيه ا  إضافي يال  التى وضعت لتقهم هل "11"و  "10"ى ال قرات الوارهة ف

 
وبنالا  علالى ذلالك فبمجالره أن  .تعكس عملة التعامل لمنشأة المعامالت واألحهاو والظروف األساسالية ذات الصاللة ب الا -13

 لمعامالت واألحهاو والظروف األساسية.ا هذ  ه عملة التعامل ف نه ال يتم تغييرها إال إذا حهو تغيير فىحه  ت  

 
 

 ملغاة.  -14
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 نشاط أجنبىصافى االستثمار فى 
أو   لم يخطط لتسويتهالبنه الذى ف .نشاط أجنبىلى إأو  ا  علىطبيعة نقهية مستحق اذ ا  يكون لهى المنشأة بنه قه -15

النشاط ذلك المنشأة فى من صافى استثمار  ا  جز يعه  فى المستقبل المنظور يكون من المستبعه حهوو ذلك
تلك البنوه ذات الطبيعة النقهية قه تتضمن مثل . و "33"و  "32"وفقا  لل قرات  ه، ويتم المحاسبة عن األجنبى

نشأ من المعامالت تأرصهة العمال  أو المورهين التى تتضمن ولكن ا ال  ،طويلة األجل أو قروضمستحقات 
 التجارية.

 قرة الفى  ةمعرفكما هى نشاط أجنبى  لىإ من أوذات طبيعة نقهية مستحقة السهاه  ا  ه ا بنو هيل التى المنشأةإن  -أ15
 ، )أ(  شركتين تابعتين  آتمنشلهى إحهى ال :لمجموعة. فعلى سبيل المثاللأى شركة تابعة قه تكون  ،" أعال 15"

. )ب(  التابعة الشركة   قرض إلى بمن)أ(  التابعة الشركة قامت و  يا  أجنب ا  نشاط)ب(  التابعة تمثل الشركة . و )ب( 
األم من صافى استثمار المنشأة  ا  جز )ب(    الشركة المستح  السهاه من)أ(   الشركة قرضيعتبر فى هذ  الحالة 

 فى المستقبلالحهوو  ةمستبعه أو ا ل القرض غير مخططعنهما تكون تسوية ذلك )ب( التابعة الشركة فى 
 نشاط أجنبى.هى فى حه ذات ا )أ(   التابعة الشركة نت اذلك أيضا  إذا كيص  المنظور. و 

 
 

 البنود ذات الطبيعة النقدية

ه من يحهقابل للتبتسليم( عهه ثابت أو  تع هالأو استالم )فى  ح هو الطاب  أساسى بلبنه ذو الطبيعة النقهية يتميز ا -16
المعترف ب ا كأصول وكذلك المورهون العمال  ، سلف العاملين و االقراض  :األمثلة على ذلكمن و  .وحهات العملة

التوزيعات كذلك تسويت ا نقها  و المقرر نقها   والمخصصات التى يستح  سهاهها األخرى  همومزايالعاملين امعاشات و 
ملكية المنشأة  أهوات حقو ستالم )أو تسليم( عهه متغير من العقه أى ف ن بالمثل و  .كالتزامالمعترف ب ا النقهية 
أو  ا  ثابت ا  العاهلة التى سيتم استالم ا )أو تسليم ا( تساوى عهه ةقيمالفيه تكون  - من األصول ةمتغير  كميةأو ذات ا 

 من البنوه ذات الطبيعة النقهية. هو - العملةمن وحهات  قابال  للتحهيه
اسالتالم  فالى حال الغيالاب  لبناله ذو الطبيعالة غيالر النقهيالة هالوالالذى يميالز ا على العكس مالن ذلالك فال ن الطالاب  األساسالىو 
 سالالل المبالالالغ المهفوعالالة مقالالهما  عالالن  :ل ذلالالكاومثالال .مالالن وحالالهات العملالالة قابالالل للتحهيالالهتع الاله بتسالالليم( عالالهه ثابالالت أو الأو )

والمخصصالات  ،األصول الثابتةش رة، األصول غير الملموسة، المخزون، الاإليجار المهفوع مقهما (، مثل وخهمات )
 ر نقهية.طبيعة غي وذتسليم أصل من خالل تسويت ا المقرر 

 

 

 ممخص لممنهج الواجب تطبيقه وفقًا لهذا المعيار
سالوا   14" إلى "9طبقا  لل قرات من " الخاصة ب اتحهيه عملة التعامل تقوم بف ن كل منشأة عنه إعهاه القوائم المالية  -17

)مثالالل منشالالأة  نبالالىنشالالاط أجأو ، )مثالالل منشالالأة أم(  يالالةأجنب ةنشالالطألالاله  كيانالالا  أو ، بذاتالاله تمثالالل كيانالالا  منشالالأة تلالالك الأكانالالت 
آثالالار ب بالالاالعترافتقالالوم و الخاصالالة ب الالا تابعالالة أو فالالرع(. وتقالالوم المنشالالأة بترجمالالة بنالالوه العملالالة األجنبيالالة إلالالى عملالالة التعامالالل 

 ".50"وال قرة  "37"إلى  "20" من هذ  الترجمة طبقا  لما وره بال قرات
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مالن المكونالة مجموعالة ال مثالل حالالةالمن رهة ) الكياناتمن  ا  من المنشآت التى تعرض قوائم ا المالية عههكثير تضم ال -18

أو فالى مجموعالة     اعضالأكانالت أسالوا   -المنشآت مختل ة من أنواع وقه يوجه لهى  .أو أكثر(تابعة  شركةو منشأة أم 
ومالالالن  .ا  فروعالالأيضالالا   ا هييكالالون لالال يمكالالن أنكمالالا  أو مشالالروعات مشالالالتركة شالالركات شالالقيقةاسالالتثمارات فالالى  -غيالالر ذلالالك 

