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 مقدمة

 األجنبیةصرف العمالت  أسعاربشأن تحریر  2016نوفمبر  3في ضوء صدور قرار البنك المركزي المصري بتاریخ  .1.م
 تتمكن لم لتيا المنشآت من كثیر تعرضت ،وكنتیجة لھذا االجراء االقتصادي االستثنائي ،(تاریخ تحریر سعر الصرف)

ھا إلى أن تتراكم أرصدة التزامات لفترات طویلة األجنبیة بالعمالت التزاماتھا لسداد للعملة مناسبة مصادر تدبیر من
، وھذه االلتزامات معظمھا ناتج من التشغیل سواء لشراء بعضھا مرحل من أكثر من سنة بالعمالت األجنبیة بشكل كبیر

إلي التمویل إما عن طرق تسھیالت من البنوك  المنشآت لزمات تشغیل، حیث لجأت العدید منمستو خامات بضائع أو
 فروق نمنتجت  كبیرة لخسائر تعرضت وبالتالي ،بالعملة األجنبیة أو تسھیالت من الموردین أو من شركات المجموعة

 لمنشآتاأثر علي نتائج األعمال بقائمة الدخل وأدت في العدید من مما  في تاریخ تحریر سعر الصرف الصرف أسعار
 الي تأكل جزء كبیر أو كل حقوق الملكیة. 

ً لمعاییر المحاسبة المصریة باستخدام التي یتم قیاسھا  األصول ھناك عدد كبیر منولما كان  .2.م  ،اریخیةالتكلفة التوفقا
شكل ب وذلك ،أو من السوق المحلي من الخارج مشتراهسواء كانت  تھاتكلفالعملة االجنبیة جزء ھام في مكونات  تشكلو

ً تختلف التاریخیة  ھاتكلفت جعل إصدار  الي أدي الي الحاجةكلھ ذلك  .ستبدالیة في الوقت الحالياإل عن تكلفتھاجوھریا
ألجنبیة العمالت ا لتعامل مع اآلثار المترتبة على تحریر سعر صرفا اختیاریة یمكن من خاللھا خاصة محاسبیة معالجة
 .الجنیھ المصريھي عملة التعامل لھا تكون للمنشأة التي  القوائم المالیة على

ما ، فی2016ینایر الساریة من أول المعدلة  ةالمحاسبة المصریاییر تعدیالً لمع االختیاریة الخاصة معالجةال ھذه ال تعد .3.م
 الخاصة. معالجةلسریان ھذه ال الزمنيبعد المدى 

 ةالخاص معالجةالمن  الھدف
 

تھدف المعالجة الخاصة إلى التعامل مع اآلثار المترتبة على القرار االقتصادي االستثنائي المتعلق بتحریر سعر الصرف  .4.م
ً إضافی اً وضع خیاروذلك من خالل  ً مؤقت ا ) "أثار 13" من معیار المحاسبة المصري المعدل رقم (28للفقرة رقم " ا

ترة التي للف ضمن قائمة الدخل االعتراف بفروق العملة والتي تتطلب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة"
عر بالعملة األجنبیة في تاریخ تحریر س قائمة التي لدیھا التزامات للمنشأة یسمح وبدیالً لذلك ،تنشأ فیھا ھذه الفروق

 ،رفقبل تاریخ تحریر سعر الصالصرف مرتبطة بأصول ثابتة وأصول غیر ملموسة وأصول تنقیب وتقییم مقتناة 
ھذه  فةمن تكلض لصرففي تاریخ تحریر سعر ا الناتجة عن ترجمة ھذه االلتزامات خسائر فروق العملةب االعترافب

جة النات العملة خسائر فروقبباالعتراف  للمنشأةكما تسمح المعالجة  ."8م." على النحو المبین في الفقرة وذلك، األصول
 القائمة في تاریخ تحریر سعر الصرفبالعمالت األجنبیة ألرصدة ذات الطبیعة النقدیة لأسعار الصرف  ریرتحعن 
 ."10م." على النحو المبین في الفقرة ، وذلكبنود الدخل الشامل األخر ضمن

ً اضافیكما تتیح المعالجة الخاصة خیاراً  .5.م ً  ا ) المعدل 10من معیار المحاسبة المصري رقم ( "29"للفقرة رقم مؤقتا
، "األصول غیر الملموسة"المعدل ) 23(" من معیار المحاسبة المصري رقم 74والفقرة ""األصول الثابتة وإھالكاتھا" 

