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  األعمالتجميع 
  
 

  هدف المعيار
. أعمال  بعملية تجميع قيامها عند بإعدادها منشأة يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية التي تقوم ال– ١

تقوم  ومن ثم  ، عمليات التجميع بتطبيق طريقة الشراء جميعويحدد على وجه التحديد ضرورة المحاسبة عن

بالقيم المحتملة القابلة للتحديد  هاالتزاماتو  هاالتزامات و المقتناة المنشأة المقتنية باالعتراف بأصول المنشأة

ألغراض االضمحالل فى القيمة  فيما بعد هاالتي يتم اختبار و بالشهرة كما تعترف االقتناءالعادلة في تاريخ 

  .وليس استهالكها

  

  نطاق المعيار
  . األعمالتجميع  بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن عمليات منشأة تقوم ال"٣"ما ورد في فقرة  باستثناء – ٢

  

  : ال يطبق هذا المعيار على ما يلي-٣

  .مشترك أو شركات منفصلة لتكوين مشروع منشآت تجميع  الذى يتم بموجبهاألعمالتجميع  ) أ(

  .ع لسيطرة مشتركة تخض أو شركاتمنشآت  الذى يتضمناألعمالتجميع  )ب(

  .صناديق االستثمار من  اثنين أو أكثر الذى يتضمن األعمالتجميع  )ج(

 للقوائم المالية ة معدمنشأة منفصلة لتكوين منشآت يتم تجميع شركات أو  الذى بموجبهاألعمالتجميع ) د(

  .حصة ملكية  أيةبموجب تعاقد فقط دون الحصول على 

  

   األعمالتجميع تحديد عملية 
وينتج  واحدة معدة للقوائم المالية منشأة منفصلة لتكوين أنشطة أعمال أو منشآت هو تجميع األعمالتجميع  – ٤ 

       أكثر  وأ منشأة المقتنية على سيطرة على المنشأةهي  واحدة منشأة  حصولعن جميع عمليات التجميع

 واحدة أو أكثر ال يمثلوا كيانات تجارية منشأة على سيطرة على منشأةوإذا ما حصلت ال ،)  المقتناةالمنشأة( 

 من األصول مجموعة باقتناء منشأة وعند قيام ال،عد عملية تجميع أعمال ال تمنشآتفان عملية تجميع هذه ال

 لتزاماتاالوبين األصول المجموعة  ه فإنها تقوم بتوزيع تكلفة هذياً تجاراً ال تمثل نشاط أصولأو صافى

  . في تاريخ االقتناء  لها في المجموعة بناء على القيم العادلةالفردية القابلة للتحديد 

  

  

  

١ - ٢٩  
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 قانونية أو ضريبية أو غيرها من   طبقاً لمقتضيات بطرق متنوعة تتحدد األعمال يمكن أن يتم تجميع  – ٥

 ، ى أخرمنشأةأو شراء صافى أصول ،  أخرى منشأة بشراء حقوق ملكية منشأة وقد تتضمن قيام  ،األسباب

 أو ياً تجاراً أخرى تمثل في مجموعها نشاطمنشأة أو شراء بعض أصول ، أخرىمنشأة التزاماتأو تحمل 

 بإصدار أدوات حقوق ملكية أو تحويل نقدية وما في األعمال ويجوز إتمام عملية تجميع  ،أكثر من نشاط

 أو المنشآت محل التجميع  بين مساهمياألعمال وقد تتم عملية تجميع ،أخرى أو كليهماحكمها من أصول 

 جديدة تسيطر على منشأة إنشاء األعمال وقد تتضمن عملية تجميع  ، أخرىمنشأة ومساهمي منشأةبين 

  .   محل التجميع منشآت أو األصول المحولة أو إعادة هيكلة واحدة أو أكثر من المحل التجميع منشآتال

  

 األم المنشأةي المقتنية ه منشأةتكون الوتابعة  منشأةأم ب منشأة عالقة األعمال عن عملية تجميع ينشأ قد  – ٦

 بتطبيق هذا المعيار على  المقتنيةمنشأة وفى مثل هذه األحوال ، تقوم ال. التابعةالمنشأة المقتناة هي منشأةوال

صدارها  تقوم بإمستقلة قوائم مالية أية المقتناة في المنشأةقوائمها المالية المجمعة وتقوم بإثبات حصتها في 

  .)" و المستقلةالقوائم المالية المجمعة " )١٧( رقم المصرى المحاسبة رراجع معيا( تابعةمنشأةكاستثمار في 

  

 أخرى دون شراء منشأةتخص  -  متضمنة شهرة - ى شراء أصول بالصافاألعمال تتضمن عملية تجميع د ق- ٧

  . تابعةمنشأة أم بشأةمن وال ينتج عن هذا التجميع عالقة ،منشأةحقوق ملكية هذه ال

  

وضمن نطاق هذا المعيار عمليات التجميع التي بموجبها تحصل إحدى  األعمال يدخل ضمن تعريف تجميع – ٨

)  تاريخ االقتناءأى( ولكن يكون تاريخ الحصول على هذه السيطرة ، أخرىمنشأة على السيطرة على منشآتال

 هذا ينشأوقد  ،) أي تاريخ أو تواريخ التبادل ( ملكية ال يتوافق مع تاريخ أو تواريخ الحصول على حصة ال

عادة شراء األسهم مع بعض إ المستثمر فيها في ترتيبات المنشأةعند دخول الموقف على سبيل المثال 

  . المستثمر فيهاالمنشأةمستثمريها ونتيجة لذلك تتغير السيطرة على 

  

 حصصهممشتركة عن المشروعات ال في صحاب الحصصأ ال يحدد هذا المعيار المحاسبة التي تتم بواسطة – ٩

في المشروعات  الملكية حصص") ٢٧( رقم المصرىراجع معيار المحاسبة ( في هذه المشروعات

  .)"المشتركة

  

    تخضع لسيطرة مشتركةمنشآتل األعمالتجميع 
ها تخضع عملية تجميع بموجب هو  تخضع لسيطرة مشتركةأنشطة أعمال أو منشآت لاألعمالتجميع  – ١٠

رة نفس الطرف أو األطراف قبل أو بعد عملية التجميع وال تكون  الشركات بصفة مطلقة لسيطآو منشآتال

  .هذه السيطرة انتقالية
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 عندما يكون لدى هذه المجموعة منشأة طرف مسيطر على الأنها مجموعة من األفراد على أية ينظر إلى – ١١

 باالستفادةلمالية والتشغيلية بدرجة تسمح لى التحكم في السياسات اترتيبات تعاقدية القدرة عجب مجتمعة بمو

 وبالتالي عندما يكون لدى نفس مجموعة األفراد مجتمعين القدرة المطلقة بموجب ، منشأةمن أنشطة ال

 محل التجميع منشآت من المنشأةترتيبات تعاقدية للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية الخاصة بكل 

وعندما تكون هذه القدرة المطلقة الجماعية لهذه المجموعة غير ، لى مزايا ومنافع من أنشطتها للحصول ع

  . مثل هذا التجميع ال يقع ضمن نطاق هذا المعيارفإنانتقالية عندئذ 

  

   ترتيبرفون مجتمعين بموجب يتص لسيطرة فرد أو مجموعة من األفراد منشأة تخضع الأن من الممكن – ١٢

بموجب معايير  ال يخضع هذا الفرد أو هذه المجموعة لشروط ومتطلبات التقارير المالية وقد ،تعاقدى

 أن تدرج كجزء من نفس محل التجميع للمنشآتمن الضروري بالنسبة  ، وبالتالي ليسالمحاسبة المصرية 

  .ة مشتركة تخضع لسيطرمنشآت حتى يتم اعتبارها األعمالالقوائم المالية المجمعة الخاصة بعملية تجميع 

  

 قبل وبعد عملية تجميع محل التجميع منشآت من المنشأة في كل األقلية ال يرتبط نطاق ومدى حقوق – ١٣

 وجود أحد فإنوبالمثل ،   تخضع لسيطرة مشتركةمنشآت ما إذا كان التجميع يتضمن بتحديد األعمال

معيار  المجمعة للمجموعة طبقاً للمالية تابعة تم استبعادها من القوائم امنشأة كمحل التجميع منشآتال

 تخضع لسيطرة منشآت ال يرتبط بتحديد ما إذا كانت عملية التجميع تتضمن )١٧( المحاسبة المصرى رقم

   .  الأممشتركة 

  

                              طريقة المحاسبة
  . بتطبيق طريقة الشراءاألعمال  تتم المحاسبة عن عمليات تجميع - ١٤
  
 المقتنية المنشأة المقتنية حيث تقوم منشأة من منظور الاألعمالمل طريقة الشراء مع عملية تجميع  تتعا– ١٥

 تم الحصول عليها التي المحتملة لتزامات اال ولتزامات االبشراء صافى األصول واالعتراف باألصول و

 التزامات أثر قياس أصول و يتال  و ، المقتناةالمنشأةبما في ذلك ما لم يتم االعتراف به من قبل بواسطة 

 المقتنية المعترف بها منشأة اإلضافية لللتزاماتاالاألمر بالنسبة لألصول و بالمعاملة وكذلك المقتنية المنشأة

  . ليست موضوع المعاملةإنهانتيجة للمعاملة حيث ك

  

   تطبيق طريقة الشراء
  : الخطوات التالية تطبيق طريقة الشراءتضمن  ي– ١٦

  . المقتنية المنشأةد   تحدي)أ(   

  .األعمال قياس تكلفة عملية تجميع )ب(و 

تحملها في  تم التي المحتملة لتزامات اال ولتزاماتاال توزيع تكلفة التجميع على األصول المقتناة و)ج(و 

  .تاريخ االقتناء
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   المقتنيةالمنشأةتحديد 
 التي منشأة المقتنية هي الالمنشأة و. األعمال المقتنية بالنسبة لجميع عمليات تجميع المنشأة يتم تحديد – ١٧

  . أو أعمال تم تجميعها منشآتتحصل على السيطرة على 
  

 احد أن تفترض فإنها المقتنية المنشأة من منظور األعمال نظراً الن طريقة الشراء تتعامل مع عملية تجميع – ١٨

  .  مقتنيةمنشأة المعاملة هو أطراف

  

 للحصول على أنشطة أعمال أو منشأةى التحكم في السياسات المالية والتشغيلية ل السيطرة هي القدرة عل– ١٩

 أخرى عند منشأة المقتنية بالحصول على سيطرة على منشأةومن المفترض قيام ال  ، أنشطتهامنمنافع 

 . األخرى ما لم يثبت أن هذه الملكية ال تمثل سيطرةمنشأة للحقوق التصويتمن % ٥٠اقتنائها أكثر من 

 فىمن حقوق التصويت % ٥٠ بالحصول على أكثر من واحدة من المنشآت محل التجميعحتى إذا لم تقم و

إذا استطاعت الحصول على ما  نتيجة للتجميع منشأة أخرى فإنها قد تحصل على سيطرة في هذه المنشأة

   :يلى 

 تفاقب ابموج أخرى منشأة التصويت في حقوقمن % ٥٠ في أكثر من لتحكم على اقدرة ال ) أ(  

  .اآلخرين مع المستثمرين

  .  أخرى بموجب اتفاق أو تشريعمنشأة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية في )ب(  أو

 المنشأة هيئة مماثلة داخل أية القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة أو )ج(أو  

  . األخرى

 منشأةبية األصوات في اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجهة المماثلة للأغل تمثيل القدرة على )د(أو  

  . األخرى

  

 . المقتنية في بعض األحيان إال أن هناك عادة مؤشرات على وجودهامنشأة على الرغم من صعوبة تحديد ال– ٢٠

   :على سبيل المثال

 األخرى عندئذ     منشأةمن القيمة العادلة لل أكبر بكثير محل التجميع منشآت  إذا كانت القيمة العادلة ألحد ال)أ  (

  . المقتنيةالمنشأة هى ذات القيمة العادلة األكبر منشأةيحتمل أن تكون ال

 من خالل تبادل أدوات ملكية عادية تحمل حقوق تصويت مقابل  نقد أو األعمال  إذا تم إجراء تجميع )ب(و 

