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 دليل توضيحى 

 . هجزءًا من يمثلال  و لكنه( 1معيار المحاسبة المصرى رقم )هذا الدليل يرافق 

 نموذج لهيكل القوائم المالية
 

    وقاامااة الاااد ل  قاامااة المركااز المااالإلأورد المعيااار مكوناااق المااواام الماليااة والحااد ابدنااإل لمح لباااق ا فصااا  فااإل 

 ض قاامة الحغيراق فإل حموق الملكية.، وكذلك فإل عر الشامل وقاامة الد ل 

الدليل كما أورد المعيار بنود أ رى من الممكن عرضها إما فإل المواام المالية المعنية أو فإل ا يضاحاق. ويهدف 

وقاامااة الااد ل  قاامااة المركااز المااالإلمح لباااق العاارض الم حلفااة لكاال ماان ماا   ححفااقإلااإل حااوفير أمثلااة  الحوضاايحإل

تعديل وعلى المنشأة اامة الحغير فإل حموق الملكية وذلك فإل المواام المالية ابساساية. وقالشامل قاامة الد ل و 

أو من أجل  مع القوانين واللوائح لتتفقترتيب العرض وتسمية البنود عندما يكون ذلك ضرورياً 

 كل منشأة.بالتوصل إلى عرض عادل يتناسب مع الظروف الخاصة 
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 المنفردة  المالية توضيحى للقوائم مثالالجزء األول : 
 

 شركة أ ب ج
 قائمة المركز المالى

 2010ديسمبر  31فى 
 باأللف جنيه مصرى   
 31/12/2010  31/12/2009 

    األصول
    غير المتداولةاألصول 

 26 002  25 070 أصول ثابحة
 10 000  10 000 مشروعاق ححق الحنفيذ

 9 120  8 080 اسحثمار عمارى
 22 747  22 747 ة أصول غير ملموس

 11 077  10 015 وذاق سي رة مشحركةإسحثماراق فإل شركاق شميمة 
 15 600  14 250 محاحة للبي اسحثماراق مالية 

 -  - أصول ضريبية مؤجلة 
 94 546  90 162  غير المتداولة مجموع األصول 

    األصول المتداولة 
 -  - أصول مححفظ بها لغرض البي 

 13 250  13 523 م زون
 11 080  9 160 ينون آ رونومد عمالء وأوراق قبض

 -  - الشركاق المابضة والشميمة م حساباق مدينة 
 1 254  2 565 دفعاق ممدمة
 6 500  6 000 مالية اسحثماراق
 25 790  25 240 أرصدة لدى البنوكنمدية و 

 57 874  56 488 مجموع األصول المتداولة 
 152 420  146 650 إجمالى األصول

     الملكيةحقوق 
 60 000  65 000 رأس المال المدفوع

 6 980   8 025 االححيا ياق
الماااادفوعاق المبنيااااة علااااإل أسااااهم )إذا اسااااحوفق شاااارو  الحصاااانيف 

 كأدواق حموق ملكية لذاق المنشأة(
 
- 

  
- 

 9 620  12 225 أربا  أو ) ساار( مرحلة 
 6 550  12 125 حوزي أربا  أو ) ساار( العام قبل ال

 83 150  97 375 حقوق الملكية مجموع
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 باأللف جنيه مصرى   
 31/12/2010  31/12/2009 

    غير المتداولةااللتزامات 
 12 000  12 000 مصدرة سنداق

 4 000  - قروض من البنوك
 -  - قروض من شركاق قابضة وشميمة 
 -  - دةالحزاماق نظم مزايا العاملين المحد

الحزاماااق ماليااة عاان الماادفوعاق المبنيااة علااإل أسااهم )إذا اسااحوفق 
 شرو  الحصنيف كالحزاماق مالية(

-  - 

 5 100  2 800 م صصاق  ويلة ابجل
 2 604  2 880 ة مؤجلةيإلحزاماق ضريب

 124  85 أ رى الحزاماق 
 23 828  17 765 غير المتداولة االلتزامات مجموع

    تداولة االلتزامات الم
 480  500 م صصاق

 4 000  3 000 بنوك سحب علإل المكشوف
 18 762  11 510 وأوراق دف  وداانون آ رونموردون 

 -  - حساباق داانة للشركاق المابضة والشميمة 
 16 000  12 000 قصيرة ابجلوحسهيالق قروض 

 2 000  1 000 الجزء المسححق  الل سنة من المروض  ويلة ابجل
 4 200  3 500 ضريبة الد ل المسححمة

