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 فقــرات    

  ١  هدف المعيار

  ٥-٢  لمعيارنطاق ا

) التخلص منها مجموعات الجارىالأو ( ألصول غير المتداولة اتبويب 

 كأصول محتفظ بها لغرض البيع 

  

١٤-٦  

  ١٤- ١٣  األصول غير المتداولة المزمع االستغناء عنها

 )التخلص منها مجموعات الجارىالأو ( قياس األصول غير المتداولة 

  والمبوبة كمحتفظ به لغرض البيع

  

٢٩- ١٥  

  ١٩- ١٥  )مجموعة الجارى التخلص منهاالأو ( قياس األصل غير المتداول 

  ٢٥- ٢٠ االعتراف بخسائر االضمحالل فى القيمة وعكسها 

  ٢٩- ٢٦  التغييرات فى خطة بيع أصول

  ٣٠  العرض و االفصاح

  ٣٦- ٣١  عرض العمليات غير المستمرة

  ٣٧  األرباح أو الخسائر المتصلة بالعمليات المستمرة

أنها محتفظ بها  ض أصل غير متداول أو مجموعة جارى التخلص منها و المبوبة علىعر

  لغرض البيع

  

٤٠- ٣٨  

  ٤٢- ٤١  ةإضافيافصاحات 

    ) أ(ملحق 

    )ب(ملحق 

  



 
  

  )٣٢( رقم معيار المحاسبة المصرى

  األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع

  و العمليات غير المستمرة
  

  هدف المعيار    
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسلوب المحاسبة بالنسبة لألصول المحتفظ بها لغرض البيع  وكيفيـة                 -١

 - على وجه الخصوص     –هذا المعيار    عنها ، ويتطلب     اإلفصاحعرض العمليات غير المستمرة و      

  :ما يلى 

 كأصول محتفظ بها لغرض البيع على       لتبويبها األصول التى تستوفى الشروط الالزمة       قياس  ) أ(

أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل مع التوقف عن              

  .تلك األصول لحساب أى إهالك 

 كأصول محتفظ بها لغرض البيـع       لتبويبهال التى تستوفى الشروط الالزمة      عرض األصو )  ب(     و  

منفصلة فى صلب الميزانية كما تعرض نتائج العمليات غير المستمرة منفصلة فى قائمـة              

  .الدخل 

  

  نطاق المعيار     
تسرى متطلبات التبويب و العرض المنصوص عليها فى هذا المعيار على جميع األصـول غيـر                 -٢

 كمـا   ، و على جميع مجموعات أصول المنشأة التى سيتم التخلص منها            ) ١( المعترف بها    المتداولة

تسرى متطلبات القياس فى هذا المعيار على جميـع األصـول غيـر المتداولـة المعتـرف بهـا                               

فى ا تلك األصول الواردة     د، فيما ع  ") ٤"الواردة فى الفقرة    ( جموعات التى سيتم التخلص منها      مالو  

 .و التى من المزمع أن يستمر قياسها طبقاً للمعيار المشار إليه " ٥"الفقرة 
 
، ال  " عرض القوائم المالية  ) " ١( كغير متداولة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم         المبوبةاألصول   -٣

 كأصول محتفظ بها لغـرض    لتبويبها  الالزمة   الشروط   استيفاءإال بعد     كأصول متداولة  تبويبهايعاد  

 و بالنسبة لألصول التى تقع فى الفئة التى عادة ما تعتبرها المنـشأة أنهـا                ،البيع طبقاً لهذا المعيار     

 كأصول متداولة ، ما لم      تبويبها  يتم الحصول عليها بغية إعادة البيع ، ال يجوز            ىغير متداولة و الت   

 .ذا المعيار  كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهلتبويبهاالشروط الالزمة  تستوف

  

  

  

__________________________________________________________________ 
 مبـالغ  طبقاً للسيولة ، تعتبر األصول غير المتداولة هى تلك األصول التى تحتوى على               تبويبهابالنسبة لألصول التى يتم     ) ١(

 تبويبعلى  " ٣"ويسرى نص الفقرة    . تاريخ الميزانية   يتوقع أن يتم استردادها بعد مرور أكثر من أثنى عشر شهراً بعد             

 .تلك األصول 

١ - ٣٢  
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تقوم المنشأة فى بعض األحيان بالتخلص من مجموعة من األصول مجتمعة فى صفقة واحدة ، وقد                 -٤

قد تكون مجموعة    ، مثل هذه المجموعة     .يكون هذا التصرف مصحوباً ببعض االلتزامات المباشرة        

 و يجـوز أن     ، )٢(وحدة واحدة ، أو جزء من وحدة مولـدة للنقـد             أو   للنقد ،   من الوحدات المولدة    

           لتزامات بالمنشأة بمـا فـى ذلـك األصـول المتداولـة            االصول أو   األ تتضمن المجموعة أي من   

من شروط القياس التى    " ٥"منها بموجب الفقرة    االلتزامات المتداولة و األصول الجارى التخلص       و  

  يقع داخل نطاق شروط القياس التـى          و إذا كان أحد األصول غير المتداولة       ،ا المعيار   يقتضيها هذ 

 من المجموعة التى سيتم التخلص منها ، فإن شروط القيـاس            اً يشكل جزء  –يستلزمها هذا المعيار    

تسرى على المجموعة برمتها ، بحيث يتم قياس المجموعة علـى           فى هذا المعيار    المنصوص عليها   

