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  ) 1( المصرǎ  رقم معيار المحاسبة
  

  عرض القوائم المالية
  هدف المعيار

لضمان إمكانية مقارنة األƷراض العامة   ذات شرح أسس عرض القوائم الماليةهذا المعيار إلىيهدف     -1
 خرى السابقة وبالقوائم المالية للمنشƇت األبقوائمها المالية عن األعوامالقوائم المالية الحالية للشركة 

  العامة لعرض القوائم الماليةاالعتباراتهذا المعيار يحدد  ومن أجل تحقيق هذا الهدف، .عن نفس العام 
كل ما يتعلق يتم تناول ومكونات القوائم المالية المطلوبة ، ل إيضاحاً لهيكلها والحد األدنى  يقدمو 

  . مصرية أخرى محاسبةى معايير واإلفصاح عنها  فباالعتراف بالمعامالت واألحداƚ الخاصة وقياسها
  

  نطاق المعيار
يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات األƷراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير   -2

  .المحاسبة المصرية
  
 المستخدم الذى ال احتياجات لمقابلةتعرف القوائم المالية ذات األƷراض العامة بأنها القوائم المعدة   -3

 وتتضمن القوائم المالية . في وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصاً للوفاƅ بمتطلباته الخاصة يكون
 مثل التقرير السنوǐ أو نشرة تقارير ذات صفة العموم تلك القوائم التǑ تقدم ضمن األƹراض العامةذات 

  .االكتتاب
معدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى واللمختصرة  المرحلية اوال ينطبق هذا المعيار على المراكز المالية  

تطبق على مثل هذǉ المراكز و يطبق هذا المعيار " 41"إلى " 13"ومع هذا فƎن الفقرات من ). 30(رقم 
أيضاً على كل المنشƉت سواء كانت ملزمة بƎعداد قوائم مالية مجمعة أم ال كما هو محدد فى معيار 

  .المالية المجمعة والمستقلة الخاƭ بالقوائم  ) 17( المحاسبة المصرى رقم 
   
 مع متطلبات هذا تتفق  أخرى للبنوك والمƊسسات المالية المشابهةإفصاح إضافية توجد متطلبات   -4

الخاƫ باإلفصاح في القوائم المالية للبنوك  )  19(    المصرǎ رقم المحاسبةالمعيار مذكورة فى معيار
  . والمƊسسات المالية المشابهة

  
 المعيار مصطلحات مناسبة لمنشƇت تهدف إلى تحقيق الربح ويمكن لمنشƇت قطاع األعمال يستخدم هذا  -5

  .العام أن تطبق متطلبات هذا المعيار
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وفǑ حالة ما إذا قامت إحدى المنشƉت الحكومية أو قطاع األعمال األخرى أو المƌسسات التǑ ال تهدف 
 شرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إلى تحقيق الربح بتطبيق هذا المعيار، فƎنه يتعين عليها

  .إمكانية إضافة مكونات أخرى لها
  
وعلى نفس المنوال فƌن المنشƇت التى ليس لها حقوق ملكية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة   -6

تمثل أو المنشƇت التى ال ي) مثل صناديق االستثمار(الخاƫ باألدوات المالية )  25(المصرى رقم 
عليها أن تعدل العرض فى قوائمها المالية المقدمة ) مثل المنشƇت التعاونية(رأسمالها فى حقوق ملكية 

  . بما يسمح باإلفصاح  لǔعضاƅ أو أصحاب المصالح
  

  الغرض من القوائم المالية
 Û من معامالتهيكلياً ذا طابع مالي لمركزها المالي وما أنجزته  اًعرضللمنشأة تمثل القوائم المالية   -7

وتهدف القوائم المالية ذات األƷراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي  ونتائƛ النشاط 
كما تساعد  Û القراراتخاذ من مستخدمي القوائم المالية فى ا عريضاوالتدفقات النقدية التي تفيد قطاع

  . المتاحه لهاللمواردأيضاً في إظهار نتائƛ استخدام اإلدارة 
ǑتǓبيانات عن ا Ǒن القوائم المالية تعطƎولتحقيق هذا الهدف ف:  

  األصول)   أ (   
  االلتزامات)  ب(و 
  حقوق الملكية)  Ɯ(و 
   والخسائر األرباحاإليرادات والمصروفات متضمنة )   د(و 
  التغيرات األخرى فى حقوق الملكية ) هـ(و 
  التدفقات النقدية)   و(و 
  

 باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة فǑ اإليضاحات المتممة للقوائم - توتساعد هذǉ المعلوما
 القوائم المالية فǑ التنبƌ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشƋة وخاصة توقيت ى  مستخدم- اليةـالم

  .نقديةال  هذǉ التدفقات توليدواحتمالية
  
  

  مكونات القوائم المالية
  :متكاملة المكونات التاليةتتضمن القوائم المالية ال  -8

  الميزانية) أ (    
  قائمة الدخل) ب(و   
  قائمة التغيرات فى حقوق الملكية) Ɯ(و   



  )1(رقم   المصرǐة المحاسبمعيار

3 - 1 

  .قائمة التدفقات النقدية)  د(و   
  .اإليضاحات المتممة متضمنة ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية و أية مذكرات إيضاحية أخرى )هـ(و   

  
رير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الصورة العامة لǔداƅ المالي تقوم إدارة المنشأة بƌعداد تق  -9

يتضمن هذا التقرير على أن    Û عدم التأكد التي تواجهها أهم حاالتوالمركز المالي للمنشأة وظروف
  . لذلكالمنظمة األخرى كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات والئحته التنفيذية والقوانين

   -:رير ما يلىقد يتضمن هذا التق
العناصر األساسية التى تحدد األداء المالى و التى تتضمن التغيرات فى البيئة المحيطة   ) أ(

بالمنشƋة ومدى قدرة المنشاة على مواجهة تلك التغيرات وتƋثيرها عليها وكذلك سياسة المنشƋة 
  .فى االستثمارات المتاحة لديها باإلضافة إلى سياسة توزيع األرباح

 . المنشƋة ومعدالت االلتزامات إلى حقوق الملكية التى تسعى المنشƋة لتحقيقهامصادر تمويل   ) ب(

موارد الشركة التى لم يتم االعتراف بها فى الميزانية طبقاً لمعايير المحاسبة ) جـ(
 . المصرية 

   
  
اصة معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة المضافة ختقوم كثير من المنشƇت بعرض   -10

 عندما يمثل العاملون فئة هامة منكذلك األمر بالنسبة للصناعات التى تعد فيها العوامل البيئية مƊثرة و
  . مستخدمي القوائم فئات

 Ɯراض الخاصة المعروضة خارƹو ال تسرى معايير المحاسبة المصرية على التقارير و القوائم ذات األ
  .نطاق القوائم المالية 

  
  

  تعريفات 
  :تخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها    تس-11

 يعتبر المطلوب صعب التطبيق عندما تعجز المنشƋة عن تطبيقه بعد القيام بكل :صعوبة التطبيق  •
  .المجهودات المعقولة لتطبيقه 

 منفرداً –تحريف أو اإلسقاط    يعتبر هاماً فى حالة ما إذا كان هذا ال:التحريف أو اإلسقاط الهام نسبياً  •
 يƌثر على متخذ القرار الذى يعتمد على القوائم المالية ، وتعتمد األهمية النسبية على طبيعة –أو مجتمعاً 

وحجم ومدى الحكم الشخصى فى الحاالت المثيلة ، و يعتبر  طبيعة أو حجم البند أو كالهما معاً من 
  . العوامل التى تحدد األهمية النسبية
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 قائمة الدخل –الميزانية (  تحتوى على معلومات باإلضافة إلى ما تم عرضه بالقوائم المالية :يضاحات اإل •
وتقدم اإليضاحات شرحاً وتوضيحاً للبنود المعروضة فى )  التغير فى حقوق الملكية– التدفقات النقدية –

  . تلك القوائم 

  
اط و بالتالى تحديد األهمية النسبية يتطلب األمر معرفة لتحديد مدى تأثر متخذ القرار بالتحريف أو اإلسق   -12

 و .خصائƫ المستخدمين للقوائم المالية Û وكذا تحديد مدى االعتماد على القوائم المالية فى اتخاذ القرار
من المفترض أن يكون لدى مستخدمى (على " 25"ينƭ إطار إعداد وعرض القوائم المالية فى الفقرة 

توى معقول من المعرفة باألعمال و النشاطات االقتصادية و المحاسبية كما أن لديهم القوائم المالية مس
  )الرƹبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية 

  
   عامة اعتبارات

   وااللتزام بمعايير المحاسبة المصرية سالمة وعدالة العرض
وفى . داƅ المالى والتدفقات النقدية للمنشأة  تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالى واألأنيجب   -13

جميع األحوال يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم  تطبيق معايير المحاسبة المصرية تطبيقاً 
  .ضرورية  متى كانت  اإلفصاحات اإلضافيةتوفيرسليماً مع 
  

التزامها  تفصح عن أنالمحاسبة المصرية ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير   -14
وال تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات .  بهذǇ المعايير

   .معايير المحاسبة المصريةالواردة فى كل 
  
ة المصرية محل التطبيقÛ          وفى كل األحوال يتحقق العرض السليم عندما يتم االلتزام بمعايير المحاسب-15

  -:و يتطلب العرض السليم أيضاً أن تقوم المنشأة باǑتى 
الخاƭ ) 5(اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم   )أ(

بالسياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء  ويضع المعيار المذكور 
  .سترشد به اإلدارة فى حالة ƹياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معينهيكالً ت

عرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بƋسلوب يوفر معلومات مالئمة وموثوق فيها   )ب( 
   .ويمكن استخدامها ألƹراض المقارناتوسهلة الفهم 

)Ɯ(  ير عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى مƹ عايير المحاسبة المصرية
كافية لتمكين المستخدمين من فهم تƋثير معامالت معينة أو أحداƚ معينة على المركز المالى 

  .دائها المالى ƈللمنشƋة و
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ال يعتبر اإلفصاح فى حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو Ʒير مناسبة فى القوائم   -  16
  .المالية

  
 بمطلب ورد فى معيار من معايير االلتزام أن - النادرة جداً بعض الحاالت فى - لإلدارة ىيتراƅعندما   -17

 بهذا المطلب هو أمر ضرورǎ ليتحقق االلتزام عدم و أن عرض مضلل إلىالمحاسبة المصرية قد يƊدى 
  Û18"فللمنشأة أن تخرج عن هذا المطلب باألسلوب المذكور فى فقرة العرض السليم.  