اس الخاصة بالقی، و"التنقیب عن وتقییم الموارد التعدینیة"المعدل ) 36(اسبة المصري رقم " من معیار المح12والفقرة "
الملموسة  و/أو األصول غیراالصول الثابتة  قیم فئة أو أكثر من فئاتتعدیل ، بما یسمح للمنشأة بوليبعد االعتراف األ

أثر التغیر  المالیة للمنشأة، وذلك باستخدام معامل یعكسالمثبتة بالتكلفة التاریخیة بالقوائم و/أو أصول التنقیب والتقییم 
 استخدام نموذج إعادة التقییم بالقیمة العادلة.، وذلك بدالً من تاریخ تحریر سعر الصرف في سعر الصرف في

 تعریفات

 تستخدم المصطلحات التالیة بالمعنى المذكور قرین كل منھا: .6.م
 .2016نوفمبر  3: ھو یوم تاریخ تحریر سعر الصرف -أ
تحریر  تاریخمن أسبوع في نھایة  لعملة األجنبیةا صرفسعر  : ھوتاریخ تحریر سعر الصرفسعر الصرف في  -ب

 .السوق قوى علىبناء الصرف ر اسعستقرار أالتي كانت الزمة الھذا األسبوع ھو الفترة ، باعتبار سعر الصرف
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جزء منھا، التي تبدأ قبل تاریخ تحریر سعر : ھي السنة المالیة، أو الخاصة معالجةالفترة المالیة لتطبیق ال -ج
ال یتم تطبیق المعالجة الخاصة على القوائم المالیة للجزء من السنة المالیة  الصرف وتنتھي في أو بعد ھذا التاریخ.

 الذي ینتھي قبل تاریخ تحریر سعر الصرف.
میع ج ھيالمعالجة الخاصة ھذه بتطبیق  للتعدیل األصول المؤھلةاألصل أو : للتعدیل المؤھلة األصولاألصل أو  -د

 فئات:
(فیما "األصول الثابتة وإھالكاتھا" المعدل ) 10في نطاق معیار المحاسبة المصري رقم (األصول الثابتة   §

 مؤجرالمثبتة في دفاتر الالمؤجرة للغیر بنظام التأجیر التمویلي واألصول كذلك عدا األراضي والمباني و
"القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر المعدل  )20طبقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (

 و)، "يالتمویل
 "األصول غیر الملموسة"المعدل ) 23في نطاق معیار المحاسبة المصري رقم (األصول غیر الملموسة  §

 و، (فیما عدا الشھرة)
"التنقیب عن وتقییم الموارد  )36(رقم في نطاق معیار المحاسبة المصري  أصول التنقیب والتقییم §

 .التعدینیة"

 النطاق

لمنشأة ویمكن ل الخاصة. معالجةال ھذه بتطبیقلدیھا لقید اعملة ھو الجنیھ المصري  یكونالتي  آتللمنشفقط یسمح  .7.م
 كٍل على حدا. "14م." أو "10م." " أو8م." اختیار تطبیق أو عدم تطبیق المعالجة الخاصة في الفقرة

 األصول المؤھلة للتعدیل الممولة بالتزامات بعملة أجنبیة

، جنبیةأ تعمالبتاریخ تحریر سعر الصرف باقتناء أصول مؤھلة للتعدیل ممولة بالتزامات  قبلیمكن للمنشأة التي قامت  .8.م
لفترة المالیة خالل افروق العملة الناتجة بتكلفة تلك األصول في تاریخ تحریر سعر الصرف  ضمن باالعترافأن تقوم 

 وعن ،لصرففي تاریخ تحریر سعر ا االلتزام القائم المتعلق بھاعن إعادة ترجمة رصید  لتطبیق المعالجة الخاصة
القیمة  افيفیما لو تم تعدیل صبما ال یزید عن مبلغ الزیادة التي قد تنتج  ،خالل نفس الفترة االلتزام ھذا من المسدد الجزء

الدفتریة لالصل في تاریخ تحریر سعر الصرف بنسبة التغیر في سعر صرف العملة لاللتزام من بدایة الفترة المالیة 
ً  ،لتطبیق ھذه المعالجة الخاصة وحتي تاریخ تحریر سعر الصرف. ھذا ویتم  ،أو من تاریخ اقتناء األصل إذا كان الحقا

في ھذه ، واویمكن للمنشأة تطبیق ھذا الخیار لكل أصل علي حدالمتبقي لھ.  إھالك الزیادة في تكلفة األصل علي العمر
  ".14م.ال یسمح بتعدیل تكلفة نفس األصل وفقاً للفقرة "الحالة 