 -  - إلحزاماق مححفظ بها لغرض البي 
 45 442  31 510 مجموع االلتزامات المتداولة 

 152 420  146 650 حقوق الملكية وااللتزامات  مجموع
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 شركة أ ب ج
 المنفردة  قائمة الدخل )األرباح أو الخسائر(

 2010ديسمبر  31فى عن السنة المنتهية 
 (لوظيفتها تبويب المصروفات طبقاً )

 باأللف جنيه مصرى   
 2010  2009 
    

 35 500  39 000 المبيعاق / ا يراداق
 (23 000)  (24 500) الحصول علإل ا يرادحكلفة حكلفة المبيعاق/ 

 12 500  14 500 مجمل الربح
 565  1 033 الد ل من االسحثمار

 -  - مكاسب و ساار أ رى
 565  1 033 راداق أ رىإي

 (870)  (900) بي  وحوزي مصروفاق 
 (2 100)  (2 000) مصروفاق إدارية وعمومية

 (400)  (500) م صصاق مكونة
 -  200 م صصاق انحفإل الغرض منها

 (100)  (200)  ساار االضمحالل فإل قيمة ابصول الثابحة وابصول غير الملموسة
 (120)  (210) ححلياًل مناسبًا با يضاحاق( ) م  ححليلها  مصروفاق أ رى
 (250)  (300) مصروفاق حمويلية

 3 010  3 510 وذاق سي رة مشحركة شميمة إيراداق أسحثماراق فإل شركاق
 12 600  16 166 األرباح قبل الضريبة

 (3 200)  (4 041) مصروف ضريبة الد ل
 9 600  12 125 ربح السنة من العملياق المسحمرة

 (3 050)  - )بعد  صم ضريبة الد ل( ربح ) ساار( السنة من العملياق غير المسحمرة
 6 550  12 125 ربح السنة

فإل ابربا   والم فضنصيب السهم ابساسإل   0.046  0.030 
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 توضيحى للقوائم المالية المجمعة مثال:  الثانىالجزء 
 شركة أ ب ج
 مجمعةقائمة المركز المالى ال

 2010ديسمبر  31فى 
 باأللف جنيه مصرى   
 31/12/2010  31/12/2009 

    األصول
    متداولةالصول غير األ

 260 020  250 700 أصول ثابحة
 100 000  100 000 مشروعاق ححق الحنفيذ

 91 200  80 800 شهرة
 227 470  227 470 أصول أ رى غير ملموسة 

 -  - اسحثمار عمارى
 110 770  100 150 حثمارق يحم المحاسبة عنها ب ريمة حموق الملكيةاس

 156 000  142 500 محاحة للبي  اسحثماراق مالية
 -  - أصول ضريبية مؤجلة 

 945 460  901 620 مجموع األصول غير المتداولة 
    أصول  متداولة 

 132 500  135 230 م زون
 110 800  91 600 عمالء وأوراق قبض ومدينون آ رون

 -  - اسحثماراق مالية
 12 540  25 650 أصول محداولة أ رى

 322 900  312 400 نمدية وأرصدة لدى البنوك
 578 740  564 880 مجموع األصول المتداولة 

 1 524 200  1 466 500 إجمالى األصول
    حقوق الملكية واإللتزامات

    حموق الملكية لمالك الشركة ابم :
 600 000  650 000 رأس المال المدفوع

 21 200  10 200 االححيا ياق
المدفوعاق المبنية علإل أسهم )إذا اسحوفق شرو  الحصانيف كاأدواق 

 حموق ملكية لذاق المنشأة(
 
- 

  
- 

 96 200  122 250 أربا  أو ) ساار( مرحلة 
 65 500  121 250 أربا  أو ) ساار( العام قبل الحوزي 

 782 900  903 700 حقوق ملكية الشركة األممجموع 
 48 600  70 050 حموق ابقلية / الحموق غير المسي رة 

 831 500  973 750 مجموع حقوق الملكية
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 باأللف جنيه مصرى
 31/12/2010  31/12/2009 
    متداولةالت غير التزاماإل 

 120 000  120 000 سنداق مصدرة
 40 000  - قروض  ويلة ابجل

 51 000  28 000 م صصاق  ويلة ابجل
 26 040  28 800 إلحزاماق ضريبية مؤجلة

 -  - الحزاماق نظم مزايا العاملين المحددة
الحزاماااااق ماليااااة عاااان الماااادفوعاق المبنيااااة علااااإل أسااااهم )إذا اسااااحوفق 

 شرو  الحصنيف كالحزاماق مالية(
-  - 

 1 240  850 الحزاماق أ رى 
 238 280  177  650 غير المتداولةمات مجموع االلتزا

    االلتزامات المتداولة 
 4 800  5 000 م صصاق

 40 000  30 000 بنوك سحب علإل المكشوف
 187 620  115 100 موردون وأوراق دف  وداانون آ رون