  

  :  يجب عليها  اإلفصاح عما يلي" 17"ا تخرج المنشأة عن مطلب من معيار معين كما ورد فى فقرة عندم  -18
أن اإلدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالǑ وموقف األداء المالى وكذا   )أ(

  .  التدفقات النقدية
تم الخروƜ عنه من أجل تحقيق العرض السليم أن القوائم المالية معدة طبقاً للمعايير باستثناء ما   )ب(و 

 .  
بيان المعيار أو التفسير الذى تم الخروƜ عنه وكذا طبيعة الخروƜ والمعالجة الواجبة طبقاً   )Ɯ(و 

للمعيار ، والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار مضلالً فى مثل هذǉ الƲروف ، األمر الذى 
  . جب اإلفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها يتعارض مع الهدف من القوائم المالية ، كما ي

 .أثر عدم تطبيق المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة )     د(و 

  
فى حالة قيام المنشأة بالخروج عن مطلب  لمعيار )" د(ج Û(18" يجب عمل اإلفصاحات الواردة فى فقرة   -19

  . لقوائم المالية للفترة الحالية  معين أو تفسير فى الفترات السابقة مما  قد يƊثر على ا
  
على سبيل المثال عندما تخرج المنشأة فى فترة سابقة عن مطلب فى معيار أو تفسير " 19"تطبق فقرة   -20

خاƫ بقياس أصول أو التزامات و يƊثر هذا الخروج فى قياس أصول و التزامات مدرجة فى القوائم 
 .المالية للفترة الحالية 

  
 .ملغاة  -21
 
يتعارض البند مع أهداف القوائم المالية عندما ال يعرض بصدق " 20"إلى " 17"و ألƷراض الفقرات من    -22

جوهر المعامالت و األحداƘ و الشروط األخرى التى تهتم بعرض أو التى من المتوقع أن تعرض 
 .المالية ائموبالتالى يكون من المرجح أن تƊثر على القرارات االقتصادية التى يتخذها مستخدمو القو

وعند تقييم اإلدارة عما إذا كان االلتزام بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضلالً بما 
  : يتعارض مع ƹرض القوائم المالية يجب عليها أن تدرس ما يلى 

  .لماذا لم يتحقق هدف القوائم المالية فى هذǉ الƲروف  ) أ(
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رى التى تلتزم بهذا المطلب ، فƎذا كانت كيف اختلفت Ʋروف المنشƋة عن Ʋروف المنشƉت األخ ) ب(
المنشƉت ذات الƲروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب فيفترض  فى هذǉ الحالة أن التزام المنشƋة 

 .بتطبيق المطلب لن يكون مضلال Ąللدرجة التى تتعارض مع أهداف القوائم المالية 

  
  االستمرارية   

ويجب . االستمرار تقييم لقدرة المنشأة على بƌجراÛ ƅ أن تقوم اإلدارة يراعى عند أعداد القوائم المالية   -23
أيضاً إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشƋة ما لم تكن لدى اإلدارة النية لتصفية المنشƋة أو 

  . تفعل ذلك أننه ال بديل أمامها سوى أالتوقف عن التعامل أو 
ييمها لقدرة المنشƋة على االستمرار بوجود عدم تƋكد جوهرǐ مرتبط إذا كانت اإلدارة على دراية عند تق

 ƚحداƋنه يجب اإلفصاح أوبƎة على االستمرار ، فƋالل من الشكوك على قدرة المنشƲروف قد تلقى بƲ 
 االستمرارية يجب اإلفصاح عن هذǉ لفرض Ą وعند عدم إعداد القوائم المالية طبقا ،عن مƲاهر عدم التƋكد

كذا  فǑ إعداد القوائم المالية و استخدامه األساس الذى تم اإلفصاح عنباإلضافة الى.  اًالحقيقة أيض
  . المنشƋة ƹير مستمرة اعتبارتم  السبب الذى من أجله

  
مة االفتراض المحاسبى الخاƫ باالستمرارية Û تأخذ اإلدارة فى الحسبان كافة ƅعند تقييم مدى مال  -24

ثنى عشر شهراً من تاريơ ا فترة ال تقل عن الذǎ يمثل المنظور و المستقبلعنالمعلومات المتاحة 
 واذا كان لدى المنشأة ماض من Ûالميزانية Û وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة 

العمليات المربحة وقدرة على الوصول الى الموارد المالية Û فƌنه قد يكون من المالئم االستنتاج 
 تدرس أن حاالت أخرى قد يحتاج األمر فى وÛشأة دون الحاجة الى تحليالت تفصيلية  المنباستمرارية

جداول خدمة القروض كذلك اإلدارة مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة Û و
  . يستقر فى يقينها استمرارية المنشأة أنومصادر التمويل المرتقبة وذلك قبل 

  
  سبى أساس االستحقاق المحا

يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات   -25
  .التدفقات النقدية 

  
عندما يستخدم أساس االستحقاق المحاسبى فƌنه يتم االعتراف بالبنود كأصول و التزامات وحقوق   -26

ندما تستوفى التعريفات و شروط االعتراف ع) عناصر القوائم المالية(ملكية وإيرادات ومصروفات 
  .بهذǇ العناصر الواردة فى هذǇ المعايير 
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  الثبات فى العرض 
 الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية إلى الفترة افتراضيجب تطبيق    -27

  :التى تليها ما لم
تضح من دراسة عرض القوائم المالية أن  ملموس فى طبيعة عمليات المنشƋة أو اريحدƚ تغي  )أ(

 مة لǖحداƚ والمعامالتءتغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر مال
وذلك بالنƲر إلى شروط اختيار و تطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة 

  ).5(المصرى رقم 
  . العرض إجراء تغيير فى  ƈخريتطلب معيار محاسبة مصرǐ  )ب(أو
  

28-   ƅثرةهامة وعند قيام المنشأة بعملية اقتناƊمن أصل أو أصول هامة و  م ƫأو عند قيامها بالتخل 
 عرض القوائم المالية قد يتراƅى لها ضرورة عرض القـوائم           باعادة النظر فى   أو قيامها    مƊثرة

  .المالية على نحو مختلف
ى حالة كون التغيير سوف يوفر معلومات موثوق        و تقوم المنشƋة بتغيير عرض القوائم المالية فقط ف          

بها وذات فائدة لمستخدمى القوائم المالية، وكان من المتوقع أن يستمر الهيكل المعدل و بما ال يخل                 
بقابليتها للمقارنة ، وعندما تقوم المنشƋة بعمل هذا التغيير فى العرض فيجب عليها إعـادة تبويـب                 

  ".39"، " 38"بيانات المقارنة طبقاً للفقرتين 
  

  األهمية النسبية 
 البنودأما  .   البنود ذات األهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية          كل بند من   يجب عرض   -29

 التى لها طبيعة أو أهميـة مماثلـة وال يتطلـب األمـر              البنودƷير الهامة فƌنه يتم تجميعها مع       
  .ةعرضها كل على حد

  
عالجة كميات كبيرة من المعامالت التى تم هيكلتها من خالل تجميعهـا            القوائم المالية هى نتاج م      -30

  وتنتهǑ عملية التجميع والتصنيف هذǉ بعرض لبيانـات          .فى مجموعات طبقاً لطبيعتها ووظيفتها    
وإذا .  متراصة فى صلب القوائم المالية أو فى اإليضاحات المتممة لها          اً ومصنفة تشكل بنود   مجمعة

 مع البنود األخرى سواء كان ذلـك        إجمالهفى حد ذاته أهمية نسبية فƎنه يتم        كان هناك بند ليس له      
والبند الذى يفتقر إلى أهمية جوهرية تبـرر عرضـه   . فى صلب القوائم المالية أو فى اإليضاحات    

 منفـصل  أهمية ما تبرر عرضه بشكل     مع ذلك بشكل منفصل فى صلب القوائم المالية قد يكون له          
  .فى اإليضاحات

  
 اإلفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية Ʒير مطلوبة         تعدفقاً لمفهوم األهمية النسبية     و  -31

  . ليست ذات أهمية نسبيةالتي تسفر عنهاإذا كانت المعلومات 
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  المقاصة

لتزامات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بمقتـضى           اليجب إجراƅ مقاصة بين األصول واال       -32
  .رى Ɔخرمعيار محاسبة مص

  
لتزامات واإليرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانـت ذات أهميـة           يجب عرض األصول واال     -33

 فى قائمة الدخل أو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القـوائم        ةن إجراƅ مقاص  إ حيƘنسبية  
  تمثلنت المقاصةالمالية على فهم المعامالت وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إال إذا كا 

  .نعكاساً لجوهر المعاملة أو األحداƘا
 الخاصة بهـا    التخفيضاتمقاصة عرض األصول بقيمتها الصافية بعد خصم        ال من قبيل وال يعتبر   
 التخفيض النـاتƝ عـن     المخزون وخصم     بند  المخزون الراكد من   التخفيض الناتƝ عن  مثل خصم   

  . المدينين بندالديون المشكوك فيها من
  
 اإليراد ويحدد طريقة قياسه علـى أسـاس         مصطلح)  11(عرف معيار المحاسبة المصرǎ رقم      ي  -34

عتبار  مع األخذ فى اال    المقابل المتوقع استالمه  ستالمه بالفعل أو    االقيمة العادلة للمقابل الذى تم      
 تقـوم  وقد.  وƷيرذلك من الخصوماتالخصومات التجارية التى تسمح بها المنشأة    خصم الكمية و  

 يتعـين أداƌهـا   Ƌة فى سياق نشاطها المعتاد بƎجراء معامالت أخرى ال ينشƋ عنها إيراد ولكن              منش
 فى هذǉ الحالة  يتم عـرض نـاتƝ هـذǉ            ،بشكل عرضى مع األنشطة الرئيسية المولدة لǘيرادات      

من الـدخل   المعامالت بصافى الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة             
 Ɲعلى سبيل المثالف ، إذا كان هذا العرض يعبر عن جوهر المعاملةعنهاالنات:  

 بمـا فـى ذلـك       -صول ƹيـر المتداولـة       وخسائر التصرف فى األ    أرباحيتم عرض     ) أ (
 ومصروفات البيع المتعلقة    القيمة الدفترية لǖصل   بخصم   - ستثمارات واألصول الثابتة  اال

  .به من حصيلة البيع
تفاق ا(تفاق تعاقدى مع طرف ثالƚ      استردادها بموجب   اات التى يتم    يتم عرض المصروف    )ب(و 

  .بالصافى بعد خصم ما يتم استعاضته من تلك المصروفات) من الباطن على سبيل المثال
  

 والخسائر الناشئة عن مجموعـة مـن المعـامالت          األرباحباإلضافة إلى ما سبق Û يتم عرض          -35
 والخسائر التى تنشأ    األرباح وخسائر العملة أو     أرباحÛ  المتشابهه بالصافى Û على سبيل المثال       

  والخـسائر  األربـاح   ويتم عرض تلك      .عن األدوات المالية التى يحتفظ بها ألƷراض المتاجرة       
  .هامة نسبياً تكان بشكل منفصل إذا
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  المعلومات المقارنة
مات الرقمية فى القوائم    يجب اإلفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلو           -36

 مصرى Ɔخر أو يتطلب خالف ذلك Û  ويجب إدارج معلومات            ةالمالية ما لم يسمح معيار محاسب     
  .المقارنة  سرداً ووصفاً إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحالية

  
عض الحاالت سلوب السرد فى بأسلوب عرض المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة ب   أقد يظل     -37

فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قـانونى كانـت            .مناسباً في الفترة الحالية   
نتيجته ƹير مƌكدة  فى تاريƣ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد ، يكون من الواجب اإلفـصاح                   

مالية من اإلفصاح عن عدم     عن تلك المعلومات فى الفترة الحالية،  حتى يستفيد مستخدمو القوائم ال           
تخذت أثناء الفترة الحالية إلزالة     االتƋكد المحيط بالنزاع فى تاريƣ الميزانية السابقة، والخطوات التى          

  .عدم التƋكد هذا
  
 مـا لـم    المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم المالية    أرقاميجب إعادة تبويب      -38

  :  يكون عليها االفصاح عن بƌعادة التبويبنشأة  الم إذا قامتيتعذر ذلك و
  .طبيعة إعادة التبويب  ) أ(
 .قيمة كل بند أو مجموعة البنود التى تم إعادة تبويبها)     ب(و 

  . سبب إعادة التبويب)     Ɯ(و 
  

  :على المنشأة اإلفصاح عن ة يجب المقارنأرقامعندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب   -39
  .إعادة التبويبسبب تعذر   ) أ(
  .  التبويب طبيعة التسويات التى كان من الواجب إجراƌها إذا كان قد تم إعادة)     ب(و 

  
يساعد تحسين المقارنة بين المعلومات مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات االقتـصادية                -40

. مالية ألƷراض التنبـƊ     وخاصة عندما يكون من الممكن إجراƅ تقييم لالتجاهات فى المعلومات ال          
فى بعض الƲروف قد يكون من ƹير العملى إعادة تبويب المعلومات المقارنة لفترة سابقة لتحقيـق                
المقارنة مع الفترة الحالية ، فعلى سبيل المثال قد تكون المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة لم                 

  . العملى إعادة جمع المعلومات يتم جمعها بطريقة تسمح بƎعادة التبويب وقد يكون من ƹير
  
 علـى معلومـات     يتعين إجراƊهـا  التعديالت التى     ) 5(  يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم         -41

  .أو تصحيح خطأ السياسة المحاسبية عندما تقوم المنشأة بتغييرالمقارنة 
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  هيكل ومحتويات القوائم المالية
   ةمقدم
الميزانية وقائمتى الدخل والتغيـرات فـى حقـوق    نة فى صلب   يتطلب هذا المعيار إفصاحات معي      -42

 القـوائم الماليـة أو فـى         صـلب هـذǇ    عن بعض البنود فى   المستقل   وكذلك اإلفصاح    الملكية  
 قد تنتهجها المنـشأة فـى    التى-كملحق للمعيار  -رفاق نماذج استرشادية    إاإليضاحات وقد تم    

هيكل عرض قائمـة التـدفقات      ) 4( رقم   ىلمصر  ويقدم معيار المحاسبة ا     .الظروف الخاصة بها  
  .النقدية

  

بمعناǇ الواسع ليشمل البنود التى يتم عرضها فـى         " اإلفصاح "مصطلح أحياناًيستخدم هذا المعيار      -43
ويـتم عمـل اإلفـصاحات      .  صلب كل قائمة مالية وكذلك فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية         

مصرية األخرى طبقاً لمتطلبات اإلفصاح الـواردة فـى تلـك           المطلوبة بموجب معايير المحاسبة ال    
 ، فƎنه يتم عمل اإلفصاحات إما       على خالف ذلك  خر  ƈو ما لم ينƭ هذا المعيار أو معيار         . المعايير

  .فى صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو فى اإليضاحات
  

  تحديد القوائم المالية
 وثيقةل واضح عن المعلومات األخرى الواردة فى ذات ال         بشك وفصلهايجب تحديد القوائم المالية       -44

  .ةالمنشور
  

يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقـط دون المعلومـات األخـرى                 -45
  .المعروضة فى التقرير السنوى للمنشأة أو أى كتيب Ɔخر

 القدرة على تمييـز     ر المالية  والتقاري وعلى ذلك ، فمن الضرورى أن يكون لدى مستخدمى القوائم         
ستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات األخرى التـى قـد           االمعلومات التى تم إعدادها ب    

  . المحاسبيةيكون لها فائدة للمستخدمين ولكن ال تتناولها المعايير
  

ذلك Û  فيجـب     وباإلضافة الى   . يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديداً واضحاً           -46
 دعت الضرورة الى ذلك حتى يـتم فهـم          كلماعرض المعلومات اǑتية بشكل بارز ويتم تكرارها        

  :المعلومات المعروضة بشكل سليم
  .سم المنشƋة أو أǐ وسيلة أخرى لتعريفها ا  )أ(  
  .تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشƋة بمفردها أو مجموعة من المنشƉت   )ب(و 
  .األخرىتحديد تاريƣ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية   )Ɯ(و 
  .)13(عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم   )د(و 
  .الذǐ روعى عند عرض األرقام فى القوائم المالية ) التقريب(مستوى الدقة   )هـ(و 
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 األعمدة فـى كـل   ورƊوسعرض عناوين الصفحات من خالل "  46"يتم الوفاƅ بمتطلبات الفقرة      -47
  ويعتمد تحديد أفضل سبل عرض المعلومات علـى الحكـم            .صفحة من صفحات القوائم المالية      

Ǒحالة قراءة القوائم المالية الكترونيـاً  يجـوز عـدم اسـتخدام                  . الشخص Ǒفعلى سبيل المثال ، ف
ǉ بشكل متكرر على نحو كـاف يكفـل    الصفحات المنفصلة ويتم حينئذ عرض البنود المذكورة أعال       

  .ةالفهم السليم للمعلومات المعروض
  
عملة تصبح القوائم المالية أكثر وضوحاً من خالل عرضها بƇالف أو ماليين الوحدات من قد   -48

       فى العرض )التقريب (هذا أمراً مقبوالً طالما يتم اإلفصاح عن مستوى الدقة يعتبر و. العرض
  .علومات الهامةو عدم تجاهل الم

  
  صدار القوائم الماليةإفترة 
 أو خالل الفترات الدورية المحددة بقانون أو  القوائم المالية مرة فى السنة على األقلإصداريجب   -49

 قوائمها إصدار Û  ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى بقرارات من الجهة اإلدارية المختصة
 الفترة التى  اإلفصاح عنن تفصح عما يلى باإلضافة الى أةالمالية عن فترة أطول أو أقل من سن

  :تغطيها القوائم المالية
  .السبب الذى من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة  )أ  (
 مبالƸ المقارنة فى قوائم الدخل  والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية  أنحقيقة  )ب(و 

  .بها ƹير قابلة للمقارنةة واإليضاحات المتعلق
  

  
 إال أنه يجوز إطالة السنة المالية األولى –في الحاالت العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية    – 50

 Ûللمنشأة إلى ما ال يجاوز التاريơ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس
 المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأة بƌصدار قوائم مالية  السنة تاريơ بدايةوفي حالة تعديل

  .عن المدة من تاريơ انتهاƅ السنة المالية قبل التعديل إلى تاريơ بداية السنة المالية بعد التعديل
  

  الميزانــية
  لتزامات المتداولة وƷير المتداولة الفصل بين األصول واال

 المتداولة وƷير و االلتزاماتاألصول المتداولة وƷير المتداولة   أن تقوم بعرض يجب على كل منشأة  -51
 Û من هذا المعيار" 67"إلى " 57"  من لفقراتل  تطبيقاًالمتداولة فى تبويبات منفصلة فى صلب الميزانية

 .إال إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات موثوق فيها و أكثر مالƅمة
  .  ق هذا االستثناء يتم عرض جميع األصول و االلتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولةوعند تطبي
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 د جزƅ منها أو سدااستردادتضمن مبالƶ يتوقع ت التى وااللتزامات األصول  بنودبالنسبة لكل  بند من  -  52
دها أو سدادها  و مبالƸ أخرى يتوقع استردا.خالل فترة ال تتجاوز أثنى عشر شهراً من تاريơ الميزانية

لفترة تزيد عن أثنى عشر شهراً من تاريƣ الميزانية ، تلتزم المنشƋة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع 
  .استردادǉ أو سدادǉ بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شهراً أيا كانت طريقة العرض المتبعة 

  
ن يكون هناك أنه من األفضل ى منشأة بتوريد سلع أو خدمات خالل دورة تشغيل محددة Û فƌأعند قيام   -53

 ذلك يوفر إنلتزامات المتداولة وƷير المتداولة فى صلب الميزانية Û حيƘ تبويب منفصل لǔصول واال
قدراً من المعلومات ذات فائدة للمستخدمين من خالل تمييز صافى األصول التى يتم تداولها كرأسمال 

 األصول توضيحكما يتعين على المنشƋة . منشأةل لعمليات طويلة األجلالعامل عن تلك المستخدمة فى 
  .  السداد خالل تلك الدورةمستحقة االلتزامات خالل الدورة التشغيلية الحالية وكذلك تحققهاالتى من المتوقع 

  
 يوفر عرض األصول و االلتزامات بترتيب تصاعدى - مثل المƊسسات المالية -فى بعض المنشƇت   -54

سيولة معلومات موثوق بها وأكثر مالƅمة من عرضها كمتداولة وƷير أو تنازلى وفقاً لدرجة ال
  .متداولة ألن المنشأة ال تقدم بضائع أو خدمات من خالل دورة تشغيل محددة بوضوح

  
من هذا المعيار يسمح للمنشأة أن تعرض بعض من أصولها و التزاماتها " 51"فى تطبيق الفقرة   -55

و البعض اǑخر طبقاً لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك " اولمتداول وƷير متد"مستخدمة التبويب 
 وتƲهر الحاجة إلى هذا التبويب عندما يكون لدى المنشƋة عمليات .معلومات موثوق بها و أكثر مالƅمة 

 .ذات طبيعة متنوعة 
 
56  -   ơسيولة المنشأة   ذات أهمية فى تقييموااللتزامات األصول استحقاقتعتبر المعلومات المتعلقة بتواري

 الخاƭ باألدوات المالية )25( رقم ويتطلب معيار المحاسبة المصرǐ. التزاماتها على سداد وقدرتها
 ƣتشمل األصول المالية و.  الماليةوااللتزامات لكل من األصول المالية االستحقاقاإلفصاح عن تواري

أوراق الدفع  المالية الموردون وماتااللتزابينما تشمل  ، والمدينون اǓخرونوأوراق القبض العمالء 
  . لدائنون اǓخرونوا

 األصول وسداد االلتزامات  ذات الطبيعة ƹير النقدية مثل لتحققوتمثل المعلومات بشƋن التاريƣ المتوقع 
 قد تم تبويبها وااللتزاماتالمخزون والمخصصات  فائدة لمستخدمى القوائم المالية سواء كانت األصول 

وتفصح المنشƋة على سبيل المثال عن القيمة المتوقع .   متداولة أو Ʋلت بدون تبويبكمتداولة وƹير
  . سنة من تاريƣ الميزانية فترة تتجاوز من المخزون بعد تحققها