عن القیمة أال تزید صافي التكلفة المعدلة یجب "، 8م.الفقرة " تطبیقبالمؤھلة للتعدیل األصول تكلفة عند تعدیل  .9.م
 "اضمحالل األصول".المعدل ) 31عیار المحاسبة المصري رقم (تطلبات موفقاً لموالتي یتم قیاسھا لألصل  االستردادیة

 فروق العمالت األجنبیةخسائر 

) "أثار التغیرات في أسعار صرف 13" من معیار المحاسبة المصري المعدل رقم (28استثناًء من متطلبات الفقرة رقم " .10.م
روق ف رت نتائج أعمالھا بصافي خسائرللمنشأة التي تأثیمكن العمالت األجنبیة" الخاصة باالعتراف بفروق العملة، 

روق بخسائر فبنود الدخل الشامل األخر  ضمناالعتراف ب األجنبیة أن تقومتحریر سعر صرف العمالت  عملة نتیجة
استخدام سعر ب ترجمة أرصدة البنود ذات الطبیعة النقدیة القائمة في تاریخ تحریر سعر الصرفإعادة العملة الناتجة عن 

تكلفة أصول مؤھلة االعتراف بھا ضمن ، مخصوما منھا أي فروق عملة تم الصرف في تاریخ تحریر سعر الصرف
ادر لتدبیر صغیر اعتیادیة نتجت بصفة أساسیة بسبب عدم توافر مھذه الخسائر باعتبار  ذلكو. "8م.للتعدیل وفقاً للفقرة "
لتي تختلف وا السائدة في حینھبأسعار الصرف سداد اللتمكنت من  ،توفرة للمنشأةم تكانلو التي و، العمالت األجنبیة

 جوھریاً عن أسعار العمالت األجنبیة بعد تحریر سعر الصرف.
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ناتجة عن خسائر فروق العملة الوالمتمثلة في مبالغ التي یتم االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األخر الیجب أال تزید  .11.م
خسائر فروق العملة التي تم االعتراف  صافي، عن "10م." ترجمة أرصدة البنود ذات الطبیعة النقدیة طبقاً للفقرة رقم

أرباح  نشأت أن الخاصة معالجةھذه التطبیق یترتب على  أالیجب  لذا .الخاصة معالجةلتطبیق ال بھا خالل الفترة المالیة
 الخاصة. معالجةلتطبیق ال المالیةللفترة الدخل عن فروق عملة في قائمة 

ي بنود فعرضھا ترجمة البنود ذات الطبیعة النقدیة، والتي تم إعادة مبلغ خسائر فروق العملة الناتجة عن  إدراجیتم  .12.م
 عالجةملتطبیق ال األرباح أو الخسائر المرحلة في نفس الفترة المالیة في، "10م." الدخل الشامل األخر طبقاً للفقرة رقم

 الخاصة.

 نموذج التكلفة المعدلة

 ،السیاراتو ،والتجھیزات ،والمعدات اآلالت(مثل: المؤھلة من فئات تبویب األصول أو أكثر فئة  أن تختارلمنشأة ل یمكن .13.م
ً للفقرة  المعدلة التكلفة نموذج لتطبیقالخ)، والتراخیص،  ،ووسائل النقل ،والحفارات ه المعالجة من ھذ "14م."طبقا
 .الخاصة

ً  .14.م كذلك مجمع ولفئة أو أكثر من فئات األصول المؤھلة للتعدیل  ة التاریخیةتكلفالتعدیل یتم لنموذج التكلفة المعدلة  طبقا
 جنبیةالعمالت اال صرف أسعارباستخدام معامل تعدیل یعكس أثر التغیر في بھا، وذلك تعلق الم أو االستھالك ھالكاإل

 .تاریخ تحریر سعر الصرففي 
یتم تحدید معامل التعدیل على أساس سعر الصرف للعملة األجنبیة التي تستخدمھا المنشأة بصفة رئیسیة في إجراء  .15.م

ي بدایة فإلى سعر الصرف  تحریر سعر الصرفتاریخ معامالتھا. ویتم حساب معامل التعدیل كنسبة سعر الصرف في 
، وذلك لألصول المؤھلة للتعدیل المقتناة قبل أول الفترة المالیة لتطبیق المعالجة الخاصة معالجةاللتطبیق  المالیة الفترة
المقتناة خالل الفترة المالیة لتطبیق المعالجة الخاصة للتعدیل . ویتم حساب معامل التعدیل لألصول المؤھلة الخاصة

 .عدیلللت المؤھل إلى سعر الصرف في تاریخ اقتناء األصلكنسبة سعر الصرف في تاریخ تحریر سعر الصرف 
 التيألصول ا فئةبنود  كافة تعدیلیجب  ،باستخدام معامل التعدیلللتعدیل المؤھلة أحد بنود األصول  یتم تعدیلعندما  .16.م