 وتحـدد الفقـرات     . أيهما اقل     ، متها الدفترية أو قيمتها العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع        أساس قي 

 داخـل   ةكـل علـى حـد      و االلتزامات    المتطلبات الالزمة لقياس األصول     " ٢٣"و  " ١٩"و  " ١٨"

 .المجموعة الجارى التخلص منها 
 
األصول التالية و التى تغطيهـا        على    )٣(ال تسرى أحكام القياس المنصوص عليها فى هذا المعيار           -٥

الجـارى  مجموعـة  ال من ستقلة بذاتها أو أصوالً تشكل جزءاً    م المعايير المبينة ، إما بصفتها أصوالً     

 :التخلص منها 

  )).٢٤(معيار المحاسبة المصرى رقم (أصول ضريبية مؤجلة   ) أ(

 )) .٣٨(معيار المحاسبة المصرى رقم ( األصول الناشئة عن مزايا العاملين   ) ب(

  ) .٢٦(األصول المالية داخل نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم )    ج(

األصول غير المتداولة التى يتم حسابها طبقاً لنموذج القيمة العادلة فـى معيـار المحاسـبة                )     د(

  ).٣٤(المصرى رقم 

البيع طبقاً  األصول غير المتداولة التى يتم قياسها بقيمتها العادلة مخصوماً منها تكاليف نقطة              ) هـ(

  ).٣٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

الحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين طبقاً للتعريف الوارد فى معيار المحاسبة المـصرى               ) و(

  ).٣٧(رقم 

كأصول محـتفظ   ) مجموعات الجارى التخلص منها     الأو  ( تبويب األصول غير المتداولة     

  بها لغرض البيع 
كأصـول محـتفظ بهـا      ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  ( اول  تبوب المنشأة األصل غير المتد     -٦

لغرض البيع ، إذا كان من المتوقع أن يتم استرداد قيمتها الدفترية ، بشكل أساسى ، من صفقة بيـع                    

 .وليس من االستمرار فى استخدامها 
 
  

 من األصول من بيعها ، وليس مـن         إال أنه بمجرد أن يكون من المتوقع تولد تدفقات نقدية من أصل ما أو من مجموعة               ) ٢(

االستمرار فى استخدامها ، فإن تلك األصول تصبح أقل اعتماداً على التدفقات النقدية المتولدة عن األصول األخرى ، ومن                   

 وحدة مولدة للنقد مستقلة  من الوحدة المولدة للنقد ، تصبحاًًمجموعة الجارى التخلص منها و التى كانت تشكل جزءالثم فإن 

  .ذاتهاب

التى تستلزم قياس األصول المعنية طبقاً لمعايير محاسبة مـصرية أخـرى واجبـة              " ١٩"و  " ١٨"وذلك بخالف الفقرتين    ) ٣(     

  .التطبيق 
  



 )٣٢(معيار المحاسبة المصرى رقم 

3 - 32 

مجموعـة الجـارى    الأو  ( و لكى تتحقق الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ، يجب أن يكون األصـل                -٧

كون عليها بدون أيـة شـروط إال شـروط البيـع      يالتى للبيع الفورى بحالته   اًمتاح) التخلص منها   

 . بيعها عالاحتمالالتقليدية و المعتادة لتلك األصول و يجب أن يكون 
 
    و حتى يكون احتمال البيع عالياً ، يجب أن يلتزم المستوى المناسب من اإلدارة بخطة بيع األصـل                  -٨

، ويجب  تحديد المشترى برنامج نشط ل  ،  كما يجب أن يكون ثمة        ) مجموعة الجارى التخلص منها   ال( 

عالوةً على ذلك ، يجب أن يتم التـسويق الجـاد و النـشط              . أن يكون قد تم البدء فى إتمام الخطة         

.  قيمته العادلة الحاليـة      يتناسب مع لبيعه بسعر معقول    ) مجموعة الجارى التخلص منها     ال( لألصل  

 بقيدها كعملية بيع كاملة     تسمح الشروط التى    كما يجب أن يكون من المتوقع أن تستوفى عملية البيع         

 ويجب أن تـشير     -" ٩" فيما عدا ما هو مسموح به فى الفقرة          - من تاريخ التبويب     عام واحد خالل  

يرات جوهرية فى الخطة أو أنه سـيتم        ياإلجراءات المتخذة إلتمام الخطة إلى عدم احتمال إحداث تغ        

 .التراجع عن هذه الخطة 
 
إال أن تمديـد   . عـام  البيع ألكثر من     إلتمامأو الظروف إلى امتداد المدة الالزمة       قد تؤدى األحداث     -٩

) مجموعـة الجـارى الـتخلص منهـا       ال( ال تحول دون تصنيف األصل      المدة الالزمة إلتمام البيع     

كأصول محتفظ بها لغرض البيع إذا ما كان التأخير راجعاً إلى أحداث أو ظروف خارجة عن إرادة                 

 بخطة بيـع األصـل            تؤكد استمرار المنشأة فى التزامها     إذا توافرت األدلة الكافية التى    المنشأة ، و    

 الشروط الواردة فى الملحـق      استيفاءكون الحال عند    وكذلك ي ). الجارى التخلص منها  مجموعة  ال( 

 ) .ب(
 

ذا التبادل  إذا كان له  بأصول أخرى غير متداولة      البيع تبادل األصول غير المتداولة       عملياتتتضمن   - ١٠