  . المقتنيةالمنشأةللنقد أو األصول األخرى هي  المقدمة منشأة عندئذ يحتمل أن تكون ال ،أصول أخرى

 قادرة على السيطرة على عيمحل التجم منشآت أن تصبح إدارة إحدى الاألعمالتجميع   إذا نشأ عن )ج(و 

 التي تكون إدارتها المنشأة عندئذ تكون ،األعمال الناشئة عن تجميع المنشأةفي  اإلدارةاختيار فريق 

  . المقتنية على األرجح المنشأةقادرة على ذلك هي 
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 فإن المنشأة التى تقوم بإصدار  ، حقوق الملكيةص الناشئة من خالل تبادل حصاألعمال في عملية تجميع – ٢١

 في االعتبار جميع الحقائق يؤخذ يجب أن  المقتنية إال إنهالمنشأة تكون عادة هي حصص حقوق الملكية

 لديها القدرة على السيطرة على السياسات ل التجميعمح منشآتوالظروف ذات الصلة لتحديد أي من ال

 وفى بعض عمليات  ، األخرى وذلك للحصول على مزايا من أنشطتهامنشآت الأو منشأةالمالية والتشغيلية لل

 التي يتم منشأة المقتنية هي الالمنشأةكون ت بعمليات االقتناء العكسى التي يشار إليها عادة األعمالتجميع 

يكون األمر قد  و ، المقتناةالمنشأة المصدرة لهذه الحصص هي منشأةقوق ملكيتها وتكون الاقتناء حصص ح

 أصغر منها منشأة بموجبها تقوم تبعمل ترتيبا خاصة منشأةعندما تقوم  -  على سبيل المثال - كذلك

من الناحية  أنهوعلى الرغم . مسجلة بالبورصة باقتنائها وذلك كوسيلة من خاللها يتم التسجيل بالبورصة 

 األم المنشأةحصص حقوق الملكية على أنها  بالبورصة والمصدرة ل المسجلةمنشأة ينظر إلى الةالقانوني

 المنشأة تكون هي من الناحية القانونية التابعة المنشأة فان  ، تابعةمنشأة الخاصة على أنها منشأةوينظر لل

 األم وذلك للحصول على للشركةت المالية والتشغيلية المقتنية إذا كان لديها القدرة على التحكم في السياسا

إال أن بعض الحقائق والظروف ،  األكبر منشأة المقتنية هي الالمنشأةتكون ما  وعادة  ،منافع في أنشطتها

  .األكبر منشأةهي المقتنية لل األصغر المنشأة يفيد أن اً تعطى مؤشر ما أحياناًاألعمالالمحيطة بعملية تجميع 

 إلى "١"  من يتم الرجوع لفقراتالعكسية األعمال عن المحاسبة عن عمليات تجميع رشاداتد من اإل   لمزي

  ).ب( من   الملحق "١٥"

  

 المنشآت إحدى تجميع أعمال ، عندئذ يتم تحديد لتنفيذعند تكوين منشأة جديدة إلصدار أدوات حقوق ملكية  – ٢٢

 و المؤشرات األدلة المقتنية على أساس المنشأة أنها التى كانت قائمة قبل التجميع علىمحل التجميع و

  .المتاحة 

  

 التي كانت منشآت الإحدىن  تم تجميعهما فإمنشأتين أكثر من األعمالبالمثل عندما تتضمن عملية تجميع  - ٢٣

 المنشأة وعند تحديد  ، المقتنية بناًء على األدلة والمؤشرات المتاحةالمنشأةقائمة قبل التجميع تحدد على أنها 

 قامت محل التجميع منشآتال من أي في االعتبار ضمن أمور أخرى يؤخذالمقتنية في مثل هذه الحاالت 

 تتجاوز بشكل كبير إحدى المنشآت محل التجميعإيرادات  أصول أو وعما إذا كانت األعمالتجميع بمبادرة 

  .  األخرىمنشآتأصول أو إيرادات ال

  

    األعمالتكلفة عملية تجميع 
   : مجموعأنه على األعمال المقتنية بقياس تكلفة تجميع المنشأة تقوم – ٢٤

وأدوات حقوق و المحتملة ، المتكبدة لتزاماتاال و ،المعطاةالقيم العادلة في تاريخ التبادل لألصول   )أ(

   المقتناةالمنشأة المقتنية مقابل السيطرة على المنشأةالملكية المصدرة من 

  : باإلضافة إلى 

   .األعمال تكاليف تعزى مباشرة لعملية تجميع أية )ب(
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 . المقتناةالمنشأةالمقتنية فعلياً بالحصول على السيطرة على  المنشأة تاريخ االقتناء هو التاريخ الذي تقوم فيه – ٢٥

ية وعندما يتحقق ذلك من خالل معاملة تبادل منفردة فان تاريخ التبادل يتزامن مع تاريخ االقتناء إال أن عمل

 على سبيل المثال عندما تتم على مراحل يتم من خاللها ، قد تتضمن أكثر من معاملة تبادلاألعمالتجميع 

  :وعندما يحدث هذا.شراء األسهم بصفة متتابعة

  .جمالى تكلفة المعامالت المنفردة إهى األعمالتكلفة عملية تجميع تكون     )أ(

 التاريخ الذي يتم فيه االعتراف بكل استثمار أى(ة تبادل يكون تاريخ التبادل هو تاريخ كل عملي) ب(و  

حيث يكون تاريخ االقتناء هو التاريخ الذي يتم فيه حصول  ) المقتنيةمنشأةمنفرد في القوائم المالية لل

  . المقتناةالمنشأة المقتنية على السيطرة على المنشأة
  

 المنشأة التي يتم تحملها من قبل لتزاماتاال أو  قياس األصول التي يتم الحصول عليها"٢٤" تتطلب فقرة – ٢٦

 وبالتالي عند تأجيل تسوية  ، المقتناة بالقيم العادلة في تاريخ التبادلالمنشأةالمقتنية مقابل السيطرة على 

 المبالغ واجبة السداد  أو جزء منها تحدد القيمة العادلة للجزء المؤجل بخصماألعمال تجميع تكلفة عملية

  . عالوة أو خصم يحتمل تحملها عند التسويةأية في تاريخ التبادل مع األخذ في االعتبار م الحالية مقابل القي
  

مؤشر للقيمة العادلة  أداة حقوق ملكية مسجلة بالبورصة أفضل ألية يقدم السعر المعلن في تاريخ التبادل – ٢٧

خذ في االعتبار المؤشرات واألدلة األخرى  ويؤ.ويتم استخدام هذا السعر باستثناء حاالت نادرة، لهذه األداة 

علن في  المقتنية إثبات أن السعر المالمنشأةوطرق التقييم األخرى فقط في األحوال النادرة عند استطاعة 

 العادلة وان األدلة والمؤشرات األخرى وطرق التقييم يعتمد عليه للقيمة اًرتاريخ التبادل ال يعطى مؤش

  .  للقيمة العادلة ألداة حقوق الملكيةثقة أكثر اًاألخرى تقدم قياس

 وإذا  ، فقط عندما يتأثر بضيق حجم السوق ال يعتمد عليه اًويعتبر السعر المعلن في تاريخ التبادل مؤشر

سعر معلن ألدوات حقوق  أو في حالة عدم وجود ال يعتمد عليه اًكان السعر المعلن في تاريخ التبادل مؤشر

عندئذ يمكن على سبيل المثال تقدير القيمة العادلة لهذه األدوات ، المقتنية شأةالمنالملكية المصدرة من 

و بالرجوع إلى الحصة النسبية فى القيمة أ المقتنية ، منشأةبالرجوع إلى حصتها النسبية في القيمة العادلة لل

في تاريخ التبادل لألصول ومن الممكن أن تقدم القيمة العادلة .  أيهما أكثر داللة  المقتناة منشأةالعادلة لل

المقتناة كبديل عن أدوات حقوق الملكية دليالً و مؤشراً  منشأةالنقدية المقدمة ألصحاب حقوق الملكية في ال

 حال أية وعلى  . المقتناةالمنشأة المقتنية مقابل السيطرة على المنشأةعلى اجمالى القيمة العادلة المقدمة من 

 بما في ذلك العوامل الهامة المؤثرة على األعمالوعناصر عملية تجميع يؤخذ في االعتبار جميع نواحي 

 تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية يرجع لمعيار المحاسبة بشأن رشادات لمزيد من اإل ،التفاوض

  " االعتراف والقياس: األدوات المالية ")٢٦( رقم المصرى
  

 المقتنية مقابل  المنشأةتتكبدهاتتكبدها أو المتوقع أن  التي تزاماتلاال األعمال تتضمن تكلفة عملية تجميع – ٢٨

 المقتنية  مقابل السيطرة المنشأة تتحملها ى التلتزاماتاال قبيلعد من  يالو  ، المقتناةالمنشأةالسيطرة على 

ومن ثم ال تدرج  األعمال المقتناة الخسائر المستقبلية أو التكاليف المتوقع تكبدها نتيجة لتجميع المنشأةعلى 

  .األعمالكجزء من تكلفة تجميع 
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 تكاليف تعزى مباشرة لعملية التجميع على سبيل المثال األتعاب أية األعمال تتضمن تكلفة عملية تجميع – ٢٩

 . التجميعلتنفيذ اآلخرينن يستشارياال وومؤسسات التقييمالمهنية التي تدفع للمحاسبين والمستشارين القانونين 

 التكاليف العمومية واإلدارية بما في ذلك تكاليف وجود إدارة تتولى األعمال ضمن تكلفة تجميع وال يدخل

  ا تتم المحاسبة عنهمباشرة لعملية تجميع أعمال محددة ال يمكن أن تعزى التي والتكاليف ،عملية التجميع

  . عند تكبدهااتيعترف بهذه التكاليف كمصروفبحيث 

  

 تم و إنحتى و  لتزاماتاال ال يتجزأ من معاملة إصدار اً مالية جزءالتزاماتإصدار  تمثل تكاليف ترتيب و– ٣٠

 .األعمالتجميع  وليس كتكاليف تعزى مباشرة لعملية األعمال عملية تجميع لتنفيذ لتزاماتاالإصدار 

 المصرىسبة  وطبقاً لمعيار المحااألعمال بإدراج هذه التكاليف ضمن تكلفة تجميع منشآتوبالتالي ال تقوم ال

  . لاللتزاماألولى تدرج هذه التكاليف عند القياس )٢٦(رقم 

  

أدوات حقوق الملكية  إصدار من معاملة  يتجزء ال اًبالمثل تمثل تكاليف إصدار أدوات حقوق ملكية جزء– ٣١

 تمنشآوبالتالي ال تقوم ال،  وليس كتكاليف تعزى مباشرة لعملية التجميع األعمالإلجراء عملية تجميع 

األدوات  " )٢٥( رقم المصرى وطبقاً لمعيار المحاسبة األعمالبإدراج هذه التكاليف ضمن تكلفة تجميع 

  .يتم تخفيض المتحصالت من إصدار حقوق الملكية هذه بقيمة هذه التكاليف " اإلفصاح والعرض: المالية

  

   ستقبليةباألحداث المحتملة الم األعمالميع تسويات تكلفة تج

    المنشأة تقوم ،مستقبليةال التجميع باألحداث المحتملة على تسوية تكلفة األعمالنص عقد تجميع  ي عندما– ٣٢ 

 ويمكن متوقعة تاريخ االقتناء إذا كانت التسوية ى فاألعمالالمقتنية بإدراج مبلغ التسوية ضمن تكلفة تجميع 

   .يعتمد عليهاقياسها  بطريقة 

  
على سبيل ، على حدث مستقبلي أو أكثر المتوقفةتسوية تكلفة عملية التجميع  باألعمالقد يسمح عقد تجميع  – ٣٣

معين من األرباح في الفترات المستقبلية أو مشروطة المثال قد تكون هذه التسوية مشروطة بتحقيق مستو 

ة  تسوية في تاريخ المحاسبأية ويمكن عادة تقدير قيمة مبلغ ،بالحفاظ على سعر السوق لألدوات المصدرة

 المعلومات المتاحة حتى في وجود نوع من بدرجة االعتماد على  دون المساس األعمال عن تجميع األولية

 وإذا لم تقع األحداث المستقبلية أو في حالة أن تكون هناك حاجة لمراجعة التقديرات  ،التشكك وعدم التثبت

