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شائعة أو متعارف عليها فى     غير  تكون   قد الممارسات التى    ويحتوى هذا المعيار على بعض األدوات المالية        

 اإلبقاء عليها فى المعيار كما هى موجودة فى المعيار الدولى  من أجـل     أنه قد تم  إال  ،سبب  أو آلخر     بمصر  

لتكـون إرشـاداً     اإلفصاح عنها فى القوائم الماليـة،     و   أسلوب عرضها وتها المحاسبية   عالجالتعرف على م  

  . ممارستهاولمعدى القوائم المالية إذا تم التعامل فيها 

  
 



  )٢٥(معيار المحاسبة المصرى رقم 

   والعرضفصاحاإل:  المالية األدوات

  هدف المعيار 
 مالىال للمركزبالنسبة  المالية األدوات تحسين فهم مستخدمى القوائم المالية ألهمية إلىيهدف هذا المعيار  -١

 . النقدية ها وأدائها وتدفقاتمنشأةلل
 
المالية ، ويحدد المعلومات الخاصة بها التى يجب  األدوات متطلبات عرض ىيحتوى هذا المعيار عل -٢

 ما - من وجهة نظر المصدر - المالية األدوات على تصنيف فصاحاإل وتنطبق متطلبات ، عنها فصاحاإل

بين أصول مالية والتزامات مالية وأدوات حقوق ملكية ، وكذلك على تصنيف ما يرتبط بها من فوائد 

 األصول المقاصة بين إجراء، وكذلك على الظروف التى يجب فيها  أرباح ، وخسائر وأرباحوتوزيعات 

 عن المعلومات الخاصة بالعوامل التى تؤثر فصاحاإل ويتطلب المعيار كذلك ،المالية وااللتزامات المالية 

 عن فصاحاإلعلى مبلغ وتوقيت ودرجة التأكد الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية ، وكذلك 

 عن المعلومات فصاحاإل ويتطلب هذا المعيار كذلك ، األدواتلسياسات المحاسبية المتبعة بالنسبة لتلك ا

دمه من أغراض النشاط ، والمخاطر خ لألدوات المالية وما تالمنشأةالخاصة بطبيعة ومدى استخدام 

 . المستخدمة إلدارة هذه المخاطر المرتبطة بها والسياسات 

  

 معيار  وااللتزامات المالية وقياسها الواردة فىاألصولمعيار مكملة لمبادئ االعتراف بتعتبر مبادئ هذا ال -٣

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

  

   المعيارنطاق
 :  المالية فيما عدااألدواتالمعيار على جميع أنواع  على جميع المنشآت تطبيق هذا -٤

المشروعات المشتركة والتى يتم حصص الملكية فى ى الشركات التابعة والشقيقة و فاالستثمارات ) أ(

 أو" القوائم المالية المجمعة والمستقلة) "١٧(المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

 معيار المحاسبة المصرى أو" االستثمارات فى شركات شقيقة) "١٨(معيار المحاسبة المصرى رقم 

على المنشآت تطبيق هذا المعيار  ومع هذا ف، "المشتركة حصص الملكية فى المشروعات ")٢٧(رقم 

  حصص الملكية فى  أو الشقيقة أوتابعة  فى الشركات العند المحاسبة عن االستثمارات 

 على أن )٢٧(وأ) ١٨(وأ) ١٧( أرقام  معايير المحاسبة المصريةتنصالمشروعات المشتركة والتى 

" االعتراف والقياس:  المالية األدوات) "٢٦(نها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم يتم المحاسبة ع

   متطلبات شأةـالمن، تطبق وفى هذه الحاالت . 
  
  

١ - ٢٥  
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  لمتطلبات هذا المعيار،باإلضافة) ٢٧(و) ١٨(و) ١٧( فى معايير المحاسبة المصرية أرقام فصاحاإل

لمعيار على جميع المشتقات المرتبطة باالستثمارات فى الشركات  هذا ا كذلك بتطبيقالمنشأةكما تقوم 

 .  المشروعات المشتركة  الحصص فىأو الشقيقة أوالتابعة 

 مزايا العاملين ، والتى يطبق عليها معيار المحاسبة نظمحقوق والتزامات صاحب العمل بموجب )  ب(

 " .مزايا العاملين) "٣٨(المصرى رقم 

راجع معيار المحاسبة المصرى رقم  (األعمالالمقابل المشروط فى حالة اندماج العقود الخاصة ب)  ج(

 . فقط على المقتنى  يسرىذا االستثناءعلماً بأن ه )"األعمالتجميع ) "٢٩(

 ومع  ."عقود التأمين) "٣٧( فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم أوعقود التأمين وفقاً لتعريف )   د(

ذا كان إ هذا المعيار على المشتقات التى تكون مشمولة داخل عقود التأمين  تطبيقالمنشأةذلك على 

 . بصورة منفصلة ايتطلب المحاسبة عنه) ٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

نها تتضمن خاصية حيث إ) ٣٧(ار المحاسبة المصرى رقم  المالية التى تقع ضمن نطاق معياألدوات) هـ(

من هذا "٣٢ "إلى" ١٥ " من من تطبيق الفقراتاألدواتدر تلك  ويعفى مص،المشاركة االختيارية 

 على تلك الخاصية ، وذلك فيما يتعلق بالتفرقة بين "٣٥تأ "إلى" ٢٥تأ"والفقرات من  المعيار

 لجميع المتطلبات األدوات وفيما عدا ذلك تخضع هذه ، االلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية

 األدوات كما يطبق هذا المعيار على المشتقات المشمولة داخل هذه ، رخرى الواردة فى هذا المعيااأل

  .))٢٦(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (

 والتى ينطبق أسهمدفوعات المبنية على  المالية والعقود وااللتزامات المتعلقة بمعامالت الماألدوات)   و(

 : وذلك باستثناء) ٣٩(عليها معيار المحاسبة المصرى رقم 

والتى ينطبق عليها من هذا المعيار " ١٠ "إلى" ٨"العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من  )١(

 .هذا المعيار

 أو  المشتراة الخزينة أسهممن هذا المعيار ، والتى يتم تطبيقها على " ٣٤"و" ٣٣"الفقرات  )٢(

اء  شرو نظم للعاملين سهم خيارات األبنظم الملغاه فيما يتعلق أوالمصدرة  أوالمباعة 

  . أسهم ، وجميع النظم األخرى للمدفوعات المبنية على سهمالعاملين لأل
 

 المالية المعترف بها األدوات وتتضمن .لياًأو  المالية التى يتم االعتراف بهااألدواتيطبق هذا المعيار على  -٥

قع ضمن نطاق  المالية وااللتزامات المالية التى تاألصول ، والمنشأةأدوات حقوق الملكية التى تصدرها 

فتتضمن بعض ،  المالية التى ال يتم االعتراف بها األدواتأما . ) ٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

وذلك بالرغم من عدم ) مثل بعض ارتباطات القروض( المالية التى تدخل ضمن نطاق هذا المعيار األدوات

 .)٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم دخولها ضمن نطاق 
 
 .ملغاه -٦
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ضافية للعرض إ متطلبات  ، الماليةاألدواتالخاصة بأنواع معينة من ، من بعض المعايير األخرى تتض -٧

و معيار المحاسبة المصرى رقم ) ٢٠(من معيار المحاسبة المصرى رقم   فمثالً يتضمن كلفصاحاإلو

على  العاملين بمزاياجير التمويلى واالستثمارات الخاصة أ فيما يتعلق بالتفصاحمتطلبات محددة لإل) ٢١(

 المالية خاصة األدواتالترتيب وكذلك فإن بعض المتطلبات الواردة فى بعض المعايير األخرى تطبق على 

 ".ؤسسات المالية المشابهةلم فى القوائم المالية للبنوك وافصاحاإل) "١٩(معيار المحاسبة المصرى رقم 
 
 مالية أداة بأولية التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً  بيع البنود غير الماأو هذا المعيار على عقود شراء يطبق -٨