 .) ١٠(جوهر تجارى طبقاً لمعيار المحاسبة  المصرى رقم 
 

بغية التصرف فيه الحقاً    ) مجموعة جارى التخلص منها     ( عندما تشترى المنشأة أصالً غير متداول      - ١١

كأصول محـتفظ   ) مجموعة الجارى التخلص منها   ال( ليس إال ، عليها تبويب األصل غير المتداول         

 العام الواحـد  شرط استيفاء من تاريخ شرائه ، ويقتصر هذا التصرف على اًبها لغرض البيع اعتبار   

 أى شرط   استيفاءوعلى توقع   ") ٩"فيما عدا ما يسمح به فى الفقرة        " ( ٨"المنصوص عليه فى الفقرة     

فى ذلك التـاريخ    " ٨"و  "  ٧"من الشروط األخرى غير المستوفاة و المنصوص عليها فى الفقرتين           

 ) .عادة ما تكون ثالثة أشهر(  الحقة على الشراءخالل فترة قصيرة
 

بعد تاريخ الميزانية ، ال يجـوز       " ٨"و  " ٧" الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين       استيفاءفى حالة    - ١٢

كأصـول محـتفظ بهـا      )مجموعة الجارى التخلص منها   ال أو( للمنشأة تبويب األصل غير المتداول      

 تلك الشروط فـى تـاريخ       استيفاءإال أنه ، عند     . إصدارها  لغرض البيع فى تلك القوائم المالية عند        

 فـى  اإلفصاحعلى المنشأة ف المالية لإلصدار ،  لميزانية ، ولكن قبل اعتماد القوائم     الحق على تاريخ ا   

 ) ).د(و ) ب(و ) أ" (٤١"( عن المعلومات المبينة فى الفقرات اإليضاحات
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 ا األصول غير المتداولة المزمع االستغناء عنه

مزمـع االسـتغناء    ) مجموعة الجارى التخلص منها   ( غير متداول    ال يجوز للمنشأة أن تصف أصالً      - ١٣

 ويرجع السبب فى ذلك إلى أن القيمة الدفترية لهذا األصـل            ،عنه كأصول محتفظ بها لغرض البيع       

ستوفت إال أنه إذا ا   . أو المجموعة سيتم استردادها بشكل أساسى من خالل االستمرار فى االستخدام            

، علـى    ) )"ج(إلى  ) أ(٣٢ " (الفقراتفى  مجموعة األصول المزمع االستغناء عنها الشروط المبينة        

غيـر  عمليات   على أنها    هذه   تقيد النتائج و التدفقات النقدية الخاصة بمجموعة األصول       أن  المنشأة  

ألصـول غيـر     وتتضمن ا  ،فى تاريخ التوقف عن استخدامها      " ٣٤"و  " ٣٣"مستمرة طبقاً للفقرات    

     المزمع االستغناء عنها األصـول غيـر المتداولـة    ) مجموعات الجارى التخلص منها   ال( المتداولة    

             المقـرر اسـتخدامها حتـى نهايـة عمرهـا االقتـصادى           ) مجموعات الجارى التخلص منهـا    ال( 

افها عن العمل بـشكل     إيقالمقرر  ) الجارى التخلص منها  مجموعات  الأو  ( و األصول غير المتداولة     

 . بدالً من بيعها نهائى
 
 

 .ال تعالج المنشأة أصالً غير متداول تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت على أنه مزمع االستغناء عنه  - ١٤
  

  

 والمبوبة كمحتفظ   )مجموعات الجارى التخلص منها   الأو  ( قياس األصول غير المتداولة     

 بها لغرض البيع
  )مجموعة الجارى التخلص منهاالأو  ( المتداولقياس األصل غير 

 كأصول محتفظ   المبوبةو  ) منهامجموعة الجارى التخلص    الأو  ( تقيس المنشأة األصل غير المتداول       - ١٥

 . بها لغرض البيع على أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل 
  
 

الشروط الالزمـة   ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  ( اً  إذا استوفى أحد األصول المشتراة  حديث       - ١٦

سـيؤدى إلـى قيـاس      "١٥"فإن تطبيق الفقرة    ") ١١" الفقرة   راجع(  كمحتفظ به لغرض البيع      لتبويبه

 علـى   لم يبوب أنه  عند االعتراف األولى على أساس قيمته الدفترية ، كما          ) مجموعةالأو  ( األصل  

 .  ) تكلفة البيع أيهما أقـل      ، أو القيمة العادلة مخصوماً منها      لتكلفةعلى سبيل المثال ، ا    ( هذا األساس   

الذى تم شراؤه  كجزء  من عمليـة         ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  (  األصل   يقاسو عليه ،    

 .تجميع األعمال  بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع 
 

ن عام واحد ، يجب على المنشأة أن تقوم بقيـاس           إذا كان من المتوقع استغراق عملية البيع ألكثر م         - ١٧

 وبالنسبة ألية زيادة فى القيمة الحالية لتكاليف البيع التى تنـشأ عـن              ،تكاليف البيع بقيمتها الحالية     

 .مرور الوقت ، يتم قيدها فى األرباح أو الخسائر كتكاليف تمويل 
 

 التبويـب  قبـل    فوراً) ت فى المجموعة  أو جميع األصول و االلتزاما    ( القيمة الدفترية لألصل    قاس  ت - ١٨

 البيع طبقـاً لمعـايير      غرضل محتفظ بها كأصول  ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  ( األولى له   

