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 ملحق )ب(
 أمثلة على تطبيق مبادئ االعتراف و القياس

 
 . هجزءًا من يمثلال ولكنه  ( 30معيار المحاسبة المصرى رقم )هذا الملحق يرافق 

 
 ".39" إلى" 28"من  لتوضيح تطبيق المبادئ العامة لالعتراف و القياس الواردة فى الفقراتالتالية مثلة األ
 

   تأميناتاشتراكات الحصة صاحب العمل فى 
فإنتته يتتتم  ، التأمينتتات يتتتم ربطلتتا علتتى ىستتاس ستتنوى تاشتتتراكاحصتتة صتتاحب العمتتل فتتى إذا كانتتت  -1ب

معتدل لمتوستط مقتدر  باستتددامالدوريتة  اتاالعتراف بمصروف صاحب العمل المتعلق بذلك فى الفتتر 
ومتتن  .ة االشتتتراك حتتتى و إن كتتان جتتزءًا كبيتترًا متتن المتتدفوعات يمكتتن ستتدادل فتتى بدايتتة الستتنة الماليتت

األمثلة الشائعة على ذلك اشتراكات التأمينات التى تفرض حتى حد ىقصى محتدد للتددل لكتل مو تف 
، وبالنسبة للمو فين من ذوى الددل األعلى يتم الوصتول إلتى الحتد األقصتى للتددل قبتل نلايتة الستنة 

 مبالغ ىدرى دالل نلاية السنة . ىيةالمالية ، وال يقوم صاحب العمل بسداد 

 
 المخطط لهات الرئيسية الدورية أو الصيانة اإلصالح    

إن تكلفتتة الصتتيانة ىو ا صتتالي الرئيستتى التتدورى المدطتتط لتته ىو النفقتتات الموستتمية األدتترى المتوقتت   -2ب
حتتد  بلتتا ألاتتراض تقتتديم التقتتارير الدوريتتة إال ىذا كتتان هنتتاك  بتت حتتدوثلا فتتى ىوادتتر الستتنة ال يتتتم التن

و مستدل عليه علمًا بأن مجرد النية ىو الضترورة لتحمتل مصتروف  انونياً ق اً جعل المنشأة تتحمل التزام
 متعلق بالمستقبل ليس كافيًا لنشأة ىى التزام .

 
 المخصصات    

يتتتتم االعتتتتراف بالمدصتتت  عنتتتدما ال يكتتتون لتتتدى المنشتتتأة بتتتدياًل فعليتتتًا ستتتوى إجتتتراء تحويتتتل للمنتتتاف   -3ب
و يتم تسوية مبلتغ االلتتزام إمتا  ،التزام مستدل عليه ىو  ادية نتيجة لحد  نشأ عنه التزام قانونىاالقتص

إذا تغيتتر  األربتتاي ىو الدستتائرالمقابتتل المعتتترف بتته فتتى  المكستتببالزيتتادة ىو النقصتتان متت  الدستتارة ىو 
 ىفضل تقدير للمنشأة لمبلغ االلتزام .

 
اريخ دورى كمتا يتطلب هذا المعيار ىن تقوم المنشتأة بتطبيتق نفتس قواعتد االعتتراف و قيتاس المدصت  فتى تت

لو كانت ستفعل هذا فى نلاية السنة المالية ، ووجود ىو عدم وجود التزام لتحويل المنتاف  ىمتر لتيس لته عالقتة 
 .  بطول مدة الفترة التى قدم عنلا التقرير بل هو ىمر واق  
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 مكافآت نهاية السنة      
باستتتمرار علتتى التتبعض منلتتا  تدتلتتف طبيعتتة مكافتتيت نلايتتة الستتنة إلتتى حتتد كبيتتر حيتت  يتتتم الحصتتول -4ب

ىو وبعض المكافيت يتم الحصول عليلا على ىستاس شتلرى ىو ربت  ستنوى  ،الددمة دالل فترة زمنية 
ىو بناء على ما ستارت عليته  ن على ىساس ادتيارى ىو تعاقدى بحتوقد تكو  ،لنتيجة التشغيل سنوى 

 األمور لعدة سنوات .