 المالية كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية وذلك باستثناء العقود التى يتم الدخول األدوات بمبادلة أوأخرى 

 المتوقعة من المنشأة تسليم بنود غير مالية طبقاً الحتياجات أوفيها واستمرار االحتفاظ بها ألغراض استالم 

 .  االستخدام أو المبيعات أوالمشتريات 
 
 عن أو مالية أخرى أداة بأو بيع البنود غير المالية بالصافى نقداً أوهناك طرق متعددة لتسوية عقود شراء  -٩

 :المالية وتتضمن الحاالت التالية األدواتطريق مبادلة 

 األدوات بمبادلة أو مالية أخرى داةأ بأوه بتسويته بالصافى نقداً أطرافعندما تسمح بنود العقد ألحد   )أ (

 .المالية

 األدواتمبادلة عن طريق  أو مالية أخرى أداة بأوعندما تكون المقدرة على التسوية بالصافى نقداً   )ب(و

مثيلة  ممارسات سابقة فى تسوية عقود المنشأةالمالية غير صريحة فى شروط العقد ولكن لدى 

 اآلخرإما مع الطرف ( المالية األدوات عن طريق مبادلة أو مالية أخرى أداة بأوبالصافى نقداً 

 ). نهايتهأو من خالل بيع العقد قبل تنفيذه أو بالدخول فى عقود مقاصة أوللعقد 

 ممارسات سابقة فعلية فى عقود مثيلة فى استالم مضمون العقد وإعادة بيعه منشأةعندما يكون لل  )ج(و

 من التقلبات قصيرة المدى فى أرباحتالم بغرض تحقيق خالل فترة زمنية قصيرة من تاريخ االس

 .  هامش الربح أو سعاراأل

  .  نقديةإلىعندما تكون البنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة   )د(و

 تسليم بنود غير مالية طبقاً أوبغرض استالم " ج "أو" ب"العقد الذى تنطبق عليه الفقرة فى ال يتم الدخول و 

 االستخدام وعليه فإنه يقع ضمن نطاق هذا أو المبيعات أو المتوقعة من المشتريات المنشأةالحتياجات 

  .المعيار

فيتم تقييمها لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيها واستمرار " ٨"خرى والتى تنطبق عليها الفقرة ألأما العقود ا

 أو المتوقعة من المشتريات المنشأة طبقاً الحتياجات ىمالال استالم البند غير أو بها بغرض تسليم االحتفاظ

  . االستخدام وعليها يتم تحديد ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار أوالمبيعات 

  

  

 بيع بنود غير مالية والتى يمكن تسويتها أوتقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود المكتوبة لحق خيار شراء  - ١٠

 أو" )أ( ٩" المالية على النحو الوارد بالفقرة األدواتمبادلة   عن طريقأوأخرى  مالية أداة بأوبالصافى نقداً 
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 طبقاً الحتياجات مالىال تسليم البند غير أووال يكون الدخول فى مثل هذه العقود بغرض استالم " )د( ٩"

 .  االستخدام أو المبيعات أو المتوقعة من المشتريات المنشأة

  

 )" ٢٤ت أ "إلى" ٣تأ " منت الفقراأيضاًراجع ( تعريفات
 :فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها التالية تستخدم المصطلحات - ١١

 منشأة حقوق ملكية لأداة أو مالى والتزام منشأة لمالى أصل نشأة إلى عقد يؤدى أى هى : الماليةداةاأل

  .أخرى

  : يكون إماأصل هو أى :مالىال صلاأل

  نقدية)   أ  (

   أخرىمنشأةحقوق ملكية ل أداة)  ب(أو

   :حق تعاقدى)   ج(أو

   . أخرىمنشأةخر من آ مالى أصل أوالستالم نقدية   )١(   

 بموجب شروط تكون على أخرى منشأة االلتزامات المالية مع أو المالية األصوللمبادلة   )٢( أو

  المنشأةاألرجح لمصلحة 

   : ذاتها ويكونمنشأةالملكية لل قد تتم تسويته فى أدوات حقوق أوعقد سيتم )   د(أو

جبه باستالم عدد متغير من و ملتزمة بمالمنشأة قد تكون أومن غير المشتقات وتكون ) ١(   

 . ذاتها منشأةحقوق الملكية لل أدوات 

 مالى أصل أو قد يتم تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من النقد أومشتقة سيتم ) ٢(  أو

 ولهذا الغرض ال . ذاتهاالمنشأةت من أدوات حقوق الملكية الخاصة ب مقابل عدد ثاب،آخر

 التى تكون هى نفسها عقود األدوات المنشأةتتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة ب

   . ذاتهاالمنشأة التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة بأوستالم لال

  :  هو أى التزام يكون إما:مالىالااللتزام 

  :التزاماً تعاقدياً  ) أ  (

  . أخرىمنشأة إلىخر آ مالى أصل أولتسليم النقدية )  ١  (

 أخرى بموجب شروط تكون على األرجح منشأة االلتزامات المالية مع أو األصوللمبادلة )  ٢(أو

   .المنشأةفى غير مصلحة 

  :ون ذاتها ويكمنشأة قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للأوعقد سيتم )  ب(أو

 ملتزمة بموجبه باستالم عدد متغير من المنشأة -  قد تكونأو - من غير المشتقات وتكون)  ١  (

  ذاتها منشأة حقوق الملكية للأدوات

 أصل أو مبادلة مبلغ ثابت من النقد  غير تسويتها بطرق أخرى-  قد تمأو - مشتقة سيتم)  ٢(أو

ولهذا الغرض ال  ، ذاتها لمنشأةا مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة ب ،آخر مالى



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٥)

5 - 25 

 التى تكون هى نفسها عقود األدوات المنشأةتتضمن أدوات  حقوق الملكية الخاصة ب

 .  ذاتهاالمنشأة التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة بأولالستالم 

  .تها  بعد خصم جميع التزامامنشأة هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول : حقوق الملكيةأداة

 كل منهم لديه الرغبة أطراف تسوية التزام بين أو أصل هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل :القيمة العادلة

  .فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة
 

وتستخدم فى هذا ) ٢٦(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٩"تم تعريف المصطلحات التالية فى الفقرة  - ١٢

 ) .٢٦(يار بنفس المعنى الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم المع

  مالىال االلتزام أو مالىال صلالتكلفة المستهلكة لأل 

  المالية المتاحة للبيع األصول  

  من الدفاتر  االستبعاد 

 المشتقة  

 طريقة معدل الفائدة الفعلى 

 ر ئ الخساأو رباحأل بالقيمة العادلة من خالل امالىال االلتزام أو مالىال صلاأل 

 ؤكداالرتباط الم 

 المعاملة المخططة 

 فعالية عمليات التغطية  

 البند الذى يتم تغطيته  

  التغطية أداة 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  

 ياتنوالقروض والمدي 

  بيع بالطريقة المعتادة أوشراء  

 تكلفة المعاملة 
  

 يكون له آثار اقتصادية أكثر أوعلى أى اتفاق بين طرفين " تعاقدى" أو" عقد"يطلق فى هذا المعيار لفظ  - ١٣

 لتجنب تلك اآلثار حيث يكون -   اختيار بالمرةم ال يكون لهأو - اختيار ضئيل طرافواضحة ويكون لأل

م  المالية يمكن أن تأخذ صوراً متعددة وال يتحتاألدواتوعليه فإن العقود و ،نافذاً بحكم القانون ذلك االتفاق 

 . أن تكون مكتوبة 
 

 .فى هذا المعيار األفراد والشركات والمؤسسات والصناديق والهيئات الحكومية " منشأة"يقصد بلفظ  - ١٤

  

  العرض 
  )"٢٩ت أ "إلى" ٢٥ت أ"راجع كذلك الفقرات من (مساهمين االلتزامات وحقوق ال
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 التزام أو مالى أصلمكوناتها ك أو داةاأل المالية تصنيف داةاأليتعين على مصدر لى وعند االعتراف األ - ١٥