 .المحاسبة المصرية المعمول بها 
 

يتم إعادة قياس القيمـة  . جارى التخلص منها ملية إعادة قياس الحقة لمجموعة أصول عند إجراء ع  - ١٩

و التزامات ال تقع داخل نطاق و شروط القياس المنصوص عليهـا فـى هـذا                الدفترية ألية أصول    
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 ضمن مجموعة أصول جارى التخلص منها و مبوبة كأصول محتفظ بهـا             نها تدخل و لك المعيار ،   

معايير المحاسبة المصرية المعمول بها ، قبل إعادة قياس القيمة العادلـة            وذلك طبقاً ل   لغرض البيع     

 .بيع مجموعة األصول الجارى التخلص منها مخصوماً منها تكاليف 
  

  

 االعتراف بخسائر االضمحالل فى القيمة وعكسها 

تقوم المنشأة بقيد الخسائر الناجمة عن اضمحالل قيمة األصول بالنسبة ألى تخفيض مبدئى أو الحق                - ٢٠

فـى  مخصوماً منها تكـاليف البيـع ،        ) مجموعة الجارى الخلص منها   الأو  ( للقيمة العادلة لألصل    

 ".١٩"الحدود التى لم يتم فيها االعتراف بتلك الخسائر طبقاً للفقرة 
 

فى القيمة العادلـة مخـصوماً منهـا        على المنشأة االعتراف باألرباح الناجمة عن أية زيادة الحقة           - ٢١

تكاليف بيع األصل ، بشرط أال تتعدى قيمة خسائر االضمحالل قيمة األصول التراكمية التـى تـم                 

) ٣١( طبقاً لهذا المعيار أو تم قيدها مسبقاً طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم               ماإاالعتراف بها   

  ."االضمحالل فى قيمة األصول"
 

على المنشأة أن تعترف باألرباح الناجمة عن أية زيادة الحقة فى القيمة العادلـة مخـصوماً منهـا                   - ٢٢

 :تكاليف بيع مجموعة األصول الجارى التخلص منها 

  ." ١٩"تى لم يتم خاللها قيد تلك األرباح طبقاً للفقرة الفى الحدود    ) أ(

 التـى تـم      و  قيمة األصـول    التراكمية فى  ضمحاللاالبشرط عدم تجاوزها لقيمة خسائر      ) ب(و لكن   

 فى السابق طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم  أو لهذا المعياراالعتراف بها  سواء طبقاً  

 .بهذا المعيارعلى األصول غير المتداولة التى تقع فى نطاق شروط القياس الخاصة ) ٣١(
 

 بالنـسبة لمجموعـة     بهـا المعتـرف   ) أو أية أرباح الحقة   ( تؤدى خسائر اضمحالل قيمة األصول       - ٢٣

  ة الدفتريـة لألصـول غيـر المتداولـة         القيم) أو زيادة (األصول الجارى التخلص منها إلى خفض       

ضمن المجموعة التى تقع فى نطاق شروط القياس التى يقتضيها هذا المعيار وذلك بترتيب التوزيع               

 ) .٣١(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٢٢" و  ) ب(و ) أ ("١٠٤"الوارد فى الفقرات 

  

بها فى تاريخ بيع األصل غيـر المتـداول            أو الخسائر التى لم يتم االعتراف يتم االعتراف باألرباح   - ٢٤

 المتطلبات المتـصلة    تظهر و   . من الدفاتر  االستبعادفى تاريخ   ) مجموعة الجارى التخلص منها     ال( 

 :بعملية االستبعاد من الدفاتر فى 

 باألصول   "الخاص) ١٠(من المعيار المحاسبة المصرى رقم      " ٧٢"إلى  " ٦٧"الفقرات من     ) أ(

   ."الثابتة

باألصـول  " الخاص   )٢٣(من معيار المحاسبة المصرى رقم      " ١١٧"إلى  " ١١٢"الفقرات من   ) ب(و  

  ."غير الملموسة
  

  

  
 

ى من األصول غير المتداولة ، طالما أنهـا         أل) أو استهالك   ( ال يجوز للمنشأة حساب قيمة إهالك        - ٢٥

كأصول مبوبة  مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع أو كانت ضمن مجموعة جارى التخلص منها              
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ويتم االستمرار فى قيد الفوائد و غيرهـا مـن المـصروفات المتعلقـة              . محتفظ بها لغرض البيع     

  .بالتزامات مجموعة األصول الجارى التخلص منها و المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع 
  

 التغييرات فى خطة بيع أصول 

على أنها محتفظ بها لغرض     ) التخلص منها مجموعة الجارى   الأو  ( إذا قامت المنشأة بتبويب األصل       - ٢٦

لم تعد موجودة ، يجب على المنـشأة أن         " ٩"إلى  " ٧"البيع ، ولكن الشروط الواردة فى الفقرات من         

 .على أنها محتفظ بها لغرض البيع ) مجموعة الجارى التخلص منهاال( تتوقف عن تبويب األصل 
 

الذى يتم التوقف عن تبويبه كأصل محـتفظ بـه          على المنشأة أن تقوم بقياس األصل غير المتداول          - ٢٧

مجموعة الجارى التخلص منها و المبوبة كأصـول        لأو الذى تم التوقف عن تضمينه ل       ( البيع لغرض