 
 إذا:ديم التقارير الدورية فقط ألاراض تق للمكافأة سبقميكون هناك تصور  -5ب

كانتتت المكافتتأة التزامتتًا قانونيتتًا متت  وجتتود إجتتراء ستتابق يجعتتل المكافتتأة التزامتتًا مستتتدل عليتته و ال  (ى)
 المنشأة بديل حقيقى سوى السداد . ميوجد ىما

(  38رقتم ) ويقتدم معيتار المحاستبة المصترى .ام لاللتتز  عمل تقدير يعتمد عليهكان من الممكن  (ب)
 بلذا الدصو . اً إرشاداملين" العمزايا "

 
 اإليجار المشروطة مدفوعات     

مثااًل على االلتتزام القتانونى ىو المستتدل عليته المعتترف بته  ىقساط ا يجار المشروطة  يمكن ىن تكون -6ب
مستتوى معتين متن لإذا ن  عقتد إيجتار علتى ىقستاط مشتروطة بنتاًء علتى تحقيتق المستتأجر فكالتزام . 

مستتتوى نتته يمكتتن ىن ينشتتأ التتتزام دتتالل الفتتترات الدوريتتة للستتنة الماليتتة قبتتل تحقيتتق المبيعتات الستتنوية فإ
المبيعتات الستنوى المطلتوب إذا كتان يتوقت  تحقيتق ذلتتك المستتوى متن المبيعتات ، وعلتى ذلتك ال يوجتتد 

 مدفوعات ا يجار المستقبلية .ىمام المنشأة بديل واقعى سوى سداد 
 

 األصول غير الملموسة 

صتل ايتر ملمتوس بتنفس الطريقتة فتى الفتترة الدوريتة ألقيتاس االعتتراف و ة بتطبيق  تعريتف تقوم المنشأ -7ب
تحمللتتا قبتتل استتتتيفاء شتتروط االعتتتتراف  تتتتم كمتتا فتتى الفتتتترة الستتنوية ، ويتتتم االعتتتتراف بالتكتتاليف التتتى

باألصتتل ايتتر الملمتتوس كمصتتروف ، ويتتتم االعتتتراف بالتكتتاليف التتتى يتتتم تحمللتتا بعتتد التتتاريخ المحتتدد 
ى يتتتم فيتته استتتيفاء شتتروط االعتتتراف كجتتزء متتن تكلفتتة األصتتل ايتتر الملمتتوس ، ولتتيس متتن المبتترر التذ

فيمتا بعتد  بلتا تأجيل التكاليف كأصول فتى المركتز المتالى التدورى علتى ىمتل استتيفاء شتروط االعتتراف
 فى السنة المالية .

 
 المعاشات

اريدتته باستتتددام معتتدل تكلفتتة يتتتم حستتاب تكلفتتة المعاشتتات لفتتترة م قتتتة علتتى ىستتاس متتدة ستتنة حتتتى ت -8ب
المعاشات المحددة اكتواريًا فى نلاية الفترة المالية الستابقة والمعدلتة لتأدتذ فتى االعتبتار تقلبتات الستوق 

حتدا  األدترى اللامتة التتى حتدثت مترة اللامة منذ ذلك الوقت والتدفيضات اللامة ىو التستويات ىو األ
 واحدة فقط . 