 أداة ومالىال االلتزام أو مالىال صلاأل حقوق ملكية وفقاً لجوهر االتفاق التعاقدى وتعريفات أداة أو مالى

 .حقوق الملكية 
 

 أداة المالية داةاأللتحديد ما إذا كانت " ١١" بتطبيق التعريفات الواردة فى الفقرة داةاألعندما يقوم مصدر  - ١٦

 يتوافر - وفقط عندما - حقوق ملكية عندما أداة تكون داةاألفإن  ، ة وليست التزاماً مالياًحقوق ملكي

 .معاً ) ب(و) أ(ن ان التاليالشرطا

   : التزام تعاقدى اىداةاألال تتضمن   )  أ (

   . أخرى منشأةخر لآ مالى أصل أولدفع النقدية  )١(  

بموجب شروط قد تكون فى غير مصلحة  أخرى منشأةمع  االلتزامات المالية أو األصوللمبادلة ) ٢(أو

  .المصدر

فتكون  ذاته،  فى أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدرداةاألتسوية  -  قد يتم أو -  إذا كان سيتم  ) ب(و

 :داةاأل

 مالية غير مشتقة ال تتضمن التزاماً تعاقدياً على المصدر لتسليم عدد متغير من أدوات أداة)  ١  (

 .لملكية الخاصة بالمصدر ذاته حقوق ا

 أصل أوالذى يقوم بمبادلة مبلغ ثابت من النقد ، مشتقة سيتم تسويتها فقط بواسطة المصدر )  ٢(أو

 آخر بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته ، ولهذا الغرض ال مالى

 اًكون فى حد ذاتها عقود التى تاألدواتتتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته 

  . التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاتهأولالستالم 

 بما فى  حقوق ملكيةأداة عاليه) ب(و) أ(وال يعتبر أى التزام تعاقدى ال ينطبق عليه الشروط الواردة فى 

  التسليم المستقبلى أو االستالم إلى -  يمكن أن تؤدىأو -  مالية مشتقة ستؤدىأداةذلك االلتزام الناشئ عن 

  . ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته 
  

 " )أ( ١٦" آخر الفقرة مالى أصل أوعدم وجود التزام تعاقدى بتسليم النقدية 

 داةاأل أطراف الملكية وجود التزام تعاقدى ألحد  حقوقأداة ومالىال بين االلتزام التمييز من أهم مالمح - ١٧

 المالية األصول باستبدال أو) داةاألحامل ( آخر للطرف األخر مالى أصل أوبتسليم النقدية ) المصدر (المالية

وبالرغم من أنه قد يحق لحامل . تكون فى مصلحة المصدر   االلتزامات المالية مع الحامل بشروط قد الأو

نه ليس عات ملكية أخرى فإيز توأو أرباح توزيعات أية حقوق الملكية الحصول على حصة نسبية من أداة

خر آ مالى أصل أوعلى المصدر التزام تعاقدى للوفاء بتلك التوزيعات حيث ال يمكن مطالبته بتسليم النقدية 

 .خرآلطرف 

 المنشأة المالية ، وليس شكلها القانونى، هو العامل المتحكم فى تصنيفها فى ميزانية داةاأليعتبر جوهر  - ١٨

 األدواتكل القانونى متوافقين ولكن هذا ليس هو الحال دائماً فهناك بعض وغالباً ما يكون الجوهر والش

 األدواتمالية التى تأخذ الشكل القانونى لحقوق الملكية إال أنها تكون التزامات فى جوهرها وهناك بعض لا
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، على األخرى التى تجمع الخواص المرتبطة بأدوات حقوق الملكية والخواص المرتبطة بااللتزامات المالية 

 : سبيل المثال

 قابل للتحديد فى أواستردادها مقابل مبلغ محدد ب الممتازة التى تلزم المصدر سهمتعتبر التزاماً مالياً األ  )أ (

 أن يطلب من المصدر استرداد  فى تعطى حاملها الحقأو قابل للتحديد ، أوتاريخ مستقبلى محدد 

 .  للتحديد  قابلةأو بعد تاريخ معين وبقيمة محددة أو فى داةاأل

 أى أو المالية التى تعطى لحاملها حق خيار ردها للمصدر مقابل نقدية داةاألتزاماً مالياً لتعتبر كذلك ا  )ب (

 ويكون الحال بالمثل حتى (Puttable instrument) محملة بحق خيار البيع أداة (آخر مالى أصل

خر له احتمال آ بند أوس مؤشر  المالية األخرى على أسااألصول أوعندما يتم تحديد مبلغ النقدية 

 المحملة بحق خيار البيع يمنح حاملها حقاً داة عندما يكون الشكل القانونى لألأو االنخفاض أواالرتفاع 

يعرضها   أن يمكنهداةاألد الخيار لحامل و وجحيث أن  ،فى باقى الحصة المتبقية من أصول المصدر

 القابلة للعرض داةاأل يعنى فى حد ذاته أن خرآ أصل أى أومرة أخرى على مصدرها مقابل نقدية 

على سبيل المثال ، قد تعطى صناديق االستثمار غير محددة . مالىالللبيع ينطبق عليها تعريف االلتزام 

 تعطى لحاملى نية قدوااهمات وبعض المنشآت التعوالمس) unit trust(االستحقاق ووحدات الوقف 

ية وا فى أى وقت مقابل نقدية مس،حصص ملكيتهم  ألعضائها الحق فى استرداد أوحصصها 

 ال يمنع مالى بالرغم من ذلك فإن التصنيف كالتزام  .ألنصبتهم النسبية فى قيمة أصول المصدر

التغير فى صافى " أو"  المستحقة لحاملى الحصصاألصولصافى قيمة "صاف أخرى مثل أواستخدام 

 التى ليس منشأة القوائم المالية للصلبفى " Unit Holders المستحقة لحاملى الحصص األصولقيمة 

وال يمنع كذلك من  )مثل بعض صناديق االستثمار ووحدات الوقف(لها حقوق ملكية مساهم فيها 

 حصص األعضاء تتضمن بنوداً مثل االحتياطيات التى مالىإجضافية لتوضيح أن إاستخدام ايضاحات 

 . لقابلة للعرض للبيع التى ال ينطبق عليها هذا التعريف ااألدواتينطبق عليها تعريف حقوق الملكية ، و
 

 المالية األخرى لتسوية التزام األصول أو ال تمتلك الحق غير المشروط لتجنب دفع النقدية المنشأةإذا كانت  - ١٩

 : ، على سبيل المثالمالىالتعاقدى ، فإن ذلك االلتزام ينطبق عليه تعريف االلتزام 

 على الوفاء بالتزام تعاقدى مثل صعوبة الحصول على العملة األجنبية أةالمنشوجود حظر على مقدرة   )أ (

 هذا الحظر ال يلغى االلتزام ،  الحصول على الموافقة على السداد من هيئة رقابيةإلى الحاجة أو

  . داةاأل وال الحق التعاقدى لحامل منشأةالتعاقدى لل

مارسة حقه فى االسترداد يعتبر التزاماً مالياً  عند ماآلخروجود التزام تعاقدى مشروط بالنسبة للطرف   )ب (

 . آخر مالى أصل أو ال تمتلك الحق غير المشروط لتجنب تسليم النقدية المنشأة إنحيث 
 

 آخر أن تؤدى مالى أصل أو تعاقدى بسداد النقدية  نشوء التزامإلى  المالية التى ال تؤدى صراحةًداةأليمكن ل - ٢٠

 : وذلك من خالل شروطها وأحكامها ، على سبيل المثالزام ،  الت نشوءإلىبطريقة غير مباشرة 
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 المنشأةتخفق  - وفقط عندما  -  يجب تسويته عندمامالى المالية التزاماً غير داةاأليمكن أن تتضمن   )أ (

 أصل أو أن تتجنب تحويل  النقدية منشأةوإذا كان يمكن لل ، داةاأل فى إعادة أوفى القيام بالتوزيعات 