  
  األصول المتداولة 

  :عندما يتوفر فيه واحد من الشروط التالية يبوب األصل على أنه أصل متداول   -  57
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قيمته أو يكون محتفƲاً به بغرض البيع أو االستخدام خالل دورة تحقق قع عندما يكون من المتو  )أ(  
  .التشغيل المعتادة للمنشƋة 

  .عندما يحتفƲ به أساساً لغرض االتجار   )ب(أو 
  . عشر شهراً من تاريƣ الميزانية خالل اثنǑ قيمته  تحققيتوقع  )Ɯ(أو 
 كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( يتمثل فى نقدية أو ما فى حكمهاإذا كان األصل   ) د(أو 

ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه فى سداد التزام ) الخاƭ بقائمة التدفقات النقدية )  4(
  .لمدة اثنى عشر شهراً على األقل بعد تاريƣ الميزانية 

  .ةوبخالف ذلك يتعين تبويب كافة األصول األخرى على أنها اصول ƹير متداول
  

       Ʒير الملموسة  األصول ليشمل األصول الملموسة و" Ʒير متداول" يستخدم هذا المعيار مصطلح   -  58
  .و األصول المالية طويلة األجل

  

 فى نقداً أو تحققها المواد التى دخلت حيز التشغيل وبين اقتناƅتمثل دورة التشغيل للمنشأة الفترة بين   -  59
عند عدم وضوح دورة التشغيل المعتادة للمنشأة يفترض أن ( ى نقدية  يمكن تحويلها الةشكل أدا

  وتشمل األصول المتداولة  المخزون المعد للبيع أو لالستخدام والذǐ يتوقع .) مدتها أثنى عشر شهراً
 قيمته خالل دورة التشغيل المعتادة وكذلك العمالء حتى عندما ال يكون متوقعاً تحصيل أرصدتها تحقق

 أصول أنهاويتم تبويب األوراق المالية القابلة للتداول على . ى عشر شهراً من تاريƣ الميزانيةثناخالل 
وفيما عدا ذلك يجب . ثنى عشر شهراً من تاريƣ الميزانيةامتداولة إذا كان متوقعاً التصرف فيها خالل 

  .أن تبوب كƋصول ƹير متداولة
  

   المتداولة االلتزامات
  : متداول عندما التزامأنه  على االلتزاميبوب    -60

  . خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشƋة من المتوقع تسويتهيكون   ) أ(
  .يكون بغرض المتاجرة   )ب(أو   

   . عشر شهراً من تاريƣ الميزانيةخالل اثنى التسوية مستحق االلتزاميكون   )Ɯ( أو 
دة اثنى عشر شهراً على األقل ليس لدى المنشƋة حق ƹير مشروط فى تƋجيل سداد االلتزام لم  ) د( أو 

  .بعد تاريƣ الميزانية 
  . ƹير متداولة كالتزاماتبخالف ذلك  ى  األخرااللتزاماتيتعين تبويب كافة و

  
تمثل بعض االلتزامات المتداولة مثل الدائنون التجاريون و مستحقات العاملين وتكاليف التشغيل   -  61

  . المستخدم خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشأة المستحقة األخرى جزƅاً من رأس المال العامل
و تبوب تلك البنود التشغيلية كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد أو التسوية بعد إثنى عشر   

  . شهراً من تاريƣ الميزانية
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 إمكانية   و فى حالة عدم  يتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة فى تبويب أصول و التزامات المنشƋة
  .تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فتكون المدة المستخدمة اثنى عشر شهراً

  
 يستحق وإنما دورة التشغيل الجارية Û تسويتها كجزƅ من المتداولة ال يتم االلتزاماتالبعض األخر من    -  62

  مثل الجزء  . أو تكون بغرض المتاجرة عشر شهراً من تاريơ الميزانيةاثنىسدادها خالل فترة 
و ضرائب    من أدوات الدفع ذات الفائدة والسحب على المكشوف من البنوك و دائنو التوزيعاتالجارى

 تلك االلتزامات المتداولة االلتزامات  وال تعتبر من ،الدخل واألرصدة الدائنة األخرى ƹير التجارية 
ƹير مستحقة التǑ تعتبر لمتداولة وذات الفائدة والتǑ تستخدم على المدى الطويل فǑ تمويل األصول ا

  ".66"و " 65" طبقاً للفقرات  عشر شهراًاثنىالسداد خالل 
  
 عشر اثنىإذا كان سدادها مستحقاً خالل يجب أن يتم تبويب االلتزامات المالية على أنها قصيرة األجل   -  63

  :ية حتى إذاشهراً من تاريơ الميزان
  . عشر شهراً اثنىز كانت المهلة األصلية للسداد تتجاو  )أ(
تم اإلتفاق على إعادة تمويل أو جدولة االلتزامات على فترة طويلة األجل بعد تاريƣ الميزانية وقبل   )ب(و 

   .اعتماد القوائم المالية للنشر
  

إذا كانت المنشأة تتوقع ولديها القدرة على إعادة تمويل أو جدولة االلتزامات  لعقد قرض قائم بالفعل   -  64
رة اثنى عشر شهراً على األقل بعد تاريơ الميزانية يجب تبويب االلتزام على أنه Ʒير متداول على فت

  .حتى لو أنه يستحق خالل الفترة األقصر 
مثال ذلك ال يوجد عقد ( و عندما يكون إعادة التمويل أو جدولة االلتزامات على ƹير رƹبة المنشƋة 

ل ال يتم أخذها فى االعتبار ويتم تبويب االلتزام على أنه فƎن احتمالية إعادة التموي) إلعادة التمويل
  .متداول

  

إذا نكثت المنشأة تعهد عقد  قرض طويل األجل فى أو قبل تاريơ الميزانية مما يجعل االلتزام مستحق   -  65
 السداد عند الطلب فيتم تبويب االلتزام على أنه متداول حتى لو أن المقرض وافق بعد تاريơ الميزانية  

  .و قبل اعتماد القوائم المالية لإلصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لنكƘ هذا التعهد
و يتم تبويب االلتزام على أنه متداول ألنه فى تاريƣ الميزانية لم يكن للمنشƋة حق ƹير مشروط لتƋجيل   

ƣالسداد لفترة اثنى عشر شهراً على األقل بعد هذا التاري.  
  

ب االلتزام على أنه Ʒير متداول لو أن المقرض وافق فى تاريơ الميزانية على و مع هذا يتم تبوي  - 66 
إعطاƅ فترة مهلة تنتهى على األقل بعد اثنى عشر شهراً من تاريơ الميزانية حيƘ تستطيع المنشأة 

     .تصحيح نكƘ التعهد و خالل عدم طلب المقرض إعادة السداد فوراً
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67  -   ơالميزانية وتاري ơتمت بعد تاري Ǉالمذكورة أدنا Ƙيتم توبيب القروض كالتزامات متداولة لو أن األحدا
وهذǉ األحداƚ ال تتطلب إعادة تسويتها و لكنها تتطلب االفصاح وفقاً . إعتماد القوائم المالية لإلصدار 
  :األحداƚ التالية لتاريƣ الميزانية ) 7(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  .إعادة التمويل على أساس طويل األجل  ) أ(
 .تصحيح لنكƚ عقد قرض طويل األجل)  ب(و 

استالم ما يفيد موافقة المقرض على إعطاء مهلة لتƋجيل سداد قرض طويل األجل لفترة ال تقل )  Ɯ(و 
  .عن اثنى عشر  شهراً بعد تاريƣ الميزانية

  
  معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية 

  :عرض مبالƶ البنود التالية منفصلة فى صلب الميزانية كحد أدنى يجب أن ت  -  68
  .األصول الثابتة  ) أ(
 .االستثمارات العقارية)   ب(و 

  .األصول ƹير الملموسة   )Ɯ(و 
  ) ).ط(، ) ح(، ) هـ(بخالف المبالƸ الموضحة تحت (األصول المالية   ) د(و 
  .يقة حقوق الملكية االستثمارات التى تمت المحاسبة عنها باستخدام طر  )هـ(و 
 .األصول البيولوجية)    و(و 

  .المخزون)    ز(و 
  .العمالء والمدينون المتنوعون)     ح(و 
  .النقدية وما فى حكمها  )ط(و 
  .الموردون والدائنون المتنوعون  )ى(و 
  .األصول وااللتزامات الضريبية  )ك(و 
  .المخصصات)    ل(و 
  ) )ل(، ) ى(عاد المبالƸ الموضحة تحت باستب(االلتزامات المالية )    م(و 
 الضرائب المƌجلة)    ن(و 

 .حقوق األقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية)   س(و 

 .رأس المال المصدر و االحتياطيات المتعلقة بمساهمى الشركة األم)    ع(و 

  
صلب الميزانية Ûإذا يجب عرض البنود اإلضافية و العناوين و المجاميع الفرعية فى بنود منفصلة فى   -  69

  . كان العرض على هذا النحو أمراً ضرورياً لضمان العرض السليم للمركز المالى للمنشأة 
  

عندما تعرض المنشاة أصولها المتداولة منفصلة عن أصولها Ʒير المتداولة و التزاماتها المتداولة    -70
ها عدم تبويب الضرائب المƊجلة منفصلة عن التزاماتها Ʒير المتداولة فى صلب الميزانية يجب علي
  .سواƅ كانت أصوالً أو التزامات ضمن أصولها أو التزاماتها المتداولة
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قائمة من "  66" وتقدم الفقرة . يتم عرض البنود بموجبه اً معين أو شكالًاًال يتطلب هذا المعيار نظام  -  71
 ،         صل فى صلب الميزانية البنود التى تختلف فى طبيعتها ووƲيفتها وتستحق العرض بشكل منف

  . توضيحية مقترحةنماذƜ يتضمن الملحق المرفق بهذا المعيار و
   :يجوزأعالǉ " 68" البنود التفصيلية المذكورة فǑ فقرة و باإلضافة إلى

له   عندما يتطلب حجم وطبيعة البند العرض المنفصلفى صلب الميزانية إضافية اًإدراƜ بنود  )أ (
  .السليم للمركز المالى للمنشƋة لتحقيق العرض 

تعديل البيانات وترتيب البنود طبقاً لطبيعة المنشƋة ومعامالتها حتى تتوافر المعلومات الالزمة   )ب(و 
فعلى سبيل المثال قد يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق  .للفهم الكامل للمركز المالى للمنشƋة

الخاƭ  ) 19(ة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الوارد
  .باإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمƌسسات المالية المشابهة 

  

  :يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تقييم ما يلى   -72
   . طبيعة وسيولة األصول  )أ( 
  . فى المنشƋةوƲيفة كل أصل   )ب(و 
  .االلتزاماتƸ وطبيعة وتوقيت مبال  )Ɯ(و 

  
  . التى تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها أحياناً الى أسس قياس مختلفة وااللتزاماتتخضع األصول   -  73