 
 
 



 2015المعدل   (30معيار المحاسبة المصرى رقم ) )ب( ملحق

)ب(30 - 3  

 وحاالت الغياب األخرى القصيرة المدفوعة  اإلجازات والعطالت الرسمية

حتتاالت الغيتتاب المتراكمتتة المدفوعتتة هتتى تلتتك الحتتاالت المرحلتتة والتتتى يمكتتن استتتدداملا فتتى الفتتترات  -9ب
المصترى المستقبلية إذا لم يكن استتحقاق الفتترة الحاليتة مستتددمًا بكاملته ، ويتطلتب معيتار المحاستبة  

منشتتتأة بقيتتتاس التكلفتتتة المتوقعتتتة وااللتتتتزام فيمتتتا يتعلتتتق بحتتتاالت ن" ىن تقتتتوم العتتتاملي( "مزايتتتا ال38رقتتتم )
الغياب المتراكمة المدفوعة بمقدار المبلغ الذى تتوق  المنشأة ستدادل نتيجتة لالستتحقاق ايتر المستتددم 
التتتذى تتتتراكم فتتتى تتتتاريخ الميزانيتتتة ، ويطبتتتق هتتتذا المبتتتدى كتتتذلك فتتتى تتتتواريخ التقتتتارير الماليتتتة الدوريتتتة ، 

التتتزام لحتتتاالت الغيتتاب ايتتتر المتراكمتتة المدفوعتتتة فتتتى  ىىرف المنشتتأة بمصتتتروف ىو وبتتالعكس ال تعتتتت
 التزام فى تاريخ تقديم اى تقرير سنوى .  ىىتقرير دورى مثلما ال تعترف بمصروف ىو  ىى تاريخ

 
 التكاليف األخرى المخططة والتى تحدث بصورة غير منتظمة 

معينتتة يتوقتت  تكبتتدها بشتتكل ايتتر منتتت م دتتالل الستتنة  قتتد تشتتمل الموازنتتة التقديريتتة لمنشتتأة متتا تكتتاليف  -10ب
، وهذل التكاليف بشكل عام داضعة للتقتدير  العاملينالمالية مثل المساهمات الديرية وتكاليف تدريب 

 ىىام من انلا متوقعة وتميتل ألن تتكترر بتين ستنة وىدترى ، واالعتتراف بتأى التتزام فتى ر الشدصى بال
 كاليف التى لم يتم تكبدها بشكل عام ال يتفق م  تعريف االلتزامات . تاريخ تقرير مالى دورى للذل الت

 
  عن الفترة الدوريةضريبة الدخل  عبءقياس 

ضريبة الددل للفترة الدورية باستددام سعر الضريبة الذى ينطبق علتى اجمتالى األربتاي  يستحق عبء -11ب
درة المطبقتتة علتتى التتددل قبتتل المقتت متوستتط ستتعر ضتتريبة التتددل الستتارية الستتنوية ىىالستنوية المتوقعتتة 

 ب ضريبة الددل للفترة الدورية . حسا

 

" التذى يتن  علتى وجتوب تطبيتق نفتس مبتادئ 28وهذا يتفق مت  المفلتوم األساستى التوارد فتى الفقترة " -12ب
ويتتم  .متالى دورى كمتا هتى مطبقتة فتى القتوائم الماليتة الستنويةاالعتراف والقياس المحاستبى فتى تقريتر 

ضتريبة التددل للفتترة الدوريتة بتطبيتق  عتبءى ىساس ستنوى ، كمتا يتتم حستاب ربط ضرائب الددل عل
ستعر الضتتريبة علتتى التددل قبتتل حستتاب الضتتريبة للفتترة المرحليتتة والتتذى ينطبتق علتتى اجمتتالى األربتتاي 

ويعكتتس متوستتط ستتعر  ، متوستتط ستتعر ضتتريبة التتددل الستتنوية المقتتدرة الستتارى ىىالستتنوية المتوقعتتة 
التتى يتوقت  ىن تنطبتق علتى ىربتاي الستنة  ة متن ىستعار ضتريبة التددلمجموعتالضريبة السنوى المقتدر 