 . المالية التزاماً مالياً داةاأل فتعتبر تلك مالىالن طريق تسوية االلتزام غير خر فقط عآ مالى

 : منأى بتسليم المنشأة المالية التزاماً إذا كانت تشترط عند التسوية أن تقوم داةاألتعتبر   )ب (

 .آخر مالى أصل أونقدية )  ١  (

    .اآلخر مالى الصلاأل أوالنقدية  نفسها بحيث تتعدى قيمتها بصورة جوهرية قيمة المنشأة أسهم)  ٢(أو
 

 بديل السداد فإنخر آ مالى أصل أو االلتزام التعاقدى الصريح لتسليم نقدية المنشأةوبالرغم من أنه قد ال يكون على 

ى أو يضمن جوهرياً استالم مبلغ يسداةاأل كل األحوال فإن حامل ى وف،  يفترض التسوية النقديةسهمعن طريق األ

  .") ٢١"راجع الفقرة (. ر التسوية النقدية على األقل خيا

  

 "  ب١٦"فقرة لا المنشأةالتسوية عن طريق أدوات حقوق الملكية الخاصة ب

 استالم أدوات حقوق الملكية الخاصة أويم  تسلإلىيؤدى قد  لمجرد أنه حقوق ملكية فقط أداةال يعتبر العقد  - ٢١

 أدوات حقوق أو أسهم استالم عدد من أودى لتسليم  التزام تعاقأو حق منشأة يكون للأن فيمكن ،المنشأةب

ية وا استالمها مسأو بحيث تكون القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المزمع تسليمها متباينةخرى ملكية أ

 متغيرة كلياً أو قيمة ثابتة ذو االلتزام التعاقدى أو ويمكن أن يكون ذلك الحق  االلتزام التعاقدىأولمبلغ الحق 

مثل سعر  (منشأة معينة غير السعر السوقى ألدوات حقوق الملكية لللمياً وفقاً للتغيرات فى عوا جزئأو

 المنشأةعقد لتسليم أدوات حقوق ملكية ) أ(ومن أمثلة ذلك )  ماليةأداة سعر أوسعر سلعة معينة  أوالفائدة 

ية فى وا مسالمنشأة ملكية عقد لتسليم أدوات حقوق) ب( و١٠٠لقيمة نقدية معينة مثل ية فى القيمة وامس

 حتى لو المنشأةويعتبر هذا العقد التزاماً مالياً على ) . قية مثالًأو ١٠٠(القيمة لقيمة وزن معين من الذهب 

 إنحيث  حقوق ملكية ، أداة ، وال تعتبر ملكيتها تسليم أدوات حقوق  بمقدورها أو المنشأةعلى يجب كان 

يكون فى  وبناء على ذلك فال  ،دوات حقوق ملكيتها كوسيلة لتسوية العقد تستخدم عدداً متغيراً من أالمنشأة

 .متبقية فى أصول الشركة بعد خصم جميع التزامات العقد  العقد قيمة
 

عدد محدد من أدوات )  استالمأو( بتسويته عن طريق تسليم المنشأة حقوق ملكية كل عقد تقوم أداةيعتبر  - ٢٢

 صادر السهم ، على سبيل المثال ، فإن خيار األآخر مالى أصل أوت لكيتها مقابل مبلغ نقدى ثابحقوق م

 مقابل مبلغ محدد أو مقابل سعر محدد المنشأة أسهمخر حق شراء عدد محدد من الذى يعطى الطرف اآل

 حقوق ملكية تلك التغيرات فى القيمة أداةوال يمنع العقد من كونه  ،  حقوق ملكيةأداة يعتبر  ،ثابت من سند

 أو الفائدة فى السوق والتى ال تؤثر بدورها على النقدية أسعارفى ة للعقد والتى تنتج عن التغيرات العادل

 على عدد أدوات حقوق الملكية التى سيتم تسليمها أو استالمها أو المالية األخرى التى سيتم دفعها األصول

 العالوةمثل (لغ يتم استالمها  مباأية حقوق الملكية إلى وتضاف مباشرة ، واستالمها عند تسوية العقد

 مبالغ أية كما يخصم من حقوق الملكية ،) المنشأة أسهم ضمانة على أوالمحصلة نظير خيار مكتوب 
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 داةوال يتم االعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة أل)  المدفوعة نظير خيار تم شراؤهالعالوةمثل (مدفوعة 

 . حقوق الملكية فى القوائم المالية 
 

 نشوء إلى آخر مالى أصل أو بشراء حقوق ملكيتها مقابل نقدية المنشأةى العقد الذى يتضمن التزاماً على يؤد - ٢٣

 سعر أو فى حالة القيمة الحالية لسعر إعادة البيع ، كما(،  بالقيمة الحالية للقيمة االستردادية مالىالتزام 

 حقوق ملكية ، ومن أداةى إذا كان العقد نفسه ويكون هذا هو الحال حت) القيمة االستردادية أواستخدام الحق 

لى و وعند االعتراف األ،جل لشراء أدوات حقوق ملكيتها مقابل نقدية آ بموجب عقد المنشأةأمثلة ذلك التزام 

القيمة الحالية ( قيمته العادلة تبويبيتم إعادة ) ٢٦( المحاسبة المصرى رقم رلمعيا وفقاً مالىبااللتزام ال

لمعيار المحاسبة  الحقاً وفقاً مالى ويتم قياس االلتزام ال،باالستبعاد من حقوق الملكية ) داديةللقيمة االستر

 فى المالى القيمة الدفترية لاللتزام تبويبوإذا انقضى العقد بدون التسليم فيتم إعادة  ،) ٢٦(رقم المصرى 

 بالنسبة مالى نشوء التزام إلىيتها  التعاقدى لشراء أدوات حقوق ملكالمنشأة ويؤدى التزام ،حقوق الملكية 

 الذى لديه حق اآلخرعلى الطرف للقيمة الحالية للقيمة االستردادية حتى لو كان االلتزام بالشراء مشروطاً 

 لها المنشأةألخر حق بيع أدوات حقوق ملكية خيار البيع المكتوب الذى يعطى الطرف ا: مثال (االسترداد 

 ) . مقابل سعر ثابت
 

 استالم عدد محدد من أدوات أو بتسويته عن طريق تسليم المنشأة التزاماً مالياً كل عقد ستقوم أو الًأصيعتبر  - ٢٤

 بموجبه بتسليم المنشأةومن أمثلة ذلك عقد تقوم  ، مالية أخرى أداة أوحقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى متغير 

 .قية من الذهب أو ١٠٠ياً لقيمة وا من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى يتم حسابه ليكون مس١٠٠

  

 مخصصات التسوية العارضة

 تسويتها بحيث تكون التزاماً أوخر  آمالى أصل أو بتسليم نقدية المنشأة المالية قيام داةاأل تتطلب أنيمكن  - ٢٥

 نتائج إلى استناداً أو( أحداث مستقبلية غير مؤكدة الحدوث -  عدم حدوثأو - مالياً وذلك فى حالة حدوث

 فى  وذلك مثل التغيرداةاألوالتى تكون خارج نطاق تحكم كل من مصدر وحامل ) ف غير مؤكدةظرو

 أو المتطلبات الضريبية أو سعر الفائدة أو المستهلكين أسعار مؤشر أو راق الماليةومؤشر بورصة األ

مثل ون لمصدر وال يك.  رأس المالإلى نسبة المديونية أوه أرباح صافى أواإليرادات المستقبلية للمصدر 

 بطريقة تجعلها التزاماً داةاأل تسوية أو (آخر مالى أصل أو الحق المطلق لتجنب تسليم النقدية داةاألتلك 

 : التزاماً مالياً على المصدر إال إذاداةاألوعليه فتعتبر ) مالياً

 أونقدية تطلب تسوية ص التسوية العارضة الذى يمكن أن ي ذلك الجزء من مخص حقيقياًلم يكن  )أ  (