 : من القيمتين التاليتين أيهما أقل بأى) محتفظ بها لغرض البيع 

 محتفظ به   كأصل) مجموعة الجارى التخلص منها     الأو  ( القيمة الدفترية قبل تبويب األصل        ) أ(

لغرض البيع ، مع تعديلها بأى إهالك أو استهالك أو إعادة تقييم كان من الممكـن أن يـتم                   

قـد تـم تبويبهـا      ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  ( االعتراف به إذا لم يكن األصل       

  .كأصول محتفظ بها لغرض البيع 

  .)٤(ار التالى بعدم البيع قيمة األصل القابلة لالسترداد فى تاريخ القر)  ب(         أو 
  

تثبت أية تسوية الزمة على القيمة الدفترية لألصل غير المتداول الذى يتم التوقف              أن   على المنشأة    - ٢٨

 الناشئ عن العمليات المستمرة فى الفترة       )٥(عن تبويبه كأصل محتفظ به لغرض البيع ضمن الدخل          

 وعلـى المنـشأة إدراج      ، خاللها   مستوفاة" ٩"إلى  " ٧"التى لم تعد الشروط الواردة فى الفقرات من         

التسوية المذكورة على ذات قائمة الدخل المستخدمة إلدراج األرباح أو الخسائر الناتجة طبقاً للفقـرة          

 .إن وجدت " ٣٧"
  

إذا قامت المنشأة باستبعاد أصل أو التزام بذاته من مجموعة األصـول الجـارى الـتخلص منهـا                     - ٢٩

 بها لغرض البيع ، يستمر قياس األصـول و االلتزامـات المتبقيـة فـى          المبوبة على أنها محتفظ   و

 المجموعـة للـشروط     استيفاءمجموعة الجارى التخلص منها كمجموعة ، ويقتصر ذلك فقط على           ال

وخالفاً لذلك ، يتم قياس ما تبقى من أصول غير متداولة فى            " . ٩"إلى  " ٧"الواردة فى الفقرات من     

 الالزمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض       الشروط كل منها على حدة      المجموعة ، والتى تستوفى   

البيع ، كل على حدة ، إما بقيمتها الدفترية أو بقيمتها العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقـل                   

 أية أصول غير متداولة ال تستوفى الشروط كأصول محتفظ بهـا            و يتوقف تبويب  . فى ذلك التاريخ    

 "٢٦"بقاً للفقرة لغرض البيع ط

__________________________________________________________________  
 القيمة القابلة لالسترداد تكون قيمته الدفترية التـى         فإنإذا كان األصل غير المتداول جزءاً من وحدة مولدة للنقد ،             )٤(

تجة عن الوحدة المولدة للنقد وذلك طبقاً       كان من المفترض أن يتم االعتراف بها بعد خصم أية خسائر اضمحالل نا            

 ).٣١(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

ذلك ما لم يكن األصل عبارة عن أصل ثابت أو أصل غير ملموس تم إعادة تقييمه طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى              )٥(

 هـذه الحالـة     قبل تبويبه كأصل محتفظ به لغرض البيع ، ففى        ) ٢٣(أو معيار المحاسبة المصرى رقم      ) ١٠(رقم  

  .يجب أن تتم معاملة التسوية على أنها إعادة تقييم زيادة أو نقصاً 
  

  اإلفصاحالعرض و 
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ئم المالية من تقييم اآلثار     على المنشأة أن تعرض و تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى القوا            - ٣٠

             داولـة  ية للعمليات غير المستمرة و االسـتبعادات التـى تجـرى علـى األصـول غيـر المت              المال

  ).مجموعات الجارى التخلص منها الأو ( 
  

 عرض العمليات غير المستمرة 

يتكون ما يطلق عليه عنصر من عناصر المنشأة العمليات و التدفقات النقدية التى يمكـن تمييزهـا                  - ٣١

بمعنـى آخـر أن     . بوضوح من ناحية التشغيل و ألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنـشأة            

 كان من شأنه أن يصبح وحدة مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقـد ، خـالل                 العنصر

 .االحتفاظ به لغرض البيع 
 

و تعتبر العملية غير المستمرة بمثابة أحد عناصر المنشأة التى إما قد تم التصرف فيها أو تم تبويبها                   - ٣٢

 كمحتفظ به لغرض البيع ، و

  .  مستقالً أو منطقة جغرافية للعملياتتمثل خطاً تجارياً كبيراً  ) أ(

تشكل جزءاً من خطة واحدة منسقة للتصرف فى خط تجـارى كبيـر مـستقل أو منطقـة                  ) ب(أو  

  .جغرافية للعمليات 

  .شركة تابعة تم شراؤها بغية إعادة بيعها) ج(أو 
  

  :على المنشأة أن تفصح عن  - ٣٣

  :ل يتضمن مجموع مبلغ واحد فى صلب قائمة الدخ  ) أ(

  .مليات غير المستمرة أو خسائرها بعد اقتطاع الضريبةأرباح الع )١(

األرباح أو الخسائر بعد اقتطاع الضريبة الناتجة عن القياس بالقيمة العادلة مخـصوماً         ) ٢(                 و  

مجموعات الجارى التخلص منها    المنها تكاليف البيع أو عن التصرف فى األصول أو          

  المستمرةو التى تتألف منها العملية غير 

  : و تقسيمه إلى "أ"تحليل المبلغ الواحد المذكور فى الفقرة  ) ب(

إيرادات العمليات غير المستمرة و مصروفاتها و أرباحها أو خسائرها قبـل اقتطـاع               )١(