  . لذلكتبعاً عندئذ تتم تسوية تكلفة االقتناء 

  

 على هذه التسوية ال يتم إدراج هذه التسوية ضمن تكلفة تجميع األعمالا ينص عقد تجميع  عندمأنهإال  – ٣٤

يعتمد  يمكن قياسها بطريقة أو متوقعة عن عملية التجميع إذا لم تكن األولية في تاريخ المحاسبة األعمال

عندئذ يتم معالجة  يعتمد عليها قياسها بطريقة وأمكن متوقعة هذه التسوية فيما بعد أصبحت وإذا ،عليها

   .األعمالجميع ت اإلضافي كتسوية لتكلفة  المقابل
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 قيمة اضمحالل فيما بعد للبائع كتعويض عن اً المقتنية أن تسدد مبلغالمنشأة في بعض األحوال قد يطلب من – ٣٥

ابل السيطرة  المقتنية مقالمنشأة المتحملة بواسطة لتزاماتاالاألصول المقدمة أو أدوات الملكية المصدرة أو 

 المقتنية سعر سوق حقوق الملكية المنشأة ويحدث هذا على سبيل المثال عندما تضمن . المقتناةالمنشأةعلى 

 وعندما يطلب منها إصدار أدوات مديونية  ،األعمالتكلفة تجميع  منأو أدوات المديونية المصدرة كجزء 

بأية زيادة فى مثل هذه الحاالت ال يتم االعتراف  ،  التكلفة األولية المحددةإلستعادةأو حقوق ملكية إضافية 

ضافى  تسوية القيمة العادلة للمبلغ اإلالملكية يتموفى حالة أدوات حقوق  ، األعمالتجميع فى تكاليف 

أما في حالة أدوات المديونية ينظر إلى المبلغ ،  أولياًالمصدرة بتخفيض مساو في القيمة المرتبطة باألدوات 

    .األولىيض في العالوة أو زيادة في الخصم على اإلصدار اإلضافي كتخف

  

  المتوقعة المحتملة لتزاماتاال  ولتزاماتاال على األصول المقتناة واألعمالتوزيع تكلفة تجميع 
 لتزاماتاالصول و األ باالعتراف باألعمال المقتنية في تاريخ االقتناء بتوزيع تكلفة تجميع المنشأةتقوم   -  ٣٦

) ٣٧( التي تفي بمتطلبات االعتراف الواردة في فقرة المحتملة لتزاماتاال المقتناة وكذلك لمنشأةلالمحددة 

المجموعات الجارى التخلص أو (وذلك بالقيم العادلة في هذا التاريخ باستثناء األصول غير المتداولة 

صول غير المتداولة ألا) "٣٢(رقم   طبقاً لمعيار المحاسبة المصرىالمبوبة كمحتفظ بها للبيع ) منها

والتي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف " غير المستمرةغرض البيع والعمليات المحتفظ بها ل

 القيمة  صافى المقتنية فيالمنشأة وحصة األعمال تكلفة تجميع بين وتتم المحاسبة عن أى فرق  ،البيع

" ٥١"  من طبقاً للفقراتالتى تم االعتراف بهالمحتملة  اماتلتزااالوالمحددة  لتزاماتاالالعادلة لألصول و

   ".٥٧ "إلى

  
 المقتناة وكذلك لمنشأةالمحددة ل لتزاماتاالصول واأل المقتنية باالعتراف بطريقة منفصلة بالمنشأةتقوم ال   – ٣٧

  :اريخالشروط التالية في هذا التفر اإال فى حالة تو في تاريخ االقتناء  المحتملة هاالتزامات

 من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  كانإذا :ملموس الصل غير األ أصل خالف أي   في حالة)أ(

يعتمد  لهذا األصل بطريقة  ة العادل قياس القيمة المقتنية وإمكانيةالمنشأة إلىمرتبطة بذلك األصل 

  .عليها

المحتمل أن يطلب تدفق خارج للموارد إذا كان من  : محتملاللتزام اال التزام خالف أي في حالة) ب(

  .يعتمد عليهالتزام وإمكانية قياس القيمة العادلة لهذا االلتزام بطريقة االمثل منافع اقتصادية لتسوية ي

يعتمد      قياس القيمة العادلة بطريقة مكنأإذا  :  في حالة األصل غير الملموس أو االلتزام المحتمل)ج(

  .عليها
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 المقتناة بعد تاريخ االقتناء وذلك بإدراج المنشأة المقتنية أرباح وخسائر المنشأةضمن قائمة دخل   يجب أن تت– ٣٨

 على سبيل . المقتنيةمنشأة بالنسبة للاألعمالعلى تكلفة تجميع  بناء المقتناة المنشأةإيرادات ومصروفات 

 المقتنية والذي يرتبط المنشأة المثال يعتمد مصروف اإلهالك المدرج بعد تاريخ االقتناء ضمن قائمة دخل

بلة لإلهالك في تاريخ  المقتناة على القيم العادلة لهذه األصول القاالمنشأةباألصول القابلة لإلهالك الخاصة ب

  . المقتنيةمنشأة التكلفة بالنسبة للىاالقتناء أ
  

 المقتنية فعلياً بالسيطرة على منشأةاله يطريقة الشراء في تاريخ االقتناء وهو التاريخ الذي تقوم ف يبدأ تطبيق – ٣٩

 أو منشأة أليةونظراً ألن السيطرة هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية  ، المقتناة المنشأة

 إنهاء المعاملة قانوناً قبل حصول ، فليس من الضرورى للحصول على منافع من أنشطتها  أعمالنشاط

خذ في االعتبار كافة الحقائق والظروف المحيطة بعملية تجميع  ويؤ.يطرة المقتنية على هذه السالمنشأة

  . المقتنية على هذه السيطرة المنشأة عند تقدير توقيت حصول األعمال
  

 هاالتزامات المقتناة وكذلك منشأة للالمحددة لتزاماتاال المقتنية باالعتراف باألصول والمنشأة نظراً لقيام – ٤٠

بالقيم العادلة في تاريخ االقتناء فانه يتم  وذلك "٣٧"شروط االعتراف الواردة في فقرة  التي تفي بالمحتملة

وتوضح ،  المقتناة بالتناسب مع حصة األقلية في القيمة العادلة لهذه البنود المنشأة حقوق أقلية في أيةإثبات 

 لتزاماتاالدلة لألصول و لتحديد القيم العارشاداتاإل من اًمزيد) ب( من ملحق "١٧ب" و "١٦ب"الفقرات 

  .األعمال المحتملة بغرض توزيع تكلفة عملية تجميع هاالتزامات المقتناة وكذلك لمنشأةل المحددة
  

   المقتناةلمنشأةل  المحددةلتزاماتاالصول واأل

  فقطاألعمال المقتنية بشكل منفصل وذلك كجزء من توزيع تكلفة تجميع المنشأة تعترف "٣٦" طبقاً لفقرة – ٤١ 

 كانت موجودة عند تاريخ ىت المحتملة الهاالتزامات المقتناة وكذلك لمنشأةل  المحددةلتزاماتاال وباألصول

  :بناء على ذلكو  "٣٧"االقتناء والتي تفي بالشروط الواردة في فقرة 

اة كجزء  المقتنالمنشأة الناشئة عن إنهاء أو خفض أنشطة لتزاماتاال المقتنية باالعتراف بالمنشأة تقوم ) أ(

قائم   المقتناة في تاريخ االقتناء التزامالمنشأة فقط عندما يكون لدى األعمال تجميع ةتوزيع تكلفمن 

          واألصولتالمخصصا") ٢٨(رقم المصرى بإعادة الهيكلة معترف به طبقاً لمعيار المحاسبة 

  ."المحتملة لتزاماتاالو 

 المرتبطة بالخسائر لتزاماتاال ب- األعماليع تكلفة تجميع عند توز - المقتنية ال تعترف المنشأة)  ب(و

  .المستقبلية أو التكاليف األخرى المتوقع تكبدها نتيجة للتجميع
  

  مثالً أو مورديهاا سداده بموجب ترتيب تعاقدي لموظفيهمنشأة أي مبلغ يطلب من ال التزاماً محتمالً يعتبر– ٤٢

 حتى حدوث عملية تجميع وذلك منشأة على الحالياً اًالتزام و يمثل األعمال عن عملية تجميع وناشئاً

المحاسبة المصرى رقم  طبقاً لمعيار منشأة ويتم االعتراف بااللتزام التعاقدي كالتزام بواسطة ال.األعمال

 وبالتالي عند ،  يعتمد عليهاإمكانية قياس االلتزام بطريقةو مؤكداً األعمال عندما يصبح تجميع )٢٨(

 المقتناة كجزء من توزيع تكلفة المنشأة المقتنية باالعتراف بالتزام المنشأةة التجميع تقوم حدوث عملي

  .األعمالعملية تجميع 
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 تنفيذها على يتوقف المقتنية منشأةطة إعادة هيكلة لل خأية المقتناة منشأةال يعد من قبيل االلتزام الحالي لل – ٤٣ 

 من قبيل دال يع هكما أن، أعمال وذلك مباشرة قبل عملية التجميع المقتناة في عملية تجميعالمنشأةاقتناء 

ليس التزام ممكن ناشئ عن  مباشرة نظراً ألنه األعمال المقتناة قبل عملية تجميع منشأةااللتزام المحتمل لل

 غير مؤكد ال يخضع يأكثر مستقبل يمكن تأكيد وجوده  فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو حدث ماضى

 المقتنية باالعتراف بأي التزام مرتبط بخطط المنشأةوبالتالي ال تقوم  ،ة المقتناالمنشأةاق سيطرة نطتماماً ل

  .األعمالإعادة نظام الهيكلة هذه كجزء من توزيع تكلفة تجميع 

  

 المنشأة التزامات جميع أصول و"٣٦" المعترف بها طبقاً للفقرة المحددة لتزاماتاال تتضمن األصول و– ٤٤

 المالية وقد هاالتزاماتو  جميع أصولهاكويشمل ذل  ، المقتنية بشرائها أو تحملهاالمنشأة التي قامت المقتناة

 تأهلها المقتناة نظراً لعدم منشأة لم يعترف بها من قبل في القوائم المالية للوالتزاماتتتضمن أيضا أصول 

 منشأة عن الخسائر الضريبية لل الناشئفإن الخصم الضريبى وكمثال على ذلك . مثالً  قبل االقتناءلالعتراف

 طبقاً محدد كأصل  بهؤهل لالعتراف ياألعمالمقتناة قبل عملية تجميع  الالمنشأةالمقتناة التي لم تعترف بها 

 الخصم الضريبىمزايا ضريبية مستقبلية مقابل  المقتنية منشأة إذا كان من المحتمل أن يكون لل"٣٦"للفقرة 

  .غير المعترف به

  

     المقتناةمنشأةصول غير الملموسة لل األ

 خ المقتناة في تاريمنشأةى أصل غير ملموس لل المقتنية بشكل منفصل بأالمنشأة تعترف "٣٧" لفقرة  طبقاً– ٤٥

 )      ٢٣( رقم المصرى بتعريف األصل عير الملموس طبقاً لمعيار المحاسبة يفىاالقتناء إذا كان هذا األصل 

 المنشأة ويعنى هذا قيام   ،يعتمد عليها قياس قيمته العادلة بصورة وعندما يمكن" األصول غير الملموسة" 

 منفصل عن الشهرة إذا كان كأصل المقتناة منشأة التطوير للو الجارية لبحوثلبمشروع المقتنية باالعتراف 

ويقدم معيار . يعتمد عليهايقة  قياسه بطرو إمكانيةفي بتعريف األصل غير الملموس يهذا المشروع 

القيمة العادلة لألصل غير الملموس عند  تحديد إمكانية قياس إرشادات بشأن )٢٣( رقم المصرىالمحاسبة 

   .يعتمد عليها بصورة األعمالتجميع 

  

 .تعريف األصل غير الملموسب ليفى بدون جوهر مادي ذى الطبيعة النقدية و الذى غير األصل تحديد يجب – ٤٦

 فان األصل يفي بشروط قابلية التحديد الواردة في تعريف )٢٣(رقم لمعيار المحاسبة المصرى طبقاً و