  .) التزاماً مالياًداةاأل فيما عدا ذلك بطريقة تجعل أو (آخر مالى أصلبواسطة 

 فيما عدا أو(خر آ مالى أصل بواسطة أوكان من الممكن أن يلتزم المصدر بتسوية االلتزام نقداً   )ب(أو

  .فقط فى حالة تصفية المصدر)  التزاماً مالياًداةاألذلك بطريقة تجعل 
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  تسوية خيارات ال

 أو يكون من حق المصدر أنمثال ( الخيار فى كيفية تسويتها طرافاأل مالية مشتقة أحد أداةعندما تعطى  -٢٦

 أو  مالياًأصالً داةاألفتعتبر )  بالنقديةسهم عن طريق استبدال األأو اختيار كيفية تسويتها نقداً داةاألحامل 

  . حقوق ملكية أداة تكون أن إلىستؤدى مالياً إال إذا كانت جميع خيارات التسوية التزاماً 
 

 التى يمكن سهم المالية المشتقة ذات خيارات التسوية والتى تعتبر التزاماً مالياً حقوق خيار األداةاأل أمثلةمن  - ٢٧

وبالمثل ، تقع .  المصدر بالنقدية أسهم عن طريق مبادلة أو ما نقداً، إللمصدر بموجبها اختيار التسوية 

 مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة مالى شراء بند غير أومعيار بعض عقود بيع ضمن نطاق هذا ال

راجع ( مالية أخرى أداة بواسطة أو نقداً أو مالى حيث يمكن تسويتها إما عن طريق تسليم بند غير المنشأةب

 . ملكية  التزامات مالية وليست أدوات حقوق أووتعتبر تلك العقود أصوالً  . )"١٠"إلى" ٨ " منالفقرات
  

  ة  المالية المركباألدوات

 )"٣٥تأ "إلى" ٣٠تأ"راجع كذلك الفقرات من (
المالية لتحديد ما إذا كانت تتضمن  داةاأل المالية من غير المشتقات بتقييم شروط داةاألسيقوم مصدر  - ٢٨

لتزامات  اأو مالية  ويتم تصنيف تلك المكونات بصورة منفصلة كأصول .مكونات التزام وحقوق ملكية معاً

 " .١٥" أدوات حقوق ملكية وفقاًَ للفقرة رقم أومالية 
 

 على مالىالتزام  نشوء إلىتؤدى ) أ( المالية التى داةاألعتراف بصورة منفصلة بمكونات  باالالمنشأةتقوم  - ٢٩

دات فإن السنعلى سبيل المثال  . منشأة حقوق ملكية للأداة إلى خيار تحويلها داةاألتمنح لحامل ) ب( والمنشأة

 تعتبر منشأة العادية للسهم عدد ثابت من األإلى المماثلة التى يمكن أن يقوم حاملها بتحويلها األدوات أو

 مالىل التزام و تمثل مكونين أساسيين ، األداةاألفإن مثل تلك  المنشأة ومن وجهة نظر ، أدوات مالية مركبة

 داةاألخيار للشراء يمنح حامل ( حقوق ملكية أداة والثانى) آخر مالى أصل أواتفاق تعاقدى لتسليم النقدية (

ويعتبر األثر االقتصادى )  خالل فترة زمنية محددةمنشأة العادية للسهم عدد ثابت من األإلىحق تحويلها 

 أو عادية أسهم دين بها أحكام للسداد المبكر وضمانات لشراء أداة صدار مماثالً إلداةاأل مثل تلك صدارإل

 بعرض المنشأةحوال تقوم نه فى كل األ وعليه فإ ،فصلها عادية يمكن أسهملضمانات شراء  دين أداة إصدار

 .لكية بصورة منفصلة فى ميزانيتها  وحقوق الماتمكونات االلتزام
 

 القابلة للتحويل كنتيجة للتغير فى داةاألال يتم مراجعة تبويب مكونات االلتزامات وحقوق الملكية الخاصة ب - ٣٠

ن ممارسة حق التحويل ستكون مجزية اقتصادياً لبعض حاملى ق التحويل حتى إذا بدا ا ممارسة حاحتمال

سباب قد تتعلق مثالً بالميزات الضريبية رورى أن يفعلوا ما نتوقعه منهم أل ليس من الضإنهم حيث داةاأل

ال التحويل قد من احتإ ذلك فإلى باإلضافة  ،سهم بين مختلف حاملى األتتباينالناتجة عن التحويل والتى قد 

ئماً قائماً حتى نفاذه عن ا التعاقدى لسداد مدفوعات مستقبلية دالمنشأةخر ويبقى التزام  آإلىيختلف من وقت 

  . أخرى معاملة أية أو داةاأل استحقاق أوطريق التحويل 
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  الملكية  وااللتزامات المالية أما أدوات حقوقاألصولقياس ) ٢٦( المصرى رقم معيار المحاسبةل وايتن - ٣١

 وبناء على ذلك فانه عندما  . بعد خصم جميع التزاماتهاالمنشأة التى تبقى لها حصة فى أصول األدواتفهى 

اللتزامات وحقوق الملكية فيتم تحميل القيمة  المالية المركبة بين اداةية لأللويتم توزيع القيمة الدفترية األ

 داةلاللتزامات من القيمة العادلة لأل بعد خصم المبلغ المحدد المتبقية على الجزء المتعلق بحقوق الملكية وذلك

فتدخل ضمن االلتزامات ويكون مجموع ) جلعمثل حق خيار االسترداد الم( مشتقات أية أما قيمة  ،بأكملها

لتى يمة العادلة القل دائماً ياًوالى مسوملكية عند االعتراف األالقيم الدفترية الموزعة بين االلتزامات وحقوق ال

 أية بصورة منفصلة داةاأللى بمكونات و بأكملها وال ينشأ عن االعتراف األلألداةها ؤعطاكان من الممكن إ

  . خسائر أو أرباح
 

الً بتحديد القيمة الدفترية أو عادية أن يقوم  أسهمإلىيجب على مصدر السند القابل للتحويل " ٣١"وفقاً للفقرة   - ٣٢

 مشتقات مشمولة وليست من أيةبما فى ذلك (قيمة العادلة اللتزام مماثل لمكون االلتزام  عن طريق قياس ال

 حقوق الملكية داةال يرتبط به أى مكون حقوق ملكية ثم يتم بعدها تحديد القيمة الدفترية أل) حقوق الملكية

 من مالىالعادية عن طريق خصم القيمة العادلة لاللتزام   أسهم إلى داةاألوالتى تتمثل فى خيار تحويل 

  .  المالية المركبة بأكملها داةمة العادلة لأليالق

  

 )"٣٦ت أ"راجع كذلك الفقرة (نة ي الخزأسهم

 األدوات تلك عرضفيتم ) خزينة أسهم( شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها بإعادة المنشأةإذا قامت  - ٣٣

الخسائر الناتجة عن  أو رباح خسارة فى األأو  االعتراف بأى ربحو ال يجوزحقوق الملكية  من مخصومة

 منشأة أية أو المنشأةويمكن أن تقوم  . ملكية المنشأة هذه أدوات حقوق إلغاء أو إصدار أو بيع أوشراء 

 أو واالحتفاظ بها ويتم االعتراف بالقيمة المدفوعة سهم تكون ضمن المجموعة بشراء تلك األأخرى

 .  حقوق الملكية فىالمحصلة مباشرة 
 
 فى أو الميزانية لب وذلك إما فى صالمنشأة الخزينة التى تحتفظ بها أسهمورة منفصلة عن  بصفصاحاإليتم  - ٣٤

  " عرض القوائم المالية) "١(وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم قوائم المالية لبا المرفقة اإليضاحات

 فصاحاإلفإنها تقوم ب ذوى عالقة أطراف شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من المنشأةعادت أ إذاو

  ."العالقةوى  ذطرافاألعن  فصاحاإل") ١٥(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  