التالالى تالالهخل ضالالمن المنشالالأة التالالى  مالالن الكيانالالات كيالالانتالالائج األعمالالال والمركالالز المالالالى لكالالل تم ترجمالالة نالضالالرورى أن تالال
 قوائم ا المالية.ب ا تلك المنشأة عرض تإلى العملة التى  تعرض قوائم مالية

 .)أو عمالت( أية عملةهى  الخاصة ب اأن تكون عملة العرض ب لمنشأة التى تعرض قوائم ماليةليسم  هذا المعيار و 
عرض عن عملة  هعملة تعامل وتختلفالمنشأة تلك ضمن  يهخل كيانرجمة نتائج األعمال والمركز المالى ألى تم توت
 ".50"إلى  "38"طبقا  لل قرات من وذلك ل ا قوائم المالية ال
 
قا  لمعيار لمنشأة التى تعه قوائم مالية مستقلة طبلعه قوائم مالية أو تالتى المن رهة لمنشأة ليسم  هذا المعيار أيضا  و  -19

ذا و  .عملة )أو عمالت( يةعرض قوائم ا المالية بأأن تب" القوائم المالية المستقلة"( 17المحاسبة المصرى رقم ) ا 
أيضا   يتمعنهئذ  ا، الخاصة بعملة التعامل  تختلف عنالمالية قوائم ا  المنشأةتلك كانت العملة التى تعرض ب ا 

 ".50إلى "  "38من " لل قرات طبقا  الخاصة ب ا ى عملة العرض إل أعمال ا ومركزها المالى نتائج ترجمة
 

 بعممة أجنبيةالتى تتم لمعامالت إثبات ا فى عممة التعاملاستخدام 

 
    االعتراف األولى

 التالالى تنشالالأالمعالالامالت بمالالا فالالى ذلالالك بعملالالة أجنبيالالة  التسالالويةأو تتطلالالب تالالتم المعاملالالة التالالى  هالالىأجنبيالالة  المعاملالالة بعملالالة -20
 نشأة:م تقوم هماعن

 أو خهمات بثمن محهه بعملة أجنبية. سل بشرا  أو بي   (أ)
 بعملة أجنبية. السهاه أو التحصيل محههة المستحقةتكون المبالغ و أموال  قراضإباقتراض أو  أو )ب(
 أجنبية. ةالتزامات محههة بعملتسوية أو تكبه أصول أو التخلص من باقتنا  أو  أو )ج(

 
عمةى أسةاس ترجمةة وذلةك لممنشة ة عممة التعامةل بأجنبية عند االعتراف األولى بها تثبت المعاممة التى تتم بعممة  -21

بةين عممةة التعامةل والعممةة السةائد  المحظةىباسةتخدام سةعر الصةرف قيمة العممة األجنبية التى تتم بهةا المعاممةة 
 األجنبية فى تاريخ المعاممة.

 
ب الا وفقالالا  لمعالايير المحاسالالبة  العتالرافألول مالرة شالالروط الالة فيالاله المعامتسالتوفى تالاري  المعاملالالة هالو التالاري  الالالذى ويعاله  -22

فقالاله  -فالالى تالالاري  المعاملالالة السالالائه لسالالعر ال علالالى صالالرف يقالالارب اسالالعر يسالالتخهم عالالاهة  مالالا وألسالالباب عمليالالة  .المصالالرية
المعالامالت التالى تحالهو خالالل تلالك ال تالرة فالى إثبالات كافالة سالبوع أو شال ر أخالالل صالرف المتوسط سعر  مثال  يستخهم 

مالئمالا  عنالهما يكالون معينالة ال  متوسالط سالعر صالرف خالالل فتالرة استخهامف ن  ذلكمستوى كل عملة. وم  وذلك على 
 .فى أسعار صرف العمالت األجنبيةمؤثرة تقلبات تش ه تلك ال ترة 
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  الالحقةالفترات المالية من فترة كل فى نهاية المعالجة 
 : نهاية كل فترة ماليةفى  -23

 دية بعممة أجنبية باستخدام سعر اإلقفال.تترجم البنود ذات الطبيعة النق (أ)
باستخدام  وذلك بالتكمفة التاريخية بعممة أجنبيةيتم قياسها تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى  و)ب(

 .)*( فى تاريخ المعاممةالسائد سعر الصرف 

بعممة أجنبية باستخدام أسعار  بالقيمة العادلةيتم قياسها تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى  )ج(و
 تحديد القيم العادلة.فى التاريخ الذى يتم فيه سائدة الالصرف 

 

بغالض النظالر عالن و  .البناله لالذلكالمناسالبة األخرى معايير المحاسبة المصرية  باستخهامبنه ى تتحهه القيمة الهفترية أل -24
 ةمحالالههفعنالالهما تكالالون تلالالك القيمالالة لقيمالالة العاهلالالة الهفتريالالة علالالى أسالالاس التكل الالة التاريخيالالة أو علالالى أسالالاس ا ةتحهيالاله القيمالال

 لعملة التعامل طبقا  ل ذا المعيار. ايتم ترجمت  عنهئذأجنبية  بعملة
 

القيمالة الهفتريالالة للمخالالزون تتحالالهه فعلالى سالالبيل المثالال:  -حالهه القيمالالة الهفتريالة لالالبعض البنالوه بمقارنالالة مبلغالين أو أكثالالر تت -25
 ."المخالالزون"( 2أي مالالا أقالالل وفقالالا  لمعيالالار المحاسالالبة المصالالرى رقالالم ) هيةاالسالالترهاالتكل الالة أو صالالافى القيمالالة علالالى أسالالاس 

