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 معايير المحاسبة المصرية

 قائمة تعريف المصطلحات
 

 ٠التعريف" ال"تم ترتيب هذه القائمة ترتيباً أبجدياً وذلك بعد حذف 
 
 .    تحت المصطلح تعنى أرقام معايير المحاسبة المصرية التى ورد فيها المصطلح]..[
 

 
 .  هي اتفاقية إلصدار أسهم معتمدة على تحقق شروط معينة

 
: 

 
  األسهم المشروطة  اتفاقية

]٢٢[ 
Contingent share agreement 
 
 

هى اتفاقية تدخل بموجبها المنشأة فى عدد من معامالت األدوات المالية مع طرف             

واحـد و تقـوم بإجـراء تسوية واحدة صافية لجميع األدوات المالية التى يغطيها               

 .االتفاق وذلك فى حالة اإلخفاق فى تنفيذ أى عقد أو إلغاؤه
 
 

 إتفاقية تصفية رئيسية :

]٢٥[ 
Master Netting Arrangement  
 
 

 إجمالى القيمة التعاقدية   : .هى إجمالى القيمة اإليجارية مضافاً إليها ثمن الشراء 

]٢٠[ 
 
 

 احتمالية عالية              : ".محتمل" أى أن حدوثه يعد أكبر من 

]٣٢[ 
Highly probable 
 
 

تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية         هى تلك األحداث التى     

ويمكن تحديد  . سـواء كانت تلك  األحداث فى صالح المنشأة أو فى غير صالحها              

 :نوعين من األحداث

أحداث توفر أدلة إضافية عن حاالت كانت قائمة فى تاريخ الميزانية  و تتطلب       ) أ(

 .تعديل فى القوائم المالية

ـ ) ب(و داث تشـير إلى حاالت نشأت بعد تاريخ الميزانية وال تتطلب تعديل فى             أح

 .القوائم المالية ، وقد تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم المالية
 
 
 
 

 األحداث التالية لتاريخ الميزانية  :
]٧[ 

Events after the  balance sheet date 

تزامات التأمينية فى حاجة  إلى      تقدير يحدد بموجبه ما إذا كانت القيمة الدفترية لالل        

أو ما إذا كانت القيمة الدفترية لتكاليف اإلقتناء المؤجلة المتصلة بها أو ما             ( الزيادة  

ض             ف ة إل التخ ا ة ف  ن ل  ن أ ا  ل  ذلك ف ض نتائ    ) ت

 اختبار مدى كفاية االلتزامات    :

]٣٧[ 
Liability adequacy test  
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وذلك فى ضوء نتائج    ) يتصـل بهـا من أصول معنوية فى حاجة إلى التخـفيض            

 .التدفقات النقدية المستقبلية
 
 

هـى حذف أو تحريف فى القوائم المالية للمنشأة عن فترة  أو فترات سابقة و التى                 

تنشأ نتيجة عدم القدرة على استخدام المعلومات الموثوق بها أو نتيجة سوء استخدام             

 : هذه المعلومات ، و التى 

 .راتكانت متاحة عند الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذه الفت  )أ(

كان من المتوقع على نحو معقول الحصول عليها و أخذها فى االعتبار عند             ) ب(و  

 .إعداد و تصوير هذه القوائم المالية 

 تو تتضمن هذه األخطاء تأثيرات األخطاء الحسابية و األخطاء فى تطبيق السياسيا           

 .المحاسبية أو إغفال  أو سوء تفسير الحقائق و كذلك الغش و التدليس
 
 

 خطاء الفترات السابقة  أ :

]٥[ 
Prior period errors 

 األداء : .هى العالقة بين اإليرادات و المصروفات لمنشأة كما هى مدرجة فى قائمة الدخل

 ] اإلطار [
Performance 
 
 
 
 

هى تجميع لنظم أصحاب العمل الفرديين معاً للسماح ألصحاب العمل المشاركين            

ثمار وبالتالى تخفيض تكاليف إدارة االستثمارات      فى تجميع أصولهم ألغراض االست    

ولكن يتم فصل مطالبات مختلف أصحاب األعمال         . و المصاريف اإلدارية     

 .لمصلحة العاملين لديهم فقط 
 

نظـم مزايا   ( إدارة المجموعـة     :

 )العاملين

]٣٨[ 
Group administration ( employee 
benefit plans) 
 
 
 

أصل مالى لمنشأة والتزام مالى أو أداة حقوق ملكية          هى أى عقد يؤدى إلى نشأة       

 .لمنشأة أخرى
 
 

  األداة المالية :

]٢٥[ 
Financial instrument 

ألغراض تغطية مخاطر التغيرات فى أسعار صرف       (هـى مشتقات مالية محددة      

أو أصل مالى أو التزام مالى بخالف المشتقات التى من          ) العمـالت األجنبية فقط   

عوض قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية أثر التغير فى القيمة العادلة أو            المتوقع أن ت  

"إلى  " ٧٢"وتعطى الفقرات من    (  التدفقات النقدية لبند محدد يراد تغطية مخاطره        

تفصيالً لتعريف أداة تغطية    " ٩٧أت"إلى  " ٩٤أت"و ملحـق أ الفقـرات من        "  ٧٧

 ).المخاطر

 أداة تغطية المخاطر    :
]٢٦[ 

Hedging instrument 

 .هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منشأة بعد خصم جميع التزاماتها 
 
 
 
 

   أداة حقوق الملكية :
]٣٩[ ]٢٥[ 

Equity instrument   
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 وحق ملكية   م مكون االلتزا  – من وجهة نظر المصدر لها       -هى أداة مالية تتضمن     
 .معاً

 أداة مالية مركبة  :

]٢٥[ 
Compound financial instrument  
 
 

أدوات مالـية مـثل أوراق القـبض و الدفع و أدوات حقوق الملكية و التى ليست                 
 .أدوات مالية مشتقة 

 األدوات المالية األساسية  :

]٢٥[ 
Primary financial instruments 
 
 
 

في الحصول على أدوات حقوق ملكية      ) سواء كان مشروطًا أو غير مشروط     (الحق  
تحولها المنشأة إلى طرف آخر بموجب معاملة قائمة على مدفوعات          فـي المنشـأة     
 .مبنية على أسهم

 
 

 أدوات حقوق الملكية الممنوحة  :

]٣٩[ 
Equity instrument granted 

 
 

 و عقود Futures and Forwardsهـى األدوات المالـية مثل الخيارات المالية   

 تؤدى إلى نشوء حقوق و التزامات       مبادلة سعر الفائدة و عقود مبادلة العملة و التى        

لهـا تأثير تحويل خطر مالى أو أكثر كامن فى األداة المالية األصلية بين أطراف               

 المشتقة أحد األطراف حقاً تعاقدياً      ةفعـند نشـوئها ، تعطى األدوات المالي       . األداة

بموجب شروط تكون غالباً فى     . لمـبادلة األصـول أو االلتزامات مع طرف آخر          

ذا الطرف ، أو تفرض عليه التزاماً تعاقدياً لمبادلة األصول أو االلتزامات            صالح ه 

المالـية مع طرف آخر ، بموجب شروط تكون غالباً فى غير صالحه بالرغم من               

ذلك فإنها عامة ال تؤدى إلى تحويل األداة المالية األصلية عند نشوء العقد ، وليس               

و تتضمن بعض   .  العقد   قامـن الضـرورى أن يحـدث هذا التحويل عند استحق          

و نظراً ألنه يتم تحديد     . األدوات ، فـى آن واحد ، حقاً و التزاماً إلجراء المبادلة             

شـروط المـبادلة عـند نشوء األدلة المشتقة ، فقد تصبح تلك الظروف فى صالح                

 .المنشأة مع تغير األسعار فى األسواق المالية 
 
 

 األدوات المالية المشتقة  :

]٢٥[ 
Derivative financial instruments 
 
 
 

 متضمنة ما يلى  

أثر الفروق بين االفتراضات االكتوارية السابقة و ما        ( تعديـالت الخـبرة     ) أ   (

 ). حدث بالفعل 

 .آثار التغيرات فى االفتراضات االكتوارية ) ب(و 

 األرباح أو الخسائر االكتوارية  :

]٣٨[ 
Actuarial gains or losses 

مـع طرف غير ذى صلة ، ملزمة بالنسبة لكال الطرفين و عادة ما تكون               اتفاقـية   

تحدد هذه االتفاقية جميع الشروط الجوهرية ، بما        ) أ(واجبة النفاذ بقوة القانون ، و       

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

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

 ارتباط الشراء المؤكد       :

]٣٢[ 
Firm purchase commitment 
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هـو اتفاق ملزم لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى تاريخ أو تواريخ               

 .مستقبلية محددة 
 
 

  االرتباط المؤكد   :
]٢٦[ 

Firm commitment  

 .زام لألغراض الضريبية هو القيمة المتعلقة بهذا األصل أو االلت
 
 
 
 

األسـاس الضـريبى لألصل أو       :
 االلتزام   

]٢٤[ 
Tax base of an asset or liability 

هـو استبعاد أصل مالى أو التزام مالى من الدفاتر كان قد سبق االعتراف به فى                

 .ميزانية المنشأة 
 
 
 

  االستبعاد من الدفاتر  :
]٢٦[ 

Derecognition 

محتفظ بها  )  أو كليهما    – أو جزء من مبنى      –راضى أو مبانى    أ( هـى عقارات    

 :من المالك  لتحقيق إيجار  أو إرتفاع فى قيمتها أو كلـيهما  و ليـست 

لالسـتخدام فـى االنـتاج أو توريـد البضائع  أو الخدمات أو لألغراض                 )أ(

 . االدارية

 .للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة ) ب(أو 
 
 

 ارية   االستثمارات العق :

]٣٤[ 
Investment property  

هـى أصـول مالـية غـير مشتقة لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد  و تاريخ       

اسـتحقاق محـدد و لـدى المنشأة النية و القدرة على االحتفاظ  بها حتى تاريخ                 

 :  فيما عدا ") ٢٥أت"إلى " ١٦أت"راجع ملحق أ فقرات من ( استحقاقها 

أولياً على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو         مـا تـم االعتراف به         )أ(

 .الخسائر

 .ما قامت المنشأة بتحديده على أنه متاح للبيع)  ب(و

 .ما ينطبق عليه تعريف اإلقراض و المديونيات )  ج (

وال يمكـن للمنشأة تبويب أى أصل مالى كأصل محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق              

لحالية أو خالل السنتين الماليتين السابقتين قد باعت إذا كانـت خالل السنة المالية ا    

أو أعادت تبويب أية استثمارات ذات قيمة هامة محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق             

وتكون القيمة هامة قياساً إلجمالي االستثمارات المحتفظ بها        (قبل تاريخ استحقاقها    

 التبويب أحد الشروط    ، ما لم يتوفر فى البيع أو إعادة       ) حـتى تـاريخ االستحقاق     

 :التالية 

على ( أن يكـون تاريخ االستحقاق او تاريخ استدعاء األصل المالى قريباً             )١(

بحيث ال يؤثر التغير فى     ) سـبيل المثال ثالثة شهور قبل تاريخ االستحقاق       

 .أسعار الفائدة تأثيراً جوهرياً على القيمة العادلة لألصل المالى 

ويب بعد قيام المنشأة بتحصيل جزء جوهرى من القيمة         تم البيع أو إعادة التب    ) ٢(أو

األصـلية لألصـل المالى من خالل جدول اآلجال المرتبط به أو من خالل              

المحتفظ بها حتى   االسـتثمارات    :

  تاريخ االستحقاق  
]٢٦[ 

Held – to – maturity investments  
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 .السداد المعجل 

مرتـبطاً بحدث استثنائى يفوق قدرة المنشأة على التحكم وغير  متكرر ولم             ) ٣(أو

 .يكن ممكناً للمنشأة توقعه بدرجة معقولة 
 
 

يجـرى إعداد القوائم المالية عادة بافتراض أن المنشأة مستمرة و عليه يفترض أن              

 .ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص كبير فى حجم عملياتها 

 اإلستمرارية :

    ] ١ [  ]  اإلطار [
Going concern 
 
 
 

هـو التحميل المنتظم للقيمة القابلة لالستهالك من األصل غير الملموس على مدار             

 .االستفادة المتوقعة منه
 
 

 االستهالك   :

]٣١[ ]٢٣[ 
Amortisation  

هى حقوق ملكية المنشأة نفسها و المحتفظ بها بمعرفة المنشأة أو أى منشأة أخرى              

 .ضمن المجموعة 

 لخزينةأسهم ا :
]٢٥[ 

Treasury shares 
 
 
 

 .  هي أداة ملكية تالية في الحقوق لكل أنواع أدوات الملكية األخرى
 
 

 األسهم العادية   :
]٢٢[ 

Ordinary shares 

 . هي أداة مالية أو عقد قد يمنح حاملها الحق في امتالك أسهم عادية

 

 

 األسهم العادية المحتملة  :
]٢٢[ 

Potential ordinary shares 
 

هي أسهم عادية تصدر بدون مقابل نقدي أو بمقابل نقدي صغير أو أي مقابل آخر 

 .  عند تحقق شروط منصوص عليها في اتفاقية األسهم المشروطة

 األسهم المحتملة المشروطة   :
]٢٢[ 

Contingently issuable ordinary 
shares 
 

  :هو مورد

 .سابقة تتحكم فيه المنشأة نتيجة ألحداث )  أ(

 .يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمنشأة) ب(

 األصل  :

]٢٣[ 
Asset  

هو ذلك األصل الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية  طويلة لتجهيزه لالستخدام فى             

 .األغراض المحددة له أو لبيعه

األصـل المؤهـل لتحمل تكلفة       :

 االقتراض 

]١٤[  
Qualifying asset 

 
  

 : إماهو أى أصل يكون

 نقدية )١(

 أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى)  ب(أو

    األصل المالى :
]٢٥[ 

Financial asset 
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 : حق تعاقدى)   ج(أو

 . الستالم نقدية أو أصل مالى آخر من منشأة أخرى  )١(

لمبادلة األصول المالية أو االلتزامات المالية مع منشأة أخرى  بموجب            )  ٢(أو  

 شروط تكون على األرجح لمصلحة المنشأة 

 : ته فى أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكونعقد سيتم أو قد تتم تسوي)   د(أو

من غير المشتقات وتكون أو قد تكون المنشأة ملتزمة بموجبه باستالم عدد             )١(

 .متغير من أدوات  حقوق الملكية للمنشأة ذاتها 

مشتقة سيتم أو قد يتم تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من               ) ٢( أو

ل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية         النقد أو أصل مالى آخر، مقاب      

الخاصة بالمنشأة ذاتها ولهذا الغرض ال تتضمن أدوات حقوق الملكية             

الخاصة بالمنشأة األدوات التى تكون هى نفسها عقود لالستالم أو التسليم            

 .المستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها 
 
 
 

 :هو األصل المالى أو االلتزام المالى الذى تتوافر فيه أى من الشـروط التالية 

 :تم تبويبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان ) أ(

تـم اقتـناؤه أو نشأ بصفة أساسية لغرض البيع أو إعادة الشراء فى مدى                )٢(

 .زمنى قصير

لية محددة يتم إدارتها معاً و يوجد دليل على         جـزءاً مـن محفظة أدوات ما      ) ٢(أو