فعلى سبيل المثال يتم عرض بعض أنماط األصول الثابتة على أساس مبلƸ إعادة التقييم طبقاً لمعيار 
 واألصول يعكس االلتزامات أسس مختلفة لقياس اماستخدكما أن  )  . 10(  المصرى رقم ةالمحاسب

  . األمر الذى يƌدى الى وجوب عرضها فى بنود منفصلة  ، فى طبيعتها ووƲيفتهااالختالفات
  

  المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب الميزانية أو فى اإليضاحات 
 ةلمتممة تبويبات أخرى فرعي تعرض فى صلب الميزانية أو فى اإليضاحات اأنيجب على المنشأة    -  74

  . م مع عمليات المنشأةƅللبنود المنفصلة  المعروضة التى تم تبويبها بشكل يتال
  

 تبويبات فرعية فى صلب الميزانية أو فى اإليضاحات على متطلبات إلىتتوقف درجة تفصيل البيانات   -  75
 " 72" لعوامل الواردة فى الفقرة  وتستخدم اÛ البندمعايير المحاسبة المصرية  وحجم وطبيعة ووظيفة 
  وتختلف اإلفصاحات حسب كل بند Û فعلى سبيل Ûلتحديد األسس التى يتم بموجبها التبويب الفرعى 

  : المثال 
 المصرى رقم المحاسبة األصول الملموسة حسب نوعياتها كما هو موضح فى معيار تبويبيتم   )أ(  

  .و إهالكاتهااألصول الثابتة   ) 10( 
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خرين فى ƈ على أعضاء ةيتم تحليل المدينون إلى مبالƸ مستحقة على العمالء ، ومبالƸ مستحق  )ب(و  
المجموعة، ومبالƸ مستحقة على أطراف ذات عالقة، ومبالƸ مدفوعة مقدماً، ومبالƸ مدينة 

  .أخرى 
 تبويبات مثل إلى،  )2(  المصرǐ رقم ةيتم تبويب المخزون تبويباً فرعياً  طبقاً لمعيار المحاسب  )Ɯ(و 

  .بضائع و خامات ومستلزمات و أعمال تحت التشغيل وإنتاƜ تام
يتم تحليل المخصصات بحيƚ تعرض المخصصات الخاصة بتكاليف مزايا العاملين بشكل   )د(و 

  .م مع عمليات المنشƋة ءمنفصل ويتم تبويب المخصصات األخرى بشكل يتال
 بشكل منفصل فئات رأس المال المدفوع ، تعرضيƚ  بحواالحتياطياتيتم تحليل رأس المال   )هـ(و 

  . بƋنواعهاواالحتياطيات
  

  : يجب على المنشأة ان تفصح إما فى صلب الميزانية أو فى اإليضاحات المتممة لها عن اǑتى  -  76
  .فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال   )أ(

  . بها المرخƭعدد األسم  )1(
  .فوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل عدد األسهم المصدرة والمد)    2(و 
  . للسهماإلسميةالقيمة )    3(و 
  .تسوية عدد األسهم فى بداية السنة مع عدد األسهم فى نهاية السنة )    4(و 
 والقيود الخاصة بتلك الفئة بما فى ذلك القيود المفروضة على توزيع واالمتيازاتالحقوق )  5(و 

  .أس المال أرباح األسهم ورد ر
الحصة التǑ تحتفƲ بها المنشƋة ذاتها فى أسهم رأسمالها أو التى تحتفƲ بها الشركات )  6(و 

  .الشقيقة أو التابعة لها
األسهم المحتفƲ بها لǘصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط )  7(و 

 .اإلصدار وقيمتها 

  .الملكية وصف لطبيعة وƹرض كل احتياطى ضمن حقوق   )ب(
    

 تفصح عن المعلومات أن األشخاƫ شركاتيجب على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم Û مثل    -77
 فى كل فئة من فئات التغيرات مع توضيح )" أ(76"إعدادها طبقا للفقرة المعادلة لتلك المعلومات المطلوب 

  .ة بكل فئة من فئات حصƫ الملكية  والقيود المرتبطواالمتيازاتحصƫ الملكية فى كل فترة والحقوق 
  

  قائمة الدخل
  أرباح وخسائر الفترة

   يتم تسجيل جميع بنود اإليرادات والمصروفات فى قائمة الدخل إال فى حالة وجود معيار أو تفسير يتطلب -78
  . Ʒير ذلك
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رات فى التقديرات    يتم تسجيل جميع بنود اإليرادات والمصروفات فى قائمة الدخل متضمنة تأثير التغي-79

المحاسبية Û وقد تحدƘ بعض األحداƘ التى قد تƊدى إلى عدم إدراج بعض البنود ضمن األرباح 
والخسائر مثل تصحيح األخطاƅ وأثر التغير فى السياسات المحاسبية كما هو وارد فى معيار المحاسبة 

  ).5(المصرى رقم 
  
والمصروفات التى ال يتم إدراجها ضمن األرباح والخسائر     هناك معايير أخرى تتعامل مع تعريف اإليراد -80

 األرباح و الخسائر الناتجة من ترجمة القوائم 0))10(معيار المحاسبة المصرى رقم (مثل فائض التقييم 
و أيضاً األرباح و الخسائر الناتجة ))  13(معيار المحاسبة المصرى رقم ( المالية لعملية تشغيل أجنبية 

  )).26(معيار المحاسبة المصرى رقم ( م األصول المتاحة للبيع من إعادة تقيي
  

  البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل
  :يجب أن تعرض مبالƶ البنود التالية منفصلة فى صلب قائمة الدخل كحد أدنى  -  81

  اإليرادات  )أ( 
  تكلفة التمويل )ب(و 
يقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة نصيب المنشƋة فى أرباح وخسائر الشركات الشق )Ɯ(و 

  .عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
  . الدخليةالضرائب  )د(و 
  :أى قيمة تمثل إجمالى ) هـ(و 

  .الربح أو الخسارة بعد الضرائب الناتƝ عن عدم استمرار نشاط معين) 1(
لة مخصوماً منها تكاليف الربح أو الخسارة بعد الضرائب الناتƝ عن قياس القيمة العاد) 2(

  .البيع ألصول ، أو عن استبعادها و التى تمثل عمليات ƹير مستمرة
  .الربح أو الخسارة ) و(و 

  
  البنود التالية فى صلب قائمة الدخل كتبويب ألرباح أو خسائر الفترة      يتم اإلفصاح عن-82

  نصيب األقلية  )أ(    
   .  نصيب مساهمى الشركة األم)ب(و 
  

ويتم عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين أو مجاميع أخرى في صلب قائمة الدخل إذا كان ذلك من      -83
  .الضرورى لسالمة عرض األداƅ المالي للمنشأة

  
84  -   Ƙمستوى استقرارها ومخاطر يختلف تأثير األنشطة المختلفة للمنشأة والمعامالت واألحدا Ƙمن حي

.  النتائƝ المستقبليةتقديرمل األداء تساعد فى تفهم النتائƝ المحققة واإلفصاح عن عوا ولذلك فƎن .التوقع
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 الشرح وإعادة  ترتيب البنود استخدامويتم إضافة بنود أخرى فى صلب  قائمة الدخل كما يمكن أيضاً 
 وتتضمن العوامل التى تƌخذ فى االعتبار األهمية ،عندما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عوامل األداء

 ومثال ذلك عندما يقوم بنك ما بتعديل  ،طبيعة ووƲيفة مكونات اإليرادات والمصروفاتالنسبية و
من معيار " 17"إلى " 9"البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة فǑ الفقرات من 

وال . ابهةالخاƭ باإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمƌسسات المالية المش) 19( المصرǐ رقم ةالمحاسب
 "34"يجب عمل مقاصة بين بنود اإليرادات والمصروفات إال فى حالة توفر الشروط الواردة فى الفقرة 

  .من هذا المعيار 
  
ال يتم عرض أى بند من بنود اإليرادات والمصروفات كبنود Ʒير عادية سواƅ فى صلب قائمة الدخل   -85

  .أو ضمن اإليضاحات
   

   
  ضها إما فى صلب قائمة الدخل أو فى اإليضاحات المعلومات التى قد يتم عر

 ذات  المصروفاتبنود اإليرادات و تعرض المنشأة سواƅ فى قائمة الدخل أو فى اإليضاحات أنيجب   -  86
Ǉعلى األهمية النسبية كل على حد ƅالبندةطبيعة وقيم بنا .  

  

  : ستقلة هناك بعض الحاالت تستوجب عرض بنود اإليرادات والمصروفات بصفة م  -87
تخفيض المخزون إلى صافى القيمة االستردادية أو تخفيض األصول الثابتة إلǑ قيمتها القابلة   ) أ(

  . لالسترداد وكذلك فى حالة رد ذلك التخفيض
  .إعادة هيكلة األنشطة أو رد أǐ من المخصصات التى تتعلق بها)   ب(و
  استبعاد أصول ثابتة )   Ɯ(و
  استبعاد استثمار )   د(و
  توقف نشاط ) هـ(و
  تسوية نزاعات)   و(و
  رد مخصصات أخرى)   ز(و
  

على المنشأة أن تعرض تحليالً لمصروفاتها باستخدام تبويباً يعتمد إما على طبيعة المصروفات أو على   -88
  .وظيفتها داخل المنشأة بالطريقة التى توفر معلومات موثوق بها و أكثر مالƅمة 

  
  .فى صلب قائمة الدخل" 88"يل السابق ذكرǇ فى الفقرة يفضل أن تعرض المنشأة التحل  -89

  
الذى قد يختلف من حيƘ  يتم تبويب بنود المصروفات تفصيلياً وذلك إللقاƅ الضوƅ على األداƅ المالى   -  90

باستخدام أى ويمكن توفير هذǇ البيانات . مدى توقع ذلك وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر والدورية
 يينمن النموذجين التال
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 :)طريقة تكلفة المبيعات(النموذج األول للتحليل هو طريقة وظيفة المصروف  -91

 ويتم تبويب المصروفات حسب وƲيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة أنشطة البيع والتوزيع أو 
 فى هذǉ  األقل عن تكلفة المبيعاتىعلى سبيل المثال ، البد أن تفصح الشركة عل. األنشطة اإلدارية 

  .الطريقة منفصلة عن باقى المصروفات 
   :على طريقة تبويب المصروفات طبقاً لوƲيفتها ما يلى ومثال 

  X   )اإليرادات(المبيعات 

   )X (    )الحصول على اإليراد (تكلفة المبيعات
  X  مجمل الربح 

  X   أخرى إيرادات

   )X (   مصروفات توزيع 
   )X (   مصروفات إدارية 

   )X (    أخرى مصروفات
  X  الربح 

  

هذǉ الطريقة تستطيع إمداد مستخدمى القوائم المالية بمعلومات أكثر إفادة عن طريق تصنيف المصروفات 
وفقاً لطبيعتها ولكن تخصيƭ المصروفات طبقاً لوƲيفتها ربما يحتاƜ إلى استخدام الحكم الشخصى 