 -القيمالالة الهفتريالالة ألصالالل تتحالالهه  "األصالالول قيمالالة  اضالالمحالل"( 31رقالالم )المصالالرى وبالمثالالل ووفقالالا  لمعيالالار المحاسالالبة 
خسالالالائر محتملالالالة أى  االعتبالالالارخالالالذ فالالالى أن تؤ قبالالالل )قيمتالالاله الهفتريالالالة علالالالى أسالالالاس  – اضالالالمحاللهتوجالالاله مؤشالالالرات علالالالى 

ويالتم  قياساله  يةغير نقهطبيعة ذا  هذا األصل مثل وعنهما يكون  .سترهاه أي ما أقلقيمته القابلة لال ومحالله( أالض
 ة: التحهه بمقارنتبعملة أجنبية ف ن قيمته الهفترية 

 

فالى التالاري  الالالذى السالائه  الصالرفبسالعر  مترجمالة -مناسالبا   مالا يحسالبما يكالون أ -التكل الة أو القيمالة الهفتريالة  (أ)
علالالى أسالالاس لبنالاله تالالم قياسالاله بالنسالالبة  فالالى تالالاري  المعاملالالة وذلالالكالسالالائه القيمالالة )أى بالسالالعر تلالالك فيالاله حالالههت 

 التكل ة التاريخية( 
بسالالالعر  مترجمالالالا    -مناسالالالبا   مالالالا يحسالالالبما يكالالالون أ –سالالالترهاه صالالالافى القيمالالالة االسالالالترهاهية أو القيمالالالة القابلالالالة لال (بو )

ن ايالة ال تالرة سالعر اإلق الال فالى تالاري   باسالتخهام)أى  القيمالةتلالك فى التالاري  الالذى حالههت فياله السائه  الصرف
 (.المالية

 وأ األجنبيالةبالعملة  ب الم تكن ستعترف التعامل  عملةب اضمحاللخسائر ب االعترافهو  هذ  المقارنةأثر  يكونقه و 
 العكس.قه يحهو 

 

بالاله  تسالالوىن أن مكالاليالالالذى كالالان المسالالتخهم هالالو ذلالالك السالالعر سالالعر الصالالرف يكالالون تالالوافر عالالهة أسالالعار صالالرف، ت ماعنالاله -26
فالالى تالالاري  قالاله حالالهثت النقهيالالة التالالهفقات تلالالك كانالالت لالالو  المعاملالالة أو الرصالاليهالتالالى تمثل الالا التالالهفقات النقهيالالة المسالالتقبلية 

ذا كان  سالعر عنهئالذ يكالون ل تالرة مؤقتالة علالى أساساله غيالر متالوافر تبالاهل عملتالين سعر الصالرف الالذى يمكالن القياس. وا 
 .  على أساسه التباهل  ذلك يمكن إجرا تالىالمستخهم هو أول سعر الصرف 

 

 

 
 

 اسالالتخهام سالالعر الصالالرف السالالائه فالالالى تالالاري  المعاملالالة فالالى ترجمالالة البنالالالوه بالعملالالة األجنبيالالة ذات الطبيعالالة غيالالر النقهيالالالة والتالالى يالالتم قياسالال ا بالتكل الالالة إن * 
لتالالى كانالالت سالالائهة فالالى تالالاري  إجالالرا  تلالالك البنالالوه طبقالالا  ألسالالعار الصالالرف التاريخيالالة ا هالالذ يعنالالى ترجمالالة المعالالامالت التالالى نشالالأت عن الالا أرصالالهة  التاريخيالالة

 عالاهة ترجمت الا فالى ن ايالة كالل فتالرة مالن ال تالرات الماليالة تقوم بال المنشأة كما لو كانت هذ  البنوه ترجمة عملة من المعامالت ومن ثم ال ينشأ فرو  
 الالحقة لتاري  االعتراف األولى ب ا.
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 العممةاالعتراف بفروق 
علالى  (26رقالم ) المصالرى يسالرى معيالار المحاسالبة -مالن هالذا المعيالار  "5وال قالرة " "أ3" قالرة الفالى مشالار إلياله كما هالو  -27

ويتطلالالب تطبيال  محاسالالبة التغطيالالة مالالن المنشالأة أن تعالالالج بعالالض فالالرو  . بعملالالة أجنبيالالةالمثبتالة محاسالبة التغطيالالة للبنالالوه 
المحاسالبة المصالرى رقالم ار معياليتطلب  :العملة بطريقة مختل ة عن تلك التى يتطلب ا هذا المعيار. فعلى سبيل المثال

تلالك ت الى  عنالهما -البنوه ذات الطبيعالة النقهيالة المرتبطة ب رو  العملة من المنشأة أن تقوم باالعتراف األولى ب (26)
بحقالالو  ايخالالر الالالهخل الشالالامل  ضالالمن -تغطيالالة تالالهف  نقالالهى معاملالالة كالالأهوات تغطيالالة فالالى ل الالا المؤهلالالة بالشالالروط البنالالوه 
 .فعالةالتغطية تكون فيه معاملة  وذلك إلى الحه الذى الملكية

 

 -ن ترجمة بنود ذات طبيعة نقدية عن تسوية بنود ذات طبيعة نقدية أو عالناتجة  العممةبفروق لمنش ة اتعترف  -28
الفتةرة أو نفةس  فىبها  األولىاالعتراف عند استخدمت فى ترجمتها ختمف عن تمك التى ت صرف أسعاراستخدام ب