   :حاالت كون األصل غير الملموس فقط في األصل

 وبيعه أو تحويله أو الترخيص به أو إيجاره أو استبداله منشأة العن لالنفصال اى يمكن فصله  قابالً)أ(

  . التزام ذي صلةمنفرداً أو مع عقد أو أصل أو

 عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق األخرى بغض النظر عن قابلية تحويل هذه الحقوق اً ناشئ)ب(أو 

  . أخرى التزامات حقوق أو أية أو عن منشأةأو فصلها عن ال
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   المقتناةمنشأة المحتملة لللتزاماتاال

كجزء  المقتناة منشأة التزام محتمل للبأىرة منفصلة باالعتراف بصو المقتنية المنشأة قيام "٣٧" تحدد فقرة – ٤٧

  أما إ  ،يعتمد عليها فقط إذا أمكن قياس القيمة العادلة لهذا االلتزام بصورة األعمالمن توزيع تكلفة تجميع 

  :يعتمد عليها قياس القيمة العادلة لاللتزام بصورة  يتسنذا لم

  ."٥٦"ف بها كشهرة أو التي يتم المحاسبة عنها طبقاً للفقرة   يكون هناك تأثير ناشئ على القيمة المعتر)أ(  

 زام المحتمل المطلوب اإلفصاح عنه المقتنية باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بااللتالمنشأةتقوم ) ب(و

  .)٢٨( رقم المصرىطبقاً   لمعيار المحاسبة 

  .لة لاللتزام المحتمل تحديد القيمة العادبشأن إرشادات في ملحق ب ")ط(١٦ب"تقدم الفقرة و 

  

  المعترف بها بصورة لتزاماتاال المقتنية بقياس هذه المنشأة المحتملة تقوم لتزاماتاال باألولى بعد االعتراف – ٤٨

  :بالقيمة األكبر مما يلى  وذلك "٣٦"منفصلة طبقاً لفقرة 

  ."٢٨" رقم المصرى يتم االعتراف بها طبقاً لمعيار المحاسبة ىالقيمة الت)     أ(

مجمع االستهالك المعترف به طبقاً لمعيار المحاسبة  ناقصاً منها إن أمكن أولياً القيمة المعترف بها ) ب(أو

  ".اإليراد ")١١( رقم المصرى

  
 رقم المصرى على العقود التي تتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة "٤٨" ال يطبق ما جاء في الفقرة – ٤٩

 رقم المصرىاسبة عن ارتباطات القروض المستبعدة من نطاق معيار المحاسبة  تتم المحومع هذا )٢٦(

 منشأة محتملة للالتزامات والتي ال تمثل ارتباطات لتقديم قروض بأسعار فائدة أقل من السوق وذلك ك)٢٦(

ية فق خارج لموارد تمثل منافع اقتصاد تاريخ االقتناء أن يطلب تدىالمقتناة إذا كان من غير المحتمل ف

 ويتم االعتراف .يعتمد عليهاأو إذا كان من غير الممكن قياس قيمة هذا االلتزام بدرجة ، لتسوية التزام 

 بصورة منفصلة كجزء من توزيع تكلفة تجميع "٣٧"بمثل هذه النوعية من ارتباطات القروض طبقاً للفقرة 

  .مد عليهايعتن أمكن قياس القيمة العادلة لهذا االرتباط بصورة  فقط إاألعمال

  

 من األعمال المحتملة المعترف بها بصورة منفصلة كجزء من توزيع تكلفة تجميع لتزاماتاال يتم استبعاد – ٥٠

عن المعلومات المطلوب  المقتنية تقوم باإلفصاح المنشأة إال أن  ،)٢٨( رقم المصرىنطاق معيار المحاسبة 

  . المحتملةلتزاماتاال مكون لهذه مخصص  نوعكلبوذلك فيما يتعلق ) ٢٨( بموجب معيار اإلفصاح عنها

  

  الشهرة
   : المقتنية في تاريخ االقتناء بما يليالمنشأة تقوم – ٥١

  . كأصلاألعمال تجميع  عنالمقتناة االعتراف بالشهرة ) أ(

  المقتنية فيالمنشأة عن نصيب األعمال للشهرة بالتكلفة والتي تمثل زيادة تكلفة تجميع األولى القياس )ب(

لفقرة ل طبقاً المحددة والمعترف بها المحتملة لتزاماتاال و لتزاماتاالألصول ولالقيمة العادلة صافى 

"٣٦".   
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 المقتنية مقابل منافع اقتصادية مستقبلية من المنشأة ما تقوم بسداده األعمال تجميع المقتناة عنتمثل الشهرة   - ٥٢

  .بها بشكل منفصلبشكل منفرد أو االعتراف أصول ال يمكن تحديدها 
  

 المقتناة منشأة للالمحددة المحتملة لتزاماتاال أو لتزاماتاالصول أو األ إلى المدى الذي عنده ال تفي – ٥٣

 يكون هناك تأثير ناشئ على القيمة  ، لالعتراف المنفصل في تاريخ االقتناء"٣٧"بالشروط الواردة في فقرة 

وذلك نظراً لقياس الشهرة على أنها التكلفة ،  " ٥٦"فقرة لاً ل يحاسب عنها طبقالتىالمعترف بها كشهرة أو 

 المنشأة بالمحددة المحتملة لتزاماتاال ولتزاماتاال بعد االعتراف باألصول واألعمالالمتبقية لتجميع 

  .المقتناة
  

 بالتكلفة ناقصاً األعمال عملية تجميع  عنالمقتناة المقتنية بقياس الشهرة المنشأة تقوم األولى بعد االعتراف – ٥٤

  . القيمةاضمحالل الخسائر الناشئة عن إجمالىمنها 
  

 المقتنية بعمل اختبار لقياس المنشأة وبدالً من ذلك تقوم  ،األعمال تجميع  عنالمقتناة ال يتم استهالك الشهرة – ٥٥

ن عجود مؤشر داث أو التغيرات في الظروف تفيد و قيمة الشهرة سنوياً أو دورياً إذا كانت األحاضمحالل

  ." قيمة األصول اضمحالل" )٣١( المصرى قيمة الشهرة وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة اضمحالل

  

 منشأة للالمحددة المحتملة لتزاماتاال  ولتزاماتاالألصول ول في القيمة العادلة المقتنية المنشأةزيادة حصة 

    عن التكلفةالمقتناة

      المحددة المحتملة لتزاماتاال  ولتزاماتاالي القيمة العادلة لألصول و المقتنية فالمنشأة إذا كانت حصة – ٥٦ 

    : المقتنية بما يليالمنشأة م عندئذ تقواألعمال تزيد عن تكلفة تجميع "٣٦"المعترف بها طبقاً للفقرة و 

لمقتناة وإعادة  امنشأةلل المحددة المحتملة لتزاماتاالو لتزاماتاالصول واألإعادة تقدير وتحديد وقياس  )أ(

  .قياس تكلفة االقتناء

   .القياسعادة إ زيادة متبقية بعد بأيةالخسائر  وأ األرباح فىاالعتراف على الفور ) ب(

  

   : عنصر أو أكثر من العناصر التالية"٥٦" أرباح معترف بها طبقا للفقرة أيةيمكن أن تتضمن    - ٥٧

 لتزاماتاال أو لتزاماتاالصول أو األ أو األعمالتجميع ما لتكلفة   أخطاء في قياس القيمة العادلة إ)أ(

 ومن األسباب المحتملة لهذه األخطاء التكاليف المستقبلية الممكنة  ، المقتناةمنشأة للالمحددةالمحتملة 

ألصول ل المقتناة والتي لم تظهر بصورة صحيحة ضمن القيمة العادلة المنشأة بشأن تنشأالتي 

  . المقتناة منشأة للالمحددة المحتملة تلتزامااال ولتزاماتاالو

 المقتناة بمبلغ ال يمثل القيمة المحددة معيار محاسبة يتطلب قياس صافى األصول أى وجود شرط في )ب(

على سبيل المثال تتطلب .  األعمالالعادلة ويعالج كما لو كان قيمة عادلة  بغرض توزيع تكلفة تجميع 

 منشأة للالمحددة لتزاماتاالالقيم العادلة لألصول و تحديد أنبش )ب( الواردة في ملحق رشاداتاإل

  . الضريبية لتزاماتاال المبلغ المخصص لألصول وتخصيمالمقتناة عدم 
  

   .bargain purchase a  على تفاوض في األسعاربناء عملية شراء تتم )ج(
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    الذى يتحقق على مراحلاألعمالتجميع 

م على مراحل بشراء تعلى سبيل المثال عندما ت ،واحدة  من معاملة تبادل  أكثرالتجميع قد تتضمن عملية – ٥٨

بصورة منفصلة من قبل  مع كل عملية تبادل لالتعاموفى تلك الحالة يتم  ،األسهم على مراحل متتابعة 

ل  المقتنية باستخدام تكلفة المعاملة والمعلومات الخاصة بالقيمة العادلة في تاريخ كل عملية تبادمنشأةال

 مع ة االستثمارات المنفردلتكلفة وهذا يؤدى إلى مقارنة متدرجة ،لتحديد مبلغ الشهرة المرتبط بتلك المعاملة 

  . المقتناةمنشأة المحتملة لللتزاماتاال ولتزاماتاال ول المقتنية  في القيم العادلة لألصومنشأةحصة ال
  

 لتزاماتاال تبادل قد تختلف القيم العادلة لألصول و على أكثر من عمليةاألعمال عندما تتضمن عملية تجميع – ٥٩

  :مقتناة في تاريخ كل عملية تبادل وذلك بسبب المنشأة المحتملة لللتزاماتاالو

 المقتناة بقيمها العادلة في تاريخ منشأةلة الخاصة بالم المحتلتزاماتاال ولتزاماتاال إثبات األصول وإعادة )أ(

   .ى وذلك على أساس افتراض.بكل معاملةشهرة المرتبط كل عملية تبادل لتحديد مبلغ ال

 المقتناة منشأة الخاصة بالالمحددة  المحتملةلتزاماتاال ولتزاماتاال االعتراف بعد ذلك باألصول ويجب) ب(

  . المقتنية بقيمها العادلة في تاريخ االقتناءمنشأةبواسطة ال

 المنشأة بها من قبل والخاصة باًتي كان محتفظ تسوية هذه القيم العادلة المرتبطة بالحصص الو تعتبر

 إال انه نظراً لظهور إعادة التقييم عند قيام ،إعادة تقييم وتتم المحاسبة عنها على هذا النحوالمقتنية ك

ن إف ،  المقتناة منشأة المحتملة لللتزاماتاال ولتزاماتاالألصول ول األولى المقتنية باالعتراف المنشأة

 سياسة محاسبية أية المقتنية باختيار تطبيق المنشأة داللة على قيام أيةيم ال تعطى قيمة إعادة التقي

األصول  " )١٠( رقم المصرى المحاسبة  طبقاً لمعياراألولىإلعادة تقييم هذه البنود بعد االعتراف 

  .على سبيل المثال" الثابتة 
  

 منشأةاملة يمكن أن تكون مؤهلة كاستثمار في ن هذه المعإ معاملة كعملية تجميع أعمال فأية  قبل تأهيل - ٦٠

" االستثمارات في شركات شقيقة " )١٨( رقم المصرىشقيقة وتتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة 

 للشركة المحددة صول األ الملكية وإذا كان األمر كذلك تحدد القيم العادلة لصافي حقوقباستخدام طريقة 

  . الملكية على االستثمارحقوق معاملة تبادل سابقة بتطبيق طريقة ةأيالمستثمر فيها في تاريخ 
  

  ت المحددة على أساس مؤقاألوليةالمحاسبة 
 لتزاماتاالصول واأل تحديد القيم العادلة التي توزع على األعمال لعملية تجميع األولية المحاسبة تستدعى – ٦١

  .األعمالكلفة تجميع  تتحديد المقتناة وكذلك منشأة المحتملة لللتزاماتاالو
  

 األعمال بنهاية الفترة التي تم فيها تجميع ة بصفة مؤقتاألعمال لعملية تجميع األولية تحديد المحاسبة إذا – ٦٢

 المحتملة لتزاماتاال أو لتزاماتاالصول أو على األ تحديد القيم العادلة التي يتم توزيعها لعدم إمكانيةنظراً 