 .  وجود معامالت فعلية حديثة تؤيد الحصول على أرباح قصيرة األجل 

فيما عدا المشتقات المالية التى تمثل أداة تغطية مخصصة         ( مشـتقات مالية    ) ٣(أو

 ).وفــعالة 

 الخسائر  تم تبويبه عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو            )ب(

،  ويمكن تبويب أى أصل أو التزام مالى يقع ضمن نطاق هذا المعيار عندما               

يتم االعتراف به أولياً  على أنه أصل أو التزام مالى بالقيمة العادلة من خالل               

األربـاح أو الخسـائر فـيما عدا االستثمار فى أدوات حقوق ملكية ليس لها               

طة و التى ال يمكن قياس قيمتها       أسعار سوقية من خالل سوق أدوات مالية نش       

" ٨٠أت  "و ملحق أ فقرات     )" ج(٤٦"راجع الفقرات   ( العادلة بدقة يعتمد عليها     

 ").٨١أت "، 
 
 

األصل أو االلتزام المالى المقيم      :

بالقيمة العادلة من خالل األرباح     

  أو الخسائر  
]٢٦[ 

Financial asset or financial liability 
at fair value through profit or loss 

هـو أصل ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية و سوف يتم تأكيده عن طريق حدوث                

أو عـدم حـدوث حـدث مستقبلى غير مؤكد والذى اليكون بأكمله تحت سيطرة               

 .المنشأة
 
 

   األصل المحتمل :

]٢٨[ 
Contingent asset  



 قائمة تعريف مصطلحات

 معايير المحاسبة المصرية

م.ت.ق - 7    

 :األصل الذى يستوفى أياً من المعايير التالية 

ن المتوقع أن يتم استرداده أو من المزمع بيعه أو استهالكه فى            أن يكون م    )أ(

 .دورة التشغيل المعتادة للمنشأة 

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

 .أن يكون من المتوقع استرداده خالل أثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية) ج( أو 

حكم النقدية ، ما لم يكن خاضعاً لقيود الستبداله أو          أن يكـون نقدية أو فى       ) د( أو  

اسـتخدامه لتسـوية أحد االلتزامات لمدة ال تقل عن اثنى عشر شهراً بعد              

 .تاريخ الميزانية 
 
 

 األصل المتداول          :

]٣٢[ 
Current asset 

   األصل الحيوي : .هو حيوان أو نبات حي 

]٣٥[ 
Biological asset 
 

 أصل التأمين    : .التعاقدية لشركة التأمين بموجب عقد التأمين صافى الحقوق 

]٣٧[  
 Insurance asset 
 
        

 األصل غير الملموس   : .هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادى 

]٢٩ [ ]٢٣[ 
Intangible asset 
 
 

 ر متداول          أصل غي : .األصل الذى ال يستوفى تعريف األصل المتداول

]٣٢[ 
Non-current asset 

 أصول إعادة التأمين   : .صافى الحقوق التعاقدية لمعيد التأمين الصادر بموجب عقد إعادة التأمين

]٣٧[   
Reinsurance assets 

     
 

 .يعترف بنفقات التنقيب و التقييم كأصول طبقاً للسياسة المحاسبية للمنشأة 
  

        و التقييمأصول التنقيب   :

]٣٦[     
Exploration and evaluation assets 
 
 

بخالف األدوات المالية غير القابلة للتحويل التى تصدرها المنشأة         (هـى أصـول     

 :وتتسم بما يلى ) المعدة للقوائم المالية

تحـتفظ بها المنشأة منفصلة قانونياً عن المنشأة المعدة للتقارير و قائمة فقط     )أ(

 .يا العاملين أو تمويلهالسداد مزا

مـتاحة لتسـتخدم فقط لتسوية مزايا العاملين ، وليست متاحة لدائنى المنشأة             ) ب(و

األصـول الـتى بحوزة صندوق       :

 مزايا العاملين طويلة األجل   

]٣٨[ 
Assets held by a long - term employee 
benefit fund 



 قائمة تعريف مصطلحات

 معايير المحاسبة المصرية

م.ت.ق - 8    

و ال يمكن إعادتها للمنشأة     ) حتى فى حاالت اإلفالس   ( المعـدة للـتقارير     

 :المعدة للتقرير إال إذا 

كانت األصول المتبقية للصندوق كافية لتلبية التزامات النظام الخاص          )١(

 .ايا العاملين أو التزامات المنشأة المعـدة للتقريربمز

تـم إعـادة األصول للمنشأة المعدة للتقرير لتعويض هذه المنشأة عن            )  ٢(     أو  

 .مزايا العاملين المسددة بالفعل 
 

 :تتضمن 

 .األصول التى يحتفظ بها صندوق المزايا طويلة األجل للعاملين )   أ(

 .بوالص التأمين المؤهلة ) ب(
 
 

 أصول النظام    :

]٣٨[ 
Plan assets 

وهى األصول بخالف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من              

 .بار والوحدات األخرى المولدة للنقد الوحدة المولدة للنقد محل االخت
 
 
 

 األصول العامة للمنشأة   :

]٣١[ 
Corporate assets 

هـى أصـول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة للبيع عند االقتناء ، و غير                

 :المبوبة 

 .كقروض  و مديونيات   )أ(

 .كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   )ب(

 . من خالل األرباح أو الخسائر كأصول مالية بالقيمة العادلة  )ج(

  األصول المالية المتاحة للبيع   :
]٢٦[ 

Available -  for - sale financial assets  

 :هى قيمة الضرائب التى يستحق استردادها  فى الفترات المستقبلية فيما يتعلق بـ

أى القابلة للخصم من الربح الضريبى فى        (الفروق المؤقتة المخصومة      )أ(

 ). المستقبليةالفترات

 .الخسائر الضريبية غير المستخدمة و المرحلة للفترات التالية) ب( و

 .غير المستخدم و المرحل للفترات التالية * الخصم الضريبى) ج( و
 

 األصول الضريبية المؤجلة   :

]٢٤[ 
Deferred tax assets 

 األصول ذات الطبيعة النقدية   : .ة أو محددةهى األموال المحتفظ بها واألصول التى سوف تحصل بمبالغ نقدية ثابت

]٢٣[ 
Monetary assets 
 
 

 :وسة التى مهى األصول المل

تحـتفظ بها المنشأة الستخدامها فى إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات ، أو               )أ ( 

 .لتأجيرها للغير ، أو ألغراضها اإلدارية 

 .بية واحدة  استخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسالمتوقعمن  )ب(و

   األصول الثابتة :

]١٠[ 
Property, plant and equipment 
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 . عن قيمته الدفترية   الثابتيمة االستردادية لألصلمقدار النقص فى القهى 

 
 

   اضمحالل القيمة :

]١٠[ 
Impairment 
 
  

مع هـم األطراف المتوقع لهم التأثير أو التأثر بواسطة ذلك الشخص عند تعاملهم              

 : المنشأة، و قد يتضمن هذا 

 الزوجة واألطفال )أ   (

 أطفال الزوجة )ب( و

 من فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة )ج( و
 
 

: 
 

ــربون   ــة المق ــراف العائل أط

   لشــخص

]١٥[ 
Close member of the family of an 
individual  

الية كما لو أن هـو تصـحيح إثبات و قياس و اإلفصاح عن قيم عناصر القوائم الم         

 .خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبداً 
 

 إعادة اإلثبات بأثر رجعى  :

]٥[ 
Retrospective  restatement  
 
 
 

هو برنامج أو خطة يتم تنفيذها والسيطرة عليها بواسطة إدارة المنشأة والتى تؤدى             

 :إلى تغيير جوهري في 

 .نطاق النشاط  الذى تقوم به المنشأة )أ  (

 .األسلوب الذي يتم به أداء نشاط المنشأة )ب(أو

   إعادة الهيكلة :

]٢٨[ 
Restructuring  

 إعادة تقييم : .هى إعادة إثبات األصول و االلتزامات بقيم جديدة

 ] اإلطار  [
Revaluation  
 
 
 

هو عملية إدارج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا حقق البند تعريف العنصر               

 :بمعايير االعتراف التالية و كان يفى 

إذا كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من                 )أ(

 .المنشأة

 . إذا كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة   )ب(

 

 االعتراف :

 ]  اإلطار  [
Recognition 
 
 
 
 

 للمتغيرات  هى أفضل تقديرات للمنشأة غير المتحيزة و المتسقة مع بعضها           

الديموغرافية و المالية و التى ستحدد التكلفة النهائية لتقديم مزايا بعد إنتهاء              

 .الخدمة

 االفتراضات االكتوارية  :

] ٣٨ [ 
Actuarial assumptions  
 
 
 

وهم األشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والسيطرة           

سواء (أو غير مباشرة شامالً ذلك أى مدير         على أنشطة المنشأة بطريقة مباشرة      

 أفراد اإلدارة العليا    :

]١٥[ 
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 . للمنشأة) كان تنفيذياً أو ال

 

Key management personnel  

هى عملية اقتناء تكون فيه المنشأة المقتنية هى المنشأة التى يتم اقتناء حصص               

أة المقتناة ، وقد    حقوق ملكيتها و تكون المنشأة المصدرة لهذه الحصص هى المنش          

 عندما تقوم منشأة خاصة بعمل ترتيبات       – على سبيل المثال     –يكون األمر كذلك    

بموجبها تقوم منشأة أصغر منها مسجلة بالبورصة باقتنائها وذلك كوسيلة من              

 .خاللها يتم التسجيل بالبورصة 
 

 االقتناء العكسى :

]٢٩[ 
Reverse Acquisition  
 
 
 
 
 
 
 
 

على المنشأة ناتج من أحداث حدثت في الماضي والذي يتطلب            التزام حال    هو

  .تسويته حدوث تدفقات خارجة لموارد متضمنة منافع اقتصادية
 
 
 

    االلتزام :

]٢٨[ 
Liability  

ويمكن لاللتزامات أن تطبق    . هو واجب أو مسئولية للعمل و الوفاء بطريقة محددة          

كما تنشأ االلتزامات كذلك عن     . ى  قانونـاً كنتـيجة لعقـد ملزم أو متطلب تشريع         

ممارسـة األعمال العادية و العرف و الرغبة فى الحفاظ على عالقات أعمال جيدة              

 .أو التصرف بطريقة عادلة 
 

 االلتزام  :

 ] اإلطار [
Obligation 
 
 
 
 

 .صافى االلتزامات التعاقدية الملزمة لشركة التأمين بموجب عقد التأمين 
 
 
 

 ينىااللتزام التأم :

]٣٧[ 
Insurance liability  

 :هو التزام ينشأ من تصرفات المنشأة التى 

من واقع قواعد ثابتة وفقاً للممارسات السابقة أو من واقع السياسات المعلنة            ) أ (

للمنشأة أو من واقع مستند محدد تكون المنشأة قد أقرت فيه للغير أنها تقبل              

 .مسئولية معينة 

 المنشأة بتكوين توقع للجزء الذى لن يتحمله الغير إلخالء          نتيجة لذلك قامت   ) ب(و

 .هذه المسئوليات 
 
 

   االلتزام الحكمى :

]٢٨[ 
Constructive obligation  

 :هو االلتزام الذي ينشأ من 

 ).من خالل شروطه الصريحة أو الضمنية(عقد  )أ   (

 .حكم قضائى )ب(أو 

 .تطبيق آخر للقانون )ج(أو 
 
 

   القانونيااللتزام :

]٢٨[ 
Legal obligation 

 : هو أى التزام يكون إما

 :التزاماً تعاقدياً)   أ  (

    الىااللتزام الم :
]٢٥[ 

Financial liability 
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 .لتسليم النقدية أو أصل مالى آخر إلى منشأة أخرى )  ١    (

لمبادلة األصول أو االلتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط            ) ٢(  أو

 .تكون على األرجح فى غير مصلحة المنشأة 

 : عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكون)ب(أو

 المنشأة ملتزمة بموجبه باستالم     - أو قد تكون     -من غير المشتقات وتكون     ) ١(

 عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها 

بت  تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثا       - أو قد تم     -مشتقة سيتم   )  ٢( أو

من النقد أو أصل مالى آخر ، مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة             

ذاتها ، ولهذا الغرض ال تتضمن أدوات  حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة             

األدوات التى تكون هى نفسها عقود لالستالم أو التسليم المستقبلى ألدوات           

 .حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها
 
هو التزام ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية وسوف يتم تأكيده عن طريق              )  أ(

حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد و الذى ال يكون بأكمله تحت              

 .سيطرة المنشأة 

 :التزام حال نشأ عن أحداث في الماضي ولم يتم االعـتراف به ألنه )ب(أو

متوقع أن يكون هناك تدفقا خارجا للمنافع االقتصادية للمنشأة         ليس من ال   )١(

 .لتسوية هذا االلتزام

 .ال يمكن قياس قيمته بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور كافية ) ٢(أو
 
 

  االلتزام المحتمل  :

]٢٨[  
Contingent liability 

 :هو صافى مجموع المبالغ التالية 

 .ا المحددة فى تاريخ الميزانية القيمة الحالية اللتزام المزاي  )أ(

) مخصوماً منها أية خسائر أكتوارية      (يضاف إلى ذلك أية أرباح أكتوارية         )ب(

 .غير معترف بها  

 .يخصم من ذلك أية تكلفة خدمة السابقة لم يعترف بها بعد ) ج(

يخصم من ذلك أيضاً القيمة العادلة فى تاريخ الميزانية ألصول النظام  ) د(

 .التى سيتم منها تسوية االلتزامات مباشرة ) إن وجدت( 
 
 

 التزام مزايا محددة  :

]٣٨ [ 
Defined benefit liability 
 
 
 

هى قيمة ضرائب الدخل التى يستحق سدادها فى الفترات المستقبلية والمرتبطة             :

 .بفروق ضريبية مؤقتة
 
 
 

 االلتزامات الضريبية المؤجلة    :
]٢٤[ 

Deferred tax liabilities 

 .هو منتج محصود من األصول الحيوية للمنشأة 
 
 

   اإلنتاج الزراعى :

]٣٥[ 
Agricultural produce 
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هي أنشطة اقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات األخرى التي ال            

 .تدخل في حكم النقدية
 
 

 أنشطة االستثمار     :

]٤[ 
Investing activities  
 

يسية المنتجة لإليراد للمنشاة ، واألنشطة األخرى التي ال تمثل          هـي األنشـطة الرئ    

 .أنشطة استثمار أو تمويل
 
 
 

 أنشطة التشغيل    :

]٣٣ [ ]٤[ 
Operating activities 

هي األنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية واالقتراض            

 .بالمنشأة 
 

 أنشطة التمويل     :
]٤[ 

Financing activities  

اإلنتاجى  على العمر     الثابت هـو التحميل المنتظم للقيمة القابلة لإلهالك من األصل        

 . له المقدر
 
 

  اإلهالك  :

]٣١[ ]١٠[ 
Depreciation  

تعتـبر المعلومـات ذات أهمـية نسـبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على                 

 .ماداً على القوائم الماليةالقرارات االقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعت

 األهمية النسبية  :

 ] اإلطار [
Materiality 
 
 
 