  .الضريبة 

  ).٢٤(لمعيار المحاسبة المصرى رقم  الضريبة على الدخل طبقاً عبء)  ٢(                و 

القيمة العادلة مخصوماً منهـا تكـاليف       ب األرباح أو الخسائر المعترف بها عند القياس         ) ٣(                و  

مجموعات الجارى التخلص منهـا التـى       الالبيع ، أو عند التصرف فى األصول  أو          

  .تتشكل منها العملية غير المستمرة 

  ).٢٤(رقم  على الدخل طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى عبء الضريبة)  ٤(               و 

 المتممة للقوائم المالية أو فى صلب قائمة        اإليضاحات يجوز عرض التحليل المذكور فى       و 

ه فى بند يحدد اتصاله     ض و إذا تم عرض التحليل فى صلب قائمة الدخل ، يتم عر            ،الدخل  

و ال يعـد    . بالعمليات غير المستمرة ، أى أن يتم عرضه مستقالً عن العمليات المـستمرة              

مجموعات الجارى التخلص منها التى تعد بمثابة شـركات         ل المذكور الزماً بالنسبة ل    التحليل

تابعة تم شراؤها حديثاً و التى تستوفى الشروط الالزمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيـع               

  ").١١" الفقرة راجع( عند الشراء 
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و التمويـل الخاصـة     صافى التدفقات النقدية المتعلقة بكل من أنشطة التشغيل و االستثمار             ) ج(

 المتممـة   اإليـضاحات  إما فى    اإلفصاحاتويجوز عرض هذه    . بالعمليات غير المستمرة    

 الزمـة بالنـسبة     اإلفـصاحات  و ال تعد هـذه       ،ية  لللقوائم المالية أو قى صلب القوائم الما      

      مجموعات الجارى التخلص منها المؤلفة من الشركات التابعة التى تـم شـراؤها حـديثاً               لل

 فقرة  راجع(و التى تستوفى الشروط الالزمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع عند الشراء             

"١١.(" 
 

كل فترة سابقة معروضـة     عن  " ٣٣" الواردة فى الفقرة     اإلفصاحاتعلى أية منشأة أن تعيد عرض        - ٣٤

 .فى القوائم المالية 

  

م عرضها مسبقاً عن العمليات غيـر       التسويات التى تم إدخالها فى الفترة الحالية على المبالغ التى ت           - ٣٥

المستمرة ، والتى تتصل بشكل مباشر بالتصرف فى العمليات غير المستمرة فى فترة سابقة ، يـتم                 

 عن طبيعة تلك التسويات و قيمتها        اإلفصاح يتم   و ،تبويبها مستقلة تحت بند العمليات غير المستمرة        

 :سويات و فيما يلى أمثلة للظروف التى تنشأ فيها هذه الت

حل بعض المشاكل الناشئة عن شروط صفقة البيع ، مثل حل تسويات سـعر الـشراء أو                   ) أ(

  . من المشترى التعهداتالمسائل المتعلقة ببعض 

حل بعض المشاكل الناشئة عن و المتصلة مباشرة بعمليات العنـصر قبـل بيعـه ، مثـل          ) ب(

 .بائع االلتزامات البيئية و التزامات ضمان المنتج التى يحتفظ بها ال

 مزايا العاملين شريطة أن تكون التسوية متـصلة مباشـرة بعمليـة             نظامتسوية التزامات     ) ج(

 .التصرف 
 

إذا توقفت المنشأة عن تصنيف أحد عناصرها على أنه محتفظ بها لغرض البيع ، يتم إعادة تصنيف                  - ٣٦

إلى " ٣٣"ات من نتائج عمليات العنصر الذى تم عرضه مسبقاً فى العمليات غير المستمرة طبقاً للفقر          

 الفتـرات  ، كما يتم إدراجه فى قائمة الدخل الناتج عـن العمليـات المـستمرة عـن جميـع                   " ٣٥"

  .بيان مبالغ الفترات السابقة على أنه قد تم إعادة عرضها  يتم و. المعروضة 

  

 األرباح أو الخسائر المتصلة بالعمليات المستمرة

أو مجموعة جارى الـتخلص     ( قياس أصل غير متداول      عند إعادة    خسائر أرباح أو    أية يتم إدراج    - ٣٧

ستوفى شروط العملية غير المـستمرة فـى         لغرض البيع و ال ي     و المبوب على أنه محتفظ به     ) منها

 .قائمة األرباح و الخسائر الناشئة عن العمليات المستمرة 

  

 ها لغرض البيععرض أصل غير متداول أو مجموعة جارى التخلص منها و المبوبة على أنها محتفظ ب

محتفظ به لغرض البيـع و األصـول        تقوم المنشأة بعرض األصل غير المتداول و المبوب كأصل           - ٣٨

الداخلة ضمن مجموعة جارى التخلص منها و المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع مستقلة عن سـائر                

ى أنهـا   و المبوبة عل   مجموعة الجارى التخلص منها   ال ويتم عرض التزامات     ،األصول فى الميزانية  

 و ال يتم إجراء مقاصة بـين        ،محتفظ بها لغرض البيع مستقلة عن االلتزامات األخرى فى الميزانية         

م األصول و االلتزامـات      عن أه  اإلفصاح ويتم   ،تلك األصول و االلتزامات و عرضها كمبلغ واحد         
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لمتممـة   ااإليـضاحات محتفظ بها لغرض البيع منفصلة سواء فى صلب الميزانية أو فـى           المبوبة ك 