 المقتنية المنشأة عندئذ تقوم ، فقط أساس مؤقتبل يمكن ذلك علىتكلفة االقتناء تحديد  المقتناة أو منشأةلل

 تسويات بأية المقتنية باالعتراف المنشأة باستخدام هذه القيم المؤقتة وتقوم األعمالبالمحاسبة عن تجميع 

   :األوليةلهذه القيم المؤقتة كنتيجة الستكمال المحاسبة  
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  .اريخ االقتناء شهر من ت١٢ون  في غض) أ(   

  : وبناء عليه تاريخ االقتناءمن )ب(و 

 تم االعتراف به أو تسويته محدد أصل أو التزام أو التزام محتمل ألىسب القيمة الدفترية تح) ١(

 كما لو كانت القيمة العادلة لهذا األصل أو االلتزام في تاريخ األولية نتيجة الستكمال المحاسبة

  .ها في ذلك التاريخاالقتناء قد تم االعتراف ب

 من تاريخ االقتناء بمبلغ يعادل "٥٦"فقرة ل أرباح معترف بها طبقاً لأية يتم تسوية الشهرة أو )٢(

محتمل يعترف به  أو التزام  أصل أو التزامبأىتسوية القيمة العادلة في تاريخ االقتناء الخاصة 

  .أو تتم تسويته

 األعمال عن تجميع األوليةفترات قبل المحاسبة ال ن يتم عرض معلومات المقارنة المعروضة ع)٣(

 ويتضمن ذلك أي إهالك أو . قد تم استكمالها من تاريخ االقتناءاألوليةكما لو كانت المحاسبة 

  .األوليةل المحاسبة ا أرباح أو خسائر معترف بها نتيجة الستكمأيةاستهالك إضافي أو تأثير 

  

  األوليةالتسويات بعد استكمال المحاسبة 

 عن عملية األولية يتم االعتراف بتسويات المحاسبة "٦٥" و "٣٤" و "٣٣" باستثناء ما ورد في الفقرات – ٦٣

 المحاسبة المصرى  فقط لتصحيح أي خطأ طبقاً لمعيار األوليةبعد استكمال هذه المحاسبة  األعمالتجميع 

 بتسويات ف وال يتم االعترا،"واألخطاء التغيرات في التقديرات المحاسبية والسياسات المحاسبية ) "٥(رقم 

 بعد استكمال هذه المحاسبة وذلك بالنسبة لتأثير التغيرات في األعمال عن تجميع األوليةالمحاسبة 

 تغيير في التقديرات في الفترة أي يتم االعتراف بتأثير )٥( رقم المصرى وطبقاً لمعيار المحاسبة ،التقديرات

  .الحالية والفترات المستقبلية

  

 وعرض ى المحاسبة عن تصحيح األخطاء بأثر رجعمنشأة من ال)٥( رقم المصرى يتطلب معيار المحاسبة – ٦٤

السابقة لم يحدث وذلك بإعادة إثبات معلومات المقارنة عن الفترة أو الفترات  القوائم المالية كما لو أن الخطأ

خاص  محددأو التزام محتمل   أو التزام القيمة الدفترية ألي أصلفإن وبالتالي  ،التي حدث بها الخطأ

 كما لو كانت حسابها المقتناة أو التي يتم االعتراف بها أو تسويتها نتيجة لتصحيح هذا الخطأ يتم المنشأةب

 أو القيمة العادلة المعدلة في تاريخ االقتناء لم يتم االعتراف بها من مالقيمة العادلة لهذا األصل أو االلتزا

 وذلك بأثر "٥٦"فقرة ل أرباح معترف بها في فترة سابقة طبقاً لأيةتتم تسوية الشهرة أو  و ،ذلك التاريخ

وذلك ) أو تسوية القيمة العادلة في تاريخ االقتناء(في تاريخ االقتناء رجعي بمبلغ يعادل القيمة العادلة 

  .)و تسويتهأ( والجاري االعتراف به المحددبالنسبة لألصل أو االلتزام أو االلتزام المحتمل 

  

     األوليةاالعتراف باألصول الضريبية المؤجلة بعد استكمال المحاسبة 

 المقتناة أو األصول الضريبية األخرى منشأةائر ضريبة الدخل للس المزايا المحتملة لترحيل خ إذا لم تف– ٦٥

 ولكن  ،األعمالتجميع  عن األولية بالنسبة لالعتراف المنفصل عند المحاسبة "٣٧"فقرة ال بمتطلباتالمؤجلة 
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 المقتنية باالعتراف بهذه المزايا كإيراد طبقاً لمعيار المحاسبة المنشأة تقوم  ،مع تحقق هذه المزايا فيما بعد

   : المقتنية بما يليالمنشأةإلى ذلك تقوم وباإلضافة " ضرائب الدخل ")٢٤( رقم المصرى

كن االعتراف به إذا ما تم االعتراف باألصل  خفض القيمة الدفترية للشهرة بمبلغ كان من المم)أ(  

  . من تاريخ االقتناءمحددالضريبي المؤجل كأصل 

  . االعتراف بخفض القيمة الدفترية للشهرة كمصروف )ب(و 

 يؤدي إلى كما يجب أال "٥٦"فقرة كما هو مبين فى ال مبلغ بالزيادة خلق هذا اإلجراء إلى و يجب أال يؤدى

       . "٥٦"بها من قبل طبقاً للفقرة زيادة األرباح المعترف 

  

 اإلفصاح
مكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم طبيعة عمليات نية باإلفصاح عن المعلومات التي ت المقتالمنشأةتقوم   - ٦٦

  : وتأثيرها المالي والتي قد تمتاألعمالتجميع 

  .أثناء الفترة  )أ ( 

 .ئم الماليةبعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد إصدار القوا  ) ب(

  
 المقتنية باإلفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة لكل المنشأةتقوم )" أ(٦٦"فقره اللتفعيل المبدأ الوارد في   - ٦٧

  : تمت أثناء الفترةأعمالعملية تجميع 

  . محل التجميعاألعمال و أنشطة  منشآت وبيانات الأسماء  )أ ( 

  .تاريخ االقتناء  )ب(

  .المقتناةالملكية  أدوات حقوق  تصويتنسبة  ) ج(

 مباشرة لعملية تجميع تعزى تكاليف أيةويشمل ذلك . تكلفة ال هذهتكلفة االقتناء وبيان عناصر   )د(

وعند إصدار أدوات حقوق ملكية أو أن تكون قابلة لإلصدار كجزء من التكلفة ، يتم .  األعمال

  : عما يلي أيضاًاإلفصاح

  .لقابلة لإلصدارعدد أدوات حقوق الملكية المصدرة أو ا  )١(

وإذا لم يكن هناك سعر معلن لهذه   ، هذه القيمة العادلةحسابالقيمة العادلة لهذه األدوات وأسس   )٢(

األدوات في تاريخ التبادل يجب اإلفصاح عن االفتراضات الهامة المستخدمة لتحديد هذه القيمة 

 التبادل ولم يستخدم  وفي حالة وجود سعر معلن ألدوات حقوق الملكية في تاريخ.العادلة

 يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة مع أسباب عدم استخدام األعمالكأساس لتحديد تكلفة تجميع 

أدوات حقوق الملكية هامة المستخدمة للوصول إلي قيمة السعر المعلن والطريقة واالفتراضات ال

  .وق الملكيةوإجمالي الفرق بين القيمة التي تم التوصل إليها والسعر المعلن ألدوات حق

   .األعمال التصرف فيها نتيجة لعملية تجميع منشأة عمليات قررت الأيةتفاصيل   )هـ(
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 المقتناة وكذلك منشأة الالتزاماتلكل فئة من أصول و ، المبالغ المعترف بها في تاريخ االقتناء  )و ( 

 هذه م الدفترية لكل فئة منوما لم يتعذر اإلفصاح ، يتم أيضا اإلفصاح عن القي،  المحتملة هاالتزامات

 ا مباشرة وفي حالة تعذر هذاألعمال قبل تجميع الفئات المحددة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

  .اإلفصاح ، يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة مع بيان أسباب ذلك

 هذه الزيادة المدرج فيه  والبند"٥٦"فقرة لالخسائر طبقا ل وأ زيادة معترف بها في األرباح أيةقيمة   )ز(

  .في قائمة الدخل 

 عنها االعتراف بالشهرة وبيان بكل أصل غير أبيان بالعوامل التي ساهمت في التكلفة التي نش  )ح(

مكانية قياس القيمة العادلة  إملموس لم يتم االعتراف به بصورة منفصلة عن الشهرة وبيان عدم

 وأ زيادة معترف بها في األرباح يةأ أو بيان بطبيعة يعتمد عليهالألصل غير الملموس بصورة 

  ."٥٦"لفقرة لالخسائر طبقا 

خسائر الفترة  وأ المقتناة منذ تاريخ االقتناء والمدرجة ضمن أرباح المنشأةقيمة أرباح أو خسائر   )ط(

وفي حالة تعذر اإلفصاح يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة  ،ما لم يتعذر اإلفصاح للمنشأة المقتنية 

  .كوشرح ألسباب ذل

  

 بالنسبة لعمليات تجميع مجمعة "٦٧"لفقرة ليتم اإلفصاح عن المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها طبقا   - ٦٨

  . هامة ومؤثرةغير  كل حالة منها منفردة  التي تمت أثناء الفترة المالية والتي تعتبر األعمال

  

  تمت أثناء الفترة علي أساس مؤقتد تكون ق عملية تجميع لألعمالأية عن األوليةإذا تم تحديد المحاسبة   - ٦٩

  . ، يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة مع شرح أسباب ذلك"٦٢"فقرة ال كما ورد في فقط

  

 المقتنية باإلفصاح عن المعلومات التالية ما لم يتعذر المنشأة ، تقوم ")أ(٦٦"فقرة اللتفعيل المبدأ الوارد في   - ٧٠

  :هذا اإلفصاح

 عن الفترة كما لو كان تاريخ االقتناء بالنسبة لجميع عمليات تجميع "جمعةالم المنشأة"إيرادات   )أ ( 

  . التي تمت أثناء الفترة هو بداية هذه الفترةاألعمال

 عن الفترة كما لو كان تاريخ االقتناء لجميع عمليات تجميع "المجمعة منشأةال"أرباح أو خسائر   )ب(

  . لفترة ا هذه التي تمت أثناء الفترة هو بدايةاألعمال

  .وفي حالة تعذر اإلفصاح عن هذه المعلومات يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة مع بيان أسباب ذلك

  

 المقتنية باإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب منشأة ، تقوم ال")ب(٦٦"فقرة الولتفعيل المبدأ الوارد في   - ٧١

ية ولكن قبل اعتماد إصدار القوائم المالية ما  عن كل عملية تجميع أعمال تمت بعد تاريخ الميزان"٦٧"الفقرة 

وفي حالة تعذر اإلفصاح عن أي من هذه المعلومات يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة .لم يتعذر هذا اإلفصاح 

  .وبيان أسباب ذلك
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 مكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم التأثيراتالمعلومات التي ت المقتنية باإلفصاح عن المنشأةتقوم   -٧٢
الخسائر وتصحيح األخطاء والتسويات األخرى المعترف بها في الفترة الحالية  وأالمالية لألرباح 

  . التي تمت في الفترات الحالية أو السابقةاألعمالجميع توالمرتبطة بعمليات 
  

  :ة  المقتنية باإلفصاح عن المعلومات التاليالمنشأة ، تقوم "٧٢"فقرة الولتفعيل المبدأ الوارد في   - ٧٣

  : التي  و أرباح أو خسائر معترف بها في الفترة الحاليةأليةقيمة وشرح   )أ ( 

 في عملية تجميع المحتملة لتزاماتاال أو لتزاماتاال المقتناة أو المحددةترتبط باألصول   )١(

  . التي تمت في الفترة الحالية والفترة السابقةاألعمال

 وثيق الصلة لفهم األداء اًل من اإلفصاح عنها أمريكون حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يجع  )٢(و

  ."المجمعة منشأةلل"المالي 

 عملية تجميع أعمال تمت في الفترة السابقة مباشرة فقط بصفة أية عن األوليةإذا تم تحديد المحاسبة   )ب(