 ")٣٧تأ"راجع كذلك الفقرة ( والخسائر رباح واألرباحالفوائد وتوزيعات األ
تزاماً  المكون يمثل أو مالية أداة والخسائر المرتبطة برباحأل وارباحيتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات األ - ٣٥

 المنشأة أما توزيعات حاملى أدوات حقوق الملكية فتقوم ،الخسائر أو رباح مصروف فى األأوكإيراد ، مالياً 

 ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة أية حقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم من مباشرة بخصمها

 .بها 
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 حقوق الملكية والتى ترتبط مباشرة أداة إصدارء تكلفة  تكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية باستثناأما

 فيتم )"األعمالتجميع ) "٢٩(والتى يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  (األعمالباقتناء 

 ميزة تتعلق بضرائب الدخل أيةالمحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم 

     . الخاصة بها
 

 حقوق ملكية ما إذا كان سيتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات أداة أو مالى المالية كالتزام داةاأل بويبيحدد ت - ٣٦

 وعليه يتم  ،الخسائر أو رباح مصروف فى األأو كإيراد داةاأل والخسائر المتعلقة بتلك رباحاأل ورباحاأل

اف بها بالكامل كالتزامات كمصروفات بنفس  والتى تم االعترسهم على األرباحاالعتراف بتوزيعات األ

 إعادة أووالخسائر المرتبطة باالستردادات  رباح وبالمثل يتم االعتراف باأل ،طريقة الفوائد بالنسبة للسند

 داةوال يتم االعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة أل .قوق ملكية كتغير فى حقوق الملكيةتمويل أدوات ح

 . ائم المالية حقوق الملكية فى القو
 

 اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مثل أتعاب أو صدار تكاليف مختلفة إلالمنشأةعادة ما تتحمل  - ٣٧

 والمبالغ المدفوعة للمستشارين القانونيين والمحاسبين وغيرهم وتكاليف األخرى الرسمية واألتعابالتسجيل 

تكلفة المعاملة التى تتعلق بحقوق الملكية عن طريق  ويتم المحاسبة عن  .الخ... الطباعة وضرائب الدمغة 

وذلك فى الحدود التى تكون )  ميزة تتعلق بضرائب الدخلأيةصافياً بعد خصم (خصمها من حقوق الملكية 

  . أخرى أحوالفيها تلك التكلفة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمعاملة والتى كان من الممكن تجنبها فى 
 

 داة مالية مركبة على مكونات االلتزامات وحقوق الملكية لألأداة إصداراملة المرتبطة بيتم توزيع تكلفة المع - ٣٨

من معاملة تتم  أكثرما تكاليف المعامالت التى ترتبط مجتمعة ب، أ بنفس نسبة توزيع حصيلة تلك المكونات

فى وقت راق المالية و فى بورصة األأخرى أسهمقيد و سهممثل تكاليف طرح بعض األ(فى وقت واحد 

  .ماثلة فيتم توزيعها على تلك المعامالت على أساس معقول ومتناسب مع المعامالت الم) واحد
 

 بصورة منفصلة عن تكاليف المعاملة التى تمت المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية فصاحاإليجب  - ٣٩

ما ضرائب الدخل أ" ةعرض القوائم المالي) "١(ى رقم خالل الفترة وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصر

 لضريبة الدخل مالىالمرتبطة بها والتى تم االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية فتدخل ضمن المبلغ االج

 عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم فصاحاإلالحالية والمؤجلة المخصومة من حقوق الملكية والتى يتم 

 " .ضرائب الدخل) "٢٤(
 

 التى تم تصنيفها كمصروف فى قائمة الدخل إما مع الفوائد على االلتزامات رباحيمكن عرض توزيعات األ - ٤٠

 عن الفوائد وتوزيعات فصاحاإل متطلبات هذا المعيار يخضع إلى باإلضافة و ، كبند منفصلأواألخرى 

وفى ) . ١٩(ومعيار المحاسبة المصرى رقم ) ١( كذلك ألحكام معيار المحاسبة المصرى رقم رباحاأل

 فى قائمة الدخل بصورة منفصلة نظراً رباح عن كل من الفوائد وتوزيعات األفصاحاإلألحيان يفضل بعض ا

 عن اآلثار الضريبية فصاحاإلمور مثل الخضوع للضرائب ويخضع لوجود فروق بينهما فى بعض األ

 " . الدخلضرائب) "٢٤(ألحكام معيار المحاسبة المصرى رقم 
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 مصروف أو كدخل مالىر المرتبطة بالتغيرات فى القيمة الدفترية لاللتزام ال والخسائرباحأليتم االعتراف با - ٤١

 تتضمن حق حاملها فى أداةالخسائر مرتبطة ب / رباحالخسائر وذلك عندما تكون تلك األ أو رباحفى األ

 شأةالمنوتقوم  . "))ب( ١٨"راجع الفقرة  (أخر مالى أصل أو مقابل نقدية المنشأة أصولالحصة المتبقية فى 

 قائمة الدخل عندما لب بصورة منفصلة فى صداةاأل خسائر ناتجة عن إعادة قياس تلك أو أرباح أيةبعرض 

 ) .١( وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم المنشأةيكون ذلك مالئماً فى شرح أداء 

  

   مالى والتزام أصل المقاصة بين إجراء

 ")٣٩ت أ"و" ٣٨ت أ"راجع كذلك الفقرات (

  :يزانية عندما ، وفقط عندما  وعرض صافى المقاصة فى الممالى والتزام مالى أصلعمل مقاصة بين يتم  - ٤٢

   المقاصة بين المبالغ المعترف بها جراءالقانونى القابل للنفاذ إلحالياً الحق المنشأة تمتلك      )أ(

 وتسوية صلاألعتراف ب االأو صافى المبالغ س التسوية على اسا إلجراءالنية إما لدى المنشأة  )ب(و

    .ن واحدآااللتزام فى 

 مقاصة إجراء بالمنشأة ال تقوم  ، من الدفاترلالستبعاد غير مؤهل مالى أصلوعند المحاسبة عن تحويل 

  .)"٣٦"فقرة ) ٢٦( رقم  المحاسبة المصرىراجع معيار( المحول وااللتزام المرتبط به صلاألبين 
 

ما يعكس التدفقات  ب ،ت المالية على أساس القيمة الصافيةالتزام واالاألصولعرض  يتطلب هذا المعيار - ٤٣

وعندما يكون .  المالية المنفصلة األدوات من أكثر أو الناتجة عن تسوية اثنين منشأةالنقدية المستقبلية لل

 مالى التزام أو أصلبالفعل  دفع مبلغ صافى واحد وتنوى عمل ذلك فإن لديها أو الحق فى استالم منشأةلل

وااللتزامات المالية بصورة منفصلة المالية  األصولكل من خرى فيتم عرض ما فى األحوال األ، أ واحد

  . والتزاماتهاالمنشأةعن بعضهما وبشكل يتوافق مع الخصائص المرتبطة بكل منهما مثل موارد 
 

فى عن االعتراف  المعترف بهما مع عرض الصامالى وااللتزام المالى الصلاأل المقاصة بين إجراءيختلف  - ٤٤

ن  خسائر فإأو أرباح أية االعتراف بإلىيؤدى   المقاصة الإجراءوبالرغم من ان  ،  االلتزامأو صلاألب

االعتراف به ولكنه قد يؤدى  بند سبق من الميزانية  إلغاء إلى ال يؤدى فقط  من الدفاتر الماليةداةاأل استبعاد

 . خسارةأو ربح االعتراف بإلىكذلك 
 

 جزء من مبلغ مستحق أو كل إلغاء أو خالفه أو قانونياً للمدين بموجب العقد  المقاصة حقاًإجراءيعتبر حق  - ٤٥

 وفى بعض الحاالت غير العادية قد يكون ، للدائن عن طريق خصم مبلغ مستحق من الدائن مقابل هذا المبلغ

وجود اتفاقية بين للدائن بشرط ن طرف ثالث مقابل المبلغ المستحق مللمدين حقاً قانونياً لتسوية مبلغ مستحق 