الكاملة ، بما فى ذلك التغيرات التتى تمتت بالفعتل فتى ىستعار ضتريبة التددل المقترر تطبيقلتا فيمتا بعتد 
بشتتتأن  ا رشتتتاد( "ضتتترائب التتتددل" 24مصتتترى رقتتتم )فتتتى الستتتنة الماليتتتة ، ويقتتتدم معيتتتار المحاستتتبة ال

تتتتم إعتتادة تقتتدير ستتعر ضتتريبة التتددل  ىنالضتترائب ، ويجتتب بالفعتتل فتتى ىستتعار التغيتترات التتتى تمتتت 
" متتن هتتذا المعيتتار ، وتتطلتتب الفقتترة 28علتتى ىستتاس الستتنة حتتتى تاريدتته بمتتا يتفتتق متت  الفقتترة "الستنوى 

 " االفصاي عن التغيرات اللامة فى التقديرات . )د( – 16"
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 بالنسبة للقتوائم المجمعتة السارى يبة الددل المقدريد متوسط سعر ضر لى الحد الممكن عمليًا يتم تحدإ -13ب
بصتتورة منفصتتلة بالنستتبة لكتتل دولتتة وتطبيقلتتا بصتتورة منفتتردة علتتى التتددل قبتتل حستتاب الضتتريبة للفتتترة 
الدورية بالنسبة لكل دولة ، وبالمثل إذا كانتت ىستعار ضتريبة ددتل مدتلفتة تنطبتق علتى فئتات مدتلفتة 

لى الحد الممكتن عمليتًا إتم يفىو االيراد المحقق من ىنشطة محددة( من الددل )مثل األرباي الرىسمالية 
اب الضتتريبة للفتتترة الدوريتتة وحيتت  إن هتتذل حستتة منفتتردة للتتددل قبتتل تطبيتتق ستتعر مستتتقل علتتى كتتل فئتت
نتته قتتد ال يمكتتن تحقيقلتتا فتتى جميتت  الحتتاالت ، ويتتتم استتتددام متوستتط الدرجتتة متتن الدقتتة مطلوبتتة إال ى
التتدول المدتلفتتة ىو بالنستتبة لفئتتات التتددل إذا كتتان استتتددام ىستتعار ىكثتتر متترجح ألستتعار الضتتريبة فتتى 

 تحديدًا له نتيجة تقريبية معقولة . 

 

 تتربح متن شتركة تابعتةتقتارير ربت  ستنوية ىن تتوق  المنشأة التتى تقتدم  ، لتوضيح تطبيق المبدى السابق -14ب
قبل حساب الضريبة فى كتل فتترة ربت  ستنوية  وتعمتل فتى دولتة تبلتغ ستعر الضتريبة الددليتة  10000

علتتتى كتتتل ىربتتتاي اضتتتافية ، واألربتتتاي  %30متتتن األربتتتاي الستتتنوية و 20000علتتتى ىول  %20ا فيلتتت
ضتريبة التددل التذى تصتدر عنته التقتارير  عتبءالفعليتة تشتابه التوقعتات ، ويبتين الجتدول التتالى مبلتغ 

   سنوية . الرب

 سنويا   الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول 
 10000 2500 2500 2500 2500 الضريبة عبء

 قبتتتل حستتتتاب  40000للستتتنة بكامللتتتتا علتتتى ددتتتل مقتتتدارل  10000يتوقتتت  ىن تستتتتحق ضتتتريبة مقتتتدارها 
 الضريبة . 

 

تحصتل علتى ربتح متن المتوقت  ىن وية ، و ربت  ستن دتر : تقتوم المنشتأة بتقتديم تقتاريرإيضتاي  فيما يلى  -15ب
ن تتكبتتتد دستتتائر مقتتتدارها إال ىنلتتتا تتوقتتت  ى قبتتتل حستتتاب الضتتتريبة فتتتى الربتتت  األول ، 15000مقتتتدارل 
صتتفرًا دتتالل الستتنة(  ربحلتتاالباقيتتة )وهكتتذا يبلتتغ  تتترة ربتت  ستتنوية متتن الفتتترات التتثال فتتى كتتل ف 5000

ضتريبة التددل  عبءن الجدول التالى مبلغ ويبي.  %20متوسط سعر ضريبة الددل السنوية المقدرة و 
 الذى يرد فى التقرير فى كل فترة رب  سنوية .  