لمعترف مؤقتة في تاريخ هذه الفترة ، يتم اإلفصاح عن مبالغ وشرح تسويات القيمة والمبالغ المؤقتة ا

  .بها أثناء الفترة الحالية

 رقم المصرىبتصحيح األخطاء المطلوب اإلفصاح عنها طبقا لمعيار المحاسبة  المعلومات الخاصة  )ج(

 أية المقتناة أو المنشأة خاصة بمحددة محتملة التزامات أو التزامات أصول أو ألية بالنسبة )١٨(

 المقتنية أثناء الفترة الحالية طبقا المنشأة تعترف بها تغيرات في القيم الموزعة علي هذه البنود والتي

  ."٦٤" ، "٦٣" للفقرتين

  

مكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم التغيرات في القيمة ت باإلفصاح عن المعلومات التي منشأةتقوم ال  -٧٤
  .الدفترية للشهرة أثناء الفترة 

  

 باإلفصاح عن تسوية القيمة الدفترية للشهرة في بداية منشأة ال ، تقوم"٧٤"فقرة اللتفعيل المبدأ الوارد في   - ٧٥

  :ونهاية الفترة مع إظهار ما يلي بشكل منفصل 

  . في بداية الفترةضمحاللاالقيمة ومجمع خسائر الإجمالي   )أ ( 

فى مجموعة جارى التخلص الشهرة اإلضافية المعترف بها أثناء الفترة باستثناء الشهرة المدرجة   )ب(

غرض البيع طبقا لمعيار  بشروط تبوبها كمحتفظ بها ل-  في تاريخ االقتناء - و التى تفى منها

  ).٣٢ (المحاسبة المصرى رقم

  ."٦٥"فقرة لالتسويات الناشئة عن االعتراف التالي لألصول الضريبية المؤجلة أثناء الفترة طبقا ل  )ج(

لمعيار لبيع طبقا لغرض اوبة كمحتفظ بها المبو  مجموعة جارى التخلص منهاالشهرة المدرجة في   )د ( 

 من إدراجهاأثناء الفترة دون من الدفاتر  استبعادهاوالشهرة التي تم ) ٣٢(المحاسبة المصرى رقم 

  .غرض البيعالمبوبة كمحتفظ بها لو مجموعة جارى التخلص منها  ضمن قبل

  .)٣١( رقم المصرىالمحاسبة  القيمة المعترف بها أثناء الفترة طبقا لمعيار اضمحاللخسائر   )هـ(
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 التغيرات آثار " )١٣( رقم المصرى أثناء الفترة طبقا لمعيار المحاسبة صافي فروق العملة الناشئ  )و ( 

  " .في أسعار صرف العمالت األجنبية 

  . تغيرات أخرى في القيمة الدفترية أثناء الفترةأية  )ز ( 

  .نهاية الفترة في ضمحاللاالقيمة ومجمع خسائر الإجمالي   )ح ( 

  

 قيمه الشهرة طبقا لمعيار و اضمحاللستردادية  عن المعلومات الخاصة بالقيمة االباإلفصاح منشأة تقوم ال  - ٧٦

  ." هـ٧٥"فقرة للومات المطلوب اإلفصاح عنها طبقا لع باإلضافة إلي الم)٣١( رقم المصرىالمحاسبة 

  

إلفصاح عنها طبقا لهذا المعيار األهداف المحددة في  إذا لم تحقق المعلومات المطلوب اكل األحوالفي   - ٧٧

 باإلفصاح عن معلومات إضافية تكون ضرورية لتحقيق هذه منشأة ، تقوم ال"٧٤" ، "٧٢" ، "٦٦"فقرات ال

  .األهداف

  

  أحكام انتقالية وتاريخ السريان
 التي تم األعمال تجميع  يطبق هذه المعيار علي المحاسبة عن عمليات"٨٥"فقرة الباستثناء ما ورد في   - ٧٨

  : أو بعد هذا التاريخ ويطبق هذا المعيار أيضا علي المحاسبة عن ٣١/١٢/٢٠٠٦االتفاق عليها بتاريخ 

  . ٣١/١٢/٢٠٠٦ المتفق عليها في أو بعد األعمالن عملية تجميع عالشهرة الناشئة   )أ ( 

 المحتملة لتزاماتاال والتزاماتصول و المقتنية في القيمة العادلة ألالمنشأة زيادة في حصة أية  )ب(أو 

   .٣١/١٢/٢٠٠٦ في أو بعد ا المتفق عليهاألعمال المقتناة عن تكلفة تجميع منشأةللالمحددة 

  

  الشهرة المعترف بها من قبل
 ٣١/١٢/٢٠٠٦ هذا المعيار بأثر الحق من بداية الفترة السنوية األولي التي تبدأ في أو بعد منشأةتطبق ال  - ٧٩

 المقتناة فى  وعلي الشهرة٣١/١٢/٢٠٠٦ متفق عليها قبل أعمالة المقتناة في عملية تجميع علي الشهر

 تخضع منشأةالناشئة من حصة في  و على الشهرة ٣١/١٢/٢٠٠٦متفق عليها قبل ال األعمالعملية تجميع 

 بما منشأةال والتي يحاسب عنها بتطبيق التجميع النسبي ، وبالتالي تقوم ٣١/١٢/٢٠٠٦لسيطرة مشتركة قبل 

  :يلي 

التوقف عن استهالك هذه الشهرة من بداية الفترة السنوية األولي التي تبدأ في أو بعد   )أ ( 

٣١/١٢/٢٠٠٦.  

استبعاد القيمة الدفترية لمجمع االستهالك ذى الصلة بهذه الشهرة مع االنخفاض المقابل في الشهرة   )ب(

   .٣١/١٢/٢٠٠٦و بعد في بداية الفترة السنوية األولي التي تبدأ في أ

 من بداية الفترة السنوية )٣١( رقم المصرى قيمة الشهرة طبقا لمعيار المحاسبة اضمحاللاختبار   )ج(

   .٣١/١٢/٢٠٠٦التي تبدأ في أو بعد 
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 من قبل باالعتراف بالشهرة كخصم من حقوق الملكية ، فإنها ال تعترف بهذه الشهرة منشأةإذا قامت ال  - ٨٠

 التصرف في النشاط أو جزء منه والذي ترتبط به هذه الشهرة أو عند دالخسائر عن وأضمن األرباح 

  . ترتبط به هذه الشهرةالتى قيمة الوحدة المولدة للنقد اضمحالل

  

  الشهرة السالبة المعترف بها من قبل
 التي تبدأ في أو بعد في بداية الفترة السنوية األوليمن الدفاتر  القيمة الدفترية للشهرة السالبة استبعاديتم   - ٨١

  :إما عن تنشأ والتي ٣١/١٢/٢٠٠٦

   ٣١/١٢/٢٠٠٦عملية تجميع أعمال متفق عليها قبل   )أ ( 

 ويحاسب عنها ٣١/٣/٢٠٠٦ تخضع لسيطرة مشتركة تم الحصول عليها قبلمنشأةأو حصة في   )ب(

 االفتتاحي لألرباح بطريقة التجميع النسبي، وذلك في بداية هذه الفترة مع التسوية المقابلة للرصيد

  .المرحلة

  

  األصول غير الملموسة المعترف بها من قبل
  :يتم إعادة تبويب القيمة الدفترية ألي بند مبوب كأصل غير ملموس   - ٨٢

  .٣١/١٢/٢٠٠٦ه في عملية تجميع لألعمال متفق عليها قبل ؤتم اقتنا  )أ ( 

 ويحاسب  ٣١/١٢/٢٠٠٦ول عليها قبل     تخضع لسيطرة مشتركة تم الحص     منشأةعن حصة في     ناشئ   ) ب(أو  

شهرة في بداية الفترة السنوية األولي التي تبـدأ فـي أو بعـد              ها بطريقة التجميع النسبي، وذلك ك     عن

ـ  هذا التاريخ بـشروط قابلي      فى يفى هذا األصل غير الملموس      كان إذا   ٣١/١٢/٢٠٠٦ لتحديـد  ة ل ت

 .)٢٣( رقم المصرىلواردة في معيار المحاسبة ا

  

  ات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكيةاالستثمار
 ، ٣١/١٢/٢٠٠٦بالنسبة لالستثمارات التي يحاسب عنها بتطبيق طريقه حقوق الملكية والمقتناة في أو بعد   - ٨٣

  : بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن منشأةتقوم ال

 الشهرة يدخل استهالكي، ال  مدرجة ضمن القيمة الدفترية لهذا االستثمار، وبالتالة شهرة مقتناأية  )أ ( 

  . المستثمر فيهاالمنشأة في أرباح أو خسائر منشأةالمفترضة عند تحديد نصيب ال

 في صافي القيمة العادلة منشأة زيادة مدرجة في القيمة الدفترية لالستثمار خاصة بحصة الأية  )ب(

عن تكلفة االستثمار ،  المستثمر فيها منشأة للالمحددة المحتملة لتزاماتاال والتزاماتألصول و

 في أرباح أو خسائر منشأة بإدراج هذه الزيادة كإيراد عند تحديد نصيب المنشأةوبالتالي تقوم ال

  . علي االستثمارفي الفترة التي تم فيها االستحواذ المستثمر فيها المنشأة

  

  

  

  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٩) 

20 - ٢٩ 

   : ٣١/١٢/٢٠٠٦ناة قبل بالنسبة لالستثمارات التي يحاسب عنها بتطبيق طريقة حقوق الملكية والمقت  - ٨٤

 بتطبيق هذا المعيار علي أساس الحق من بداية أول فترة سنوية تبدأ في أو بعد منشأةتقوم ال  )أ ( 

 منشأة مدرجة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار ، وبالتالي تقوم الة شهرة مقتناأية  على٣١/١٢/٢٠٠٦

 في أرباح أو منشأةند تحديد نصيب المن ذلك التاريخ بالتوقف عن إدراج استهالك هذه الشهرة ع

  . المستثمر فيهاالمنشأةخسائر 

مدرجة ضمن القيمة الدفترية لهذا من الدفاتر و التى كانت  أي شهرة سابقه باستبعاد منشأةتقوم ال  )ب(

 مع التسوية المقابلة ٣١/١٢/٢٠٠٦االستثمار في بداية الفترة السنوية األولي التي تبدأ في أو بعد 

  .االفتتاحي لألرباح المرحلةللرصيد 
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  )أ(ملحق 

  المصطلحات المعرفة
  تعريفات

  . ال يتجزأ من هذا المعيار اًيمثل هذا الملحق جزء

  

هو التاريخ الذى قامت فيه المنشأة المقتنية بالحصول على السيطرة على             :تاريخ اإلقتناء

  .المنشأة المقتناة 

  

 فى حالة   هو تاريخ التوصل إلى  اتفاق جوهرى بين األطراف المتجمعة           :تاريخ االتفاق

وفـى  . المنشآت التى تطرح أسهمها لالكتتاب العام والمسجلة بالبورصة       

 فإن أقرب تاريخ يتم فيه Hostile Take overحالة االستحواذ الجبرى 

التوصل إلى اتفاق جوهرى بين األطراف المتجمعة يكون التاريخ الـذى           

منشأة قبل فيه عدد كاف من أصحاب الملكية فى المنشأة المقتناة عرض ال           

  .المقتنية للحصول على السيطرة على المنشأة المقتناة 

  

هو مجموعة متكاملة من األنشطة التى تؤدى و األصـول التـى تـدار                 :Businessنشاط األعمال 

  :بغرض تقـديم 

  .عائد للمستثمرين  ) أ(

تكلفة أقل أو منافع اقتصادية مباشرة و بالتناسـب لـصالح           ) ب(أو

 .مشاركين فيها حملة  وثائق التأمين أو  ال

و تتكون أنشطة األعمال عامة من مستلزمات و مدخالت و معالجـات            

تطبق على المدخالت و مخرجات تنشأ عن ذلك تستخدم لتحقيق إيرادات           

 فى مجموعة من األنشطة و األصول المحولة        الشهرة، و إذا ما تواجدت      

  .عندئذ يفترض أن تكون هـــذه المجــموعة نشاط أعمال 

  

