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 ( ب) ملحق
 سحب معايير المحاسبة المصرية األخرىو  الفترة االنتقالية

 
 

أجزاء وله نفس القوة كباقى ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه  ( 43رقم ) هذا الملحق معيار المحاسبة المصرىيرافق 
 المعيار. 

 
 المرحلة االنتقالية 

فى  والتغييراتالسياسات المحاسبية " ( 5ى رقم )المصر من معيار المحاسبة  "28"شارة الى متطلبات الفقرة باإل  .1ب
فقط الى عرض المعلومات الكمية المنشأة ، فعندما يطبق هذا المعيار ألول مرة تحتاج " واألخطاءالتقديرات المحاسبية 

ية مباشرة للفترة السنو ة ق( فى الفترة السنوية الساب5) المصرى رقممن معيار المحاسبة  و"28"فى الفقرة المطلوبة 
(. وقد تعرض المنشأة هذه مباشرة المالية السابقة) الفترة  ((43معيار المحاسبة المصرى رقم )األولى لتطبيق )

 الفترات السابقة ولكنها غير مطالبة بذلك.أرقام المقارنة ألقدم المعلومات فى الفترة الحالية أو فى 
 

 الملكية وطريقة حقوق النسبىالتجميع االنتقالية بين طريقة  المرحلة
عند التحول من التجميع النسبى إلى طريقة حقوق الملكية ، على المنشأة أن تعترف باستثماراتها فى المشروع   .2ب

المشترك فى بداية الفترة السابقة على التغيير. سيتم قياس القيمة المبدئية طبقًا لمجموع )إجمالى( القيم الدفترية الكلية 
للمنشأة تجميعهم طبقًا لطريقة التجميع النسبى، بما فى ذلك أية شهرة ناشئة من لألصول وااللتزامات والتى قد سبق 

 اإلقتناء. 

اذا كانت الشهرة سابقًا مرتبطة بوحدة مولدة للنقد أكبر من الشهرة أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد، فعلى المنشأة 
تبطة بالمشروع المشترك والوحدة المولدة للنقد أو أن توزع الشهرة للمشروع المشترك على أساس القيم الدفترية المر 

 مجموعة الوحدات المولدة للنقد التى كانت مرتبطة بها. 
 

على انه تكلفة االستثمار عند االعتراف األولى. على  2بينظر للرصيد االفتتاحى لالستثمار المحدد طبقًا للفقرة  .3ب
( للرصيد االفتتاحى لالستثمار 18محاسبة المصرى رقم  )" من معيار ال43" الى "40المنشأة أن تطبق الفقرات من "

لتقدير ما اذا كان هناك اضمحالل باالستثمار، لتعترف بأية خسارة اضمحالل كتسوية لألرباح المرحلة فى بداية الفترة 
بة المصرى " من معيار المحاس24" و "15" بالفقرتينالسابقة مباشرة.  إن االستثناء الخاص باالعتراف األولى الوارد 

( ضرائب الدخل   ال تطبق عندما تعترف المنشأة باالستثمار فى المشروع المشترك نتيجة تطبيق المتطلبات 24رقم  )
 االنتقالية للمشروعات المشتركة التى قد سبق تجميعها بطريقة التجميع النسبى. 
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قيمة سالبة لصافى  التجميع النسبىالتى سبق تجميعهم بطريقة  اذا نشأ عن القيمة االجمالية لألصول وااللتزامات .4ب

مرتبطة بالقيمة السالبة لصافى األصول حكمية اذا كان لديها التزامات قانونية أو  فعلى المنشأة أن تقيم مااألصول 
قانونية ا التزامات بااللتزام المقابل. واذا توصلت المنشأة أنه ليس لديهفاذا كان األمر كذلك فعلى المنشأة أن تعترف 

بااللتزام المقابل بل ستعدل األرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة مباشرة. وعلى المنشأة أن أو حكمية فلن تعترف 
فى بداية الفترة تفصح عن هذه الحقيقة مع اجمالى نصيبها فى الخسائر الغير معترف بها فى مشروعاتها المشتركة 

 أول تطبيق لهذا المعيار.السابقة مباشرة وفى تاريخ 
 
عن تحليل األصول وااللتزامات التى قد جمعت فى رصيد استثمار واحد فى بداية الفترة  على المنشأة أن تفصح .5ب

سيعد بصورة اجمالية لجميع المشروعات المشتركة عند تطبيق المنشأة متطلبات المرحلة السابقة مباشرة. هذا االفصاح 
 . 6 جـالى  2جـمن الفقرات ليها فى إاالنتقالية المشار 

 

أن تعالج محاسبيًا االستثمار فى المشروع المشترك بطريقة حقوق الملكية طبقًا االعتراف األولى فعلى المنشأة بعد  .6ب
  ( .18المصرى رقم )لمعيار المحاسبة 

 
ى طريقة المعالجة المرحلة االنتقالية للعمليات المشتركة من تطبيق المعالجة المحاسبية لطريقة حقوق الملكية ال

 المحاسبية لألصول وااللتزامات
عند التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن األصول واإللتزامات فيما يتعلق بحصة المنشأة فى العملية  .7ب

ة الذى تم معالجته محاسبيًا بطريقاالستثمار تستبعد  أنفى بداية الفترة الساابقة مباشرة على المنشأة ف ،  المشتركة
" من معيار المحاسبة 38طبقًا للفقرة " الترتيبصافى هذا االستثمار فى الملكية وأية بنود أخرى تمثل جزء من حقوق 