  .بدرجة كبيرة
  
   طبيعة المصروف النموذج الثانى للتحليل هو طريقة  -  92

مثال ذلك إهالكات ، مشتريات مواد خام ، (يتم عرض المصروفات فى قائمة الدخل وفقاً لطبيعتها 
وال يتم إعادة توزيعها على الوƲائف المختلفة داخل ) مصروفات نقل ، مزايا عاملين و مصروفات إعالن

Ɯ إلى إعادة تبويب المصروفات طبقاً هذǉ الطريقة ربما تكون سهلة فى تطبيقها ألنها ال تحتا. المنشƋة 
   :لهذا التصنيف باستخدام طريق تحليل طبيعة المصروف كما يلىومثال  لوƲيفتها

  X     إيرادات

  X     إيرادات ومكاسب أخرى

 X  X التغير فى مخزون إنتاƜ تام ومخزون تحت التشغيل 

   X  مواد خام ومستهلكات مستخدمة 

    X  تكلفة مزايا عاملين
    X  إهالكات واستهالكات مصروف 

    X   مصروفات أخرى 
   )X(     إجمالى المصروفات

  X    الربح
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يجب على المنشƇت التى تبوب مصروفاتها طبقاً لوظيفة المصروف أن تعرض إفصاحاً إضافياً عن   -93
المعلومات التى تبين طبيعة المصروف بما فى ذلك مصروف اإلهالك واإلستهالك ومصروفات 

  .العاملين
  

إن االختيار بين طريقة تحليل المصروفات حسب وظيفتها أو تحليل المصروفات وفقاً لطبيعتها يعتمد   -  94
 كلتا الطريقتين تعطى دالئل أن التكاليف تختلف مباشرةً أو .على أسس تاريخية أو طبيعة صناعة الشركة

 من اإلدارة أن تختار طريقة وهذا المعيار يتطلب.ƹير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات و إنتاƜ الشركة
العرض األكثر مالءمة والتى يمكن االعتماد عليها وعلى الرƹم من أن المعلومات عن طبيعة المصروفات 

إال أن األمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم . تكون مفيدة فى تنبƌات التدفقات النقدية المستقبلية 
  .لوƲيفتهااستخدام طريقة تصنيف المصروفات طبقاً 

  
 أو  أو فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية  تفصح سواƅ فى صلب قائمة الدخلأنيجب على المنشأة   -95

التوزيعات التى تمت خالل الفترة المالية إلى أصحاب حقوق الملكية ونصيب السهم فى اإليضاحات عن 
  .منها 

  
   فى حقوق الملكية اتقائمة التغير

  :قائمة التغيرات فى حقوق الملكية و توضح فى صلبها ما يلى  تعرض نأيجب على المنشأة   -  96
  .صافى الربح أو الخسارة عن الفترة   )أ(  
 ضمن مباشرة إثباتها والتى تم –و الخسائرو األرباح كل بند من بنود اإليرادات والمصروفات   )ب(و 

  .مجموع هذǉ البنود  و  معايير أخرى وفقاً لما تتطلبهحقوق الملكية
أعالǉ موضحاً به بصورة منفصلة  نصيب مساهمى )  ب(و ) أ(اجمالى البنود الناتجة من )   Ɯ(و 

 .الشركة األم ونصيب األقلية  

لكل بند من بنود حقوق الملكية يتم إثبات أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية و تصحيح   )د(و 
  .األخطاء

  
  : قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو ضمن اإليضاحاتيجب أن يتم أيضاً عرض ما يلي سواƅ ضمن    -97

  .بصفتهم مع اإلفصاح عن التوزيعات لهم بصورة منفصلةالمعامالت مع أصحاب حقوق الملكية   )أ(  
  . رصيد األرباح أو الخسائر المرحلة فى بداية الفترة وفى تاريƣ الميزانية والحركة خالل الفترة  )ب(و 
 فى االحتياطيات وكل بند من بنود كل نوع من أسهم رأس المالبين رصيد  ما تحليل الحركة  ) Ɯ(و 

  . المستقل عن حركة كل منها اإلفصاحأول وƈخر الفترة مع 
  

أو يعكس الزيادة   متتاليتينميزانيتينل ين بين تاريخفيما التغير فى حقوق الملكية فى المنشأة إن  -  98
فترة طبقاً ألساس التقييم المتبع والمفصح عنه فى االنخفاض فى صافى أصولها أو قيمتها خالل ال
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 مع أصحاب حقوق الملكية مثل زيادة رأس المعامالت التغير الناتƝ عن وباستثناء  .القوائم المالية 
 و التكلفة المباشرة المتعلقة بهذǉ و التوزيعات) أسهم الخزينة(و إعادة شراء أسهم الشركة المال 

أو الخسائر الناتجة من أنشطة المنشƋة سواء  وق الملكية يتمثل فى األرباحالمعامالت فƎن التغير فى حق
  . من خالل قائمة الدخل أو التى يتم إدراجها مباشرة بحقوق الملكية تطبيقاً للمعايير 

  
 بكافة بنود اإليرادات والمصروفات المعترف ةيتطلب هذا المعيار ضرورة تضمين أرباح و خسائر الفتر  -  99

فهناك معايير أخرى تتطلب االعتراف  . هذǇ الفترة ما لم يتطلب معيار Ɔخر خالف ذلكبها خالل 
مثل االرتفاع أو االنخفاض الناتƝ عن (ببعض األرباح أو الخسائر مباشرة كتغير فى حقوق الملكية  

لمتاحة إعادة التقييم و بعض فروق العملة و المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة قياس األصول المالية ا
وحيƚ إنه من المهم أخذ كافة بنود اإليرادات ) للبيع ، والمبالƸ المتعلقة بالضريبة الحالية أو المƌجلة 

والمصروفات لتقييم التغير فى مركز المنشƋة المالى بين تاريخين للميزانية ، لذا فقد تطلب هذا المعيار 
ء على إجمالى إيرادات ومصروفات ضرورة عرض قائمة التغير فى حقوق الملكية والتى تلقى الضو

  .المنشƋة بما فى ذلك تلك اإليرادات والمصروفات التى اعترف بها مباشرة فى حقوق الملكية
  

 أن يتم إثبات التغيرات فى السياسات المحاسبية بأثر  ) 5(  المصرى  رقم  المحاسبةيتطلب معيار  -  100
لب ذات المعيار أيضاً أن يتم إثبات تصحيح وتط . رجعى إال إذا سمح معيار مصرى Ɔخر بخالف ذلك

) الخسائر(األخطاء بƋثر رجعى إال إذا كان ذلك ƹير عملى، ويتم إجراء هذǉ التسويات بحساب األرباح 
 .المرحلة إال إذا تطلب معيار محاسبى ƈخر إثبات هذا األثر بحساب ƈخر من حسابات حقوق الملكية 

 أو والخسائر الناتجة عن فائض األرباحمصرية األخرى إدراƜ ال المحاسبية وقد تتطلب بعض المعايير
عجز إعادة التقييم وبعض فروق تقييم العمالت األجنبية مباشرة كتغير فى حقوق الملكية مثلها مثل 

نه من المهم أخذ كل إوحيƚ .  التعامالت الرأسمالية والتوزيعات ألصحاب حقوق الملكية بالمنشƋة 
تين عتبار عند تقييم التغير فى المركز المالى للمنشƋة بين تاريخى الميزانياألرباح والخسائر فى اال

 قائمة ضمن القوائم المالية  تƲهر إجمالǑ األرباح والخسائر  إعداد ،  فƎن هذا المعيار يتطلبالمتتاليتين 
أن )" د(96 " و تتطلب الفقرة.دراجهما مباشرة فى حقوق الملكية إللمنشƋة متضمنة أيضاً البنود التǑ تم 

يتم اإلفصاح بقائمة التغيرات فى حقوق الملكية عن إجمالى التسويات التى تمت لكل من مكونات حقوق 
ويتم اإلفصاح . الملكية إلثبات أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء كل على حدة

  .ألرصدة أول المدةعن هذǉ التسويات لكل سنة من السنوات السابقة التى تم عرضها وكذلك 
  

عن طريق  عرض قائمة التغير فى حقوق الملكية فى شكل جداول " Û"97 " 96"تتحقق متطلبات الفقرة   -  101
توضح تسوية أرصدة أول المدة وصوالً ألرصدة Ɔخر المدة لكل بند من بنود حقوق الملكية المتضمنة 

  .فى هاتين الفقرتين
  

  قائمة التدفقات النقدية 
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 المرتبطة واإلفصاحاتمتطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية ) 4( المصرǎ رقم  المحاسبةمعيار أرسى -102
   توليد النقدية على  المنشƋة قدرة لتقييم أساساعطاء القارƏ إ وهى تشير الى أهمية قائمة التدفقات فى .بها

  .ستخدام هذǉ التدفقات النقدية إ إلى المنشƋة و احتياƜو ما فى حكمها 
  

  يضاحات المتممة للقوائم الماليةاإل
  مكوناتها 

   :ما يلى يجب أن تشمل اإليضاحات المتممة للقوائم المالية  -103
بما يتفق مع متطلبات الفقرات من   المتبعة القوائم المالية والسياسات المحاسبيةإعدادعرض أسس   )أ(

  " .115"إلى " 108"
عنها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتى لم يتم عرضـها           اإلفصاح عن البيانات الواجب     اإلفصاح  )ب( و 

  .صلب الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية و قائمة التدفقات النقدية  فى 
قائمة الدخل أو قائمة التغيـر        صلب الميزانية أو   بيانات إضافية وخاصة تلك التǑ لم يتم عرضها فى          )Ɯ(و  

  . إال أنها قد تكون الزمة لتفهم أى من هذǉ القوائم أو قائمة التدفقات النقديةفى حقوق الملكية 
  كلما كان ذلك ممكناً على نحو منتظم بحيƘ تكون تعرض اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةأنيجب  -104

التغير فى  و قائمة  ويجب اإلشارة أمام كل بند من بنود الميزانية و قائمة الدخل بصورة مسلسلة Ûمرتبة
  . فى اإليضاحاتها وقائمة التدفقات النقدية الى الفقرة الخاصة بحقوق الملكية 

  

عادة ما يتم  فƌنه مقارنتها بالمنشƇت األخرىيتمكن من  يتسنى للمستخدم أن يتفهم القوائم المالية ولكى -105
  :عرض اإليضاحات بالترتيب التالى

  )."14"راجع فقرة (حاسبة المصرية  التوافق مع معايير المعبارة تƌكد  )أ(   
  .")108"راجع فقرة  (السياسات المحاسبية المتبعةملخƭ ألهم  )ب(و 
المعلومات المƌيدة للبنود الƲاهرة فى كل قائمة مالية بترتيب كل بند فى القوائم المالية وبترتيب   )Ɯ(و 

  .عرض كل قائمة
  :التى تتضمناإليضاحات األخرى و  )د(و 
  . ƹير المدرجة بالقوائم الماليةاألخرى التعاقدية لمحتملة واالرتباطاتااللتزامات ا  -
 .         مثل أهداف وسياسات المنشƋة فى إدارة المخاطر الماليةاإلفصاحات ƹير المالية  -