هو تجميع منشآت أنشطة أعمال منفصلة ضمن منـشأة واحـدة معـدة               :األعمال تجميع 

  .للتقارير المالية 

  

التجميع الذى يتضمن منـشآت أو      

أنشطة أعمال تخـضع لـسيطرة      

  :مشتركة 

هو مجموع األعمال و توحيد ألنشطة األعمال يتم فيه خـضوع جميـع             

 أو  المنشآت  محل التجميع لسيطرة مطلقة من جانـب نفـس الطـرف            

  .األطراف قبل وبعد عملية التجميع و تكون هذه السيطرة غير انتقالية

هى القدرة على التحكم فى السياسات المالية و التشغيلية لمنـشأة وذلـك               :السيطرة  

  .للحصول على منافع من أنشطتها 
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عند تحقيق عملية تجميع األعمال بمعاملة تبادل منفردة واحـدة ، فـإن               :تاريخ التبادل 

تاريخ التبادل يكون هو تاريخ االقتناء ، أما إذا كان تجميع األعمال يـتم              

من خالل أكثر من معاملة تبادل ، على سبيل المثال  ، على مراحل يتم               

لذى يـتم   خاللها شراء متتابع لألسهم ، فإن تاريخ التبادل يكون التاريخ ا          

  .فيه االعتراف بكل استثمار منفرد فى القوائم المالية للمنشأة المقتنية 

  

هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطـراف               :القيمة العادلة 

كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقـائق و يتعـامالن               

  .بإرادة حرة 

  

 الناشئة عن األصول التـى ال يمكـن         ةفع االقتصادية المستقبلي  هى المنا   :الشهرة 

  .تحديدها و االعتراف بها بشكل منفرد كل على حدة

  

األصـول غيـر    ) " ٢٣(كما ورد فى معيار المحاسبة المصرى رقـم           :األصل غير الملموس 

أى األصل المحدد غير ذى طبيعة نقدية ولـيس لـه جـوهر             " الملموسة

  .مادى

  

حصص الملكية فى   ) " ٢٧(كما ورد فى معيار المحاسبة المصرى رقم          :شترك المشروع الم

هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجه طرفان أو أكثـر         " المشروعات المشتركة   

  .بممارسة نشاط اقتصادى خاضع لسيطرة مشتركة 

  

  

  

  

هى ذلك الجزء من األرباح أو الخسائر و من صافى أصـول المنـشأة                :حقوق األقلية 

التى تعزى لحصص حقوق الملكية التـى ال تمتلكهـا الـشركة            التابعة  

القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة           

  .للشركة القابضة 

  

 Mutualصـناديق االسـتثمار   

Entity:   

هى منشأة ال يمتلكها مستثمرون على سـبيل المثـال ، شـركة تـأمين               

ف أقل أو مزايا اقتصادية أخـرى       مشتركة أو صندوق استثمار يقدم تكالي     

  .مباشرة و بالتناسب لحملة وثائق التأمين أو المشاركين فيها 

  

  .هى منشأة لها شركة تابعة أو أكثر  :المنشأة األم 
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  .يعنى هذا المصطلح أن إمكانية وقوع الحدث أكبر من نسبة عدم وقوعه    : Probableمتوقع 

  

المنشأة المعدة للقـوائم الماليـة      

Reporting Entity:   

هى منشأة يوجد مستخدمون لقوائمها المالية و يعتمدون على هذه القوائم           

المعدة ألغراض عامة وذلك من أجل معلومات قد تمثل فائدة لهم عنـد             

اتخاذ قرارات بشأن توزيع الموارد وقد تكون منشأة منفردة أو مجموعة           

  .تتضمن شركة أم و جميع شركاتها التابعة 

  

هى أية منشأة و يشمل ذلك أية منشأة فردية مثل شركة التضامن و التى                 :Subsidiary التابعة المنشأة

  .تخضع لسيطرة منشأة أخرى تعرف بالمنشأة األم 
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  )ب(ملحق 

  التطبيقإرشادات 
  

  . ال يتجزأ من هذا المعيار اًيمثل هذا الملحق جزء

  

   العكسى االقتناءعملية 

من المعيار فإنه فى بعض عمليات تجميع األعمال التى عادة ما يشار            " ٢١"فقرة  ال فى   هو موضح كما    -١ب

 ،االستحواذ على حصص حقوق ملكيتها       التى تم    منشأة المقتنية هى ال   المنشأة تكون   االقتناءإليها بعمليات   

 قد يكون األمر كـذلك  ، المقتناة المنشأة هى Issuing Entity المصدرة لألوراق المالية منشأةو تكون ال

 عامـة   منـشأة  خاصة بعمل ترتيبات ليتم االستحواذ عليها بواسـطة          منشأةعلى سبيل المثال عندما تقوم      

 الخاصة بالبورصة و على الـرغم       المنشأةكوسيلة لتسجيل    مطروحة بالبورصة و ذلك      اًأصغر لها أسهم  

 منـشأة و ال  األم المنشأة على أنها Issuing Entity المصدرة منشأةمن أنه من الناحية القانونية ينظر لل

 المقتنية إذا كان لديها القدرة علـى        المنشأة التابعة قانوناً تكون     المنشأة التابعة إال أن     المنشأةالخاصة هى   

  .م فى السياسات المالية و التشغيلية للشركة األم بغرض الحصول على منافع من التشغيلالتحك

  

 االقتنـاء  المحاسبة عن    فى"  ١٥ب "إلى" ٣ب " من فقراتال بتطبيق اإلرشادات الواردة فى      منشأة تقوم ال  -٢ب

  .العكسى 

  

 وال تطبـق علـى      االقتناءريخ  تجميع األعمال فى تا   عملية   العكسى توزيع تكلفة     االقتناء تحدد محاسبة    -٣ب

  .المعامالت التالية لتجميع األعمال 

  

  تكلفة عملية تجميع األعمال

 مـن المعيـار   "٢٤"فقرة العند إصدار أدوات حقوق ملكية كجزء من تكلفة عملية تجميع األعمال فإن          -٤ب

 .     نـد تـاريخ التبـادل   تتطلب أن تتضمن تكلفة تجميع األعمال القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية هذه ع         

يمكن قيـاس القيمـة العادلـة       فمن المعيار أنه فى حالة عدم وجود سعر معلن          " ٢٧"فقرة  الو يالحظ فى    

  . المقتناة أيهما أكثر وضوحاً المنشأة المقتنية أو للمنشأةألدوات حقوق الملكية بالرجوع للقيمة العادلة 

  

تعتبر قد تحملت   ) أى المقتنية ألغراض محاسبية   ( تابعة قانوناً    ال الشركة العكسى فإن    االقتناءفى عملية    -٥ب

 األم  المنـشأة تكلفة تجميع األعمال فى صورة إصدار أدوات حقوق ملكية ألصحاب حقوق الملكية فـى               

و إذا كان السعر المعلن ألدوات حقوق الملكية للـشركة          )  المقتناة ألغراض محاسبية   المنشأةأى  ( قانوناً  

 لتحديد عدد أدوات حقوق الملكية التـى        الحساب يستخدم لتحديد تكلفة تجميع األعمال ، يتم         التابعة قانوناً 

 المقتنـاة إلـى     المنـشأة  التابعة قانوناً ستقوم بإصدارها لتقديم نفس نسبة حصة الملكية فى            المنشأةكانت  

المقتنـاة نتيجـة لالقتنـاء               المنشأة يمتلكونها فى     األم قانوناً بنفس النسبة التى     المنشأةأصحاب الملكية فى    

 على هذا النحو كتكلفـة      حسابهاالعكسى ، ويتم استخدام القيمة العادلة لعدد أدوات حقوق الملكية التى تم             

  .عملية تجميع األعمال ل
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عندئذ تستخدم  إذا كانت القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية للشركة التابعة قانوناً غير واضحة تماماً ،                -٦ب

لة لجميع أدوات حقوق الملكية المصدرة للشركة األم قانوناً قبل عملية التجميع كأساس             جمالى القيمة العاد  إ

  .لتحديد تكلفة عملية تجميع األعمال 

  

  إعداد و عرض القوائم المالية المجمعة

ـ    المنشأةلعكسى باسم   ا االقتناءيتم إصدار القوائم المالية المجمعة بعد        -٧ب ى أن يـرد  فـى    األم قانونـاً عل

و نظـراً   ) أى المقتنية ألغراض محاسبية   ( اإليضاحات أنها استكمال للقوائم المالية للشركة التابعة قانوناً         

  : للشركة التابعة  قانوناً المالية للقوائم  تمثل استكماالً هذه  المالية المجمعةالقوائمألن 

 و قياسها ضمن القـوائم الماليـة المجمعـة           التابعة قانوناً  المنشأةيتم االعتراف بأصول و التزامات        ) أ(

  .بالقيمة الدفترية قبل عملية التجميع 

تكون األرباح المرحلة و أرصدة حقوق الملكية األخرى المعترف بها فى هذه القوائم المالية المجمعة                ) ب(

 . هى األرباح المرحلة و أرصدة حقوق الملكية للشركة التابعة قانوناً قبل عملية التجميع 

 فى هذه القوائم المالية المجمعة بإضـافة        مصدرة حديد المبلغ المعترف به كأدوات حقوق ملكية      يتم ت   ) ج(

إلى أدوات حقوق الملكية المصدرة     " ٦ب "إلى" ٤ب " من   فقراتالتكلفة التجميع المحددة كما ورد فى       

لظاهر فى هذه   ال ان هيكل حقوق الملكية ا     إ.مباشرة  ) التجميع  (  قانوناً قبل    بالشركة التابعة الخاصة  

يجب أن يعكـس هيكـل      ) أى عدد و نوعية أدوات حقوق الملكية المصدرة       ( القوائم المالية المجمعة    

 األم  المنـشأة المصدرة مـن     الملكية للشركة األم قانوناً و يتضمن ذلك أدوات حقوق الملكية            قحقو

  .التجميع تمامقانوناً إل

 المنـشأة المالية المجمعة هى المعلومات الخاصـة ب      تكون معلومات المقارنة الواردة فى هذه القوائم          ) د(

 .التابعة قانوناً
 
 المـستقلة العكسى فقط فى القوائم المالية المجمعة و بالتالى ، ففى القوائم المالية              االقتناءتطبق محاسبة    -٨ب

طلبات معيار  و مت   التابعة قانوناً طبقاً لشروط      المنشأةللشركة األم قانوناً ، إن وجدت ، تتم المحاسبة عن           

 عن االستثمارات فـى     المحاسبةبشأن  " المستقلةالقوائم المالية المجمعة و     ) " ١٧( رقم   المصرىالمحاسبة  

  . للمستثمر المستقلةالقوائم المالية 
 
          العكسى القيمـة العادلـة لألصـول  و االلتزامـات            االقتناءتعكس القوائم المالية المجمعة المعدة بعد        -٩ب

و بالتالى يتم توزيـع تكلفـة       ) أى  المقتناة ألغراض محاسبية    ( زامات المحتملة للشركة األم قانوناً    و االلت 

 للشركة األم قانوناً و التـى       المحددةتجميع األعمال بقياس األصول و االلتزامات و االلتزامات المحتملة          

و تـتم   ، االقتنـاء  فى تـاريخ    من المعيار بقيمتها العادلة   " ٣٧"فقرة  التفى بشروط االعتراف الواردة فى      

 المقتنية فى القيمة العادلة لهذه البنـود        المنشأة زيادة فى تكلفة تجميع األعمال عن حصة         أيةالمحاسبة عن   

 المقتنيـة   المنشأة زيادة فى حصة     أية و تتم  المحاسبة عن       ٠من المعيار " ٥٥ "إلى" ٥١ " من طبقاً للفقرات 

 ".٥٦"لفقرة لكلفة الدمج طبقاً فى القيمة العادلة لهذه البنود عن ت
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 حقوق األقلية 

 التابعة قانونـاً  المنشأةفى بعض عمليات تجميع األعمال العكسية ، ال يقوم بعض أصحاب الملكية فى              -١٠ب

 وعلى الـرغم مـن قيـام       األم قانوناًً  المنشأةية فى   الملك مقابل أدوات حقوق     ملكيتهمبتبادل أدوات حقوق    