 سنويا   الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول 
 صفر (1000) (1000) (1000) 3000 الضريبة عبء

 
 سنة المالية والسنة الضريبية الالفرق بين 

ضتتريبة  عتتبءالماليتتة عتتن الستتنة الضتتريبية يتتتم قيتتاس فيلتتا الستتنة  فتتى الحتتاالت النتتادرة التتتى تدتلتتف -16ب
ل ستتتنة متتن ستتتنوات لكتت اً مقتتتدر  الفعلتتىضتتريبة الالتتددل للفتتترة الدوريتتتة باستتتددام متوستتتط متترجح لستتتعر 

الددل قبتل حستاب الضتريبة التذى تتم تحقيقته فتى كتل ستنة متن  من جزءالقة على ضريبة الددل المطب
 سنوات ضريبة الددل هذل .

 

 .  ملغاة -17ب
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 الخصم الضريبي 
 

 .  ةملغا -18ب

 

 ملغاة .  -19ب

 
 رد وترحيل الخسارة والخصم الضريبى 

الدستارة ، كمتا يتتم تلتك لتا فيالدسارة الضريبية التى تم ردها فى الفترة الدوريتة التتى تحتد   لار يتم إ -20ب
 زيادة فى إيراد الضريبة . ىيةالضريبة ىو  ل لذلك فى عبءكذلك االعتراف بأى تدفيض مقاب

 

لتقيتيم احتمتال التربح الداضت  للضتريبة التذى يمكتن  اً ( شتروط24رقتم )معيار المحاسبة المصترى  ميقد -21ب
ويتتم تطبيتق هتذل الشتروط فتى  .مقابله االستفادة من الدسائر والدصتومات الضتريبية ايتر المستتددمة

ذا تتتم استتتيفاء هتتذل الشتتروط يتتتم إ لتتار ىثتتر ترحيتتل الدستتارة الضتتريبية فتتى  نلايتتة كتتل فتتترة دوريتتة ، واس
 المطبق .  سعر ضريبة الددل السنوية المقدر حساب متوسط

 

ألاتتراض  إيضتتاحًا لتتذلك هنتتاك منشتتأة تقتتدم تقاريرهتتا كتتل فتتترة ربتت  ستتنوية ولتتديلا دستتارة تشتتغيل مرحلتتة -22ب
بتتأى فيلتتا التتتى لتتم يتتتم االعتتتراف و  10000مقتتدارها  ضتتريبة التتددل فتتى بدايتتة الستتنة  الماليتتة الحاليتتة

 تتربحفتى الربت  األول متن الستنة الحاليتة ، وتتوقت  ىن  10000 المنشتأة ربحصل ضريبى م جتل ، وتتى
باستتتبعاد الدستتارة التشتتغيلية المرحلتتة و الباقيتتة ،  لفتترات التتثال متتن ا فتى كتتل فتتترة ربتت  ستتنوية 10000

  عبء الضريبة كما يلى:يكون ف %20يتوق  ىن يبلغ معدل سعر ضريبة الددل السنوية المقدر 

 سنويا   الربع الرابع الربع الثالث الثانىالربع  الربع األول 
 6000 1500 1500 1500 1500 الضريبة عبء

 
 التغيرات التعاقدية أو المنظورة فى سعر الشراء 

بالنستتبة ألى دصتتم علتتى الكميتتات وكتتذلك التغيتترات األدتترى المتعاقتتد عليلتتا فتتى ىستتعار هنتتاك تصتتور  -23ب
فتتى الفتتتترات الدوريتتة لتتدى كتتل متتتن  ةدتترى المشتتتراالمتتواد الدتتام ىو العمالتتة ىو البضتتائ  والدتتتدمات األ