  
 Ûفى بعض األحوال Û قد يكون من الضرورى أو المفضل أن يختلف ترتيب بعض البنود فى اإليضاحات -106

 المعلومات الخاصة بتواريơ التغيرات فى القيمة العادلة مع دمƛ المعلومات عن يمكن: ال على سبيل المث
فصاحات خاصة ااألولى تمثل المعلومات   أن على الرƷم مناألدوات المالية المتعلقة بها وذلك استحقاق

 لتزام بنمط منتظماال وعلى الرƷم من ذلك يجب  Ûاألخيرة بالميزانيةالمعلومات بقائمة الدخل بينما ترتبط 
  .لإليضاحات كلما كان ذلك ممكناً
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يمكن عرض معلومات إضافية عن أساس إعداد القوائم المالية وبعض السياسات المحاسبية المحددة  -107
  .بصورة منفصلة

  
  عرض  السياسات المحاسبية المتبعة 

  :Ƙ يوضح تفصح المنشأة عن ملخƫ ألهم السياسات المحاسبية المتبعة بحي أنجب ي -108
  .عداد القوائم المالية إ المستخدمة فىالقياسأساس أو أسس   )أ(     
  .السياسات المحاسبية األخرى المتبعة والتى تكون الزمة لفهم القوائم المالية   )ب(و   

  
عداد القوائم المالية Û فƌنه من الضرورى على مستخدم إ القواعد المحاسبية المتبعة فى إلىباإلضافة    -109

التكلفة الجاريةÛ التكلفة التاريخية Û (  يكون على دراية بأسس التقييم المستخدمة أنوائم المالية الق
 ألنها تمثل األسس التى أعدت القوائم المالية بناƅ )القيمة االسترداديةÛ القيمة العادلة أو القيمة الحالية

) ƹير متداول  معين عادة تقييم أصلمثل إ(   وعند استخدام أكثر من أساس فى القوائم المالية .عليها 
  . الذى طبق عليه أساس التقييم االلتزاميمكن االكتفاء باإلشارة الى نوع األصل أو 

  
  هـذا   إذا كـان    مـا  فصاح عن سياسة محاسبية بذاتها Û فعلى اإلدارة تقيـيم         عند تحديد الحاجة الى اإل      -110 

ي تم بموجبها تأثير األحداƘ والمعلومات على ن على تفهم الطريقة التياإلفصاح سوف يساعد المستخدم 
  .نتائƛ األعمال والمركز المالي 

  
عتبار طبيعة النشاط والـسياسات التـى يتوقـع المـستخدم اإلفـصاح             على كل منشأة أن تأخذ فى اال        -111

  . ضريبة الدخل تجاǇمثال ذلك أن تفصح المنشƇت عن السياسة المحاسبية.عنها
يجب اإلفصاح عن السياسات فƎنه  خارجية أو معامالت بالعمالت األجنبية االًوعندما يكون للمنشƋة أعم  

 والخسائر المكاسبوتحليل هذǉ ، أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العمالت األجنبية للمكاسبالمحاسبية 
  .كلما كان ذلك ممكناً

 .هرة ونصيب حقوق األقليةفى حالة عرض القوائم المالية المجمعة يجب اإلفصاح عن سياسة تحديد الش  

  
 أى سياسة محاسبية هامة حتى إذا كانت المبالƶ المرتبطة بها فى الفترة الحالية أو السابقة Ʒيـر                  تعد  -112

 ويجب أيضاً اإلفصاح عن أى سياسة محاسبية ƹير مرتبطة بمعايير المحاسبة المصرية  ولكنهـا          .مƊثرة
 "20"مطبقة بما يتوافق مع الفقرة 

  
  

 المنشأة أن تفصح فى ملخƫ بأهم السياسات المحاسبية أو فى إيضاحات أخرى الحكم الشخـصى            على  -113
 الذى مارسـته اإلدارة فـى عمليـة تطبيـق        -") 116"راجع فقرة   ( بخالف ذلك المتعلق بالتقديرات      –
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ائم السياسات المحاسبية للمنشأة والتى لها األثر األكبر فى المبالƶ التى تم االعتـراف بهـا فـى القـو          
  .المالية

  

 بخـالف   –فى عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة تقوم اإلدارة باتخاذ أحكام شخصية مختلفة               -114
 والتى من الممكن أن يكون لها تأثير جـوهرى علـى المبـالƶ التـى يـتم                  –تلك المتعلقة بالتقديرات    

  :دارة الحكم الشخصى فى تحديدفعلى سبيل المثال تمارس اإل. االعتراف بها فى القوائم المالية 
  .ما إذا كانت األصول المالية هى استثمارات محتفƲ بها حتى تاريƣ االستحقاق  ) أ(
متى يتم تحويل جميع المخاطر و المكاسب األساسية لملكية األصول المالية إلـى منـشƉت               ) ب(و  

 .أخرى

 وبالتالى فهى ال تنـتƝ  .ما إذا كانت عملية مبيعات معينة هى فى جوهرها ترتيبات تمويلية        ) Ɯ(و  
 .إيراداً

 خاصة يشير إلى أن المنشƋة      ضما إذا كان جوهر العالقة بين المنشƋة ومنشƋة أخرى ألƹرا         )  د(و  
 .األخرى ذات األƹراض الخاصة تسيطر عليها المنشƋة 

اسبة مطلوبة أيضاً بموجب معايير أخرى فمثالً معيار المح" 113" بعض اإلفصاحات المطلوبة بالفقرة -115
يتطلب أن تفصح المنشأة عن األسباب التى تجعل ملكية المنشأة ال تمثل سيطرة على )  17(المصرى 

منشأة مستثمر فيها بالرƷم من أن أكثر من نصف حقوق التصويت مملوك بشكل مباشر أو Ʒير مباشر 
ار العقارǐ الخاƭ باالستثم) 34( كما يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم .من خالل شركات تابعة 

اإلفصاح عن الضوابط التى وضعتها المنشƋة لفصل االستثمارات العقارية عن العقارات المملوكة بمعرفة 
المنشƋة والعقارات المحتفƲ بها لغرض البيع ضمن النشاط العادى وذلك عندما يكون تبويب العقارات 

  .صعباً
  

  المصادر األساسية للتقديرات Ʒير المƊكدة 
لمنشأة أن تفصح فى اإليضاحات المعلومات الخاصة باالفتراضات األساسية المستقبلية        يجب على ا-116

و أسس التقديرات Ʒير المƊكدة فى تاريơ الميزانية التى لها مخاطر هامة ربما تسبب تسويات هامة لقيم 
  .األصول و االلتزامات خالل العام المالى التالى 

  : مات يجب أن تتضمن اإليضاحات البيانات الخاصة بما يلى بالنسبة لتلك األصول و االلتزا   
  .طبيعتها  ) أ(
 .القيمة المرحلة فى تاريƣ القوائم المالية )     ب(و 

  
 إن تحديد القيمة الدفترية لبعض األصول و االلتزامات يحتاج لتقدير أثر األحداƷ Ƙير المƊكدة على تلـك                  -117

فى حالة Ʒياب القيمة السوقية المستخدمة فى قياس : ثال ذلك  األصول و االلتزامات فى تاريơ الميزانية م      
األصول و االلتزامات التالية Û فƌن التقديرات المستقبلية ضرورية لقياس إمكانية استخدام قيمة االصـول               
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الثابتة و تأثير التطورات التكنولوجية على المخزون و مخصصات خاضعة لنتائƛ مستقبلية الزالت قائمة              
  .مزايا عاملين طويلة األجل مثل إلتزامات صندوق المعاشات و التزامات 

هذǉ التقديرات تتطلب افتراضات عن تسوية أخطار متعلقة بالتدفقات النقدية أو سعر الخصم المستخدم ، و   
 .التغيرات المستقبلية فى المرتبات و التغيرات المستقبلية فى األسعار التى تƌثر على التكاليف األخرى 

  
" 116" االفتراضات األساسية و المصادر األساسية للتقديرات Ʒير المƊكدة المفصح عنها طبقاً للفقرة               إن -118

المتعلقة بالتقديرات تتطلب حكماً مهنياً معقداً ال موضوعياً من اإلدارة Û و كلما كـان عـدد المتغيـرات                   
ر المƊكدة كبيراً كلمـا أصـبح       المحتملة و االفتراضات التى تƊثر على القرارات المستقبلية المحتملة Ʒي         

الحكم المهنى أكثر صعوبة و تعقيداً Ʒير موضوعى Û وعادة ما تكون احتمالية التسويات الهامـة للقـيم                  
  .المرحلة لǔصول و االلتزامات أكبر بالتبعية 

   
دفتريـة  Ʒير مطلوبة لǔصول و االلتزامات ذات الخطر الجوهرى ألن قيمتها ال          " 116" اإلفصاحات بالفقرة    -119

ربما تتغير جوهرياً خالل العام المالى التالى لو أنه تم تقييمها فى تاريơ الميزانية على أسـاس القيمـة                   
  .العادلة بناƅ على أحدƘ أسعار سوقية 

  
يتم عرضها فى اسلوب يساعد مستخدمى القوائم المالية علـى فهـم الحكـم              " 116" اإلفصاحات بالفقرة    -120 

المستقبل و التقديرات األساسية Ʒير المƊكدة Û كما أن طبيعة المعلومات تختلف            المهنى لإلدارة الخاƫ ب   
  :طبقاً الختالف طبيعة االفتراضات و الظروف األخرى و مثال على أنواع اإلفصاحات المطلوبة ما يلى 

  .طبيعة االفتراضات أو التقديرات األخرى ƹير المƌكدة  ) أ(
 اإلفتراضات و التقديرات الخاصة بحسابها مدى حساسية القيمة المرحلة للطريقة و)  ب(و

 .متضمنة أسباب تلك الحساسية 

القرارات المتوقعة ƹير المƌكدة و المدى المعقول المحتمل خالل السنة المالية التالية ) Ɯ(و 
  .فى ضوء القيم المرحلة لǖصول و االلتزامات المتعلقة بها 

سابقة الخاصة بتلك األصول وااللتزامات تفسير للتغيرات التى تمت عن االفتراضات ال) د(و 
  .فى حالة ما إذا بقى عدم التƋكد

  
  ".116" ليس من الضرورى أن تفصح المنشأة عن معلومات الخطة أو التوقعات طبقاً لإلفصاحات بالفقرة -121

  
األساسي  عندما يكون من Ʒير العملى اإلفصاح عن مدى احتمالية تأثير االفتراضات األساسية أو المصدر                -122

للتقدير Ʒير المƊكد فى تاريơ الميزانية Û تفصح الشركة أنه بناƅ على المعرفة الموجودة أن حدوثه ممكن 
  .خالل العام المالى التالى ربما يحتاج إلى تسوية هامة للقيمة المرحلة لتلك األصول و االلتزامات