 المقاصة يعتبر إجراء حق نأوحيث .  المقاصة إجراءصراحة على حق المدين فى تنص   الثالثة طرافاأل

 فى االعتبار القوانين الحاكمة األخذ الظروف المؤيدة له قد تختلف ويجب دائماً إال أن،  قانونياً إجراء

  . طرافاألللعالقة بين 
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ن يؤثر على الحقوق  من شأنه أمالى وااللتزام المالى الصلاأل المقاصة بين ل للنفاذ إلجراءان وجود حق قاب - ٤٦

 لمخاطر االئتمان المنشأة كما يؤثر على تعرض مالى وااللتزام المالى الصلاألوااللتزامات المرتبطة ب

ففى غياب النية لممارسة  ،  المقاصةجراءساساً كافياً إل وجود الحق بحد ذاته ال يعتبر أأن إال ، والسيولة

 أو ال من حيث القيمة منشأة التسوية فى آن واحد ال تتأثر التدفقات النقدية المستقبلية للإجراء أوالحق 

 . التوقيت 

 وااللتزام على أساس صلاأل التسوية فى آن واحد فان عرض إجراء أو ممارسة الحق المنشأةوعندما تنوى 

من حيث القيمة والتوقيت ، كما مة  مالءأكثربصورة  منشأةقدية المستقبلية للالقيم الصافية يعكس التدفقات الن

 التسوية جراء كال الطرفين إلأووال تكفى نية أحد . يعكس كذلك المخاطر التى تتعرض لها تلك التدفقات 

ن الحقوق المقاصة حيث إ جراءافية بدون وجود حق قانونى لذلك كمبرر إلعلى اساس القيم الص

  . منفرداً تبقى كما هى بدون تغيير مالى وااللتزام الصلاألامات المرتبطة بوااللتز
 

 بالنسبة لتسوية أصول والتزامات معينة بممارساتها العادية وبمتطلبات األسواق المالية المنشأةتتأثر نية قد  - ٤٧

فية فى آن  التسوية الصاأو التسوية إجراء على المنشأة التى يمكن أن تحد من قدرة األخرىوبالظروف 

 وتسوية صلاألتحقيق  أوولكنها ال تنوى التسوية الصافية  المقاصة إجراء حق منشأة وعندما يكون لل، واحد

 وذلك وفقاً للفقرة منشأة عن تأثير ذلك الحق على المخاطر االئتمانية للفصاحاإلااللتزام فى آن واحد فيجب 

"٧٦ . " 
 

لية ا ، عن طريق عمليات غرفة المقاصة فى األسواق المن ماليتين المتزامنة ألداتي حدوث التسوية مثالًيمكن - ٤٨

ية لقيمة و وفى تلك الظروف تكون التدفقات النقدية فعلياً مس، )وجهاً لوجه( المبادلة المباشرة أوالمنظمة 

خرى يمكن أن تقوم أوفى ظروف  ، السيولة أو معرضة لمخاطر االئتمان المنشأة وال تكون  ،واحدة صافية

 استالم مبالغ منفصلة مما يعرضها لمخاطر االئتمان وذلك بالنسبة أو بتسوية أداتين عن طريق دفع شأةالمن

ن يكون ويمكن أ ، يعرضها كذلك لمخاطر السيولة وذلك بالنسبة للقيمة الكلية لاللتزام أو صلللقيمة الكلية لأل

 وتسوية مالى الصلاأل تحقيقعتبر  وعليه فال ي ،النسبىهذا التعرض للمخاطر كبيراً بالرغم من صغره 

 .  تمت المعامالت المتعلقة بذلك فى نفس اللحظة إذاال  متزامنين إمالىااللتزام ال
 

 المقاصة غير مالئم إجراءال تتحقق وغالباً ما يكون " ٤٢"بصفة عامة فإن الشروط الواردة فى الفقرة  - ٤٩

 : عندما

 اصطناعية أداة  (  مالية واحدةداةمالمح العامة أليتم استخدام عدة أدوات مالية لمحاكاة ال)    أ(

synthetic instrument (. 

مثل (طر الرئيسية من أدوات مالية معرضة لنفس المخا وااللتزامات المالية  الماليةاألصولتنشأ )   ب(أو 

اً أطرافتتضمن نها  أإال) خرى المشتقات األأومن العقود اآلجلة  وااللتزامات داخل محفظة األصول

   .مختلفة

  .)non-recourse ( غير مالية كضمانات اللتزامات مالية غير قابلة لالسترداد أويتم تقديم أصول مالية   )  ج(أو 
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غرض التخلص من التزام معين بدون يتم تجنيب أصول مالية فى صندوق منفصل بواسطة مدين ب)    د(أو 

     مثل ارتباطات استهالك الدين  (  لتزام بواسطة الدائن لتسوية االاألصولن يتم قبول تلك أ

Sinking Fund arrangement (.   

ث خسائر و حدإلى كنتيجة ألحداث أدت المنشأةها تم استرداد االلتزامات التى تكبدتمن المتوقع أن ي)  هـ(أو

  .من المتوقع استردادها من طرف ثالث بواسطة مطالبة بموجب عقد تأمين
 

 تصفية يةاتفاق" المالية مع طرف واحد أن تدخل فى األدواتخل فى عدد من معامالت   التى تدمنشأةيمكن لل - ٥٠

 تسوية واحدة إجراءمع ذلك الطرف ويسمح ذلك االتفاق ب" Master netting arrangement رئيسية

تخدم  وعادة ما تس، ى عقد إنهاء أأو إخفاقتى يغطيها االتفاق وذلك فى حالة  المالية الاألدواتصافية لجميع 

 التى األخرى الظروف أو اإلفالس ضد الخسارة فى حاالت يةاالمؤسسات المالية تلك االتفاقات لتوفير الحم

 الحق ية التسوية الرئيسيةمنح اتفاق وعادة ما ت ، على الوفاء بالتزاماتهطرافاأل عدم قدرة أحد إلىتؤدى 

 تسويتها فقط فى الوقت أو المالية األصول ققتحويصبح هذا الحق قابالً للنفاذ كما يؤثر على  مقاصة جراءإل

 العادية األحوال التى ليس من المتوقع حدوثها فى األخرى فى الظروف أو معين إخفاقالالحق لحدوث 

 فى حالة توافر الشرطين إال المقاصة جراءساساً إل أية التصفية الرئيسيةكون اتفاقوال ت  .األعماللسير 

ية  وااللتزامات المالية الخاضعة التفاقاألصول المقاصة بين إجراءعندما ال يتم و. " ٤٢"الواردين فى الفقرة 

 " .٧٦" وفقاً للفقرة االئتمانى للخطر المنشأة عن تأثير االتفاق على تعرض فصاحاإليجب التصفية الرئيسية 

  

  فصاحاإل
 المالية األدواتهمية  فهم أينتاحة المعلومات الالزمة لتحس إإلىات التى يتطلبها هذا المعيار فصاحاإلتهدف  - ٥١

دائها وتدفقاتها النقدية كما تساعد فى تقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية  وأمنشأة للمالىبالنسبة للوضع ال

 .  وتوقيتها ومدى الثقة فى تحققها األدواتالمرتبطة بتلك 
 

خطار المالية  من األأكثر أو واحد لمنشأةان تتحمل  أإلى المالية األدواتقد تؤدى المعامالت المرتبطة ب   - ٥٢

ات المطلوبة معلومات من شأنها مساعدة مستخدمى فصاحاإل وتوفر  .خرآ طرف إلى تنقلها أوالتالية 

  : المالية األدواتالمخاطر المرتبطة بمدى القوائم المالية على تقييم 

 : مخاطر السوق وتتضمن ثالثة أنواع من المخاطر  )أ (

 صرف أسعار المالية بسبب التغير فى داةاأل هى مخاطر التغير فى قيمة – مخاطر العملة)  ١(