هو إجمالى تدفق المنافع االقتصادية الداخلة للمنشأة خالل الفترة المالية   و التى 

تنشأ من ممارسة المنشأة ألنشطتها العادية و ينتج عن تلك التدفقات زيادة فى 

 .تجة عن مساهمات المشاركين فى رأس المالحقوق الملكية بخالف الزيادات النا
 
 

 اإليراد   :

]٣٣ [ ]١١[ 
Revenue  

 –الميزانية  (تحـتوى علـى معلومات باإلضافة إلى ما تم عرضه بالقوائم المالية             

وتقدم اإليضاحات  )  التغير فى حقوق الملكية    – الـتدفقات النقدية     –قائمـة الدخـل     

 . القوائم شرحاً وتوضيحاً للبنود المعروضة فى تلك
 
 

 اإليضاحات   :

]١[  
Notes  

 بائع على المكشوف : .منشأة تبيع أصوالً مالية قد اقترضتها و لم تمتلكها بعد 

]٢٦[ 
Short Seller 
 
 
 
 

هـى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب وتفهم معرفة علمية أو فنية              

 .جديدة 
 
 

 البحوث   :

]٢٣[ 
Research  

 البند الذى يتم تغطيتة   : أو ارتباط مؤكد أو معامالت متوقعة بدرجة عالية من االحتمال           هو أصل أو التزام   
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 :أو صافى االستثمار فى عمليات أجنبية و التى

تعـرض المنشـأة لمخاطـر التغـير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية              )   أ (

 .المستقبلية 

"و تعطى الفقرات من     (  تـم تحديدها على أنها بند تمت تغطية مخاطره          )  ب(و

تفصيالً لتعريف  " ١٠١أت"إلى  " ٩٨أت"و ملحـق أ الفقرات من       " ٨٤"إلـى   " ٧٨

 ) .البنود التى تمت تغطية مخاطرها
 
 

]٢٦[ 
Hedged item 

تشـمل النقدية المحتفظ بها وأصول والتزامات المنشأة التى سوف تحصل أو تدفع             

 .بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد
 
 
 

 البنود ذات الطبيعة النقدية  :

]١٣[ 
Monetary items  
 
 

هـى بوليصة تأمين تصدرها شركة تأمين ال تمثل طرفاً ذا عالقة بالمنشأة المعدة              

اإلفصاح ) " ١٥(للقوائم المالية كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم           

 :بما يلى إذا كانت عوائد البوليصة تتسم " عن األطراف ذوى العالقة

 .يمكن استخدامها فقط لسداد أو تمويل مزايا العاملين طبقاً لنظام مزايا محددة   )أ(

) حتى فى حالة اإلفالس   ( ليسـت متاحة لدائنى المنشأة المعدة للتقارير المالية           )ب(

 :وال يمكن سدادها لهذه المنشأة إال إذا 

وفاء بجميع   كانت هذه العوائد تمثل أصوالً زائدة  ال تتطلبها البوليصة لل           )١(

 .التزامات مزايا العاملين المشار إليها 

كان من الممكن رد هذه العوائد لهذه المنشأة لتعويضها عن مزايا العاملين            ) ٢(  أو

 .المسددة بالفعل 
 

 بوليصة التأمين المؤهلة    :

]٣٨[ 
Qualifying insurance policy  

مال قد آلت ملكيته إلى     هـو قـيام مؤجـر بتأجير مال إلى مستأجر و يكون هذا ال             

 .المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى 

 البيع مع إعادة االستئجار :

] ٢٠[ 
Sale and leaseback transaction 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـو تاريخ التوصل إلى  اتفاق جوهرى بين األطراف المتجمعة فى حالة المنشآت              

وفى حالة االستحواذ   . تتاب العام والمسجلة بالبورصة   الـتى تطـرح أسـهمها لالك      

 فـإن أقـرب تـاريخ يتم فيه التوصل إلى اتفاق    Hostile Take overالجـبرى  

جوهرى بين األطراف المتجمعة يكون التاريخ الذى قبل فيه عدد كاف من أصحاب             

الملكـية فـى المنشأة المقتناة عرض المنشأة المقتنية للحصول على السيطرة على             

 .المنشأة المقتناة 
 
 

 تاريخ االتفاق  :

]٣١[ ]٢٩[ 
Agreement date 
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هـو التاريخ الذى قامت فيه المنشأة المقتنية بالحصول على السيطرة على المنشأة             

 .المقتناة 
 
 
 

 تاريخ اإلقتناء  :

]٢٩[ 
Acquisition date 

ع وهو  هـو الـتاريخ الذى يتم التوصل فيه إلى إتفاق جوهرى بين أطراف التجمي             

التاريخ المعلن للجمهور فى حالة المنشآت المعلن عنها والمسجلة وفى حالة االقتناء            

بعـد خالفـات و مقاضـاة فإن التاريخ األول الذى يتم فيه التوصل إلى أتفاق بين                 

أطـراف التجميع هو التاريخ الذى قبل فيه عدد كافى من أصحاب المنشأة المتنازل              

 .لسيطرة على المنشأة المتنازل عنهاعنها عرض المنشأة المقتنية ل

 

 

 تاريخ التعاقد لتجميع األعمال   :

]٢٣[ 
Agreement date  for a business 
combination  

عـند تحقيق عملية تجميع األعمال بمعاملة تبادل منفردة واحدة ، فإن تاريخ التبادل             

ل أكثر من معاملة يكون هو تاريخ االقتناء ، أما إذا كان تجميع األعمال يتم من خال            

تـبادل ، علـى سبيل المثال  ، على مراحل يتم خاللها شراء متتابع لألسهم ، فإن                  

تـاريخ التبادل يكون التاريخ الذى يتم فيه االعتراف بكل استثمار منفرد فى القوائم              

 .المالية للمنشأة المقتنية 
 
 

 تاريخ التبادل    :

]٢٩[ 
Date of exchange  

م فيه قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة ألغراض          التاريخ الذي يت  
هـذا المعيار، و بالنسبة للمعامالت التي تجرى مع العاملين وغيرهم ممن يقدمون             
خدمات مماثلة يعتبر تاريخ القياس هو تاريخ المنح، بالنسبة للمعامالت التي تجرى            

، يكون تاريخ   )خدمات مماثلة وأولئك الذين يقدمون    (مـع أطراف بخالف العاملين      
 .القياس هو ذاته تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف اآلخر للخدمة

 
 
 
 

  تاريخ القياس   :

]٣٩[ 
Measurement date  

 تاريخ المعاملة  : .هو التاريخ الذى تلزم فيه المنشأة نفسها بشراء أو بيع أصل 

] ٢٦ [ 
Trade date 
 
 
 
 

على إجراء  ) بما في ذلك العاملين   ( تتفق فيه المنشأة مع طرف آخر        الـتاريخ الذي  
معاملـة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم، وذلك عند توصل المنشأة والطرف             
اآلخـر إلى فهم مشترك ألحكام وشروط المعاملة، وتخول المنشأة في تاريخ المنح             

 شكل أصول أخرى    إلـى الطرف اآلخر الحق في الحصول على السداد نقدا أو في           
أو في شكل أدوات حقوق ملكية بالمنشأة، شريطة أن يتم استيفاء شروط االستحقاق             

وإذا كان هذا االتفاق خاضعا لعملية موافقة أو اعتماد         . المنصـوص عليها، إن وجد    

 تاريخ المنح   :

]٣٩[ 
Grant date 
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، يعتبر تاريخ المنح هو تاريخ الحصول على        )على سبيل المثال من قبل المساهمين     (
 .دالموافقة أو االعتما

 
 .هو تجميع منشآت أنشطة أعمال منفصلة ضمن منشأة واحدة معدة للتقارير المالية 

 
 
 

 تجميع األعمال   :

]٢٩[ 
Business combination  

هـو مجمـوع األعمـال و توحيد ألنشطة األعمال يتم فيه خضوع جميع المنشآت          

انب نفس الطرف أو األطراف قبل وبعد عملية        محل التجميع لسيطرة مطلقة من ج     

 .التجميع و تكون هذه السيطرة غير انتقالية

التجميع الذى يتضمن منشآت أو      :

أنشـطة أعمال تخضع لسيطرة     

 مشتركة   

]٢٩[ 
Business combination involving 
entities or business under common 
control  
 
 

الله يتم تجميع نصيب صاحب الحصة من       هـو أسـلوب للمحاسبة و الذى من خ        

أصـول و التزامات و إيرادات و مصروفات الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة            

مـع البـنود المـتماثلة بالقوائم المالية للمشارك أو يتم تسجيلها فى بنود منفصلة               

 .بالقوائم المالية لصاحب الحصة
 
 

  التجميع النسبى   :
]٢٧[ 

Proportionate  consolidation  

 – منفرداً أو مجتمعاً     –يعتـبر هاماً فى حالة ما إذا كان هذا التحريف أو اإلسقاط               

يؤثـر علـى متخذ القرار الذى يعتمد على القوائم المالية ، وتعتمد األهمية النسبية               

على طبيعة وحجم ومدى الحكم الشخصى فى الحاالت المثيلة ، و يعتبر  طبيعة أو               

 .معاً من العوامل التى تحدد األهمية النسبيةحجم البند أو كالهما 
 

 التحريف أو اإلسقاط الهام :

 نسبياً  

]١[ 
Material omissions or misstatements  

يتكون من عمليات النمو ووقف النمو و اإلنتاج و التكاثر والتى ينتج عنها تغيرات              

 .كمية أو نوعية فى األصل الحيوي 

   التحويل الحيوي :

]٣٥[ 
Biological transformation  
 
 

 :يحدث التخفيض إما 

عندما تكون المنشأة ملتزمة بشكل ظاهر بإجراء تخفيض جوهرى فى عدد             )أ(

 .العاملين الذين يغطيهم النظام 

عندما تقوم المنشأة بتعديل أحكام نظام المزايا المحددة بحيث ال يعد أحد             ) ب(أو  

لين الحاليين مؤهالً للحصول على     العناصر األساسية للخدمة المستقبلية للعام    

 .مزايا ، أو أنه يؤهل فقط لمزايا مخفضة 
 

فـى نظـام المزايا     (التخفـيض    :

 ) المحددة

]٣٨[ 
Curtailment (of a defined benefit 
plan) 
 
 
 
 

 التدفقات النقدية       : .هى التدفقات  النقدية وما في حكمها الداخلة والخارجة

]٤[ 
Cash flows 
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ير فى السياسة المحاسبية و االعتراف بتأثير التغيير فى التقديرات المحاسبية           للتغي

 -:يتمثل على الترتيب فيما يلى

تطبـيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعامالت و األحداث و الظروف             )أ(

 .األخرى التى تنشأ بعد تاريخ تغيير السياسة 

بى فى الفترات الحالية و     االعـتراف بتأثـير التغـير فـى التقدير المحاس         ) ب(و  

 .المستقبلية المتأثرة بالتغيير 
 
 

 التطبيق الالحق   :
]٥[ 

Prospective application  

ــى المعــامالت و األحــداث   ــدة عل ــيق السياســة المحاســبية الجدي هــو تطب

 .و الظروف األخرى كما لو كانت هذه السياسة مطبقة بصفة مستمرة 

  رجعى  التطبيق بأثر :

]٥[ 
Retrospective application 
 

 
هـو تطبـيق نتائج البحوث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغرض               

تقديـم إنتاج جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات               

 .أو أنشطة أو خدمات وذلك قبل البدء فى اإلنتاج على نطاق تجارى 
 

 التطوير   :

]٢٣[ 
Development  
 

 تعديالت الخبرة : .أثر الفروق بين اإلفتراضات  اإلكتوارية السابقة و ما حدث بالفعل
]٣٨[ 

Experience adjustments 
 
 
 

كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص        (تتضمن كل مزايا العاملين     

 بواسطة الشركة أو    وهى كافة أنواع المقابل المدفوع أو المقدم      ) . بمزايا العاملين 

فى مقابل خدمات أديت للشركة، ويتضمن كذلك        ) ٣٨(نيابة عن الشركة رقم      

 -: المقابل المدفوع نيابة عن الشركة القابضة والمتعلق بالمنشأة وهذا يتضمن 

مزايا العاملين قصيرة األجل مثل األجور والمرتبات و مساهمة المنشأة فى            ) أ(

ات السنوية المدفوعة واإلجازات المرضية       التأمينات االجتماعية واألجاز   

 شهر من   ١٢إذا كانت ستدفع خالل     (المدفوعة وتوزيعات األرباح والمكافآت     

مثل الرعاية الصحية ، السكن ، وسيلة انتقال        (والمزايا غير النقدية    ) نهاية الفترة 

 ).، والسلع والخدمات المجانية أو المدعمة

لمعاشات ومزايا التقاعد األخرى والتأمين      نظام معاش وتقاعد العاملين كا     ) ب(و

 .على الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد

مزايا العاملين األخرى طويلة األجل متضمنة اإلجازات طويلة األجل أو            ) ج(و

المزايا طويلة األجل األخرى أو مزايا العجز طويلة األجل وكذلك توزيعات            

 شهر من   ١٢سدادها بالكامل خالل    فى حالة عدم    (األرباح والمكافآت المؤجلة    

 ).نهاية الفترة

 التعويضات   :
]١٥[ 

Compensation  
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 مقابل إنهاء الخدمة )  د(و

 .مزايا تعويضات فى شكل حصص أو حقوق ملكية) هـ(و

 

 :هى مزايا العاملين المستحقة نتيجة إما 

 . العادى لقرار المنشأة بإنهاء خدمة عامل قبل تاريخ التقاعد  )أ(

 .لقرار العامل بقبول ترك العمل االختيارى مقابل هذا التعويض) ب( أو 

 تعويضات نهاية الخدمة    :

]٣٨[ 
Termination benefits 
 
 

هـو تعديل القيمة الدفترية ألى أصل أو إلتزام أو تعديل قيمة اإلهالك الدورى ألى               

المنافع المستقبلية المتوقعة و    أصل و ينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالى  و            

و ينشأ التغيير فى التقديرات     . االلـتزامات المرتـبطة باألصـول و االلـتزامات        

المحاسـبية مـن المعلومات  و التطورات الجديدة و بالتالى فال تعد هذه التغييرات               

 .تصحيحاً ألخطاء
 

 التغيير فى التقدير المحاسبى   :

]٥[ 
Change in accounting estimate 

وهى التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة بالتخلص من أصل أو وحدة مولدة للنقد             

 .مع استبعاد تكاليف التمويل ومصروفات الضرائب الدخلية

 تكاليف التخلص    :

]٣١[ 
Cost of disposal  
 
 

التكالـيف اإلضافية التى تعزى بشكل مباشر إلى التصرف فى أصل من األصول  

، مـع اسـتبعاد تكالـيف التمويل  ) عـة الجـارى الـتخلص مـنها       أو المجمو ( 

 .و مصروفات الضريبة على الدخل 
 

 تكاليف البيع               :

]٣٢[ 
Cost to sell 

هـى تكالـيف اإلنـتاج غير المباشرة التى تبقى ثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم           

 المصنع وكذلك تكاليف إدارة اإلنـتاج مـثل اإلهـالك و صـيانة مبانى و معدات      

 .المصنع 
 
 

 التكاليف غير المباشرة الثابتة :

] ٢ [ 
Fixed production overheads 
 
 
 