او تدفتتيض حتتدو  ذلتتك ، وهكتتذا فتتإن اى  ستتداد والمستتتلم إذا كتتان متتن المتوقتت الطتترف التتذى يقتتوم بال
ن األصتل أل انعكتاس ىى دصتم تقتديرى ال يكتون لته وىىى دفض  ىن إال ،دصم تعاقدى يكون متوق 

إطتتار عتترض وتصتتوير القتتوائم الماليتتة التتتى تتتن  فتتى ىو االلتتتزام النتتاتي ال يستتتوفيان الشتتروط التتواردة 
علتتى وجتتوب ىن يكتتون األصتتل متتوردًا تستتيطر عليتته المنشتتأة نتيجتتة لحتتد  ستتابق ، ووجتتوب ىن يكتتون 

 للموارد .  ىن ينجم عن تسويته تدفق دارجحاليًا يتوق  ى عبئاً االلتزام 

 
 

 االهالك واالستهالك
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ألصول المملوكة دتالل تلتك الفتترة الدوريتة وال ي دتذ فتى يعتمد االهالك واالستلالك لفترة دورية على ا -24ب
 االعتبار حاالت استحواذ ىو بي  األصول المدطط للا لفترة الحقة فى السنة المالية . 

 المخزون 

. يتتة علتتى نفتتس المبتتادئ كمتتا فتتى نلايتتة الستتنة المال للتقتتارير الماليتتة الدوريتتة بنتتاء يتتتم قيتتاس المدتتزون -25ب
ويمثتتل  .( "المدتتزون" شتتروط االعتتتراف بتتالمدزون وقياستته2رقتتم )  صتترىويحتتدد معيتتار المحاستتبة الم

المدزون مشاكل معينة فى تاريخ ىى تقرير مالى بسبب الحاجة الى تحديد الكميتات والتكتاليف وكتذلك 
للمدتتزون ، وبتتالرام متتن ذلتتك يتتتم تطبيتتق نفتتس مبتتادئ القيتتاس علتتى المدتتزون صتتافى القيمتتة البيعيتتة 

يف والوقتت كثيترًا متا تستتددم المنشتيت التقتديرات لقيتاس المدتزون فتى التتواريخ ولتوفير التكال ، الدورى
وفيمتا يلتى ىمثلتة علتى كيفيتة تطبيتق  .الدورية الى حد ىكبر مما يتم فتى تتواريخ تقتديم التقتارير الستنوية 

خ لتغيترات فتى التصتني  فتى التتواريتتاريخ دورى ، وكيفيتة معاملتة ا ىىادتبار صافى القيمة البيعية فتى 
 الدورية . 

 

 صافى القيمة البيعية للمخزون 

ستتعار البيتت  والتكتتاليف المتعلقتتة بلتتا  كمتتال ىللمدتتزون بتتالرجوى إلتتى يتتتم تحديتتد صتتافى القيمتتة البيعيتتة  -26ب
 ىيتةصتافى القيمتة البيعيتة فتى  إلتىاندفاض فى القيمتة  ىىوتقوم المنشأة برد  . بيعلا فى تواريخ دورية
 من المناسب إجراء ذلك فى نلاية السنة المالية .  إذا كانفترة دورية الحقة فقط 

 
 

  ة.لغام -27ب
 

 

  الدورية التغيرات فى تكلفة التصنيع للفترات

فى السعر والكفاءة والصرف والكميتة لمنشتأة صتناعية فتى قائمتة التددل فتى  يتم االعتراف باالنحرافات -28ب
ل التغيترات فتى قائمتة  التددل فتى نفتس المتدى التذى يتتم فيته االعتتراف بلتذ إلتىتواريخ التقارير الدورية 