هةذ  الفةروق  نشة  فيهةاتفةى الفتةرة التةى )قائمة الةدخل(  خسائرال وأرباح األ  ضمن وذلك - فى قوائم مالية سابقة
 ."32"فى الفقرة تمك المبينة  فيما عدا

 
المعاملة وتاري  حهوو تغير سعر الصرف بين تاري  ويعنهما تنشأ بنوه ذات طبيعة نقهية عن معاملة بعملة أجنبية  -29

ن الالس ال تالالرة المحاسالالبية التالالى  خالالاللعنالالهما يالالتم تسالالوية تلالالك المعاملالالة و  عملالالة.ف نالاله ينالالتج عالالن ذلالالك فالالر   ،البنالالوه تسالالوية
أما إذا تم تسوية المعاملالة فالى فتالرة محاسالبية الحقالة، فال ن  - عترف به فى ذات ال ترةالعملة يفر  كل حهثت ب ا ف ن 

 .خالل كل فترةلتغير فى أسعار الصرف وفقا  لعترف به فى كل فترة حتى تاري  التسوية يتم تحهيه  العملة المفر  
 

 أيضةاً فينبغةى  اآلخةرالدخل الشةامل ضمن نقدية أو خسارة من بنود ذات طبيعة غير  بمكسبعندما يتم االعتراف  -30
مةن وعمةى العكةس  .اآلخةرضمن الدخل الشةامل الخسارة بتمك أو  المكسبمكون فروق عممة بذلك االعتراف ب ى 

)قائمةة  الخسةائر وأذات طبيعةة غيةر نقديةة فةى األربةاح أو خسةارة مةن بنةود  بمكسبعندما يتم االعتراف ف -ذلك 
 الخسةائر وأالخسةارة فةى األربةاح بتمةك أو  المكسةبمكةون فةروق عممةة بةذلك االعتراف ب ى  أيضاً فينبغى الدخل( 

 .)قائمة الدخل(
 

الالهخل ضالمن والخسالائر  المكاسالببالبعض  عتالرفتأن مالن المنشالأة األخالرى المحاسالبة المصالرية تتطلب بعالض معالايير  -31
معيالار أى  –هالذا المعيالار مالن  )ج(23هذا األصل بعملالة أجنبيالة، فال ن ال قالرةاس مثل يقيكون وعنهما  .ايخرالشامل 

السالائه سعر الصرف  باستخهامتقييمه وذلك  قيمة ذلك األصل المعاهتتطلب ترجمة  -( 13)المحاسبة المصرى رقم 
 .  ايخرالهخل الشامل ضمن  به أيضا   عترفعملة ي  القيمة مما يؤهى إلى فر تلك ه يحهيتم فيه تفى التاري  الذى 
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شةةكل جةةز اً مةةن صةةافى اسةةتثمار يطبيعةةة نقديةةة  وبنةةد ذترجمةةة أى ن عةةالناشةةئة  -العممةةة بفةةروق  االعتةةرافيةةتم  -32

 وأاألربةاح  فةىوذلةك  -( مةن هةذا المعيةار "15"فقةرة ال راجع) نشاط أجنبىفى  (التى تعرض قوائم مالية)منش ة ال
 المنفةردةالقوائم الماليةة بةلممنشة ة التةى تعةرض قةوائم ماليةة أو  المسةتقمة القوائم الماليةةبةئمة الةدخل( )قا الخسائر

والمنش ة التى تعرض قوائم  النشاط األجنبىكل من فى القوائم المالية التى تضم و  .حسب األحوال لمنشاط األجنبى
االعتةراف  فيةتمشةركة تابعةة(  كةون النشةاط األجنبةىي القوائم الماليةة المجمعةة عنةدما ما يحدث فى حالةمالية )مثم
 إلى الممكية حقوق منيتم تسويتها عمى أن  بحقوق الممكيةاآلخر الدخل الشامل ضمن ق وفر مثل تمك الباألولى 

 ".48"رقم   ةلفقر متطمبات اطبقاً ل صافى االستثمار )قائمة الدخل( عند التخمص من الخسائر األرباح أو
 

 نشالاط أجنبالىفالى  -التالى تعالرض قالوائم ماليالة  -من صافى استثمار المنشالأة  ا  جز  طبيعة نقهية وذ ا  يشكل بنه عنهما -33
فالالى القالالوائم الماليالالة  عملالالةلمنشالالأة التالالى تعالالرض قالالوائم ماليالالة ينشالالأ عالالن ذلالالك فالالر  اعملالالة تعامالالل ذات بالالهالالذا البنالاله كالالون يو 

ينشأ عن ذلك  األجنبى للنشاطعملة التعامل ت ذابهذا البنه كون يوعنهما  ".28"وفقا  لل قرة  للنشاط األجنبىالمن رهة 
هذا البناله عملة  تإذا كانأما  ".28"للمنشأة التى تعرض قوائم مالية وفقا  لل قرة المستقلة فى القوائم المالية  عملة فر 

فالى  عملالة فالر عالن ذلالك ينشالأ فعملة التعامل لكل من المنشأة التى تعرض قوائم مالية والنشالاط األجنبالى تختلف عن 
تعالرض قالوائم ماليالة والقالوائم الماليالة المن الرهة للنشالاط األجنبالى وفقالا  لل قالرة  ىالتال للمنشالأةالقوائم الماليالة المسالتقلة كل من 

ال فالىايخالر الالهخل الشالامل  ضالمن ". ويتم االعتالراف بمثالل هالذ  ال الرو 28" النشالاط كالل مالن م القالوائم الماليالة التالى تض 
 بأسالاللوبالنشالالاط األجنبالالى يالالهرج ب الالا القوائم الماليالالة التالالى بالال مالالا يحالالهومثلوالمنشالالأة التالالى تعالالرض قالالوائم ماليالالة ) األجنبالالى