 إلیھا ھذا البند. ینتمي
شأة. عملیات المن فيمجموعة من بنود األصول ذات الطبیعة واالستخدام المتشابھین  ھيللتعدیل المؤھلة األصول  فئة .17.م

 :أمثلة لھذه المجموعات یليوفیما 
 .والمعدات اآلالت -أ
 .السفن -ب
 . الطائرات -ج
 . الحفارات -د
 .وسائل النقل واالنتقال -ه
 .ثاث والتركیباتاال -و
 التراخیص. -ز
 .العالمات التجاریة -ح

ً المعدلة یتم تحدید التكلفة  .18.م تطبیق بمن األصول المؤھلة للتعدیل ، لكل بند المعدل أو االستھالك ھالكمجمع اإل ناقصا
ً للفقرة معامل التعدیل تاریخ تحریر في أو االستھالك  ھالكومجمع اإل على التكلفة التاریخیة" 15م." المحسوب وفقا

د تاریخ التي تمت بعللتعدیل المؤھلة ضافات األصول واإلھالك أو االستھالك إلتكلفة السعر الصرف. وال یتم تعدیل 
جب عرض ی، الخاصة معالجةاللتطبیق  المالیة الفترةعند تقدیم تحلیل لحركة األصول خالل و  .سعر الصرف تحریر
  عن بنود الحركة.مستقل  بشكل ھالك أو االستھالككل من التكلفة ومجمع اإل التعدیل في فرق

في  ،التعدیل معاملتعدیلھ باستخدام نتیجة  ،للتعدیل المؤھل القیمة الدفتریة لألصل يصاففي  قیمة الزیادة إدراجیجب  .19.م
ض تعدیل فائتحت مسمى  حقوق الملكیة یتم عرضھ في بند منفصل فيو بنود الدخل الشامل األخر ضمنبند منفصل 

 .األصول تكلفة
المدرج في جانب حقوق الملكیة الى حساب األصول  فائض تعدیل تكلفةالجزء المحقق من لمنشأة تحویل ا ىلع یجب .20.م

كما  ،المؤھل للتعدیل الفائض نتیجة لالستغناء عن أو التخلص من األصلھذا األرباح أو الخسائر المرحلة، ویتحقق 
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، وفى ھذه الحالة فإن قیمة الفائض المؤھل للتعدیل من ھذا الفائض نتیجة الستخدام المنشأة لھذا األصل جزءیتحقق 
 ھالك أو االستھالكوبین اإل أساس التكلفة المعدلةالمحسوب على  ھالك أو االستھالكاإلالمحقق یساوى الفرق بین 

الى  ألصولا فائض تعدیل تكلفةالتحویل من حساب ى أال یتم عل ،األصل ذاتلالتاریخیة التكلفة أساس المحسوب على 
حساب األرباح أو الخسائر المرحلة من خالل قائمة الدخل. في جمیع األحوال یجب األخذ في الحسبان أي آثار ضریبیة 

 إلى حساب األرباح أو الخسائر المرحلة. األصول فائض تعدیل تكلفةتترتب على تحویل أي جزء من 
أال تزید  ، یجبمعامل التعدیلباستخدام ك المتعلق بھا واإلھالك أو االستھال المؤھلة للتعدیلاألصول تكلفة عند تعدیل  .21.م

ً لمالتي یتم قیاسھا و لألصل االستردادیةالقیمة  عنصافي التكلفة المعدلة   ري رقمعیار المحاسبة المصتطلبات موفقا
 .اضمحالل األصول""المعدل  )31(

باستخدام معدل ) "تكالیف االقتراض" 14من معیار المحاسبة المصري رقم ( "14" رقم الفقرة متطلبات عند تطبیق .22.م
قبل تاریخ تحریر سعر الصرف على أساس المبالغ التي تم  القابلة للرسملة یجب حساب تكالیف االقتراض ،للرسملة

 قبل تعدیلھ بمعامل التعدیل. المؤھل للتعدیل إنفاقھا على األصل
بقاً ط تاریخ تحریر سعر الصرففي ســـــمح أنظمة الحسابات بھا من تعدیل األرصدة والقیم یمكن للمنشآت التي ال ت .23.م

 ھو أقرب تاریخ للتعدیل. 2016أكتوبر  31اعتبار تاریخ ن تقوم بأ، لھذه المعالجة الخاصة