هى تكاليف اإلنتاج غير المباشرة التى تتغير تغيراً مباشراً أو شبه مباشر مع حجم              

 .اإلنتاج مثل المواد و العمالة غير المباشرة 

 غيرةالتكاليف غير المباشرة المت :

]٢[ 
Variable production overheads 
 

هـى مـبلغ الـنقدية أو ما فى حكمها المدفوعة أو القيمة العادلة لمدفوعات أخرى                

قدمـت مـن أجـل الحصول على األصل من أجل إقتنائه أو إنشائه أو القيمة التى                

تنسـب لهـذا االصل عند االعتراف االولى طبقاً للشروط المحددة لمعيار آخر من              

) ٣٩(يير المحاسبة المصرية، على سبيل المثال معيار المحاسبة المصرى رقم           معا

 .المدفوعات المبنية على أسهم

 التكلفة  :

]٣٤[  ] ٢٣[   ]١٠ [   
Cost  

 .هى الفوائد و التكاليف األخرى التى تتكبدها المنشأة نتيجة القتراض األموال
 

   تكلفة االقتراض   :

]١٤[ 
Borrowing costs  
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هى أساس قياس يتم بناء عليه تسجيل ألصول بالمبلغ النقدى أو ما فى حكمه الذى               

و تسجل  . دفـع أو بالقـيمة العادلة لما أعطى بالمقابل فى تاريخ الحصول عليها            

مثل ( االلـتزامات بقـيمة مـا تم استالمه مقابل االلتزام أو فى بعض الظروف               

الذى من المتوقع أن يدفع لسداد      بمبلغ النقدية أو ما فى حكمها       ) ضـرائب الدخـل   

 .االلتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة 
 
 

 التكلفة التاريخية  :

 ]اإلطار    [
Historical cost 
 
 
 
 

هى التكاليف التى ترتبط مباشرة بالوحدات المنتجة مثل العمالة المباشرة و تتضمن            

تغيرة التى تتحملها   كذلـك الجـزء المحمل من التكاليف غير المباشرة الثابتة و الم           

 .المنشأة فى سبيل تشكيل المواد الخام و تصنيع المنتجات التامة 
 

 تكلفة التشكيل :

]٢ [ 
Costs of conversion 
  

هـى مـبلغ النقدية أو ما فى حكم النقدية و الذى يجب دفعه للحصول على نفس                 

لنقدية أو  األصل أو ما يماثله فى الوقت الحاضر أو هى المبلغ غير المخصم من ا             

 .ما فى حكمها و المطلوب لسداد تعهد فى الوقت الحاضر 

 التكلفة الجارية  :

 ] اإلطار  [
Current cost 
 
 
 
 
 

هى الزيادة فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناجمة عن خدمة العامل فى             

 .الفترة الحالية

 تكلفة الخدمة الحالية    :

]٣٨[ 
Current service cost  
 
 

هـى الزيادة فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة لخدمة العاملين فى الفترات             

السـابقة الناتجة فى الفترة الحالية عن إدخال أو إجراء تعديالت فى مزايا ما بعد               

نهايـة الخدمـة أو مزايا العاملين األخرى طويلة األجل ، وقد تكون تكلفة الخدمة               

حيث يتم  ( أو سلبية   )  حيث يتم إدخال المزايا أو تحسينها        (السـابقة إمـا إيجابية      

 ) .تخفيض المزايا القائمة
 
 

 تكلفة الخدمة السابقة     :

]٣٨[ 
Past service cost  

تتضـمن ثمن الشراء و الرسوم الجمركية على البنود المستوردة منها و الضرائب  

)  ما بعد من الجهة اإلدارية    غير تلك التى تستردها المنشأة في     ( و الرسـوم األخرى     

و تكالـيف الـنقل و المناولة و التكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بإقتناء المنتجات              

الـتامة أو المـواد الخـام أو الخدمات و يستنزل الخصم التجارى و التخفيضات               

 .المشابهة عند تحديد تكلفة الشراء 

 تكلفة الشراء :

] ٢ [ 
Cost of purchase 

دة خـالل فترة فى القيمة الحالية اللتزام مزايا محددة تنجم بسبب أن             هـى الـزيا   

 .المزايا أقرب إلى التسوية بمقدار فترة واحدة 

 تكلفة الفائدة    :

]٣٨[  
Interest cost 
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تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء و تكاليف التشكيل و التكاليف األخرى            

 .لمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة التى تتحملها المنشأة للوصول با

 تكلفة المخزون :

] ٢ [ 
Cost of inventories 
 
 
 
 

هـى القيمة التى يقاس بها األصل المالى أو االلتزام المالى عند االعتراف األولى              

به ناقصاً أقساط سداد أصل المبلغ مضافاً إليه أو مخصوماً منه االستهالك المجمع             

ألية فروق بين القيمة األصلية و القيمة فى        ) فائدة الفعلى باستخدام طريقة سعر ال   ( 

تـاريخ االسـتحقاق ناقصاً خسائر االضمحالل فى قيمة األصل أو لمواجهة عدم             

 ).سواء مباشرة أو من خالل مخصص( قابلية البند للتحصيل 
 
 
 

التكلفة المستهلكة لألصل المالى     :

  أو االلتزام المالى  
]٢٦[  

Amortised cost of a financial asset or 
financial liability  

هـى التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار أو استبعاد أصل مالى             

أو الـتزام مالى ، أو هى المصروفات التى لم تكن المنشأة لتتحملها لو لم تقتن أو                 

 .تصدر أو تستبعد األداة المالية
 
 

  تكلفة المعاملة   :
]٢٦[ 

Transaction costs 

هو تحويل األصول إلى صندوق مستقل عن مؤسسة صاحب العمل وذلك لمقابلة             

 .االلتزامات المستقبلية لسداد مزايا التقاعد

 التمويل  :

]٢١[ 
Funding  
 
 
 

البحث عن الموارد التعدينية بما فى ذلك المعادن  و البترول   و الغاز الطبيعى و                 

جددة بعد حصول المنشأة على الحقوق القانونية للتنقيب        المـوارد المماثلة غير  المت     

فـى مـنطقة محددة و كذلك تحديد الجدوى الفنية و الفائدة التجارية من استخراج               

 .المورد التعدينى

التنقيـب عـن و تقييم الموارد        :

 التعدينية  

]٣٦[         
Exploration for and evaluation of 
mineral resources   

 
 

 توزيعات األرباح  : .زيعات لألرباح عن المساهمة فى منشأة أخرى هى تو

] ١١[ 
Dividends 
 
 

هـو الثمـن المحـدد فى العقد النتقال ملكية األصل إلى المستأجر فى نهاية مدة                

 .التأجير
 
 

 ثمن الشراء   :

]٢٠[ 

هـى حـاالت الغياب مدفوعة األجر المرحلة و التى يمكن استخدامها فى الفترات              

 . إذا كان استحقاق الفترة الحالية غير مستخدم بكامله ةستقبليالم

حـاالت الغـياب مدفوعة األجر       :

 التراكمية

]٣٨  [ 
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Accumulating compensated absences  
 
 
 
 

الطـرف الـذى له الحـق فى التعويض بموجب عقد التأمين فى حالة وقوع حدث     

 .مؤمن ضده 

 حامل الوثيقة    :

]٣٧[         
Policyholder  
 
 

هو الحدث الذي يؤدى إلى خلق التزام قانوني أو حكمى والذي يترتب عليه عدم               

 .وجود بديل واقعى للمنشأة إال تسوية هذا االلتزام

    الحدث الملزم :

]٢٨[ 
Obligation event  
 

حـدث مسـتقبلى غـير مؤكد يتم تغطيته بموجب عقد التأمين و ينتج عنه مخاطر                

 .تأمين

 لمؤمن ضده الحدث ا :

]٣٧[    
Insured event       

 
 

    الحصاد : .هو فصل اإلنتاج عن األصل الحيوي أو إيقاف حياة األصل الحيوي 

]٣٥[ 
Harvest  
 
 

 حق الملكية : .هو حق أصحاب المنشأة المتبقى فى األصول بعد طرح كافة اإللتزامات

 ] اإلطار   [
Equity 
 
 
 

و الخسائر و من صافى أصول المنشأة التابعة التى         هـى ذلك الجزء من األرباح أ      

تعزى لحصص حقوق الملكية التى ال تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر أو غير             

 .مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة 

 حقوق األقلية  :

] ٢٩[  ]١٧[ 
Minority interest  
 
 
 

 الحكومية و الجهات المماثلة المحلية أو       يقصـد بها الوزارات والمصالح والهيئات     

 .الدولية 

 الحكومة   :

]١٢[ 
Government  

 الحياد : .خلو المعلومات فى القوائم المالية من التحيز
 
 ] اإلطار [

Neutrality  
 
 
 

 خسارة اضمحالل القيمة   : .هى الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل عن المبلغ المتوقع إسترداده منه

]٢٣[ 
Impairment loss 
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هى نقصان فى المنافع االقتصادية و ال تختلف فى طبيعتها عن المصروفات 

 .األخرى 

 الخسائر :
 ] اإلطار [

Losses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هو االنخفاض في نصيب السهم في األرباح أو الزيادة في نصيب السهم من 

 تم تحويلها وأن الخسارة والناتجة عن افتراض أن األدوات القابلة للتحويل قد

قد تم استخدامها وأن األسهم المحتملة قد تم إصدارها ) الشراء/ البيع (خيارات 

 . مع تحقق الشروط الخاصة بها

 

 الخفض    :
]٢٢[ 

Dilution  

خـيار جديد لالكتتاب في األسهم يتم منحه عندما يتم استخدام األسهم الستيفاء سعر              
 .األسهمالممارسة في خيار سابق لالكتتاب في 

 
 
 
 

  خيار إعادة اإلصدار  :

]٣٩[ 
Reload option  

 

هـو عقـد يمنح حامل السهم الحق، مع عدم إلزامه، في االكتتاب في أسهم المنشأة                
 .بسعر ثابت أو قابل للتحديد لمدة زمنية معينة

  خيار االكتتاب في األسهم   :
 
 
]٣٩[ 

Share option  

 

 

بيع األسهم العادية بسعر محدد خالل فترة هي عقود تعطى لحامليها الحق في 

 .محددة

 خيارات البيع لألسهم العادية  :
]٢٢[ 

Put options on ordinary shares  
ى     : .هى أدوات مالية تعطى لحاملها الحق فى شراء أسهم عادية ا ف تعهدات ومـ يارات وال الخ

 :   حكمـها 
]٢٢[ 

Options , warrants and their 
equivalents  
 
 

 أو القوة الشرائية    - مثل األموال المستثمرة     –بموجب المفهوم المالى لرأس المال      

و تتبنى أغلب المنشآت    . المستثمرة هو صافى األصول أو حقوق الملكية فى المنشأة        

 .المفهوم المالى لرأس المال 

  مثل القدرة التشغيية هو الطاقة اإلنتاجية      –و بموجب المفهوم المادى لرأس المال       

 . فى وحدات اإلنتاج اليومية – على سبيل المثال –للمنشأة المتمثلة 

 رأس المال  :

 ]اإلطار[
Capital  
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شامالً تسويات الحفاظ على رأس المال      ( هو المبلغ المتبقى بعد طرح المصروفات       

و أى مبلغ فوق ذلك المطلوب للحفاظ على        . من الدخل   ) عندما يكون ذلك مناسباً   

 .ال فى بداية الفترة رأس الم
 
 

 الربح :

 ] اإلطار [
Profit 
 
 

هو بند مستقل فى صلب قائمة الدخل يتضمن جميع بنود اإليراد و المصروفات               

 .المعترف بها خالل الفترة ما لم يكن هناك معيار يتطلب عكس ذلك 

 ربح أو خسارة الفترة :

] ١ [ 
Profit or loss for the period 
 
 
 

 المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات داخلة أو           هو الزيادة فى  

زيادات فى األصول أو نقصان فى االلتزامات مما ينشأ عنها زيادة فى حق الملكية              

 .عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة 

 الدخل :

 ] اإلطار  [
Income  
 
 
 
 

يز التشغيل و بين تحققها نقداً أو فى        هى الفترة بين إقتناء المواد التى دخلت فى ح        

 .شكل أداة يمكن تحويلها إلى نقدية 

 دورة التشغيل :

] ١ [ 
Operation cycle  
 
 
 

 .هو ربح أو خسارة الفترة قبل خصم عبء الضرائب
 

  الربح أو الخسارة المحاسبية   :

]٢٤[ 
Accounting profit or  loss 
 
 
 
 

طبقاً للتشريع الضريبى و القواعد التى تضعها        الفترة المحدد     ) خسارة(هو ربح   

 .على أساسه ضرائب الدخل ) تسترد(اإلدارة الضريبية و الذى تسدد 
 

ــربح الضــريبى  : ــارة (ال الخس

  )   الضريبية

]٢٤[ 
Taxable profit (tax loss) 
 
 

 رسملة : .االعتراف بتكلفة كجزء من تكلفة أصل 

]١٤[ 
Capitalization  
 
 
 
 

   سعر اإلقفال : .لصرف المحدد فى تاريخ الميزانية هو سعر ا

]١٣[ 
Closing rate 
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  سعر الصرف : .هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين

]١٣[ 
Exchange rate 
 
 

  الفورى سعر الصرف : .سعر الصرف للتسليم الفورىهو 

]١٣[ 
Spot exchange rate  
 
 
 

خيارات الجديدة لالكتتاب في األسهم عند      السـمة التي تنص على تقديم منحة من ال        
 .استخدام آسهم فى استيفاء سعر ممارسة الحق فى خيار اكتتاب فى أسهم سابقة 

 
 

  سمة إعادة اإلصدار  :

]٣٩[ 
Reload feature  

  :  هى السوق التى تتوفر فيها الشروط التالية

 .أن تتماثل البنود التى يتم التعامل فيها فى السوق  )أ  ( 

أن يتواجد عادة مشترين وبائعين لديهم الرغبة فى التعامل  فى أى وقت              )  ب( و

 . وبشكل طبيعي

 . األسعار متاحة للعامة  )ج( و
 
 

    السوق النشطة :

]٣٥[  ]٣١[  ]٢٣[ 
Active market 

هـى المـبادئ و األسس و القواعد  والممارسات التى تقوم المنشأة بتطبيقها عند               

 .ائم المالية إعداد و عرض القو

 السياسات المحاسبية   :

]٣٣[ ]٥[ 
Accounting policies  

هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على            

 .منافع من أنشطتها 

 السيطرة   :

]٢٩[ ]٢٧[ ]١٨[ ]١٧[ ]١٥[ 
Control  
 

و توجد  . إقتصادىهـى مشـاركة بموجـب اتفـاق تعاقدي للسيطرة على نشاط             

السـيطرة المشـتركة فقـط عندما تتطلب القرارات التشغيلية و القرارات المالية             

األطراف الذين  ( اإلسـتراتيجية المرتـبطة بالنشاط موافقة باإلجماع من الشركاء          

 ) .يشاركون فى السيطرة 
 
 

 السيطرة المشتركة   :

]٢٧[  ]١٨[  ]١٥[ 
Joint control  

ى المستقبل القريب بعد األخذ فى االعتبار االلتزامات المالية         هـى توفـر النقدية ف     

 .خالل هذه الفترة 

 السيولة  :