 160 000  120 000 قروض قصيرة ابجل
 20 000  10 000 الجزء المسححق  الل سنة من المروض  ويلة ابجل

 42 000  35 000 ضريبة الد ل المسححمة
 454 420  315 100 مجموع االلتزامات المتداولة 

 1 524 200  1 466 500 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 



 2015المعدل  (1المصرى رقم ) ةمعيار المحاسبملحق 

1ملحق  - 9  

 شركة أ ب ج
 قائمة الدخل )األرباح أو الخسائر( المجمعة

 
 2010ديسمبر  31فى عن السنة المنتهية 

 قًا لوظيفتهاتبويب المصروفات طب
 باأللف جنيه مصرى   
 2010  2009 

 355 000  390 000 المبيعاق / ا يراداق
 (230 000)  (245 000) الحصول علإل ا يرادحكلفة حكلفة المبيعاق/ 

 125 000  145 000 مجمل الربح
 5 650  10 334 الد ل من االسحثمار

 -  - مكاسب و ساار أ رى
 5 650  10 333 إيراداق أ رى
 (8 700)  (9 000) بي  وحوزي مصروفاق 

 (21 000)  (20 000) مصروفاق إدارية وعمومية
 (4 000)  (5 000) م صصاق مكونة

 -  2 000 م صصاق انحفإل الغرض منها
 (1 000)  (2 000)  ساار االضمحالل فإل قيمة ابصول الثابحة وابصول غير الملموسة

 (1 200)  (2 100) ححلياًل مناسبًا با يضاحاق( ) م  ححليلها مصروفاق أ رى
 (2 500)  (3 000) مصروفاق حمويلية

 30 100  35 100 )أ( إيراداق أسحثماراق فإل شركاق شميمة
 128 000  161 667 األرباح قبل الضريبة

 (32 000)  (40 417) مصروف ضريبة الد ل
 96 000  121 250 ربح السنة من العملياق المسحمرة

 (30 500)  - )بعد  صم ضريبة الد ل( ربح ) ساار( السنة من العملياق غير المسحمرة
 65 500  121 250 ربح السنة

: ال اص بكل منالربح      
 52 400  97 000 مالكإل الشركة ابم

 13 100  24 250 حموق ابقلية / الحموق غير المسي رة 
 250 121  500 65 

فإل ابربا   الم فضو نصيب السهم ابساسإل   0.46  0.30 
    
ال اصااة  حمااوق ابقليااة / الحمااوق غياار المسااي رة نصاايب مااالكإل الشااركة ابم ماان ابربااا  فااإل الشااركاق الشااميمة يكااون بعااد  صاام الضااريبة ونصاايب  (أ)

 .بالشركاق الشميمة 
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 الجزء الثالث: القوائم المالية المستقلة
 لية المنفردة فإل حصوير المواام المالية المسحملة م  مراعاة ما يلإل :يمكن ابسحرشاد بنموذج المواام الما

 ( ضرورة عنونة المواام بأنها مسحملة1)
 واالسحثماراق والمعامالق م  الشركة ) الشركاق( الحابعة  ابرصدة( إظهار 2)
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 : مثال توضيحى لتحديد تسويات إعادة التبويب السادسالجزء 

 
   عن حسوياق إعادة الحبويب المحعلمة بكل بند من بنود الد ل الشامل اب رى .يح لب المعيار ا فصا

يع إل ا رشاد حوضيحًا لكيفية حسااب حساوياق إعاادة الحبوياب ل صاول  المالياة المحاحاة للبيا  والمعحارف بهاا وفماًا 
 (.26لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

لكال ساهم جنياه  10)أدواق حماوق الملكياة( بساعر ساهم  1.000، أشحرق شاركة أ ب ج  2005ديسمبر  31فإل 
ديساامبر  31، وفااإل  12كانااق الميمااة العادلااة لاا دواق  2006ديساامبر  31وقامااق بحبويبهااا كمحاحااة للبياا  . وفااإل 

، ولاام يااحم ا عااالن  2007ديساامبر  31. بيعااق كافااة ابدواق فااإل جنيااه 15، ارحفعااق الميمااة العادلااة إلااإل  2007
دواق  ااالل الماادة الحااإل كانااق ابدواق فيهااا فااإل حااوزة شااركة أ ب ج. سااعر الضااريبة عاان حوزيعاااق علااإل حلااك اب

 .%30( "ضرااب الد ل" هو 24السارى وفمًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
 