 ھالك أو االستھالكإلا

حریر سعر التالیة لتاریخ تفي الفترة  تم االعتراف بھ في قائمة الدخلی ذيال أو االستھالك مصروف االھالكیجب تعدیل  .24.م
ً لمتطلبات الفقرة  ھالك أو االستھالكمجمع اإلو المؤھل للتعدیلتكلفة األصل تعدیل أثر لیعكس  الصرف " 8م."طبقا
 ."14م." والفقرة

 اإلفصاح

متطلبات اإلفصاح الواردة بالفقرة مراعاة (كلھا أو بعضھا)  الخاصة معالجةالتي اختارت تطبیق ھذه الالمنشأة  على .25.م
"السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة المعدل ) 5" من معیار المحاسبة المصري رقم (29"

 واألخطاء".
 ".8م.طبقاً للفقرة "مبلغ فروق العملة الذي تم االعتراف بھ ضمن تكلفة األصول التي تم اقتنائھا بعمالت أجنبیة  .26.م
قائمة الدخل الشامل  أن تفصح في، "10م." الواردة في الفقرة رقم الخاصة معالجةالالتي اختارت تطبیق  المنشأة ىعل .27.م

ثیر ضریبة أخالل الفترة (قبل ت بنود الدخل الشامل إدراجھا ضمنبشكل منفصل عن مبلغ خسائر فروق العملة التي تم 
ة ھذا باإلضافة الي اإلفصاح عن مبلغ ضریب .خالل نفس الفترة، وما تم ترحیلھ الي األرباح أو الخسائر المرحلة )الدخل
 .المتعلقة بھاالدخل 

 ا یلي:مأن تفصح في قوائمھا المالیة ع تعدیل التكلفة التاریخیة لألصول المؤھلة للتعدیلالتي اختارت  على المنشأة .28.م

 ذج التكلفةلنمومدرجة بالقوائم المالیة وفقاً  فئةالظلت ھذه  لوكما من مجموعات األصول  فئةالدفتریة لكل القیم  -أ
لى ع، وتسري متطلبات اإلفصاح الواردة في ھذه الفقرة على القوائم المالیة للفترات المالیة الالحقة التاریخیة

 استھالك األصول التي تم تعدیلھا بالكامل.إھالك أو یتم إلى أن ، وذلك تطبیق ھذه المعالجة الخاصة
بنود  م بعضتعدیل قیتم فقد ، تحریر أسعار صرف العمالت األجنبیةالمالیة تم تعدیلھا، وأنھ نتیجة لأن القوائم  -ب

اریخ تصرف العمالت االجنبیة في  أسعاریأخذ في االعتبار أثر التغیر في  معامل تعدیل األصول باستخدام
 . تحریر سعر الصرف

 .الصرف تاریخ تحریر سعرفي  بیان حساب معامل التعدیل المستخدم -ج
الذي تم إدراجھ ضمن بنود الدخل الشامل خالل الفترة (قبل تأثیر ضریبة األصول  فائض تعدیل تكلفةإجمالي  -د

 .باإلضافة الي اإلفصاح عن مبلغ ضریبة الدخل المتعلقة بھ مع توضیح الحركة خالل الفترةالدخل)، 
االفتراضات األساسیة التي تم استخدامھا لتقدیر القیمة االستردادیة لفئات األصول التي تم تعدیلھا، وما إذا تم  -ه

ل عن القیمة لتكلفة المعدلة لألصازیادة لنتیجة التي تمت على التكلفة التاریخیة التعدیالت قیم تلك تخفیض 
 ."21م." تطبیقاً لمتطلبات الفقرة ،االستردادیة لھ



  لتعامل مع األثار المترتبة على تحریر أسعار صرف العمالت األجنبیةل خاصة محاسبیة معالجة
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 واألحكام االنتقالیة تاریخ السریان

لیة لتطبیق المعالجة للفترة الماعلى القوائم المالیة فقط  استثنائیة محاسبیة معالجة بصفتھا الخاصة معالجةم تطبیق ھذه الیت .29.م
  ."ج.6م."كما ھي معرفة في الفقرة  الخاصة

بفترات  المتعلقةووكذلك المعلومات التي یتم اإلفصاح عنھا  المعروضة السابقة للفترات المالیة یتم تعدیل أرقام المقارنةال  .30.م
 الخاصة معالجةتلك ال بأثرسابقة 

ة السنة في نھای باستخدام معامل التعدیل، أو االستھالك ومجمع اإلھالك للتعدیلالمؤھلة لألصول  المعدلة تعتبر القیم .31.م
 المالیة الالحقة. الفتراتأساس للقیم المرحلة في  ،الخاصة علیھاالمعالجة المالیة التي تم تطبیق ھذه 