بنصيبها )حصتها( فى العملية وتعترف بنصيبها فى كل من األصول وااللتزامات المتعلقة ( 18المصرى رقم )
 جزء من القيمة الدفترية لهذا االستثمار.  شكلتالمشتركة بما فى ذلك الشهرة التى قد تكون 

 
على المنشأة أن تحدد نصيبها )حصتها( فى األصول وااللتزامات المرتبطة بالعملية المشتركة على أساس الحقوق  .8ب

الدفترية األولية لألصول وااللتزامات عن طريقة وتقيس المنشأة القيمة التعاقدى  للترتيبوالتعهدات بنسب محددة طبقًا 
مستخدمة الت مافى بداية الفترة السابقة مباشرة على أساس المعلو من القيمة الدفترية لالستثمار )فصلها(  هاتجزئت

 بواسطة المنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية. 
 
ناشئة عن االستثمار السابق معالجته محاسبيًا باستخدام طريقة حقوق الملكية مع أية بنود أخرى كونت جزء  فروقأية  .9ب

 ( 18المصرى رقم )( من معيار المحاسبة 38طبقًا لما هو وارد بالفقرة ) الترتيب فى المنشآتصافى استثمار من 
 :  يتممعترف بها أية شهرة لك ذوصافى قيمة االصول وااللتزامات بما فى 

ية الفترة أية شهرة مرتبطة باالستثمار بأية فروق متبقية تم تعديل األرباح المرحلة بها فى بدابين  المقاصة (أ)
 االستثمارأكبر من الشهرة المعترف بها قيمة األصول وااللتزامات بما فى ذلك شرة، اذا كان صافى السابقة المبا

 المستبعد بما فى ذلك )أية بنود أخرى شكلت جزء من صافى استثمار المنشأة(.
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ة األصول وااللتزامات المعترف بها بما فى بداية الفترة السابقة مباشرة اذا كان صافى قيمرحلة الماألرباح تعديل  (ب)
أخرى شكلت جزء من صافى استثمار بما فى ذلك )أية بنود  فى ذلك الشهرة أقل من االستثمار المستبعد

 المنشأة(. 

 
األصول وااللتزامات سيحدث تسوية  المحاسبة عن المحاسبية بطريقة حقوق الملكية الى تغير الشركة من المعالجة  .10ب

فى معدله فى مقابل األرباح المرحلة  متبقية  المستبعد واألصول وااللتزامات المعترف بهم مع أية فروقبين االستثمار 
 الفترة السابقة مباشرة.بداية 

 
 ( 24المصرى رقم )من معيار المحاسبة  "24"و  "15" الفقرتينال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى فى  .11ب

 األصول وااللتزامات المرتبطة بحصتها فى العملية المشتركة. ب عندما تقوم المنشأة باالعتراف
 

 للمنشأةاالنتقالية الخاصة بالقوائم المالية المستقلة  األحكام
فعلى المنشأة التى سبق أن قامت بالمعالجة المحاسبية  ( 17المصرى رقم )المحاسبة من معيار  " 10"طبقًا للفقرة    .12ب

المحاسبة المصرى رقم بالتكلفة أو طبقًا لمعيار كأستثمار ائمها المالية المستقلة لحصتها فى العملية المشتركة فى قو 
 ( أن :26)

فى العملية المشتركة بالقيم المحددة طبقًا للفقرات  أن تسبعد االستثمار وتعترف باألصول االلتزامات المتعلقة بحصتها (أ)
  ".9 ب" الى "  7 ب"من 

باقية فى األرباح  معدلة صول وااللتزامات المعترف بها مع أية فروق االستثمار المستبعد واأل عمل تسوية بين (ب)
 .فى بداية الفترة السابقة مباشرة المرحلة 

 
( 24من معيار المحاسبة المصرى رقم ) "24"و  "15"ال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى الوارد بالفقرات  .13ب

بطة بحصتها فى العملية المشتركة بقوائمها المالية المستقلة نتيجة عندما تعترف المنشأة باألصول وااللتزامات المرت
 . "12 "بتطبيق المتطلبات االنتقالية بالعملية المشتركة المشار اليها فى الفقرة 

 

 شرة(ااالشارة الى )الفترة السابقة مب
، فالمنشأة قد  "12 ب"الى   "2 ب"من هو وارد عن )الفترة السابقة مباشرة( فى الفقرات ما باالشارة الى  –أ  13 ب

ير مطالبة بالقيام بذلك. اذا غ، ولكنها معروضةألية فترات سابقة  مقارنة معدلةقوم بعرض معلومات ت
مبكرة فكل االشارات الى )الفترات السابقة مباشرة( الللفترات  لةمعلومات مقارنة معدعداد إقامت المنشأة ب

 سابقة للفترة المقارنة المعروضة. رأتها على أنها تعديالت قسيتم  "12 ب"الى "  2 ب" من فى الفقرات
ير معدلة ألية فترات سابقة، فعليها أن تحدد بوضوح أن غاذا قامت منشأة بعرض معلومات مقارنة  –ب  13 ب

 ختلف ويشرح هذا األساس. ملم يتم تعديلها وتقرر أنها قد أعدت على أساس  المعلومات
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 ملغاة. .14ب
 

 اسبة المصريةسحب معايير المح
 
 ( " حصص الملكية فى المشروعات المشتركة" .27المصرى رقم )المحاسبة  معيارهذا المعيار ألغى  .15ب

 
 