 حساب المكاسب 
 الصافى بعد الضريبة ضريبة الدخل قبل الضريبة 

 المكاسب المعحرف بها ضمن الد ل 
 الشامل اآل ر :

 1.400 (600) 2.000 2006ديسمبر  31هإل فإل العام المنح
 2.100 (900) 3.000 2007ديسمبر  31العام المنحهإل فإل 
 3.500 (1.500) 5.000 إجمالإل المكاسب

        المبااالا التاااى قياادت فاااى األربااااح أو الخسااائر )قائماااة الااادخل( والاادخل الشاااامل ا خااار للساانوات المنتهياااة فاااى
 .2007ديسمبر  31،  2006ديسمبر   31
 
 2007 2006 

   الربح أو الخسارة 
  5.000 المكسب من بي  ابدواق
  (1.500) مصروف ضريبة الد ل 

  3.500 صافى الربح المعترف به فى األرباح أو الخسائر
   الدخل الشامل ا خر 

 2.000 3.000 المكسب الناحج  الل العام 
 - (5.000) حسوية إعادة الحبويب 

 (600) 600 لد ل الشامل اآل ر باالمحعلمة  ضريبة الد ل
 (1.400) 1.400 

  صافإل المكسب )ال سارة( المعحرف بها فإل الد ل الشامل اآل ر
2.100 

 
1.400 
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( لمنشااأة ليساات   136  إلااى   134ماان  : أمثلااة توضاايحية إلفصاااحات رأس المااال ) الفقاارات  السااابعالجاازء 

  لهيئة رقابيةمؤسسة مالية تخضع 
 

مؤسساة مالياة ح ضا  لهيااة رقابياة بالنسبة لمنشأة ال يعحبار " 135" و "134يوضح المثال الحالإل ح بيق الفمرحين "
. فاإل هااذا المثاال ، حراقاب المنشااأة رأس الماال ماان  يحعلااق بارأس مااال مفاروض عليهاا  ارجيااًا وال ح ضا  لمح لاب 
نشآق أ رى  رقاًا م حلفاة لمراقباة رأس الماال . لرأس المال المعدل . وقد حسح دم م المروض الل اسح دام نسبة 

كما أن المثال بسي  نسبيًا . وحمرر المنشأة ، فإل ضوء ظروفها ، ممدار الحفاصيل الحإل حمادمها الساحيفاء مح لبااق 
 " .135" و "134الفمرحين "

 
 

 الحقائق
لحمويل العماالء ، وححديادًا مان  شركة مالية حابعةعلإل حنحج المجموعة )أ( سياراق وحبيعها . وحشمل المجموعة )أ( 

  الل عمود الحأجير . و ال ح ض  المجموعة )أ( بية مح لباق مفروضة  ارجيًا  اصة برأس المال.
 

 عن اإلفصاح  مثال
 أهداف المجموعة من إدارة رأس المال هإل :

العواااااد  * حماياااة قااادرة المنشاااأة علاااإل االساااحمرار كمنشاااأة مساااحمرة بحيااات حكاااون قاااادرة علاااإل مواصااالة حاااوفير
 للمساهمين والمزايا ل  راف اب رى أصحاب المصلحة .

 و * حوفير عوااد كافية للمساهمين من  الل حسعير المنحجاق وال دماق بما يحناسب م  مسحوى الم ا رة.   
 

رأس الماال وحجارى الحعاديالق  هيكالححادد المجموعاة مبلاأ رأس الماال بالحناساب ما  الم اا ر . وحادير المجموعاة 
يهاااا فاااإل ضاااوء الحغياااراق فاااإل ابحاااوال االقحصاااادية و صاااااص الم اااا ر فاااإل ابصاااول ابساساااية . ومااان أجااال عل

 حموم بارد، قد حعدل المجموعة مبلأ الحوزيعاق المدفوعة للمساهمين أو  هيكل رأس المال أو حعديلهالمحافظة علإل 
ن .وبشاكل محساق ما  اآل ارين و ديرأس المال إلإل المسااهمين أو حصادر أساهمًا جديادة أو حبيا  ابصاول ل فاض الا

فإل الم اع ، حراقب المجموعة رأس المال علاإل أسااس نسابة الادين إلاإل رأس الماال المعادل . وححساب هاذ  النسابة 
رأس المااال المعاادل . ويااحم حساااب صااافإل الاادين علااإل إنااه إجااامالإل الااادين ) كمااا حعرضااه قاامااة ÷ كصااافإل الاادين 

ماا فاإل حكمهاا . ويحضامن رأس الماال المعادل كافاة مكونااق حماوق الملكياة    المركز المالإل( م صومًا منه النمدية و 
فيماا إعاادة الحميايم(  واححيا ي المرحلة) أى أسهم رأس المال وعالوة ا صدار وحصة غير ذوى السي رة وابربا  