ة لǖصول أو االلتزامات التى يتم فى كل الحاالت على المنشƋة ان تفصح عن الطبيعة و القيمة المرحل
  .تƋثرها بتلك االفتراضات
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الخاصة بالحكم المهنى لإلدارة فى عملية تطبيق سياسات الشركة المحاسبية ال           " 113" اإلفصاحات بالفقرة    -123
  ".116"تتعلق باإلفصاحات للمصادر األساسية للتقديرات Ʒير المƊكدة بالفقرة 

  
 فمثالً .مطلوبة أيضاً بموجب معايير أخرى " 116"راضات المطلوبة فى فقرة  بعض اإلفصاحات عن االفت-124

الخاƭ بالمخصصات يتطلب اإلفصاح عن االفتراضات الهامة ) 28(معيار المحاسبة المصرى رقم 
المتعلقة باألحداƚ المستقبلية والتى توثر على نوعيات المخصصات ، كما أن معيار المحاسبة المصرى رقم 

)25 (ƭباألدوات المالية يتطلب اإلفصاح عن االفتراضات الهامة المستخدمة فى تقدير القيم العادلة الخا 
)  10(لǖصول وااللتزامات المالية التى يتم إثباتها بالقيمة العادلة ، كما أن معيار المحاسبة المصرى رقم 

  .ǖصول الثابتة المعاد تقييمهايتطلب اإلفصاح عن االفتراضات الهامة المستخدمة فى تقييم القيم العادلة ل
  

  
  رأس المال 

  يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من أهداف و -أ124 
  .سياسات و أساليب إدارة رأس المال

  :يجب على المنشأة أن تفصح عن اǑتى " أ124"ولاللتزام بما ورد بالفقرة    -ب124
ولكن ليست ( نوعية عن أهداف و سياسات وأساليب  إدارة رأس المال متضمنة المعلومات ال) أ(

  ) :مقصورة على 
  .وصف لما تقوم بƎدارته كرأس مال ) 1 (
فى حالة ما إذا كانت المنشƋة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من خارجها فيجب ) 2(و

و إندماجها مع إدارة اإلفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات و كيفية تƋثير تلك المتطلبات 
  .رأس المال 

  .كيف تحقق المنشƋة أهدافها فى إدارة رأس المال ) 3(و
فبعض المنشƉت تنƲر إلى بعض االلتزامات . ملخƭ بالبيانات الكمية لما تديرǉ كرأس مال ) ب(

و البعض اǓخر ينƲر . كجزء من رأس المال ) مثل بعض أنواع القروض المساندة ( المالية 
مثل البنود الناتجة من عمليات التغطية ( المال بعد استبعاد بعض بنود حقوق الملكية إلى رأس 

  ) .من مخاطر التدفق النقدى 
)Ɯ ( أى تغييرات فى)عن الفترة السابقة ) ب(، ) أ .  
عما إذا كانت قد التزمت خالل الفترة بمتطلبات رأس المال الخاضعة لها و المفروضة عليها من ) د(

   .جهات خارجية
اǓثار المترتبة على عدم التزام المنشƋة بمتطلبات رأس المال هذǉ و المفروضة عليها من ) هـ(

  . جهات خارجية 
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وهذǉ االفصاحات ينبغى أن تبنى على أساس المعلومات المتوافرة داخلياً بواسطة مسئولى اإلدارة 
  .الرئيسيين 

لطرق وفى نفس الوقت تكون خاضعة لعدد من  قد تقوم المنشأة بƌدارة رأس المال بالعديد من ا- ج124
المتطلبات المختلفة لرأس المال فعلى سبيل المثال قد يتضمن اتحاد معين منشƇت تقوم بأنشطة 

 و فى حالة أن .التأمين   و األنشطة المصرفية و قد تعمل تلك المنشƇت فى مناطق جغرافية متعددة 
ة إدارة رأس المال لن يوفر معلومات مفيدة أو قد االفصاح  المجمع عن متطلبات رأس المال و كيفي

يفسد فهم مستخدم القوائم المالية عن مصادر رأس المال الخاصة بالمنشƋة فعلى المنشƋة أن توضح 
  .معلومات منفصلة لكل متطلب خاƭ برأس المال الذى تخضع له المنشƋة 

   
  إفصاحات أخرى

  :يجب على المنشأة أن تفصح عما يلى    -125
قيمة توزيعات األرباح المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريƣ اعتماد إصدار القوائم المالية       و                    ) أ(

  .التى لم يتم إثباتها كتوزيعات أرباح للمساهمين خالل الفترة و القيمة المتعلقة بقيمة السهم
 .قيمة أية توزيعات متراكمة لǖسهم الممتازة لم يتم إثباتها ) ب(و 

  
ى المنشأة أن تفصح عن البنود التالية إال إذا كان قد أفصح عنها فى البيانات المنشورة يجب عل  -126

  :المرافقة للقوائم المالية 
محل النـشاط إذا اختلـف عـن بلـد          (موطن المنشƋة وشكلها القانونى وبلد التƋسيس وعنوانها         )أ( 

  ).التƋسيس
  .شرح ووصف لطبيعة نشاط المنشƋة )ب(و 
  . الشركة المƌسسة للمجموعةواسم األم  الشركةاسم )Ɯ(و 
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  )1( المصرى رقم معيار المحاسبةملحق 
  

  دليل توضيحى 
  . هذا الدليل يرافق المعيار و لكنه ال يمثل جزءاً منه

  نموذج لهيكل القوائم المالية
أورد المعيار مكونات القوائم المالية و الحد األدنى لمتطلبات اإلفصاح فى صلب الميزانية و قائمـة الـدخل ،                       

  .ئمة التغيرات فى حقوق الملكية و كذلك فى عرض قا
. كما أورد المعيار بنود أخرى من الممكن عرضها إما فى صلب القوائم المالية المعنية أو فـى اإليـضاحات             

ويهدف الملحق إلى توفير أمثلة عن الطرق التى يمكن عن طريقها عرض متطلبات العرض المختلفة لكل من                 
ويجـب تعـديل    . ر فى حقوق الملكية وذلك فى القوائم المالية األساسية          الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التغي      

ترتيب العرض و تسمية البنود عندما يكون ذلك ضرورياً ليتمشى مع القوانين و اللـوائح    أو مـن أجـل          
 .التوصل إلى عرض عادل يتناسب مع الظروف الخاصة لكل منشأة 

 
  

  شركة أ ب ج
  2005 ديسمبر 31الميزانية فى 

  31/12/2005    31/12/2004  
        األصول

        األصول طويلة األجل
  ×    ×  األصول الثابتة

  ×    ×  مشروعات تحت التنفيذ
  ×    ×  الشهرة

  ×    ×  إستثمارات فى شركات شقيقة وتابعة
  ×    ×  األصول األخرى 

  ×    ×  مجموع األصول طويلة األجل 
        

        األصول المتداولة 
  ×    ×  المخزون
  ×    ×  مدينون و أوراق قبضعمالء و 

  ×    ×  حسابات مدينة لدى الشركات القابضة و التابعة والشقيقة
  ×    ×  دفعات مقدمة

  ×    ×  إستثمارات متداولة
  ×    ×  النقدية وما فى حكمها
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  ×    ×  مجموع األصول المتداولة 
        

        االلتزامات المتداولة 
  ×    ×  مخصصات

  ×    ×  بنوك سحب على المكشوف
  ×    ×  وردون و أرصدة دائنة أخرىالم

  ×    ×  حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة و التابعة و الشقيقة 
  ×    ×  قروض قصيرة األجل

  ×    ×  الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل
  ×    ×  مجموع االلتزامات المتداولة 

  ×    ×   )صافى األصول أو االلتزامات المتداولة( رأس المال العامل 
  ××    ××  إجمالي االستثمار

        
        
        
  31/12/2005    31/12/2004  

        يتم تمويله على النحو التالى
        حقوق المساهمين 
  ×    ×  رأس المال المدفوع

  ×    ×  االحتياطيات
  ×    ×  مرحلة) خسائر( أرباح أو 
  ×    ×  العام قبل التوزيع) خسائر(أرباح أو 

  ×    ×  همينإجمالى حقوق المسا
        

        االلتزامات طويلة األجل
  ×    ×  قروض من البنوك

  ×    ×  قروض من شركات قابضة وتابعة و شقيقة 
  ×    ×  أخرى 

  ××    ××  
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  قائمة الدخل
  شركة أ ب ج

  2005 ديسمبر 31قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى  
  

  2005    2004  
  ×    ×  اإليرادات/ المبيعات 

  )×(    )×(  الحصول على اإليراد/  المبيعات تكلفة
  ×    ×  مجمل الربح

  ×    ×  إيرادات تشغيل أخرى
  )×(    )×(  مصروفات التوزيع

  )×(    )×(  مصروفات إدارية وعمومية 
  )×(    )×(  مصروفات تشغيل أخرى

  ×    ×  األرباح الناتجة من التشغيل
  )×(    )×(  مصاريف تمويلية

  ×    ×  شقيقة أو تابعة إيرادات إستثمارت فى شركات 
  ×    ×  األرباح قبل الضرائب

  )×(    )×(  ضريبة الدخل
  ×       ×      ربح الفترة
        يخصم منها

  ×    ×  أصحاب حقو ق ملكية الشركة األم
  ×    ×  حقوق األقلية 

  ×    ×  
 
 
 

  قائمة التغير فى حقوق الملكية 
  شركة أ ب ج
  2005 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية فى  

  
رأس   

  المال
االحتياطي 
  القانونى

االحتياطيات 
تذكر (

  )تفصيالً

إحتياطى 
إعادة 
  التقييم

األرباح 
  المرحلة

  اإلجمالى

  ×  ×  )×(  ×    ×  2003 ديسمبر 31الرصيد فى 
  )×(  )×(          التغيرات فى السياسات المحاسبية

  ×  ×  )×(  ×  ×  ×  الرصيد المعدل
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  ×    ×        الفائض من إعادة تقييم األصول
  ×    )×(        العجز من إعادة تقييم االستثمارات

صافى األرباح و الخسائر التى لم تتأثر بها قائمـة          
  الدخل

      ×  )×(  ×  

  ×  ×          صافى ربح العام
    )×(      ×    المحول لإلحتياطى القانونى

  )×(  )×(          توزيعات األرباح
  ×          ×  إصدار أسهم نقدية

  ×  ×  )×(  ×    ×  2004 ديسمبر 31الرصيد فى 
  )×(    )×(        العجز من إعادة تقييم األصول

  ×    ×        الفائض من إعادة تقييم االستثمارات
صافى األرباح و الخسائر التى لم تتأثر بها قائمـة          

  الدخل
      )×(  )×(  )×(  

  ×  ×          صافى ربح العام
    )×(      ×    المحول لإلحتياطى القانونى

  )×(  )×(          توزيعات األرباح
    )×(    ×    ×  ر أسهم من االحتياطياتإصدا

  ×  ×  )×(  ×  ×  ×  2005 ديسمبر 31الرصيد فى 
 
  
  
  
 