وتقوم المنشأة بعرض أى دخـل أو مـصروفات       ". ٣٩"يما عدا ما تسمح به الفقرة        ف  للقوائم المالية   

و المبوبة كمحتفظ بها    ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  ( مجمعة متصلة باألصل غير المتداول      

 .لغرض البيع فى حقوق الملكية 
 

 

عن شركة تابعة تم شـراؤها مـؤخراً وتـستوفى          مجموعة الجارى التخلص منها عبارة      الإذا كانت    - ٣٩

عندئذ يـصبح   ") ١١" الفقرة   راجع( الشروط الالزمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع عند الشراء          

 .م األصول و االلتزامات غير مطلوب  عن أهاإلفصاح
  

  

يـر  ال تقوم المنشأة بإعادة تبويب أو إعادة عرض المبالغ التى تم عرضـها بالنـسبة لألصـول غ                  - ٤٠

 و المبوبـة     مجموعات الجارى التخلص منها   الالمتداولة أو األصول و االلتزامات التى تتألف منها         

 .على أنها محتفظ بها لغرض البيع فى الميزانيات فى الفترات السابقة 

  

 فصاحات  إضافية  إ

ى الفترة التى    المتممة للقوائم المالية ف    اإليضاحاتعلى المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية فى           - ٤١

كأصل محتفظ به   ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  ( يتم فيها إما تصنيف األصل غير المتداول        

 :لغرض البيع أو بيعه 

  ).مجموعة الجارى التخلص منها الأو ( بيان باألصل غير المتداول   ) أ(

ـ          ) ب(      ع ، بيان بوقائع البيع و ظروفه ، أو الوقائع و الظروف التى أدت إلـى التـصرف المتوق

 .و الوسيلة و التوقيت المتوقعين للتصرف المذكور

و البنـد الـذى     " ٢٢"إلـى   " ٢٠"األرباح أو الخسائر المعترف بها طبقاً لنص الفقرات من            ) ج(

يتضمن تلك األرباح و الخسائر فى قائمة الدخل ، وهذا  فى حالة ما لم تكن تلك األرباح و                   

 .الدخل الخسائر معروضة بشكل مستقل فى صلب قائمة 

مجموعة الجارى التخلص   الأو  ( إن أمكن ، القطاع الذى يعرض فيه األصل غير المتداول             ) د(

 ).٣٣( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ضو المعرو) منها 
 

 فى فترة اتخاذ القـرار      اإلفصاح، على المنشأة    " ٢٩"أو الفقرة   " ٢٦"فى حالة سريان أى من الفقرة        - ٤٢

    ، عن بيان بالوقـائع    ) مجموعة الجارى التخلص منها   الأو  ( ر المتداول   بتغيير خطة بيع األصل غي    

و الظروف التى تؤدى إلى اتخاذ القرار  وأثر هذا القرار على نتائج العمليات فى الفترة المعروضة                 

  .وعن أية فترات سابقة عليها تم عرضها
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  المصطلحات المعرفة

  

  :  هذا الملحق جزءاً ال يتجزأ من معيار المحاسبة المصرىيمثل

أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التى تولد تدفقات نقدية داخلة  و تكون                     :الوحدة المولدة للنقد

مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة مـن غيرهـا مـن األصـول أو                

 .وعات األصول مجم

العمليات و التدفقات النقدية التى يمكن تمييزها بوضوح ، من الناحيـة التـشغيلية   :عنصر المنشأة         

 .و ألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة

ـ             :تكاليف البيع             ول  التكاليف اإلضافية التى تعزى بشكل مباشر إلى التصرف فى أصل من األص

، مـع اسـتبعاد تكـاليف التمويـل          )  منهـا  مجموعة الجـارى الـتخلص    الأو  ( 

 و مصروفات الضريبة على الدخل 

  : من المعايير التالية أياًاألصل الذى يستوفى  :األصل المتداول        

 أو من المزمع بيعه أو استهالكه فى        استردادهأن يكون من المتوقع أن يتم         ) أ(

  .تشغيل المعتادة للمنشأة دورة ال

  .أن يكون قد تم اقتناؤه منذ البداية بغرض االتجار فيه ) ب(أو 

 . شهراً بعد تاريخ الميزانيةأثنى عشرخالل استرداده أن يكون من المتوقع ) ج( أو 

 أو  السـتبداله أن يكون نقدية أو فى حكم النقدية ، ما لم يكن خاضعاً لقيود              ) د( أو  

 شـهراً بعـد     ثنى عشر اأحد االلتزامات لمدة ال تقل عن       استخدامه لتسوية   

 .تاريخ الميزانية 

يكون إما قد تم التصرف فيه أو تصنيفه كمحتفظ به لغـرض            حد عناصر المنشأة    أ :العمليات غير المستمرة  

  :البيع و 

  . أو منطقة جغرافية للعمليات مستقالًاً كبيرياً تجاراًيمثل خط  ) أ(

ة واحدة منسقة للتصرف فى خط تجارى كبير مستقل          جزءاً من خط   يشكل) ب( أو  

  .أو منطقة جغرافية للعمليات 

  . بغية إعادة بيعها فقط تم شراؤهاشركة تابعة ) ج(أو  

ــارى ال ــة الجـ مجموعـ

 :          التخلص منها  

  