بعضًا مان أشاكال  ويشمل رأس المال أيضاً المبالأ المحراكمة فإل حموق الملكية المحعلمة بحغ ية الحدفق النمدى  عدا
 .المساندالدين 

 
 .... يتبع 
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 .... يتبع
 

علاإل نسابة الادين إلاإل رأس  أن ححاافظ،  2009، كانق اسحراحيجية المجموعة ، الحإل لام ححغيار مناذ  2010 الل 
الحمويال بحكلفااة  الحصااول علاإل، مان أجال حاأمين  1:  7إلااإل  1:  6ابدناإل مان المادى  الميمااة دعناالماال المعادل 

 31. وكاناق نسابة الادين إلاإل رأس الماال الااذى حام حعديلاه فاإل   BBة مان  االل الحفااظ علاإل درجاة ماالءة معمول
 كما يلإل : 2009ديسمبر  31وفإل  2010ديسمبر 

 
 ديسمبر 31 

2010 
 ديسمبر 31

2009 
 1.100 1.000 إجمالإل الدين

 (150) (90) ي صم: النمدية وما فإل حكمها
 950 910 صافإل الدين

 105 110 حموق الملكية إجمالإل
 38 38 يضاف : أدواق الدين المساند

 (5) (10) ي صم: المبالأ المحراكمة فإل حموق الملكية المحعلمة  بحغ ية الحدفق النمدى
 138 138 رأس المال المعدل

 6.9 6.6 نسبة الدين إلإل رأس المال المعدل
 

نحيجة ل فض صافإل الادين الاذى  2010كل رايسإل فإل نحج االن فاض فإل نسبة الدين إلإل رأس المال المعدل بش
مساحوى ابرصادة  وحم ح فيضالربحية  ق رأ  علإل بي  شركة "س" الحابعة . وكنحيجة ل فض صافإل الدين وححسن

 (.2009فإل  2.5) من  2010للعام  2.8المدينة كما زادق قيمة حوزيعاق ابربا  إلإل 
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 مال المفروضة خارجيًا رأس ال تلتزم بمتطلباتمنشأة لم 

 
رأس الماال المفروضاة  الحزمق بمح لباق)ها(" عندما ال حكون المنشأة قد  135يوضح المثال الحالإل ح بيق الفمرة "

 ".135" ، "134اب رى للفمرحين " وسيحم عرض ا يضاحاق اب رى للوفاء بالمح لباق ارجيًا  الل الفحرة ، 
 

 الحقائق
مالية لعمالاها ، وهإل  اضعة لمح لباق  اصة برأس المال حفرضها هياة رقابياة )ب( ، حمدم المنشأة )أ(  دماق 

هياااة المح لباااق رأس المااال الحااإل حفرضااها المنشااأة )أ( ب حلحاازملاام  2007ديساامبر  31و ااالل الساانة المنحهيااة فااإل 
فاإل قواامهاا المالياة للسانة  بااقالحزامهاا بحلاك المح لرقابية )ب( ، حموم المنشأة )أ( با فصا  الحالإل المحعلاق بعادم ال

 .2007ديسمبر  31المنحهية فإل 
 

 مثال على اإلفصاح 
 2007سابحمبر  30حمريرها رب  السنوي عن رأس المال  بماًا للمواعاد الحنظيمياة عان الفحارة المنحهياة قدمق المنشأة 

 لاب رأس الماال الاذى وفإل ذلك الحاريخ كاان رأس الماال الم لاوب للمنشاأة )أ( أقال مان مح 2007أكحوبر  20فإل 
، ونحيجاة لااذلك  لاب ماان المنشااأة )أ( حماديم   ااة إلاإل الجهااة الرقابيااة  جنيااه مليااون 1يفرضاه الرقيااب )ب( بممادار 

حبين فيها كيف سحزيد رأسمالها إلإل المبلأ الم لوب ، وقد قدمق المنشأة )أ(   اة ح لباق بيا  جازء مان محفظحهاا 
فااإل الرباا  الراباا  ماان عااام جنيااه مليااون  11.5رصاايد  الاادفحرى البااالأ  غياار الممياادة ال اصااة بحمااوق الملكيااة بمبلااأ

باعاق المنشاأة محفظحهاا ال اصاة باالساحثمار ذو الفااادة الثابحاة ممابال  2007. وفإل الرب  الرابا  مان عاام  2007
 مح لباق الرقيب ال اصة برأس المال جنيه  ، والحزمق ب مليون 12.6

 
 