، نلاية السنة الماليتة مت  اعتبتار تأجيتل التغيترات التتى يتوقت  استتيعابلا فتى نلايتة الستنة ايتر مناستب 
ل عتن حصتته ثبتات المدتزون فتى ذلتك التتاريخ بمقتدار يزيتد ىو يقتذلتك إينجم عتن  ىنألنه من الممكن 

 صن  . فى التكلفة الفعلية لل
 

 العمالت األجنبية أرباح وخسائر ترجمة

كمتتا  يتتم قيتاس ىربتتاي ودستائر ترجمتتة العمتالت األجنبيتتة للتقتارير الماليتة الدوريتتة حستب نفتتس المبتادئ -29ب
 فى نلاية السنة  المالية . 

 

صترف العمتالت األجنبيتة" كيفيتة  ىستعارالتغيرات فى   ثار( "13قم )ر  يحدد معيار المحاسبة المصرى -30ب
الداصتة باستتددام  ا رشتاداتبمتا فتى ذلتك  العترضعملة  إلىألجنبية ترجمة القوائم المالية للعمليات ا

رشتادات  متوسط ىسعار صرف العمالت األجنبية ىو ىسعار ا قفال للتا بشتأن االعتتراف بالتستويات  واس
ويتتتتم استتتتددام المتوستتتط الفعلتتتى  .األربتتتاي ىو الدستتتائر ىو بنتتتود التتتددل الشتتتامل األدتتترىفتتتى  الناجمتتتة
 المنشتيت متقتو ( ، وال 13متا يتفتق مت  معيتار المحاستبة المصترى رقتم )الدوريتة ب للفتترة ا قفالوىسعار 
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لتغيتترات المستتتقبلية فتتى ىستتعار الصتترف األجنبيتتة فتتى بتتاقى الستتنة الماليتتة الحاليتتة عنتتد ترجمتتة ا بتوقتت 
 فترة دورية .  ىيةالعمليات األجنبية فى 

 
 

لعمتالت األجنبيتة كتددل يات ترجمتة  ا( االعتتراف بتستو 13لمحاسبة المصرى رقم )اإذا تتطلب معيار  -31ب
وال تقتتتوم  . ق فتتى كتتل فتتترة دوريتتةبتتفتتإن هتتذا المبتتدى يط،  فتتى الفتتترات التتتى تنشتتأ بلتتا  ىو كمصتتروف

المنشيت بتأجيل بعض تسويات ترجمة العمالت األجنبية فى ىى تاريخ دورى إذا كتان متن المتوقت  رد 
 التسوية قبل نلاية السنة المالية . 

 
 لية الدورية فى االقتصاديات عالية التضخم التقارير الما

 

 .  ةملغا -32ب

 

 .  ةملغا -33ب

 

 ملغاة. -34ب

 
 

  اضمحالل قيمة األصول 

 فتتتى ضتتمحالل( "األصتتول الثابتتتة" االعتتتتراف بدستتارة اال10يتطلتتب معيتتار المحاستتبة المصتتترى رقتتم ) -35ب
 من القيمة  الدفترية .  ىقلالقيمة إذا اندفض المبلغ القابل لالسترداد إلى 

 

متن  و االستتبعادالقيمتة  نفس شروط ادتبارات اضتمحاللذا المعيار ىن تقوم المنشأة بتطبيق يتطلب ه -36ب
ستنة ماليتة ، علتتى ىن ذلتك ال يعنتى ىنتته  ىيتتةفتى ىى تتتاريخ دورى كمتا كانتت ستتتفعل فتى نلايتة التدفاتر 

القيمتتة فتتى نلايتتة كتتل فتتترة  يجتتب علتتى المنشتتأة ىن تقتتوم بالضتترورة بتتإجراء حستتاب مفصتتل الضتتمحالل
هتام فتى القيمتة منتذ اضتمحالل بل تقوم المنشأة بإجراء مراجعتة لتحديتد دالئتل علتى وجتود ىى  ، يةدور 

 . من عدمه سنة مالية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للذا الحساب  درنلاية 
  