  طريقة حقو  الملكية(. باستخهامالمحاسبة عنه يتم ب ا أو التجمي  الكلى 
 

فالى التالاري  الالذى عنهئالذ تقالوم المنشالأة  - عن عملة التعامالل الخاصالة ب الاتختلف عنهما تمسك منشاة حسابات ا بعملة  -34
تلالك  ينالتج عالنو . "26" إلالى "20"ترجمالة جميال  المبالالغ إلالى عملالة التعامالل طبقالا  لل قالرات مالن بليالة فيه قوائم ا الما تعه

بعملالالة التعامالالل منالالذ  تسالالجلقالاله هالالذ  البنالالوه  تكانالاللالالو التالالى كالالان يمكالالن أن تنشالالأ عملالالة التعامالالل مبالالالغ بن الالس الالترجمالالة 
عملالة التعامالل باسالتخهام سالعر اإلق الال بينمالا يتم ترجمة البنوه ذات الطبيعة النقهيالة إلالى  - مثالفعلى سبيل ال .البهاية

السالائه التكل ة التاريخية باستخهام سعر الصالرف على أساس التى يتم قياس ا و تترجم البنوه ذات الطبيعة غير النقهية 
 . االعترف ب افى تاري  المعاملة التى أهت إلى 

 

 عممة التعامل تغيير

ق إجةرا ات الترجمةة التةى تنطبةق عمةى عممةة يةمى المنشة ة تطبعف -ة  تغيير فى عممة التعامل لمنشيحدث عندما  -35
 وذلك من تاريخ التغيير.  التعامالت الجديدة

 

ذات العالقة ة تعكس المعامالت واألحهاو والظروف األساسية أف ن عملة التعامل لمنش "13"كما هو موض  بال قرة  -36
المعالامالت تلالك تغييرهالا فقالط عنالهما يحالهو تغييالر فالى  تعامل ف نه يمكالنللوبالتالى فبمجره تحهيه عملة  .المنشأةبتلك 

فالى أسالعار  أساسالىالعملة التى تالؤثر بشالكل فى تغيير فقه يؤهى العلى سبيل المثال و واألحهاو والظروف األساسية. 
 لمنشاة. تلك إلى تغيير فى عملة التعامل لمنشأة وخهمات  سل مبيعات 
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البنالوه كافالة المنشالأة بترجمالة تقالوم بعبالارة أخالرى و  -ل بشالكل مسالتقبلى يالر فالى عملالة التعامالييتم المحاسالبة عالن أثالر التغ -37

لبنالالوه ذات لترجمالة الممبالالغ وتعامالل الفالى تالاري  التغييالر. السالالائه إلالى عملالة التعامالل الجهيالهة باسالتخهام سالعر الصالرف 
 . التكل ة التاريخية ل اتمثل كما لو كانت الطبيعة غير النقهية 

طبقا  ايخر الهخل الشامل ضمن سب  االعتراف ب ا والتى  نشاط أجنبىمن ترجمة  ئةشانالعملة ال  رو ل بالنسبةو 
يتم )قائمة الهخل( إال عنهما خسائر ال رباف أومن حقو  الملكية إلى األ  اال يعاه تبويبف" ()ج39"و "32" لل قرتين

 . النشاط التخلص من هذا
 

 عممة التعاملمختمفة عن استخدام عممة عرض 
 

 عممة العرض إلىالترجمة 
 ذا كانالالت عملالالة العالالرض تختلالالف عالالن عملالالة فالال عملالالة )أو عمالالالت( يالالةمنشالالاة أن تعالالرض قوائم الالا الماليالالة بأى يمكالالن أل -38

علالالى سالالبيل و  الخاصالالة ب الالا. عملالالة العالالرضإلالالى تقالالوم بترجمالالة نتالالائج أعمال الالا ومركزهالالا المالالالى ف ن الالا التعامالالل للمنشالالاة 
 مشالالالتركةعملالالالة تسالالالتخهم عنهئالالالذ مالالالالت تعامالالالل مختل الالالة عذات عنالالالهما تحتالالالوى مجموعالالالة علالالالى منشالالالآت من الالالرهة  المثالالالال:

 . مجمعةعرض قوائم مالية من يمكن بما عمال والمركز المالى لكل منشأة لتعبير عن نتائج األل
 

عممةة اقتصةاد يتسةم "بهةا الخاصةة عممةة التعامةل  ال تعةدترجمة نتةائج األعمةال والمركةز المةالى لممنشة ة التةى  يتم -39
 اإلجرا ات التالية:بإتباع وذلك مفة مختعممة عرض  إلى "بالتضخم

سةةعر طبقةةًا ل)بمةةا فةةى ذلةةك أرقةةام المقارنةةة(  معروضةةة قائمةةة مركةةز مةةالى كةةل ترجمةةة أصةةول والتزامةةات يةةتم ) أ ( 
 .قائمة مركز مالىكل اإلقفال فى تاريخ 

طبقةةًا  أرقةةام المقارنةةة( )بمةةا فةةى ذلةةك معروضةةة قائمةةة دخةةل فةةى كةةل والمصةةروفاتالةةدخل ترجمةةة بنةةود  يةةتم )ب(و
 فى تواريخ حدوث المعامالت.السائدة سعار الصرف أل