 ] اإلطار [
Liquidity  
 
 
 

هـو شراء أو بيع أصل مالى طبقاً لعقد تتطلب شروطه تسليم األصل خالل إطار                  أو بيع بالطريقة المعتادة شراء :
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  ]٢٦[ .زمنى يتم تحديده من خالل أسواق المال المعنية بصورة رسمية أو عرفية 
Regular way purchase or sale 
 
 
  

الشـرط الـذي يعتمد عليه سعر الممارسة، أو استحقاق أو إمكانية ممارسة أدوات              
حقـوق الملكـية والـذي يتصـل بسعر السوق ألدوات حقوق ملكية المنشأة، مثل               

زيادة لخيار االكتتاب   الحصـول على سعر سهم معين أو مبلغ معين لفرق القيمة بال           
في أسهم، أو تحقيق هدف معين قائم على سعر السوق ألدوات حقوق ملكية المنشأة              

 .المتصلة بمؤشر ألسعار السوق ألدوات حقوق ملكية المنشآت األخرى
 
 

 شرط السوق  :

]٣٩[ 
Market condition  

عيد التأمين  م( الطرف الذى يلتزم بموجب عقد إعادة التأمين بتعويض المؤمن عليه           

 .فى عقد إعادة التأمين فى حالة وقوع حدث مؤمن ضده) الصادر

 شركة إعادة التأمين    :

]٣٧[    
Reinsurer   
 
 
 
 

وهى تشمل  ) الشركة القابضة   ( هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى          

 .شركات األفراد أيضاً

 الشركة التابعة   :

]١٨[  ]١٧[ 
Subsidiary 
 
 

يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر و لكنها ليست شركة تابعة كما أنها            هـى شـركة     

 .ليست حصة فى مشروع مشترك للمستثمر و تتضمن أيضاً شركات األفراد

 الشركة الشقيقة   :

]١٨[ 
Associate  
 

 الشركة القابضة    : .هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو أكثر 

]١٧[ 
Parent  
 
 

 يجب استيفاؤها حتى يصبح الطرف اآلخر مستحقًا الستالم األموال          الشـروط التي  
 أو أدوات حقوق الملكية في المنشأة، بموجب عقد         - وغيرها من األصول     -النقدية  

وتضم شروط االستحقاق شروط الخدمة التي      . قائم على مدفوعات مبينة على أسهم     
تضم شروط األداء التي    تقتضي أن يقوم الطرف اآلخر بإتمام مدة خدمة معينة، كما           

على سبيل المثال زيادة محددة في أرباح المنشأة        (تتطلب استيفاء أهداف أداء محددة      
 ).عبر مدة زمنية معينة

 
 
 

 شروط االستحقاق   :
]٣٩[ 

Vesting conditions  

حـق تعـاقدى فى الحصول على مزايا إضافية كعنصر متمم للمزايا المضمونة و              

 : التى 

 شكل المشاركة االختيارية  :

]٣٧[      
Discretionary Participation feature  
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 . جزءاً كبيراً من إجمالى المزايا التعاقديةيحتمل أن تشكل  )أ(

 . يحدد قيمتها و توقيت صرفها بموجب العقد بناء على تقدير المصدر ) ب(و 

 :تبنى من الناحية التعاقدية على) ج( و 

 .أداء مجموعة بعينها من العقود أو نوع محدد من العقود )١(

ى مجموعة معينة من    أو غير المحققة عل   / عوائـد االسـتثمار المحققة و       ) ٢( أو  

 .اًألصول التى يحتفظ بها المصدر

األرباح أو الخسائر الخاصة بالشركة أو الصندوق أو أية منِشأة أخرى تقوم            ) ٣(أو  

 .بإصدار العقد 
 
 

  

اشئة عن األصول التى ال يمكن تحديدها و         الن ةهـى المـنافع االقتصادية المستقبلي     

 .االعتراف بها بشكل منفرد كل على حدة

 الشهرة    :

]٢٩[ 
Goodwill 
 
 

  صاحب الحصة   : .هو طرف فى المشروع المشترك ولديه سيطرة مشتركة على المشروع المشترك 
]٢٧[ 

Venturer 
 
  

الكيان فى أصول    نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى صا           قيمة هو

 .األجنبى

كيان أجنبى صافى االستثمار فى  :

]١٣[ 
Net investment in a foreign operation 
 
 

هي القيمة الحالية االكتوارية للمزايا المتعهد بها باإلضافة إلى الفرق بين أصول             

 . والتزامات نظام المزايا هذا

صـافى األصول المتاحة لمزايا      :

 التقاعد 

]٢١[ 
Net assets available for benefit 
 
  

هـو السعر التقديرى للبيع من خالل النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية لإلتمام             

 .وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع

 صافى القيمة البيعية   :

]٢[ 
Net realisable value  

 
 

نشأة عن تطبيقه بعد القيام بكل يعتـبر المطلـوب صـعب التطبيق عندما تعجز الم    

 .المجهودات المعقولة لتطبيقه 

 صعوبة التطبيق   :

]٥[ ]١[ 
Impracticable  
 
 
 

هـى منشـأة ال يمـتلكها مستثمرون على سبيل المثال ، شركة تأمين مشتركة أو                

صـندوق اسـتثمار يقدم تكاليف أقل أو مزايا اقتصادية أخرى مباشرة و بالتناسب              

 صناديق االستثمار   :

]٢٩[ 
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 Mutual Entity .لتأمين أو المشاركين فيها لحملة وثائق ا
 
 
 

المرتبطة بصافى الربح الضريبى     ) االسترداد(هى قيمة الضرائب المستحقة السداد      

 .للفترة) الخسارة الضريبية(

 الضريبة الجارية   :

]٢٤[ 
Current tax 
 
 
 

ار فترات أو مواسم عديدة فى ظل       هى اإلنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط على مد       

الظروف العادية مع األخذ فى االعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة            

 . المخطط لها مسبقاً

 الطاقة العادية لإلنتاج :

] ٢ [ 
Normal capacity of production 
facilities  
 
 
 
 

 : يعتبر الطرف ذو عالقة بالمنشأة إذا

 :  بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثركان الطرف ) أ (

ويتضمن (يسيطر، أو تحت سيطرة، أو تحت سيطرة مشتركة للمنشأة            )١(

 ).هذا الشركة القابضة، الشركات التابعة، الشركات الشقيقة والزميلة

 . له نصيب فى المنشأة مما يعطيه حق التأثير الهام على المنشأة )  ٢(  أو 

 .  له سيطرة مشتركة على المنشأة)٣(  أو 

كان شركة شقيقة للمنشأة كما تم تعريفه فى معيار المحاسبة المصرى رقم            )  ب(أو

 ".االستثمارات فى الشركات الشقيقة)  " ١٨(

أنظر معيار  (كان مشروعاً مشتركاً والمنشأة شريك فى هذا المشروع           ) ج(أو

فى المشروعات  الخاص بحصص الملكية    ) ٢٧(المحاسبة المصرى رقم    

 ).المشتركة

 .كان عضواً أساسياً فى اإلدارة العليا سواء للمنشأة أو شركتها القابضة)  د(أو

 ).د(و ) أ(كان عضواً قريباً لعائلة شخص تم ذكره فى) هـ(أو

كان منشأة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام ألشخاص            ) و(أو

ملكونه من قوة تصويت هامة بطريقة مباشرة       أعاله بما ي  ) هـ/د(من الفقرة   

 .أو غير مباشرة

كان نظاماً مستقالً عن المنشأة لمزايا ومعاشات التقاعد لصالح العاملين فى            ) ز(أو

 .المنشآت أو أى منشأة لها عالقة بالمنشأة

 الطرف ذو العالقة  :
]١٥[ 

Related party 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و يعترف المستثمر   .  يتم بناء عليها إثبات االستثمار بالتكلفة     هـي طريقة محاسبية       طريقة التكلفة   :
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بإيـرادات االسـتثمار فقـط في حدود ما يستلمه المستثمر من توزيعات األرباح               

المحققـة للشـركة المسـتثمر فيها بعد تاريخ االقتناء و تعتبر التوزيعات المستلمة              

يتم االعتراف بها كتخفيض    بالـزيادة عن تلك األرباح بمثابة استرداد لالستثمار و          

 .لتكلفة االستثمار
 
 

]١٧[ 
Cost method  

يتم تحديد تكلفة كل بند طبقاً لطريقة المتوسط المرجح للتكلفة على أساس المتوسط             

المرجح لتكلفة البند فى بداية فترة ما و تكلفة الوحدات المشتراة أو المنتجة من نفس             

 .رة البند خالل نفس الفت

ويحسـب المتوسـط إما على أساس دورى أو كلما تم إستالم شحنة إضافية وذلك               

 .حسب ظروف المنشأة 
 
 

 طريقة المتوسط المرجح للتكلفة :

]٢ [ 
Weighted average cost formula  
 
 
 

هـى طـريقة محاسـبية يتم بناء عليها االعتراف بالحصة عند اقتنائها فى المنشأة              

تركة بتكلفة االقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغير يطرأ           الخاضعة للسيطرة المش  

وتظهر قائمة الدخل نصيب    . علـى حصـة المشـارك فى صافى أصول المنشأة           

 .صاحب الحصة فى نتائج أعمال المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة 
 
 
 

  طريقة حقوق الملكية   :
]٢٧[ 

Equity method  

 بتكلفة  – عند اقتنائه    – عليها االعتراف باالستثمار     هـى طريقة محاسبية يتم بناء     

االقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ على نصيب المستثمر فى صافى              

أصـول الشـركة المستثمر فيها ، وتظهر قائمة الدخل نصيب المستثمر فى نتائج              

 .أعمال الشركة المستثمر فيها 
 

 طريقة حقوق الملكية  :

]١٨[ 
Equity method  

 :هى طريقة يتم بموجبها تعديل صافى الربح أو الخسارة باآلثار المتعلقة باآلتى 

التغيـيرات الـتى حدثت أثناء الفترة فى المخزون و حسابات مدينو و دائنو                )أ(

 .التشغيل 

البنود غير النقدية مثل اإلهالك و المخصصات و الضرائب المؤجلة و أرباح              )ب(

غير المحققة و أرباح الشركات غير الموزعة  و خسـائر العمـالت األجنبية       

 .و حقوق األقلية 

جميع البنود األخرى التى يكون أثرها النقدى متعلقاً بالتدفقات النقدية ألنشطة           ) ج(

 .االستثمار أو التمويل 
 

الطـريقة غير المباشرة لعرض      :

الـتدفقات الـنقدية من أنشطة      

 التشغيل

]٤ [ 
Indirect method of reporting cash 
flows from operating activities  
 
 
 

أو مجموعة من   (هى طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالى أو التزام مالى           

و توزيع مصروف الفوائد أو إيراد الفوائد       ) األصـول المالية أو االلتزامات المالية     

 .على مدار عمر األصل أو االلتزام المالى 
 
 

   ية طريقة الفائدة الفعل :
]٢٦[ 

Effective interest method  
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و فى  .هى االعتراف بتحقق اإليراد و المصروف باإلشارة إلى مستوى إتمام العقد            
ظـل هذه الطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل               

ات و  الوصـول إلـى مسـتوى اإلتمـام الحالى ، و التى ينتج عنها إظهار اإليراد               
 .المصروفات و األرباح التى تحققت من هذا الجزء المستكمل من العمل

 

 طريقة نسبة االتمام :

] ٨ [ 

Percentage of  completion method 
 
 

هـى طريقة تقييم اكتوارى ترى أن كل فترة خدمة تتسبب فى نشوء وحدة إضافية               
 .لتزام النهائى من الميزة المستحقة و تقيس كل وحدة بشكل منفصل لتكوين اال

 طريقة وحدة االئتمان المتوقعة :

] ٣٨ [ 

Projected unit credit method 

 

 

يعتبر هؤالء األفراد عاملين    ) أ(األفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة و إما         
أو يعملون لدى المنشأة بناء على توجيهاتها       ) ب(ألغـراض قانونـية أو ضريبية،       

) ج(كانوا عاملين لديها ألغراض قانونية أو ضريبية، أو         بـذات الطـريقة كما لو       
الخدمـات المقدمـة تكـون مماثلة لتلك التي يقدمها العاملون، أي أن يكون ألولئك               
األشخاص السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في وإدارة أنشطة المنشأة،          

 .بما في ذلك المديرين غير التنفيذيين
 
 

  ممن يقدمون العاملون وغيرهم :
 خدمات مماثلة  

]٣٩[ 
Employees and others providing 

similar services  

هـو الفـائدة و أربـاح األسـهم و اإليرادات األخرى المتولدة من أصول النظام                

باإلضـافة إلـى األربـاح أو الخسائر المحققة أو غير المحققة من أصول النظام               

ظام  و مخصوماً منها كذلك أية ضريبة        مخصـوماً مـنها أيـة تكاليف إلدارة الن        

 .مستحقة الدفع من قبل النظام نفسه 
 
 

 العائد على أصول النظام   :

]٣٨[ 
The return on plan assets 

هو القيمة اإلجمالية التى تدخل فى تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة والمتعلقة               

 .بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة

الضــرائب (العــبء الضــريبى  :

 ) المستردة

]٢٤[ 
Tax expense ( tax income) 
 
 

هـى عقـارات محـتفظ بهـا من المالك لالستخدام فى اإلنتاج أو توريد البضائع                

 .والخدمات أو لألغراض اإلدارية

العقــارات المشــغولة بمعــرفة  :

 المـالك   

]٣٤[ 
Owner – occupied property  
 
 

له آثار اقتصادية واضحة ويكون لألطراف هـو اتفـاق بين طرفين أو أكثر يكون    

 لتجنب تلك اآلثار حيث يكون ذلك       – أو ال يكون لهم اختيار بالمرة        –اختيار ضئيل   

االتفـاق نـافذاً بحكم القانون ، وعليه فإن العقود و األدوات المالية يمكن أن تأخذ                

 .صوراً متعددة و ال يتحتم أن تكون مكتوبة 

 عقد :

] ٢٥ [ 
Contract 



 قائمة تعريف مصطلحات

 معايير المحاسبة المصرية

م.ت.ق - 29    

 
 

هـو عقـد تم إبرامه خصيصاً إلنشاء أصل أو مجموعة من األصول التى ترتبط               

ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو              

 . الغرض أو االستخدام النهائي لها
 
 

 عقد اإلنشاءات    :

]٨[ 
Construction contract  

خطر تأمينى كبير من طرف   )  التأمين شركة( عقـد يقـبل بموجبه أحد األطراف        

باالتفاق على تعويض حامل الوثيقة فى حالة وقوع حدث         ) حـامل وثيقة  ( آخـر   

 .يؤثر سلباً على حامل الوثيقة) الحدث المؤمن ضده( مستقبلى معين غير مؤكد 
 
 

 عقد التأمين  :

]٣٧[         
Insurance contract  

 عقد التأمين المباشر   : . تأمينعقد التأمين الذى ال يكون عقد إعادة

]٣٧[       
Direct insurance contract   
 
 

لتعويض شركة  ) شركة إعادة التأمين  ( عقـد تأمين تصدره إحدى شركات التأمين        

عن الخسائر الناجمة عن عقد واحد أو أكثر        ) معيد التأمين الصادر  ( تأميـن أخرى    