األصول المزمع التصرف فيها بطريق البيع أو غيـر ذلـك ،مجتمعـة             مجموعة  

كمجموعة فى صفقة واحدة ، و االلتزامات المتصلة مباشرة بتلك األصول التى من             

 و قد تتضمن المجموعة شهرة تم الحصول عليها         ،المزمع نقل ملكيتها فى الصفقة      

 وحدة مولدة للنقد    عن   من تجميع األعمال ، وذلك إذا كانت المجموعة المعنية عبارة         

ا فى معيـار المحاسـبة      تم تخصيص الشهرة لها طبقاً للشروط المنصوص عليه       و  

، أو إذا كانت عملية داخل الوحدة       " اضمحالل قيمة األصول  ) " ٣١(المصرى رقم   

  .المولدة للنقد
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زام بين أطراف كل مـنهم      هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل  أو تسوية الت           :القيمة العادلة            

 .لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة 

اتفاقية مع طرف غير ذى صلة ، ملزمة بالنسبة لكال الطرفين و عادة مـا تكـون                   :   ارتباط الشراء المؤكد

وهرية ، بما    جميع الشروط الج   االتفاقيةتحدد هذه   ) أ(واجبة النفاذ بقوة القانون ، و       

تتضمن عامل غير تحفيزى مقابل عدم      ) ب(فى ذلك سعر الصفقات و توقيتها ، و         

 .األداء يكون ضخماً بما يكفى لجعل األداء أمراً ذا احتمالية عالية 

 "محتمل"  من أكبرأى أن حدوثه يعد  :احتمالية عالية           

 .ريف األصل المتداولاألصل الذى ال يستوفى تع :أصل غير متداول         

 .أمر محتمل حدوثه أكثر من عدم حدوثه   : متوقع                 

إما القيمة العادلة لألصل مخصوماً منها تكاليف البيع أو قيمة المنفعة الخاصة بـه                 : مبلغ يمكن استرداده    

  .أيهما أعلى

قدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تنشأ عن االستمرار فى         القيمة الحالية للتدفقات الن    :قيمة المنفعة             

 .استخدام األصل أو عن التصرف فيه فى نهاية عمره االنتاجى 

   
 



 )٣٢(معيار المحاسبة المصرى رقم ) ب(ملحق 

)ب(٣٢ - 1    

  )ب(ملحق 

  

  ملحق تطبيقى
  

  

 عملية بيع كما    الستكمال هذا الملحق جزءاً ال يتجزأ من معيار المحاسبة المصرى تمديد الفترة المطلوبة              يمثل

المجموعـة  (  عملية بيع ال يمنع تبويب األصل        الستكمال الفترة المطلوبة    امتدادفإن  " ٩"هو موضح فى فقرة     

ا لغرض البيع وذلك عندما يكون التأخير ناتجـاً عـن أحـداث أو              كأصول محتفظ به  ) الجارى التخلص منها  

ظروف خارج سيطرة المنشأة و أن هناك أدلة كافية بأن المنشأة  مازالت ملتزمة بخطتها نحو بيـع األصـل                         

 من شرط العام الواحد المطلوب فى الفقرة        االستثناء على ذلك فإن     اً وبناء ،) المجموعة الجارى التخلص منها   ( 

  :يمكن تطبيقه فى الحاالت التالية و التى تظهر فيها مثل هذه األحداث أو الظروف " ٨"

أو المجموعـة الجـارى     ( فى التاريخ الذى التزمت فيه المنشأة بالتخطيط لبيع أصل غير متـداول               ) أ(

سوف يفرضون شروطاً على عملية ) غير المشترى ( كانت المنشأة تتوقع بأن آخرين      ) التخلص منها 

تؤدى إلى امتداد الفترة المطلوبة الستكمال عملية       ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    ( صل  نقل األ 

  :البيع و

ال يمكن البدء فى اإلجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الشروط قبل الحصول علـى ارتبـاط                )١(

  .مؤكد بالشراء

  .أن ارتباط الشراء المؤكد سيقع باحتمالية عالية خالل عام واحد )  ٢(و  

ن على غير المتوقع     و نتيجة لذلك فرض المشترى و آخرو       حصلت المنشأة على ارتباط شراء مؤكد       ) ب(

و المبوبة كمحـتفظ    ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    ( شروطاً على نقل األصل غير المتداول       

 : البيع و الستكمال الفترة المطلوبة امتدادبها لغرض البيع و هذه الشروط ستؤدى إلى 

  . اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه الشروط فى الوقت المناسباتخاذتم  )١(

  .من المتوقع حل عامل التأخير بطريقة فى صالح المنشأة )  ٢(و  

خالل فترة العام الواحد األصلية ظهرت ظروف لم تكن متوقعة من قبل و بالتالى لم تتمكن المنـشأة                    ) ج(

و المبوبة كمحتفظ بهـا لغـرض       ) منهاالمجموعة الجارى التخلص    ( من بيع األصل غير المتداول      

 :البيع و

قامت المنشأة بعمل اإلجراءات الالزمة لمواجهة التغيرات فى هذه الظروف خالل فترة العام              )١(

  .الواحد األصلية 

بـسعر معقـول    ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    ( جارى تسويق األصل غير المتداول      )  ٢(و  

  .بالنظر إلى التغير فى الظروف 

  ".٨"و " ٧" الشروط الواردة فى الفقرات استيفاءتم )  ٣(و 
 
  
 