 .اآلخرالدخل الشامل  فى كبند مستقل الناتجة العممةفروق االعتراف بكافة  يتم )ج(و
 

سالالعار الصالالرف ال عليالالة مقالالارب ألم سالالعر صالالرف اسالالتخهعالالاهة  مالالا تتالالرجم بنالالوه الالالهخل والمصالالروف با -عمليالالة  ألسالالباب -40
مالؤثرة تقلبات فعنهما تحهو  ذلكل ترة ، وم  خالل االت مثل متوسط سعر الصرف المعامحهوو فى تواري  السائهة 

 مناسبا . ل ترةعن تلك امتوسط سعر الصرف  استخهام خالل فترة معينة فال يعهفى أسعار الصرف 
 

 من: ")ج( 39"فى ال قرة  المشار إلي ا الترجمة فرو تنشأ  -41
األصالول وااللتزامالات ترجمة فى تواري  المعامالت و السائهة رف مصروفات بأسعار الصالترجمة بنوه الهخل و  ) أ (

 .بسعر اإلق ال
 . الساب  لهختلف عن سعر اإلق ال يصافى األصول بسعر إق ال الرصيه االفتتاحى لترجمة  (ب)
ألن التغيالالرات فالالى أسالالعار الصالالرف )قائمالالة الالالهخل( نظالالرا   األربالالاف أو الخسالالائرضالالمن  الالرو  االعتالالراف ب الالذ  الال يالالتم و 
. تالالأثير مباشالالر علالالى التالالهفقات النقهيالالة مالالن أنشالالطة التشالالغيل الحاليالالة والمسالالتقبليةغيالالر ذى تالالأثير ضالالئيل أو ذات كالالون ت
 .النشاط األجنبىالتخلص من يتم إلى أن بنه مستقل فى حقو  الملكية العملة ب المبلغ المتراكم ل رو يعرض و 
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العملالالالة ، فالالال ن فالالالرو  للمجموعالالالة لالالالوك بالكامالالاللغيالالالر مميالالالتم تجميعالالاله ولكنالاله  عنالالهما تتعلالالال  فالالالرو  العملالالالة بنشالالالاط أجنبالالالى
حقالالالو  أصالالالحاب تحمالالالل علالالالى  سالالاليطرةمغيالالالر الالمنسالالالوبة إلالالالى أصالالالحاب الحصالالالص و  الترجمالالالة الناتجالالالة عالالالن المتراكمالالالة

 المجمعة.قائمة المركز المالى فى   اكجز  من ب اويعترف  الحصص غير المسيطرة
 

عممة اقتصاد يتسةم "والتى تعد  –بها الخاصة عامل عممة التمن ترجمة نتائج األعمال والمركز المالى لمنش ة  يتم -42
 -اإلجرا ات التالية:وذلك بإتباع إلى عممة عرض مختمفة  - "بالتضخم

والمصةروفات بمةا فةى ذلةك والةدخل حقوق الممكية وبنود االلتزامات و ترجمة جميع المبالغ )أى األصول  يتم )أ (
 إال أنه -قائمة مركز مالى  سعر اإلقفال فى تاريخ أحدثطبقًا لأرقام المقارنة( 

بةةنفس فةةإن أرقةةام المقارنةةة يجةةب أن تكةةون  "تضةةخمالعممةةة اقتصةةاد ال يتسةةم ب" إلةةىالمبةةالغ تتةةرجم عنةةدما  )ب(
فى القوائم المالية ذات الصمة لمسةنة السةابقة )أى ال  "الجاريةلسنة تحت عنوان "االتى تم عرضها المبالغ 

  ر الصرف(.اسعأفى  ةالالحق اتأو التغير  ألسعارالعام لتوى مسالفى  ةالالحق اتيتم تعديمها بالتغير 
 

 ممغاة . -43

 
 

 القوائم المالية لنشاط أجنبىترجمة 

عنالالهما يالالتم ترجمالالة نتالالائج األعمالالال  "43"إلالالى  "38"إلالالى ال قالالرات مالالن  ةباإلضالالاف "47"إلالالى  "45"طبالال  ال قالالرات مالالن نت -44
أو سالوا  بالالتجمي  الكلالى  - النشالاط األجنبالىن تضالميمالن يمكالن بمالا إلالى عملالة عالرض  لنشاط أجنبالىوالمركز المالى 

 فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائم مالية.   -حقو  الملكية  ةطريق باستخهام
 

مالال  نتالالائج األعمالالال والمركالالز  لنشالالاط أجنبالالىنتالالائج األعمالالال والمركالالز المالالالى ضالالم تبالال  إجالالرا ات التجميالال  العاهيالالة عنالاله ت -45
المتباهلالالة مالال  معالالامالت الالمجموعالالة و المتباهلالالة مالال  رصالالهة األاسالالتبعاه  مثالاللم ماليالالة للمنشالالأة التالالى تعالالرض قالالوائالمالالالى 

المتباهلالة رصالهة األفال يمكن اسالتبعاه ذلك وم   .((42رقم ) )راج  معيار المحاسبة المصرىلشركة تابعة المجموعة 
مالا مال   األجاللطويالل  قصالير أومن الا كالان مالا طبيعالة نقهيالة سالوا   ات( ذاتلتزامالال )أو و صالبين شركات المجموعة أل

ويرجال  ذلالك إلالى أن  .ل( بهون إظ الار نتالائج تقلبالات العملالة فالى القالوائم الماليالة المجمعالةو )أو أص اتالتزاميقابل ا من 
قالالوائم ماليالالة تعالالرض المنشالالأة التالالى  ض  ر  ع الالي  إلالالى أخالالرى و  تعمالالالأحالالهى البتحويالالل  ا  مثالالل تع الالهيالطبيعالالة النقهيالالة  والبنالاله ذ
 العملة. تقلباتبسبب أو خسارة  لمكسب