 ).معيد التأمين الصادر( من عليها من العقود التى أصدرتها شركة التأمين المؤ
 
 

 عقد إعادة التأمين   :

]٣٧[     
Reinsurance contract  

     
 

 هو عقد اإلنشاءات الذى يقوم بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو 

 .المعرفة بالعقد باإلضافة الى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد

  زائد نسبة   عقد بالتكلفة :

]٨[ 
Cost plus contract  
 
 
 

للدخول في معاملة ) بما في ذلك العامل(اتفـاق يتم إبرامه بين المنشأة وطرف آخر     
قائمـة علـى مدفوعات مبنية على أسهم تمنح الطرف اآلخر الحق في تلقي أموال               
نقديـة أو أصول أخرى من أصول المنشأة نظير مبالغ تقوم على أساس سعر أسهم               

لمنشـأة أو غـيرها من أدوات حقوق الملكية في المنشأة، أو تمنح الطرف اآلخر               ا
الحق في استالم أدوات حقوق ملكية في المنشأة شريطة استيفاء شروط االستحقاق،            

 .إن وجدت
 
 
 

عقـد قائم على مدفوعات مبنية       :

  على أسهم  

]٣٩[ 
Share – based payment arrangement  

ذى يوافق فيه المقاول على سعر محدد للعقد ككل أو على           هـو عقـد اإلنشاءات ال     

سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن              

 . فى بعض مواده الحق فى زيادة األسعار بنسبة معينة
 
 

 العقد محدد السعر    :

]٨[ 
Fixed price contract  
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ي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزامات العقد أكبر        هو العقد الذي تكون فيه التكاليف الت      

 .من المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من هذا العقد

    العقد المحمل بخسارة :

]٢٨[ 
Onerous contract 
 
 
 

 :هو إما أن يكون 

 .الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل  )أ(

ات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول      عدد وحدات اإلنتاج أو عدد وحد     ) ب(أو    

 .عليها من ذلك األصل 
 
 

 العمر اإلنتاجى المقدر   :

]٣١[  ]١٠[ 
Useful life 

   العملة األجنبية : .التعامل للمنشأةهى أى عملة أخرى بخالف عملة 

]١٣[ 
Foreign currency  

اسية التى تمارس فيها     التى يتم استخدامها داخل  البيئة االقتصادية األس        عملةالهى  

 .المنشأة أنشطتها

 عملة التعامل  :

]١٣[ 
Functional currency  
 
 

 العرض عملة  : . القوائم المالية للمنشأةتعرض بهاهى العملة التى 

]١٣[ 
Presentation currency 
  
 

 التى تعرض قوائمها    هى منشأة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع للمنشأة          

 التى  بلدالبخالف  أو بعملة أخرى    والتى تقع أو تباشر أنشطتها فى بلد آخر         ية،  المال

 . المنشأة التى تعرض قوائمها الماليةتقع فيها أو العملة التى تستخدمها
 
 

 )كيان أجنبى (يات األجنبيةلالعم :

]١٣[ 
Foreign operation 

 

محتفظ به لغرض   حـد عناصر المنشأة يكون إما قد تم التصرف فيه أو تصنيفه ك            أ

 :البيع و 

 .يمثل خطاً تجارياً كبيراً مستقالً أو منطقة جغرافية للعمليات  )أ(

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

 .أو منطقة جغرافية للعمليات 

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

 رة    العمليات غير المستم :

]٣٢[  

Discontinued operation  

العملـيات و الـتدفقات النقدية التى يمكن تمييزها بوضوح ، من الناحية التشغيلية  

 .و ألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة

 عنصر المنشأة           :

]٣٢[ 
Component of an entity 
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النص عليه فى العقد الذى يحتوى على شكل        الـتزام بسـداد المزايا المضمونة يتم        

 .المشاركة االختيارية 

 العنصر المضمون           :

]٣٧[ 
Guaranteed element  
  
 

الفـترة التـي يـتم خاللها استيفاء كافة شروط االستحقاق الخاصة بعقد قائم على               
 .مدفوعات مبنية على أسهم

  فترة االستحقاق   :
 
]٣٩[ 

Vesting period 

 
   الفترة الدورية : .ى الفترة التى تصدر فيها  قوائم مالية دورية عن فترة أقل من سنة مالية كاملةه

]٣٠[ 
Interim period 

  ما إلى عملة أخرى     عملة من الوحدات    معين من  الفرق الناشئ عن ترجمة عدد     هو

 .بأسعار صرف مختلفة

    فرق سعر الصرف :

]١٣[ 
Exchange difference  
 
 
 
 

سواء بشروط أو بدون    (فـرق بين القيمة العادلة لألسهم التي يحق للطرف اآلخر           ال
الذي سوف يلتزم الطرف ) إن وجد(أن يكتتـب فيها أو يستلمها، والسعر      ) شـروط 

على سبيل المثال عند وجود خيار االكتتاب في        . اآلخـر بسـداده نظير تلك األسهم      
 .٥لغ فرق القيمة بالزيادة  ، يب٢٠ ،و قيمته العادلة ١٥سهم بسعر ممارسة 

 
 

  فرق القيمة بالزيادة   :

]٣٩[ 
Intrinsic value 

هى الفروق بين القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات فى الميزانية واألساس              

 : الضريبى لهذه األصول أو االلتزامات ، و تتمثل الفروق المؤقتة إما فى 

مؤقتة التى سوف يترتب    و هى الفروق ال   : فروق مؤقتة خاضعة للضريبة     )أ(

الخسارة (عليها أرباح خاضعة للضريبة  عند تحديد الربح الضريبى              

فى الفترات المستقبلية وذلك عندما يتم استرداد أو تسوية            ) الضريبية

 . القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام 

وهى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها        : فروق مؤقتة قابلة للخصم   ) ب(أو  

فى الفترات  ) الخسارة الضريبية (خصومات تخفض مقدار الربح الضريبى       

المستقبلية وذلك عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو               

 .االلتزام
 
 

 الفروق المؤقتة   :

]٢٤[ 
Temporary differences 
 

 الفصل    : . مستقلة المعالجة المحاسبية لمحتويات عقد ما كما لو كانت هى ذاتها تشكل عقوداً

]٣٧[         
Unbundled  
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هـى درجة إلغاء أو تعويض أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند               

تمـت تغطية مخاطره من خالل التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة              

 .تغطية المخاطر
 
 

 

   فعالية تغطية المخاطر :
]٢٦[ 

Hedge effectiveness 

 فئة أصول : .هى مجموعة من األصول ذات طبيعة و إستخدام متشابه فى عمليات المنشأة 

]٣١[  ]٢٣[  ]١٠[ 
Class of assets 
 

أن المعلومات المتاحة فى القوائم المالية له صفة قابليتها للفهم بمعرفة المستخدمين  

نشاطات االقتصادية  الذيـن لديهـم مسـتوى معقـول من المعرفة باألعمال و ال            

 .و المحاسبية كما أن لديهم الرغبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية 
 

 القابلية للفهم :

 ]  اإلطار  [
Understandability  
 
 
 

 القدرة على السداد : .هى توفر النقدية فى المدى الطويل لمواجهة االلتزامات المالية عندما تحل 

 ] اإلطار [
Solvency 
 

هى القروض التى يتعهد فيها المقرض بالتنازل عن استردادها تحت ظروف معينة   القروض القابلة للتنازل عنها    :
]١٢[ 

Forgivable loans  
 
 

هـى أصـول مالـية غير مشتقة ذات تاريخ  سداد محدد أو قابل للتحديد و غير                  

 :متداولة فى سوق نشط فيما عدا 

 المنشأة بيعها فوراً أو فى مدى زمنى قصير ، و التى تم             األصول التى تنوى    )أ(

تبويـبها فـى هذه الحالة كأصول محتفظ بها ألغراض المتاجرة ، و التى تم               

 .االعتراف بها أولياً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 .األصول التى بوبتها المنشأة على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها   )ب(

األصـول الـتى لن يستطيع حاملها بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره              )ج(

األصـلى فـيها  ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية و التى سيتم              

 .تبويبها كأصول متاحة للبيع 

وال تـبوب كقروض أو مديونيات تلك االستثمارات التى تم اقتناؤها فى مجموعة             

مثل االستثمارات فى إصدارات صندوق     ( نيات  أصـول  ليسـت إقراضاً أو مديو       

 ) .استثمار أو ما شابهه
 
 

  القروض و المديونيات   :
]٢٦[ 

Loans and receivables   

هو عنصر قابل للتمييز في المنشأة ويشارك في تقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة              

صر التي  اقتصادية محددة، ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالعنا         

   قطاع جغرافي :

]٣٣[ 
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وتتضمن العوامل التي تؤخذ في االعتبار عن        . تعمل في بيئات اقتصادية أخرى    

 :تحديد القطاع الجغرافي ما يلي

 .تشابه الظروف السياسية واالقتصادية  )أ(

 .العالقة بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة) ب(و

 .تقارب العمليات) ج(و

 .ات في منطقة محددةالمخاطر الخاصة المرتبطة بالعملي) د(و

 .قواعد الرقابة على النقد) هـ(و

 .مخاطر العملة األساسية) و(        و 

Geographical segment  

هو قطاع نشاط أو قطاع جغرافي محدد طبقاً للتعريفات السابقة و يلزم اإلفصاح              

 .عن المعلومات القطاعية الخاصة به طبقاً لهذا المعيار

 القطاع المطلوب التقرير عنه  :

]٣٣[ 
Reportable Segment 
 
 
 

هو عنصر قابل للتمييز في المنشأة ويشارك في تقديم منتج أو خدمة منفردة أو                

مجموعة من الخدمات أو المنتجات المرتبطة ببعضها البعض و التى تخضع              

 .لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التى تخضع لها  قطاعات األنشطة األخرى             

 تحديد ما إذا كانت المنتجات       دوتتضمن العوامل التي تؤخذ في االعتبار عن        

 :والخدمات ترتبط ببعضها البض ما يلي

 .طبيعة المنتجات أو الخدمات  )أ(

 .طبيعة عمليات اإلنتاج) ب(و

 .نوعية أو فئة مستهلك المنتجات أو الخدمات ) ج(و

 .خدماتاألساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم ال) د(و

إن أمكن طبيعة البيئة التنظيمية والرقابية ، على سبيل المثال بنوك           ) هـ(و

 .أم تأمين أم مرافق عامة
 
 

   قطاع نشاط  :

]٣٣[ 
Business segment  

 :تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية 

 .الميزانية  )أ(

 .قائمة الدخل)   ب(و 

 .الملكيةقائمة التغيرات فى حقوق )   ج(و 

 . قائمة التدفقات النقدية )   د(و 

ـ (و اإليضـاحات المـتممة متضمنة ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية وأية          ) هـ

 .مذكرات إيضاحية أخرى 
 
 

 القوائم المالية :

 ]١ [ ]اإلطار [
Financial statements 
 
 
  

 اقتصادية  هـي تلـك القوائـم المالية لمجموعة و التي يتم عرضها و كأنها لمنِشأة              

 .واحدة
 القوائم المالية المجمعة  :

]١٨[ ]١٧[ 
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Consolidated financial statements  
 
 
 

هـي تلك القوائم المالية التي تقوم بعرضها الشركة القابضة المستثمرة فى شركة             

شـقيقة أو المشـاركة فـى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة تتم فيها المحاسبة عن               

حصة المباشرة في الملكية و ليس على أساس نتائج         االسـتثمارات علـى أساس ال     

 .األعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها

 القوائم المالية المستقلة   :

]٢٧[  ]١٨[  ]١٧[ 
Separate financial statements 

كما (تعـنى القوائـم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية             

، أو مجموعة   ) عرض القوائم المالية  ) ١(اسـبة المصرى رقم     ورد بمعـيار المح   

 .للفترة الدورية) كما ورد بهذا المعيار(مختصرة من القوائم المالية 
 
 

  القوائم المالية الدورية :

]٣٠[ 
Interim financial report  

ر هو عملية تحيد القيمة النقدية للعناصر التى سيعترف بها فى القوائم المالية و تظه             

 .بها فى الميزانية و قائمة الدخل 

 القياس :

 ]  اإلطار  [
Measurement  
 
 
 

 حدوثها من أي أصل أو وحدة       عهى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق      

 . مولدة للنقد

 القيمة االستخدامية  :

]٣١[ 
Value in use  
 
 

عليه فى الوقت الحاضر مقابل     مـبلغ النقدية أو ما فى حكمها الذى يمكن الحصول           

 .بيع األصل بالطريقة العادية 

 القيمة االستردادية  :

 ]اإلطار[
Realizable value 
 
 
 
 
 

   االسترداديةالقيمة  : .هى صافى القيمة البيعية لألصل أو قيمته فى االستخدام أيهما أكبر 

]٣٢[  ]١٠[ 
Recoverable amount  
 
 

القـيمة االسـتردادية لألصل أو       : .كاليف البيع أو قيمته االستخدامية  أيهما أكبر هى قيمته العادلة ناقصاً ت

 للوحدة المولدة للنقد  

]٣١[ 
Recoverable amount of an asset or 
cash –generating unit  
 
 

هى القيمة المتفق عليها فى العقد ، والتى يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر مقابل              

 .خدام األصل المؤجر تأجيراً تمويلياًالحق فى إست

 القيمة اإليجارية   :

]٢٠[ 
Lease payment 
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هـى القيمة العادلة لألصل فى تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها أى مجمع إهالك              

 .الحق و أية خسارة مجمعة الحقة ناتجة عن االضمحالل فى القيمة 

 قيمة إعادة تقييم أصل :

] ١٠[ 
Revalued amount of an asset 
 
 
 
 
 

حالياً نتيجة التخلص من األصل لو كان       هـى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها        

بعد خصم تكاليف   بحالـته المتوقع أن يكون عليها فى نهاية عمره اإلنتاجي المقدر              

 .التخلص منه
 
 

  القيمة التخريدية  :

]١٠[  
Residual value  

قدية المتوقع الحصول عليها من االستخدام المستمر       هـى القيمة الحالية للتدفقات الن     

لألصل ومن تخريده فى نهاية عمره اإلنتاجى المقدر أو من المتوقع أن تتكبده عند              

  .تسوية التزام

القـيمة الـتى تحددها المنشأة       :

 لألصـل  

]٢٣[  ]١٠[ 
Entity – specific value  

 
 

النقدية المستقبلية المتوقعة ضمن    هى القيمة الحالية المخصومة لصافى التدفقات        

 .النشاط العادى للمنشأة 

 القيمة الحالية :

 ] اإلطار   [
Present value 
 
 
 

هي القيم الحالية للمبالغ المتوقع سدادها بواسطة نظام مزايا التقاعد للعاملين              

 .الحاليين والسابقين عن خدمات أديت بالفعل

القيمة الحالية االكتوارية للمزايا     :

 المتعهد بها 

]٢١[ 
Actuarial present value of promised 
retirement benefits  
 

هى القيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة المطلوبة لتسوية االلتزام الناجم عن           

 .خدمة العامل فى الفترات الحالية و السابقة بدون خصم أية أصول للنظام

ا القـيمة الحالـية اللتزام المزاي      :

 المحددة   

]٣٨[ 
The present value of a defined 
benefit obligation  
 
 
 