 ،  )  التابعـة قانونـاً    المنـشأة (  فيها أصحاب الملكية هؤالء أدوات حقـوق ملكيـة           ك   يمتل  التى منشأةال

إال أنه تتم معاملة أصحاب الملكية هؤالء كحـصة         ،  )  األم قانوناً    المنشأة(  أخرى   منشأةباالستحواذ على   

فى حقوق الملكية   وذلك نظراً ألن أصحاب     العكسى ،    االقتناء بعد   أقلية فى القوائم المالية المجمعة المعدة       

 مقابل أدوات حقوق الملكيـة فـى        ملكيتهمالذين لم يقوموا باستبدال أدوات حقوق        - التابعة قانوناً    المنشأة

 التابعة قانوناً وليس فـى      المنشأةو صافى أصول    ،   ا لهم نصيب فقط فى نتائج أعماله      - األم قانوناً  المنشأة

 و من ناحية أخرى فـإن جميـع   ،Combined Entity  المجمعة منشأةنتائج أعمال و صافى أصول ال

 األم قانوناً هى المـستحوذ      المنشأةعلى الرغم من اعتبار     (  األم قانوناً    المنشأةأصحاب حقوق الملكية فى     

  . المجمعة  المنشأةلهم نصيب فى نتائج أعمال و صافى أصول ") المقتناة" عليها 
 
 التابعة قانوناً و قياسها ضمن القوائم الماليـة المجمعـة           المنشأةنظراً لالعتراف بأصول و التزامات       -١١ب

بقيمتها الدفترية قبل عملية تجميع األعمال ، فإن حصة األقلية يجب أن تظهر الحصة النسبية لمـساهمى                 

 . التابعة قانوناً قبل عملية تجميع األعمالالمنشأةاألقلية فى القيم الدفترية لصافى أصول 

  

 نصيب السهم فى األرباح

من هذا الملحق ، فإن هيكل حقوق الملكية الظاهر فى القوائم الماليـة             " )ج(٧ب"فقرة  الكما يالحظ فى     -١٢ب

و يشمل ذلـك أدوات     ، العكسى يعكس هيكل حقوق الملكية للشركة األم قانوناً          االقتناءالمجمعة المعدة بعد    

  . األم قانوناً إلجراء التجميعالمنشأةحقوق الملكية المصدرة من 
 
 االقتنـاء  بهـا ألسهم العادية القائمة أثناء الفترة التى حدث ا  لعدد  المتوسط المرجححسابألغراض   -١٣ ب

 :العكسى

 هو عدد األسهم العاديـة      االقتناءيعتبر عدد األسهم العادية القائمة من بداية هذه الفترة حتى تاريخ              ) أ(

  .عة قانوناً  التابالمنشأة األم قانوناً ألصحاب ملكية المنشأةالمصدرة من 

 حتى نهاية هذه الفترة هو العدد الفعلى لألسـهم           االقتناءيكون عدد األسهم العادية القائمة من تاريخ        ) ب( و  

  .مة أثناء هذه الفترة ئالعادية للشركة األم قانوناً القا
 
 القتنـاء   ا المفصح عنه عن كل فترة مقارنة قبل تاريخ           فى األرباح   األساسى حساب نصيب السهم   يتم   -١٤ب

 التابعة قانونـاً    المنشأة العكسى بتقسيم أرباح أو خسائر       االقتناءو الظاهر فى القوائم المالية المجمعة بعد        

التى تعزى للمساهمين العاديين فى كل فترة من هذه الفترات على عدد األسهم العاديـة المـصدرة مـن                   

  . العكسى االقتناءوناً عند نعة قاالتاب المنشأة األم قانوناً إلى أصحاب الملكية فى المنشأة

  

 عدم وجود تغيـرات فـى عـدد         "١٤ب" ،   "١٣ب"فقرات  التفترض العمليات الحسابية الموضحة فى       -١٥ب

التى حدث فيها   األسهم العادية المصدرة للشركة قانوناً أثناء فترات المقارنة و أثناء الفترة من بداية الفترة               
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 بـصورة   حساب نصيب السهم األساسى فى األربـاح       و يتم تعديل     ،ءاالقتنا العكسى حتى تاريخ     االقتناء

صحيحة حتى يؤخذ فى الحسبان تأثير أى تغير فى عدد األسهم العادية المصدرة للشركة التابعة قانونـاً                 

 .أثناء هذه الفترات

  

 توزيع تكلفة تجميع األعمال

و كـذلك     المقتنـاة   المنـشأة التزامات   االعتراف بأصول و       المقتنية المنشأةيتطلب هذا المعيار من      -١٦ب

 التى تفى بشروط االعتراف ذات الصلة و ذلك بقيمتها العادلة فـى تـاريخ               المحددةااللتزامات المحتملة   

  : القياسات التالية كقيم عادلةتعتبر  المقتنيةالمنشأة ، و ألغراض توزيع عملية تجميع األعمال فإن االقتناء

  . المقتنية القيم السوقية الساريةالمنشأة تستخدم ةلمتداولة فى سوق نشطبالنسبة لألدوات المالية ا  ) أ(

 القـيم   باسـتخدام  المقتنيـة    المنشأة تقوم   ةمتداولة فى سوق نشط   البالنسبة لألدوات المالية غير       ) ب(

المقدرة التى تأخذ فى اعتبارها بعض السمات المتمثلة على سبيل المثال فى نسب أسعار األسهم               

ائد التوزيعات و معدالت النمو المتوقعة لألدوات المقارنة لمنشآت لهـا نفـس             إلى ربحيتها و ع   

 .الخصائص

عض األصول األخـرى  ب و   Beneficial Contractsبالنسبة للمديونيات و عقود النفع العينى)  ج(

ئـدة   المقتنية القيم الحالية للمبالغ التى يتم الحصول عليها مقدرة بأسـعار فا            المنشأة تستخدم   المحددة

مخصوماً منها مخصصات لمقابلة حاالت عدم التحصيل و كذلك تكاليف التحصيل إذا            حالية مناسبة   

إال أنه ال يشترط الخصم بالنسبة للمديونيات قصيرة األجـل و عقـود النفـع               ،  كان ذلك ضرورياً    

Beneficial Contracts  ـ     و األصول األخرى القابلة للتحديد ة  عندما يكون الفـرق بـين القيم

  .سمية و القيمة المخصومة غير جوهرى اإل

   :لمخزونبالنسبة ) د(

  :أسعار البيع مخصوماً منها مجموع   المقتنيةالمنشأةالبضائع تامة الصنع تستخدم )  ١(  

   تكاليف البيع-        

 علـى   المقتنية بنـاء   للمنشأة و مخصص ربحية معقول مقابل مجهودات البيع         -

  .ع ربحية بضاعة أخرى تامة الصن

 المقتنية أسعار بيع البضائع تامة الصنع مخـصوماً    المنشأةالبضاعة غير تامة الصنع تستخدم      ) ٢(

  :منها مجموع 

  . التصنيعاستكمال تكاليف -         

   تكاليف البيع-        

-          علـى    مخصص ربحية معقول مقابل مجهودات استكمال التصنيع و البيع بناء 

  .ربحية بضاعة تامة الصنع مماثلة 

  . هذا المخزون الستبدال المقتنية التكاليف الحالية المنشأةالمواد الخام تستخدم ) ٣(

  . المقتنية قيم السوقالمنشأةبالنسبة لألراضى و المبانى تستخدم ) هـ(

 . المقتنية قيم السوق التى تحدد عادةً عن طريق التقيـيم          المنشأةبالنسبة لآلالت و المعدات تستخدم      ) و(

 بيـع البنـد     نللبند إذا كا  افر مؤشرات سوقية للقيمة العادلة بسبب الطبيعة الخاصة         وفى حالة عدم تو   
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 المقتنية إلى تقدير القيمـة العادلـة        المنشأة عندئذ تحتاج    ،نادر الحدوث إال كجزء من نشاط مستمر      

  .اإلهالكاستبدال تكاليف باستخدام طريقة اإليراد أو طريقة 

  : المقتنية بتحديد القيمة العادلة على النحو التالى المنشأةوم بالنسبة لألصول غير الملموسة تق) ز(

األصول غير  ) " ٢٣( رقم   المصرى كما ورد فى معيار المحاسبة       ةبالرجوع إلى سوق نشط   )  ١(

  ".الملموسة

 يتم التحديد على أساس يعكس المبالغ التـى كانـت سـتقوم             ةفى حالة عدم وجود سوق نشط     ) ٢(أو

لديه الرغبـة فـى       كل منهم دها مقابل أصول فى معامالت بين أطراف         المقتنية بسدا  المنشأة

 بنـاء علـى أفـضل        و على بينة من الحقائق و تتعامالن بإرادة حرة           إبرام هذه المعامالت  

 لمزيد من اإلرشادات بـشأن      ))٢٣( رقم   راجع معيار المحاسبة المصرى   ( .معلومات متاحة   

  . المستحوذ عليها عند تجميع األعمال تحديد القيم العادلة لألصول غير الملموسة

 المحددة لمزايا العـاملين تقـوم      بالنظمبالنسبة لصافى أصول و التزامات مزايا العاملين المرتبطة         ) ح(

 أليـة  المقتنية باستخدام القيمة العادلة لاللتزامات المحددة للمزايا ناقصاً منها القيمة العادلـة              المنشأة

يتم االعتراف باألصل فقط إلى المدى الذى يحتمل فيه إتاحة األصـل             إال أنه    بالنظامأصول خاصة   

  . أو خصم من االشتراكات المستقبلية   النظام المقتنية فى صورة مردودات من للمنشأة

 الضريبية  الخصومات المقتنية باستخدام مبلغ     المنشأةبالنسبة لألصول و االلتزامات الضريبية تقوم       ) ط(

ضريبية أو الضرائب واجبة السداد بشأن األرباح أو الخسائر طبقـاً لمعيـار             الناشئة من الخسائر ال   

ويحدد األصل    ،  المقتناة منشأةو المقدر من منظور ال    " ضرائب الدخل ) "٢٤( رقم   المصرىالمحاسبة  

     أو االلتزام الضريبى بعد عمل مخصص مقابل األثر الضريبى الناشئ عن إعادة إثبـات األصـول                

 هذا األصل أو االلتزام     تخصيمبقيمتها العادلة و ال يتم      . االلتزامات المحتملة   والمحددة  االلتزامات  و  

  .الضريبى 

       بالنسبة للحسابات الدائنة و أوراق الدفع و الديون طويلة األجـل و االلتزامـات و االسـتحقاقات                ) ى(

    لتزاماتاالللمبالغ التى تسدد لتسوية      المقتنية القيم العادلة     المنشأةتستخدم    ، و المطالبات واجبة السداد   

اللتزامات قصيرة األجـل  ا تخصيم إال أنه ال يشترط       ، و المحددة باستخدام أسعار فائدة حالية مناسبة      

  .عندما يكون الفرق بين القيمة االسمية و القيمة المخصومة غير جوهرى 

 المقتنيـة   المنـشأة  المقتناة ، تقـوم      شأةالمحددة للمن  و االلتزامات األخرى     المجمعةللعقود  بالنسبة  ) ك(

باستخدام القيم الحالية للمبالغ التى تسدد لتسوية االلتزامات و المحددة باستخدام أسعار فائـدة حاليـة                

  .مناسبة 

 المقتنية باستخدام المبالغ التى يمكـن أن        المنشأة المقتناة تقوم    للمنشأةبالنسبة لاللتزامات المحتملة    ) ل(

و يجب أن تعكس هذه المبالغ التوقعات الخاصـة         . هذه االلتزمات المحتملة     علىحميلها  يقوم الغير بت  

بالتدفقات النقدية الممكنة و ليس فقط أقصى قيمة أو أدنى قيمة للتدفق النقـدى األكثـر احتمـاال أو                   

  .المتوقع 

  

حالية وإذا لم يشر أى من      تتطلب بعض اإلرشادات السابقة تقدير القيم العادلة باستخدام أساليب القيم ال           -١٧ب

جوز استخدام هذه األساليب لتقـدير      يهذه اإلرشادات بالنسبة لبند محدد إلى استخدام أساليب القيم الحالية ف          

  .القيمة العادلة لهذا البند 