القوائم الماليالة المجمعالة للمنشالالأة بال فالى األربالالاف أو الخسالائر ) قائمالة الالهخل(يعتالرف ب الر  العملالة ذاك وبنالا  علالى ذلالك 
 فيالالتم االعتالالراف بالاله "32"الموضالالحة فالالى ال قالالرة الظالالروف  فالالر  العملالالة بسالالببأمالالا إذا نشالالأ  -التالالى تعالالرض قالالوائم ماليالالة 

 النشاط األجنبى. التخلص منيتم  حقو  الملكية إلى أنب مستقلفى بنه يراكم و  ايخرالهخل الشامل  ضمن
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فياله القالوائم الماليالة للمنشالأة التالى المعالهة فى تاري  مختلالف عالن التالاري  معهة  لنشاط أجنبىالقوائم المالية  تكونعنهما  -46
ائم الماليالة ل الالذ  القالو  فالى ن الس تالالاري  إضالافيةقالوائم ماليالالة  ب عالهاه النشالاط األجنبالالىغالبالالا    مالا يقالوم تعالرض قالوائم ماليالة ف

يسالالالم  باسالالتخهام تالالالاري  مختلالالف بشالالالرط أال  (42رقالالم )المنشالالأة. وعنالالالهما ال يالالتم ذلالالالك فالال ن معيالالالار المحاسالالبة المصالالالرى 
تقال  مالؤثرة معالامالت أو أحالهاو أخالرى  بآثالار أىيالتم إجالرا  تسالويات أن و  ثالثة أشال ربين التاريخين يتعهى االختالف 

السالائه سعر الصالرف طبقا  ل لنشاط األجنبىاأصول والتزامات يتم ترجمة ة هذ  الحالمثل فى و  بين التواري  المختل ة.
فالى أسالعار الصالرف التى تحالهو  المؤثرةالتغيرات بويتم إجرا  تسويات  .ن اية ال ترة المالية للنشاط األجنبىتاري   فى

 .(42م )رقالالاسالالبة المصالالرى قالالوائم ماليالة وذلالالك طبقالالا  لمعيالار المحتعالالرض لمنشالالأة التالى ل ن ايالالة ال تالرة الماليالالةتالالاري  حتالى 
 . تطبي  طريقة حقو  الملكية على الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة فىن س األسلوب ويتب  

 

لألصةول عمةى القةيم الدفتريةة وأيةة تسةويات قيمةة عادلةة  نشةاط أجنبةىعةن اقتنةا  تنشة  شةهرة  يةةأ يتعين معالجة -47
التعبيةر يجةب وبالتةالى  - النشةاط األجنبةىب ةصةاوالتزامات خك صول جنبى األنشاط اقتنا  التنش  عن وااللتزامات 
 ."42"و  "39"وترجمتها بسعر اإلقفال طبقًا لمفقرات  التعامل لمنشاط األجنبىعنها بعممة 

 

 نشاط أجنبى من ئىجز الأو  ىكمالتخمص ال

 عتةرف بةهلموا -ى المتعمةق بةذلك النشةاط األجنبة المتةراكم العممةةفةإن مبمةغ فةروق  نشاط أجنبةىالتخمص من عند  -48
من حقوق الممكية إلةى  يعاد تبويبهيجب أن  -حقوق الممكية بمنفصل كبند  جمعالمو  اآلخرضمن الدخل الشامل 
النشةاط  مةن الةتخمصأو خسةارة  بمكسةبعنةدما يعتةرف قائمة الدخل( كتسوية إعادة تبويب باألرباح أو الخسائر )

 ."(رض القوائم الماليةع( "1عيار المحاسبة المصرى رقم )األجنبى )راجع م

 

مالالن تخلالالص عمليالالات تعالالالج الحالالاالت التاليالالة ككامالالل البفالالى نشالالاط أجنبالالى  ةحصالالة المنشالالأمالالن  الالالتخلصضالالافة إلالالى باإل -أ48
كانالت تابعالة أو شالقيقة أو سب  ل ا أن التى الشركة حت ظ المنشأة بحصة فى عنهما تحتى )استبعاهات( نشاط أجنبى 

 :تحت سيطرة مشتركة
 نشاط أجنبى. تتضمنطرة على شركة تابعة فقهان السي )أ(

 نشاط أجنبى. تتضمنعلى شركة شقيقة  الن وذ المؤثرفقهان  )ب(
 .تتضمن نشاط أجنبىلسيطرة مشتركة و خض  فقهان السيطرة المشتركة على منشأة ت )ج(

 

 ملغاة. -ب48
 

 ئيةةالجز حصةة ال توزيةع ديةعن تأالمنشة ة فينبغى عمى نشاط أجنبى  تتضمنشركة تابعة من الجزئى التخمص عند -ج48
أصةحاب عمةى  - اآلخةرضةمن الةدخل الشةامل  المعتةرف بةه -( مةن مبمةغ فةروق العممةة المتةراكم ا)المتخمص منه

بة ى شةكل آخةر نشةاط أجنبةى مةن  جزئىتخمص اليتم ال ماعند. و ذلك النشاط األجنبى الحصص غير المسيطرة فى
 -المتةراكم فةروق العممةة مبمةغ  فقةط مةنيةة )المةتخمص منهةا( الجزئحصةة التبويةب أن تعيةد المنش ة فيتعين عمى 