 

  فى الميزانية بعد خصم مجمع اإلهالك       الثابت هـى القـيمة التى يظهر بها األصل       

 .قيمته فى خسائر االضمحالل ومجمع الخاص به

 :  القيمة الدفترية  :

]٣٥[  ]٣٤[  ]٣١[  ]١٠[ 
Carrying amount  
 
 

قيمة التى يظهر فيها األصل فى الميزانية بعد خصم مجمع االستهالك الخاص            هى ال 

 به ومجمع الخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة

 القيمة الدفترية   :

]٢٣[ 
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Carrying amount 
 
 
 
 

هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بين أطراف كل منهم 

 . بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة لديه الرغبة فى التبادل وعلى

 القيمة العادلة   :

]٢٥[ ]١٣[   ]١١[  ]٢[  ]

٣٤[  ]٣٢[  ]٢٩[  ]٢٦[  ]

٣٩[  ]٣٨[  ]٣٧[  ]٣٥[      
  Fair value   

 
 

هى القيمة التبادلية ألصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى              

  ٠الن بإرادة حرة بينة من الحقائق ويتعام

 القيمة العادلة لألصل   :

]٢٣[ ]١٢[ 
Fair value of an asset  
 
 

وهى المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل ما أو وحدات مولدة للنقد                 

مخصوماً منه تكاليف البيع فى عملية بين أطراف لديهم الرغبة فى التبادل و على               

 . حرةبينة من الحقائق  و يتعامالن بإرادة

القـيمة العادلـة ناقصاً تكاليف       :

 البيـع   

]٣١[   
Fair value less cost to sell  
 
 

 أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة فى القوائم المالية ناقصاً            الثابت هـى تكلفة األصل   

 .أو القيمة المتبقية له في نهاية عمره اإلنتاجى المقدرالقيمة التخريدية له 

   إلهالك القيمة القابلة ل :

]٣١[   ]١٠[ 
Depreciable amount  
 
 
 
 
 

هى تكلفة األصل ، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة مدرجة فى القوائم المالية ناقصاً               

 .القيمة المتبقية له 

 القيمة القابلة لالستهالك   :

]٢٣[ 
Depreciable amount  
 
 

اإلنتاجى لألصل بعد   هـى صـافى القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر            

خصم تكاليف التخلص منه إذا كان األصل فى العمر و الحالة المتوقعة له فى نهاية  

 .العمر اإلنتاجى له 
 

 القيمة المتبقية   :

]٢٣[ 
 
Residual value  

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تنشأ عن االستمرار فى            

 .و عن التصرف فيه فى نهاية عمره االنتاجى استخدام األصل أ

 قيمة المنفعة :

]٣٢[ 
Value in use 
 
   

هي االستثمارات قصيرة األجل وعالية السيولة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى              ما فى حكم النقدية    :
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 ]٤[ .مبالغ نقدية محددة ، والتي يكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئيالً
Cash equivalents  
 
 

هـو عدد األسهم القائمة أول الفترة بعد تعديلها باألسهم العادية التى تم إقتناؤها من               

أسهم الشركة كأسهم خزينة أو التى تم إعادة بيعها أو إصدارها خالل الفترة مرجحاً              

 .بعامل الوقت خالل تلك الفترة 

المتوسـط المرجح لعدد األسهم      :

 ةالعادية القائمة خالل الفتر

]٢٢ [ 
Weighted average number of 
ordinary shares outstanding during 
the period  
 
 
 
 

 متوقع    : .يعنى هذا المصطلح أن إمكانية وقوع الحدث أكبر من نسبة عدم وقوعه

]٣٢ [  ]٢٩[ 
Probable 
 
 

  المجموعة  : .هي الشركة القابضة و كل الشركات التابعة لها

]١٧[ 
Group  
 
 

    مجموعة  األصول الحيوية : .هى مجموعة من الحيوانات أو النباتات المتماثلة الحية 

]٣٥[ 
Group of biological assets 
 

مجموعـة األصـول المـزمع التصرف فيها بطريق البيع أو غير ذلك ،مجتمعة              

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

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

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

و تـم تخصـيص الشهرة لها طبقاً للشروط المنصوص عليها فى معيار المحاسبة              

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

 .المولدة للنقد
 

المجموعـة الجارى التخلـص     :

 منـها             

]٣٢[  
Disposal group 

هـى خطر تذبذب القيمة العادلة لألداة المالية أو تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية             

ائدة بخالف تلك الناتجة عن الخطر من سعر الف       ( منها بسبب تغيرات سعر السوق      

 ).أو الخطر من العملة 

 مخاطر األسعار األخرى :

] ٢٥[ ] ١٩[ 
Other price risk 
 
 

هـى خطر تسبب أحد أطراف أداة مالية فى خسارة مالية لطرف آخر نتيجة فشله               

 .فى تنفيذ تعهداته 

 مخاطر االئتمان :

]٢٥[ 
Credit risk 
 

امل الوثيقة إلى   التى تنتقل من ح   - بخـالف المخاطـر المالية       –هـى المخاطـر       مخاطر التأمين    :
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         ]٣٧[ .مصدرها
Insurance risk  
 

هـى خطر تذبذب القيمة العادية لألداة المالية أو تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية             

: و تتكون مخاطر السوق من ثالثـة مخاطر         . منها بسبب تغيرات سعر السوق      

 .ة و مخاطر األسعار األخرىهى مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائد
 
 

 مخاطر السوق :

]٢٥[ 
Market risk 
 
 
 

هـى خطـر تعرض المنشأة لصعوبات فى مواجهة تعهداتها المرتبطة بإلتزاماتها            

 .المالية 

 مخاطر السيولة :

]٢٥[ 
Liquidity risk 
 
 
 

بلية هى خطر تذبذب القيمة العادلة لألداة المالية أو تذبذب التدفقات النقدية المستق            

  .منها بسبب التغيرات فى أسعار العمالت األجنبية المستقبلية

 مخاطر العملة :

] ٢٥[ ] ١٩[ 
Currency risk 
 
 
 

معدل فائدة  : الخطـر الناشـئ عن تغير مستقبلى محتمل على واحد أو أكثر من              

محدد، أو سعر أداة مالية ، أو سعر سلعة ، أو سعر الصرف األجنبى ، أو جداول                 

 األسعار أو المعدالت ، أو التصنيف اإلئتمانى، أو مؤشر اإلئتمان أو            و مؤشـرات  

غـير ذلك من المتغيرات ، شريطة أنه فى حالة ما إذا كان المتغير غير مالى أال                 

 .يكون المتغير خاصاً بأى من طرفى العقد 
 

 المخاطر المالية   :

]٣٧[   
Financial risk 

 
     

ألداة المالية أو تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية       هـى خطر تذبذب القيمة العادلة ل      

 .منها بسبب التغيرات فى أسعار الفائدة بالسوق 

 مخاطر سعر الفائدة :

] ٢٥[ ] ١٩[ 
Interest rate risk  
 
 
 

 :هو أصل

 . محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادى للمنشأة  )أ(

 . فى مرحلة اإلنتاج ليصبح قابالً للبيع) ب(أو 

فى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل اإلنتاج أو فى  تقديم                ) ج(أو  

 .الخدمات
 
 

 المخزون   :

]٢[ 
Inventories  

   المخصص : .هو التزام غير محدد التوقيت وال المقدار

]٢٨[ 
Provision  

هـو العالقة ما بين األصول و االلتزامات وحقوق الملكية للمنشأة كما هى مدرجة              

 .ية بالميزان

 المركز المالى  :

 ]  اإلطار  [
Financial position  
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    المزايا بعد إنتهاء الخدمة : .المستحقة بعد إكمال فترة  الخدمة ) عدا مزايا إنهاء الخدمة ( هى مزايا العاملين 

]٣٨[ 
Post - employment  benefits  
 
 

تقاعد غير مشروط باستمرار    هي المزايا التي يكون حق اكتسابها طبقا لنظم ال         

 .خدمة العامل

 مزايا التقاعد المكتسبة  :

]٢١[ 
Vested benefits 
 
 

    مزايا العاملين : .هى كافة أشكال المقابل الذى تمنحه المنشأة مقابل الخدمة التى يقدمها العاملون

]٣٨[ 
Employee benefits  
 
 
 

 التى تصبح مستحقة بكاملها خالل      )عدا مزايا إنهاء الخدمة     ( هـى مزايا العاملين     

 . شهراً بعد نهاية الفترة التى يقوم خاللها العاملون بتقديم الخدمة ١٢

    مزايا العاملين قصيرة األجل :

]٣٨[ 
Short – term employee benefits  
 
 

التى ال  ) عدا مزايا ما بعد انتهاء الخدمة و مزايا إنهاء الخدمة         ( هى مزايا العاملين    

 شهراً بعد نهاية الفترة التى يقدم فيها العاملين ١٢ مسـتحقة بكاملها خالل    تصـبح 

 .خدماتهم 

مـزايا العاملين األخرى طويلة      :

 األجل   

]٣٨[ 
Other long – term employee benefits  

 مزايا العاملين المكتسبة   : هى مزايا العاملين غير المشروطة بأية عملية توظيف فى المستقبل 

]٣٨[ 
Vested employee benefits  
 

المدفوعات أو المزايا األخرى التى يكون لحامل الوثيقة أو مستثمر بعينه حق غير             

 .مشروط فيها ، مع عدم الخضوع ألية تحفظ تعاقدى لمصدر العقد

 المزايا المضمونة   :

]٣٧[         
Guaranteed benefits  
 
 
 
 

ا اقتصادية معينة إلى منشأة أو      هـي كـل إجـراء حكومـي يهدف إلى منح مزاي           

 .مجموعة من المنشآت طبقاً لمعايير معينة
 

 المساعدات الحكومية    :

]١٢[         
Government assistance 

هـو طـرف فى المشروع المشترك ولكن ال يشارك فى السيطرة على المشروع              

 .المشترك 

المستثمر فى المشروع المشترك  :

]٢٧[ 
Investor in a  joint venture  
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 .هم األعضاء في نظام التقاعد وغيرهم ممن لهم حق االستفادة من هذا النظام
 
 
 
 

 المشاركون  :

]٢١[ 
Participants 
 

راجع ( هـى أدوات مالية أو أية عقود أخرى تقع ضــمن نطـاق هذا المعيار              

 :وتتضمن كل الخصائص الثالث التالـية ") ٧"إلى " ٢"الفقرات من 

يمتها وفقاً للتغير فى سعر فائدة معين أو سعر أداة مالية معينة أو سعر              تتغير ق   )أ(

سـلعة أولـية أو سـعر صرف عمله أو مؤشر أسعار أو معدالت تصنيف               

ائتمانى أو مؤشر ائتمانى أو أية متغيرات أخرى  بشرط أنه فى حالة المتغير              

يطلق (غـير المـالى ، يجب أال يكون هذا المتغير خاصاً بأحد أطراف العقد            

 ) .عليه فى بعض األحيان مضمون العقد

ال تتطلـب صـافى استثمار أولى أو تتطلب صافى استثمار أولى أقل من              ) ب(و  

المطلوب ألنواع أخرى من العقود التى يتوقع أن تتأثر تأثراً مماثالً بالتغيرات             

 .فى عوامل السوق 

 .يتم تسويتها فى تاريخ مستقبلى )  ج(و 
 

  ية  المشتقات المال :
]٢٦[ 

Derivatives   

هـو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان او أكثر بممارسة نشاط اقتصادى خاضع             

 .لسيطرة مشتركة 

  المشروع المشترك   :
]٢٩ [  ]٢٧[ 

Joint venture  
 
 

تتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من األخطاء الهامة و التحيز و كان 

عتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر بإمكان المستخدمين اال

 .عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه 

 

 المصداقية :
 ]  اإلطار  [

Reliability 

هى نقصان فى المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات خارجة 

ية عدا أو نقص فى األصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقصان فى حق الملك

 .تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى أصحاب المنشأة 

 

 المصروفات :
 ] اإلطار[

Expenses 
 
 

هو الزيادة في نصيب السهم في األرباح أو النقص في نصيب السهم من الخسارة 

والناشئة عن افتراض أن األدوات القابلة للتحويل قد تم تحويلها وأن خيارات  

امها وأن األسهم المحتملة قد تم إصدارها مع تحقق قد تم استخد) الشراء/ البيع (

 . الشروط الخاصة بها

 

 

 مضاد الخفض    :
]٢٢[ 

Antidilution  

هـى تبادل الموارد أو الخدمات أو االلتزامات فيما بين األطراف بغض النظر عن              

ل ا ذا الت ل ل ل ت ت قا  

: 
 

 معامالت األطراف ذوى العالقة  



 قائمة تعريف مصطلحات

 معايير المحاسبة المصرية

م.ت.ق - 41    

 ]١٥[ .وجود مقابل تم تحميله لهذا التبادل
Related party transactions  
 
 

المعاملة القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم التي تشتري بموجبها المنشأة سلعا            
أو خدمات عن طريق تحملها اللتزام بتحويل أموال نقدية أو أية أصول أخرى إلى              

أسهم ) قيمة(مـورد تلـك السلع أو الخدمات نظير مبالغ تحسب على أساس سعر              
 .ا من أدوات حقوق الملكية فيهاالمنشأة أو غيره

ــى    : ــة عل ــامالت القائم المع

مدفوعـات مبيـنة علـى أسهم       

  والمسددة نقدا 

]٣٩[ 
Cash – settled share – based payment 

transactions  

 
 

المعاملة القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تتلقى المنشأة بمقتضاها سلعا            
بما في ذلك األسهم أو     (حقـوق ملكية في المنشأة      أو خدمـات فـي مقـابل أدوات         

 ).خيارات االكتتاب في أسهم

ــى    : ــة عل ــامالت القائم المع

مدفوعـات مبنـية علـى أسهم       

  والمسددة في شكل أسهم 

]٣٩[ 
Equity- settled share-based payment 

transactions  

 
 

 المعامالت المتوقعة   : .هى معامالت غير مؤيدة بارتباط و لكن متوقع حدوثها مستقبالً 
]٢٦[ 

Forecast transactions  
 
 

 معاملة بعملة أجنبية  : .معاملة تكون قد أبرمت أو تتطلب السداد بعملة أجنبية 

]١٣[ 
Foreign currency transaction  
 
 
 
 
 

 :يحدد من خالل أحد الطرق التالية 

وحة من عمالء بنفس    معـدل العائد السائد من نفس النوع من أداة الوفاء الممن            )أ(

 .التقييم اإلئتمانى 

معـدل العـائد المستخدم لخصم القيمة اإلسمية ألداة الوفاء للوصول لسعر            ) ب(أو

 .البيع النقدى الحالى للسلع أو الخدمات 
 

 معدل العائد المستهدف :

]١١[ 
Imputed rate of interest  
 
 
 

 اإليجارية و ثمن الشراء     هـو معـدل الفائدة الذى يستخدمه المؤجر لحساب القيمة         

وهو الذى يجعل القيمة الحالية إلجمالى القيمة التعاقدية تساوى قيمة المال المؤجر            

 .عند بدء سريان العقد 

معـدل العـائد الناتج من العقد        :