 .)قائمة الدخل( إلى األرباح أو الخسائروذلك  - الدخل الشامل اآلخر المعترف به ضمن
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حصة ملكية المنشأة فى النشاط األجنبالى فى تخ يض أى نشاط أجنبى فى حصة منشأة  منالجزئى  بالتخلص يعنى -ه48
 .تخلص )استبعاهات(عمليات ك المحاسبة عن االتى يتم و  أ48ارهة فى ال قرة باستثنا  التخ يضات الو 

 

مالن خالالل بيال  أو تصال ية أو اسالترهاه رأس المالال أو  نشالاط أجنبالىفالى  من حصالت اكليا  أو جزئيا  لمنشأة قه تتخلص ا -49
بالى سالوا  بسالبب نشالاط أجنحصالة المنشالأة فالى تخ اليض القيمالة الهفتريالة لإن النشالاط.  اأو جالز  مالن هالذكل التنازل عن 

ال يالتم وبالتالالى فال. يالا  جزئ ا  تصالرف يعالهال أعتالرف باله المسالتثمر أو بسالبب اضالمحالل النشاط ذاتاله حقق ا يالخسائر التى 
إلى األرباف  -ايخر ضمن الهخل الشامل  ب اعترف مال - العملة فرو أى جز  من مكسب أو خسارة إعاهة تبويب 
 يض.التخ  تاري فى )قائمة الهخل( أو الخسائر 

 

 العممةفروق كافة لاآلثار الضريبية 
 

الناشالئة مالن ترجمالة نتالائج العملالة فالرو  ن عالوخسالائر المعالامالت بعملالة أجنبيالة و  مكاسالب عالنآثالار ضالريبية  تترتبقه  -50
المصالرى المحاسالبة ويطبال  معيالار  مختل ة. لى عملةإ (جنبىاألنشاط بما فى ذلك الاألعمال والمركز المالى لمنشأة )

 .الضريبية فى المحاسبة عن هذ  ايثار "ب الهخلضرائ"( 24رقم )
 

 اإلفصاح
 

فةى حالةة المجموعةة  - 57"إلةى  "55"والفقةرات مةن  "53" ةفى الفقةر الواردة  "عممة التعامل"إلى  اتاإلشار تنطبق  -51
 مشركة األم. لتعامل العممة  عمى -

 

 :عما يمىأن تفصح عمى المنش ة  -52
ن أدوات مةفيما عةدا تمةك الناتجةة  األرباح أو الخسائر )قائمة الدخل(فى المعترف به العممة مبمغ فروق  ) أ (

 .(26بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم )تقاس مالية 
حقةوق الممكيةة بمستقل  بندالمتراكمة فى و  اآلخرالدخل الشامل ضمن  عترف بهامال العممةصافى فروق  و )ب(

 فى بداية ونهاية الفترة. العممة فروقمن مبمغ ذلك العمى بالحركة تسوية ضافة إلى باإل
 

اإلفصةاح عةن مةع  تمك الحقيقةاإلفصاح عن يتعين عمى المنش ة فعندما تختمف عممة العرض عن عممة التعامل  -53
 عممة التعامل وسبب استخدام عممة عرض مختمفة.

 

فيتعةةين  مةةرثر نشةةاط أجنبةةىلممنشةة ة التةةى تعةةرض قةةوائم ماليةةة أو لسةةوا  تغييةةر فةةى عممةةة التعامةةل يوجةةد عنةةدما  -54
 عن سبب التغيير فى عممة التعامل.تمك الحقيقة و اإلفصاح عن 

 

القةةوائم تصةةف عميهةةا أن فمنشةة ة قوائمهةةا الماليةةة بعممةةة تختمةةف عةةن عممةةة التعامةةل الخاصةةة بهةةا تعةةرض عنةةدما  -55
المحاسبة معايير تتماشى مع كافة متطمبات فقط إذا ما كانت  وفقاً لمعايير المحاسبة المصريةب نها معدة المالية 

 ."42" و "39"فى الفقرات المبينة وتفسيراتها بما فى ذلك طريقة الترجمة المصرية 
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ختلالالف عالالن عملالالة التعامالالل تتقالوم المنشالالأة فالالى بعالالض األحيالالان بعالالرض قوائم الالا الماليالالة أو معلومالات ماليالالة أخالالرى بعملالالة  -56
مالن  المنتقاة البنوهبعض  آتمنشأحه التحول قه على سبيل المثال ف ."55"ال قرة متطلبات أن ت ى بالخاصة ب ا هون 

حالاه اقتصالاه  ةعملالالخاصالة ب الا "عملالة التعامالل ال تعاله  –قه تقوم منشأة أخرى أو  - المالية إلى عملة أخرى  اقوائم
 .باستخهام أحالهو سالعر إق الالالقوائم  كافة بنوه تلكبترجمة القوائم المالية لعملة أخرى عن طري  ترجمة  - "تضخملا
اإلفصالاحات الموضالحة فالى وفى هالذ  الحالاالت تكالون معايير المحاسبة المصرية متماشية م  هذ  التحويالت ال تعه و 

 .واجبة "57"ال قرة 
 

أو  التعامةلعةن عممةة سةوا  عندما تقوم المنش ة بعرض قوائمها المالية أو معمومةات ماليةة أخةرى بعممةة تختمةف  -57
ذا العرض عممة   عميها أن: ف "55"الفقرة تستوفى متطمبات لم الخاصة بها وا 
مةع تتماشةى معمومات إضةافية لتمييزهةا عةن المعمومةات التةى عمى أنها بوضوح هذ  المعمومات تصف  )أ(

 معايير المحاسبة المصرية. 
 المعمومات اإلضافية.بها عرض تتفصح عن العممة التى  )ب(و

 المعمومات اإلضافية. فى تحديد  ةستخدملمممنش ة وطريقة الترجمة الامل تفصح عن عممة التع و )ج(