 اإليجارى  

]٢٠[ 
The interest rate implicit in the lease  
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النقدية المستقبلية المتوقع سدادها    هـو المعدل الدقيق الذى يستخدم لخصم الدفعات         

أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك       ( أو تحصـيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية         

و عند حساب معدل    . لتحديد القيمة الحالية ألصل مالى  أو التزام مالى          ) مناسـباً 

ر جميع  الفـائدة الفعلـى  ، على المنشأة تقدير التدفقات النقدية باألخذ فى االعتبا             

على سبيل المثال الدفعات المقدمة و حق االستدعاء  ( شـروط عقـد األداة المالية       

و ال تأخذ فى االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ،  ) و أى حـق خـيار مشـابه       

و تتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب و المدفوعات أو المقبوضات من أطراف            

راجع معيار المحاسبة   (  معدل الفائدة الفعلى     العقـد و الـتى تعتـبر جـزءاً من         

. ،  كما تتضمن تكلفة المعاملة و أية عالوات أو خصومات            ) )١١(المصرى رقم   

وهـناك افتراض ضمنى بامكانية تقدير التدفقات النقدية و العمر المتوقع لمجموعة   

النادرة من األدوات المالية المتشابهة بصورة يعتمد عليها ، ومع ذلك ففى الحاالت             

عـندما ال يمكـن تقديرهما بصورة يعتمد عليه ، فعلى المنشأة استخدام التدفقات              

أو مجموعة من   ( الـنقدية الـتعاقدية علـى مدار العمر الكامل لعقد األداة المالية             

 ) .األدوات المالية
 

 معدل الفائدة الفعلى   :
]٢٦[ 

Effective interest rate  
 

 معيد التأمين الصادر    : . إعادة التأمين حامل وثيقة التأمين فى عقد

]٣٧[         
Cedant  
 

تكـون المعلومـات مالئمـة عـندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين             

بمساعدتهم فى تقييم األحداث الماضية و الحاضرة و المستقبلية أو عندما تؤكد أو             

 .تصحح تقييماتهم الماضية

 المالءمة  :

 ] اإلطار  [
Relevance 
 
 
 

و فـيها  يتم االعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط               

مباشر بين التكاليف المتكبدة و اكتساب بنود محددة من الدخل و هذا اإلجراء الذى              

يشـار إلـيه عامـة بمقابلة التكاليف باإليرادات ، يتضمن االعتراف المتزامن أو              

مصروفات التى تنشأ مباشرة و بشكل مشترك من نفس         المجـتمع باإليرادات و ال    

فيعترف مثالً بمختلف عناصر المصروفات     . العمليات المالية أو األحداث األخرى      

الـتى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج   

ح ولكـن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا اإلطار ال يسم         . عـن بـيع البضـاعة       

 .باالعتراف ببنود فى الميزانية ال تحقق تعريف األصول أو االلتزامات 

 مقابلة التكاليف باإليرادات  :

 ]اإلطار[
Matching of costs with revenues 

هـى الزيادات فى المنافع االقتصادية وعلى هذا فإنها ليست مختلفة عن اإليرادات             

 .فى طبيعتها 

 المكاسب :

 ]اإلطار[
Gains 
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)  ٢٦(مكـون تعاقدى ال تتم معاملته كمشتقات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم             

إذا كان عبارة عن أداة     ) ٢٦(و لكـنه يقع فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم           

 .مستقلة 

 المكون اإليداعى    :

]٣٧[         
Deposit component  
 
 

ء الخدمة فقط عندما يكون للمنشأة      تكون المنشأة ملتزمة بشكل ظاهر بدفع مزايا إنها       

نظـام رسـمى مفصل إلنهاء الخدمة و ال يوجد احتمال فعلى لسحب هذا النظام  

 :و يشمل النظام المفصل ما يلى كحد أدنى 

 .موقع و عمل العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم و عددهم التقريبى   )أ(

 .مزايا نهاية الخدمة لكل فئة أو عمل وظيفى ) ب( و 

الـتاريخ الـذى سيتم فيه تطبيق النظام ، ويجب أن يبدأ التطبيق فى أسرع           ) ج( و  

وقـت ممكـن ، كما يجب أن تكون الفترة الزمنية إلستكمال التنفيذ بالقدر              

 .الذى يجعل إجراء تغييرات جوهرية فى النظام مستبعداً 
 

 ملتزمة بشكل ظاهر :

]٣٨[ 
Demonstrably committed  
 
 
 

كومية فى صورة تحويل موارد اقتصادية لمنشأة معينة فى مقابل          هـى مساعدات ح   

الـتزام تلـك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باألنشطة التى تمارسها سواء كان             

ذلـك االلـتزام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم االلتزام به فى فترة سابقة ،                 

ديد قيمة لها ، وكذلك     ويسـتثنى مـن ذلك المساعدات الحكومية التى ال يمكن تح          

المعـامالت مـع الحكومة التى ال يمكن تمييزها عن المعامالت التجارية العادية             

 .للمنشأة ،و قد تكون المنح الحكومية مرتبطة بأصول وقد تكون مرتبطة بالدخل 
 
 
 
 

 المنح الحكومية   :

]٣٥ [ ]١٢[ 
Government grants  

 

األساسى قيام المنشأة  بشراء أو إنشاء أو تشمل المنح الحكومية التى يكون شرطها 

اقتناء أصول طويلة األجل بهذه المنحة ، وقد تتضمن الشروط اإلضافية الملحقة 

بالمنحة تحديد موقع هذه األصول أو الفترة الزمنية التى تحصل خاللها على 

 .األصل أو التى تحتفظ خاللها بذلك األصل
 
 

 المنح المرتبطة بأصول   :

]١٢[ 

Grants related to assets 

 المنح المرتبطة بالدخل   : وتشمل ما تقدمه الدولة من منح خالف المرتبطة بأصول 

]١٢[ 
Grants related to income  

 المنشأة األم    : .هى منشأة لها شركة تابعة أو أكثر

]٢٩[ 
Parent  
 
 

التى تخضع  هـى أيـة منشأة و يشمل ذلك أية منشأة فردية مثل شركة التضامن و                

 .لسيطرة منشأة أخرى تعرف بالمنشأة األم 

 المنشأة التابعة   :

]٢٩[ 
Subsidiary 
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هـى تلك المنشأة المشتركة التى تستلزم تأسيس شركة أموال أو شركة تضامن  أو               

وتعمل المنشأة بنفس األسلوب فى     . أى كـيان آخـر يكون لكل مشارك فيه حصة           

التفاقات التعاقدية بين حاملى الحصص المنشئين      المشروعات األخرى ، فيما عدا ا     

 .لسيطرة مشتركة على األنشطة االقتصادية للمنشأة 
 
 

المنشــأة الخاضــعة لســيطرة  :

 مشتركة

]٢٧ [ 
Jointly controlled entity  
 
 

هـى منشـأة يوجد مستخدمون لقوائمها المالية و يعتمدون على هذه القوائم المعدة              

ل معلومات قد تمثل فائدة لهم عند اتخاذ قرارات بشأن          ألغراض عامة وذلك من أج    

توزيـع المـوارد وقـد تكون منشأة منفردة أو مجموعة تتضمن شركة أم و جميع          

 .شركاتها التابعة 
 
 

 المنشأة المعدة للقوائم المالية  :

]٢٩[ 
Reporting Entity 

ت نقدية و    فى تحقيق تدفقا   – بشكل مباشر أو غير مباشر       –هـى إمكانية المساهمة     

ويمكن أن تكون كذلك لمشاركتها فى العملية اإلنتاجية       . مـا فى حكمها إلى المنشأة       

كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى        . كجزء من النشاطات التشغيلية للمنشأة      

نقديـة أو مـا فى حكمها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة ، مثلما                

 .ديلة إلى تخفيض تكاليف اإلنتاجتؤدى طريقة تصنيع ب
 

 المنفعة االقتصادية المستقبلية  :

 ]اإلطار[
Future economic benefit 
 
 
 

 :هو مجموعة متكاملة من األنشطة التى تؤدى و األصول التى تدار بغرض تقديم 

 .عائد للمستثمرين  )أ(

ائق تكلفـة أقل أو منافع اقتصادية مباشرة و بالتناسب لصالح حملة  وث            ) ب(أو

 .التأمين أو  المشاركين فيها 

و تـتكون أنشطة األعمال عامة من مستلزمات و مدخالت و معالجات تطبق على              

المدخـالت و مخـرجات تنشأ عن ذلك تستخدم لتحقيق إيرادات، و إذا ما تواجدت       

الشـهرة فـى مجموعـة من األنشطة و األصول المحولة عندئذ يفترض أن تكون            

 . أعمال هـــذه المجــموعة نشاط

 نشاط األعمال   :

]٢٩[ 
Business 

 

هو الذى يدار بواسطة منشأة للتحويل الحيوي لألصول الحيوية إلى منتجات لغرض            

 .البيع أو إلى إنتاج زراعى أو إلى أصول حيوية إضافية

    النشاط الزراعى :

]٣٥[ 
Agricultural activity 
 
 
  

ترة الخاصة بحملة األسهم العادية     يتم حسابه بقسمة صافى أرباح أو خسائر الف        

 .للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة 

النصـيب االساسى للسهم  فى       :

 األرباح

]٢٢[ 
Basic earnings per share  
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ألغراض حساب النصيب المخفض للسهم فى األرباح يعدل كالً من صافى الربح            

األسهم العادية و المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة باآلثار           الخاص بحاملى   

 ).الخافضة( الناتجة عن كل األسهم العادية المحتملة المسببة لهذا االنخفاض 
 
 

النصـيب المخفـض للسهم فى       :

 األرباح 

] ٢٢[ 
Diluted earnings per share 
 
  

 نطاق : .ما بعد إنتهاء الخدمة هو نطاق يدور حول أفضل تقدير إللتزام المنشأة بمزايا 

] ٣٨ [ 
Corridor 
 
 
 
 

هو نظم الدولة التى توضع بموجب التشريع لتغطية كافة المنشآت و تقوم بتشغيلها             

 .الحكومة أو جهة أخرى ليست خاضعة لسيطرة أو تأثير المنشأة المعدة للتقرير 

 نظام الدولة لمزايا العاملين :

]٣٨[ 
State (employee benefit) plan 
 
 
 
 
 
 
 

صندوق "هي نظم تدفع بموجبها مبالغ مزايا تقاعد تحدد بمقدار االشتراك في               

 . باإلضافة على عائد استثمار أمواله" التقاعد

 نظم االشتراك المحدد  :

]٢١[ 

Defined contribution plans 
 
  

شتراكات هى نظم المزايا لما بعد انتهاء الخدمة والتى تقوم المنشأة بموجبها بدفع ا            

و ال يكون عليها التزام قانونى أو ضمنى لدفع         ) صندوق(ثابتة فى منشأة منفصلة     

مـزيد من االشتراكات إذا لم يكن الصندوق محتفظاً بأصول كافية لدفع كافة مزايا     

 .العاملين المتعلقة بخدمتهم فى الفترات الحالية و السابقة 
 
 

    نظم االشتراك المحدد :

]٣٨[ 
Defined contribution plans  

هي ترتيبات تقوم بموجبها المنشاة بتقديم المزايا لموظفيها عند أو بعد انتهاء               

إذا كانت تلك المزايا    ) سواء أكانت في شكل دخل سنوي أو مبلغ مقطوع        (خدماتهم  

أو االشتراكات عنها قابلة للتحديد أو التقدير قبل حلول التقاعد سواء عن طريق              

 .ريق األصول واألعراف العملية بالمنشاةأنظمة موثقة أو عن ط
 
 

 نظم مزايا التقاعد  :

]٢١[ 
Retirement benefit plans 

هي نظم تدفع بموجبها مزايا تقاعد تحدد بمعادلة تقوم على أساس دخل العاملين              

 .أو عدد سنوات خدمتهم/ و

 نظم المزايا المحددة  :

]٢١[  
Defined benefit plans  

 نظم المزايا المحددة : .لما بعد إنتهاء الخدمة بخالف نظم االشتراك المحددهى نظم المزايا 

]٣٨[ 
Defined benefit plans 
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هـى ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة بموجبها بتقديم مزايا بعد انتهاء              

 .فترة الخدمة لعامل واحد أو أكثر 

 نظم المزايا بعد انتهاء الخدمة   :

]٣٨[ 
Post-employment benefit plans 
 
 

عدا نظـم ( أو نظم مزايا محددة ) عدا نظم الدولة  ( هـى نظـم اشـتراك محدد        

 :التى ) الدولة 

تجمـع األصـول التى تساهم فيها مختلف المنشآت و التى ليست تحت               )أ(

 .سيطرة مشتركة

تسـتخدم تلـك األصـول لتقديم المزايا للعاملين فى أكثر من منشأة على              ) ب( و  

 أنـه يتم تحديد مستويات االشتراك و المزايا بدون اعتبار لهوية            أسـاس 

 .المنشأة التى تستخدم العاملين المعنيين
 

 نظم أصحاب العمل المتعددين    :

]٣٨[ 
Multi- employer plans  

هـى النفقات التى تكبدتها المنشأة و المتعلقة بالتنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية               

 .جدوى الفنية و الفائدة التجارية الستخراج الموارد التعدينية  قبل أن تتضح ال

 نفقات التنقيب و التقييم   :

]٣٦[   
Exploration and evaluation 
expenditures   
 

هـو القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية و سياسات             

لك القدرة إلى درجة السيطرة أو      التشـغيل للنشـاط االقتصـادى و لكن ال تصل ت          

 .السيطرة المشتركة على تلك السياسات 
 

  النفوذ المؤثر   :
]٢٧]  [١٨[ 

Significant influence  

 النقدية : .تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب
]٤[   

Cash 
 

 أو  يعتـبر حـذف أو تحريف البنود هاماً إذا كان لهذا الحذف أو التحريف منفرداً              

مجمعاً تأثير على القرارات االقتصادية التى تتخذ بناء على استخدام القوائم المالية             

، وتعتمد األهمية النسبية على حجم و طبيعة الخطأ أو التحريف الذى تم تحديده فى               

الظروف المحيطة و قد يكون حجم أو طبيعة البند أو كليهما العامل المحدد فى هذا               

 .الشأن 
 
 

 ياً الهام نسب :

]٥[ 
Material  

هـى افتراض أن بنود المخزون التى تم شراؤها أوالً يتم بيعها أوالً و بالتالى فإن                

البـنود التى تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى تلك التى تم شراؤها  أو إنتاجها        

 .حديثاً
 
 

 الوارد أوالً يصرف أوالً :

]٢[ 
FIFO (first – in, first – out)   
 
 
 

 مجموعة يمكن تحديدها من األصول التى تولد تدفقات نقدية داخلة  و تكون              أصغر

مسـتقلة بشـكل كبـير عـن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من األصول أو                

 الوحدة المولدة للنقد         :

]٣٢[ ]٣١[ 
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 .مجموعات األصول 
 
 

Cash-generating unit 

ى مدفوعات مبنية على األسهم، يصبح      وبموجب العقد القائم عل   . أن يصـبح مستحقًا   
الطرف اآلخر مستحقًا الستالم أموال نقدية أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية             

 .للمنشأة عند استيفاء أي من شروط االستحقاق المحددة

 يستحق   :

]٣٩[  
Vest  

 