 . العمالت األجنبية 

 المالية بسبب التغير فى داةاأل هى مخاطر التغير فى قيمة –مخاطر القيمة العادلة لسعر الفائدة )  ٢(

 . الفائدة فى السوق أسعار

 السوق أسعار  المالية كنتيجة للتغيرات فىداةاأل هى مخاطر التغير فى قيمة –مخاطر السعر )  ٣(

 مصدرها أو المالية داةاأل كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بإذابصرف النظر عما 

 .  فى السوق تداولها التى يتم األدوات العوامل المؤثرة فى كافة أو
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  . بحالرمكانية إ ولكن تشمل كذلك  فقطمكانية الخسارةوال تشمل مخاطر السوق إ

 إلىمعين مما يؤدى  التزام تسوية المالية فى داةاأل أطراف أحد إخفاقهى مخاطر ومخاطر االئتمان   )ب (

    .خر خسارة ماليةتكبد الطرف اآل

 لصعوبات فى المنشأة وهى مخاطر تعرض –يطلق عليها كذلك مخاطر التمويل ومخاطر السيولة   )ج (

 عدم نع وقد تنتج مخاطر السيولة.  المالية األدواتة بتها المتعلقاجمع االموال الالزمة للوفاء بارتباط

 . بسرعة وبقيمة تقترب من قيمته العادلة مالى الصلاألالقدرة على بيع 

هى مخاطر التغيرات فى التدفقات النقدية المستقبلية و –متعلقة بسعر الفائدة لمخاطر التدفقات النقدية ا  )د (

 الدين ذات أداةفعلى سبيل المثال فى حالة ، ة فى السوق  الفائدأسعار المالية بسبب التغير فى داةلأل

 داة تغير فى معدل الفائدة الفعلى لألإلى تؤدى مثل هذه التغيرات Floating rate المعومةالفائدة 

  .لعادلة االمالية غالباً بدون حدوث تغير مقابل فى قيمتها 

  

  المالية وموقعها وبنودها األدواتأسلوب عرض 
،  عنها وال موقعها فى القوائم المالية فصاحاإل أسلوب عرض المعلومات المطلوب  هذا المعيارال يحدد  - ٥٣

 القوائم المالية فليس من الضرورى تكرارها فى لبوطالما تم عرض المعلومات المطلوبة فى ص

 وذلك يضاحات الوصفية وكذلك البيانات الرقميةفصاحات مزيجاً من اإلاإل ويمكن أن تتضمن ، االيضاحات

  . منشأة وأهميتها النسبية للاألدواتبما يتالءم مع طبيعة 
 

فصاح عنها بخصوص أدوات مالية معينة يجب األخذ فى االعتبار اإلعند تحديد مستوى التفاصيل التى سيتم   - ٥٤

ينبغى أن يكون هناك  ف، ساس على هذا األ الشخصى بناًء ثم استخدام الحكماألدواتهمية النسبية لتلك األ

خفاء د مستخدمى القوائم المالية وبين إيس القوائم المالية بالكثير من التفاصيل التى قد ال تساعازن بين تكدتو

      طرفاً فىالمنشأةعندما تكون ،  على سبيل المثال  . من الالزمكثرمعلومات هامة كنتيجة للتعميم األ

 فيكون  ، ذى أهمية خاصةاً واحداًود عقدذات الخصائص المتشابهة بدون وجالمالية  األدواتعدد كبير من 

من ناحية أخرى قد تكون ، ون تتضمن القوائم المالية ملخصاً لألدوات المالية وتصنيفهاالئم أمن الم

  . منشأة معينة هامة عندما تكون مثالً مكوناً هاماً من الهيكل التمويلى للأداةالمعلومات عن 
 

المفصح عنها أخذاً فى  تتناسب مع طبيعة المعلومات فئات إلى المالية اتاألدو بويب بتالمنشأةإدارة تقوم    - ٥٥

وبصفة عامة يجب  ، القياس التى تم تطبيقها وأسس المالية األدواتمور مثل خصائص االعتبار بعض األ

 تم  التكلفة المستهلكة وبين تلك التىأو المالية بين البنود التى تم قياسها بالتكلفة األدوات فئاتأن تميز 

لبنود المقابلة لها فى  المطابقة مع اإجراء  لتسهيلالمعلومات الكافيةتاحة إويتم   .قياسها بالقيمة العادلة

 طرفاً فى أدوات مالية ليست ضمن نطاق هذا المعيار فيجب أن تكون تلك المنشأة وعندما تكون ،الميزانية

 المالية منفصلة عن تلك التى تقع ضمن نطاق  االلتزاماتأو  الماليةاألصول من فئات أو فئة ضمن األدوات

  . األدوات عن تلك فصاحاإلخرى أسس ل بعض المعايير المصرية األواوتتنهذا المعيار 
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 سياسات إدارة المخاطر وعمليات التغطية 
 بالنسبة إلدارة المخاطر المالية بما فى ذلك سياسة التغطية ها وسياساتهاهدافأ توضح أن المنشأةعلى   -٥٦

 .بالنسبة لكل نوع من المعامالت المتوقعة والتى يتم المحاسبة عنها باستخدام محاسبة التغطية 
 
 المالية يجب على األدواترصدة ومعامالت محددة ومتعلقة بأتاحة معلومات معينة عن  إإلى باإلضافة  - ٥٧

 التى األعمال بها وأغراض  المالية والمخاطر المرتبطةاألدوات كذلك أن تقدم شرحاً لمدى استخدام المنشأة

 المالية تقديم شرح األدوات للتحكم فى المخاطر المرتبطة باإلدارةويتضمن شرح سياسات  ،تخدمها 

 بالنسبة ألمور مثل التغطية تجاه التعرض للمخاطر وتجنب تركز المخاطر ومتطلبات المنشأةلسياسات 

 التى األدواتضافية قيمة ومستقلة عن ح رؤية إ ويعطى هذا الشر ،الضمانات لمواجهة المخاطر االئتمانية

 . فى وقت معين القائمة  أو المنشأةتحتفظ بها 
 

 عن البنود التالية بصورة منفصلة وذلك بالنسبة لتغطية القيمة العادلة وتغطية فصاحاإل بالمنشأةتقوم   - ٥٨

ف فى معيار المحاسبة على النحو المعر(جنبى أتغطية صافى االستثمار فى كيان والتدفقات النقدية 

 )).٢٦(المصرى رقم 

 وصف التغطية )   أ (

  المالية المحددة كأدوات تغطية وقيمها العادلة فى تاريخ الميزانيةاألدواتوصف )  ب(و

 طبيعة المخاطر التى تم تغطيتها)  ج(و

نقدية ومتى يتوقع أن  عن الفترات المتوقعة للتدفقات الفصاحاإلبالنسبة لتغطية التدفقات النقدية يجب )  د(و

 معاملة متوقعة تم المحاسبة عنها سابقاً أية وكذلك وصف  ، الخسائرأو رباحتدخل فى تحديد األ

 .  لم يعد من المتوقع حدوثها إال  أنهباستخدام محاسبة التغطية 
 

 التدفقات غطيةتتغطية فى ال أداة  الخسارة عنأولربح قد تم االعتراف مباشرة فى حقوق الملكية با كان إذا- ٥٩

 : عن فصاحاإل المنشأة فعلى  ،النقدية وذلك فى قائمة التغير فى حقوق الملكية

 المبلغ الذى تم االعتراف به فى حقوق الملكية خالل الفترة    )أ (

  الخسائر عن الفترة أو رباح من حقوق الملكية وادخاله فى األنقلهالمبلغ الذى تم   )ب(و

 أية أولى لتكلفة االقتناء ومن حقوق الملكية خالل الفترة وادخالة فى القياس األ نقلهالمبلغ الذى تم   )ج(و

 فى تغطية لمعاملة متوقعة محتملة الحدوث بدرجة مالى غير التزام أو صل ألأخرىتكلفة دفترية 

  .عالية 

  

  األحكام والشروط والسياسات المحاسبية 
 فصاحاإل بالمنشأةامات المالية وأدوات حقوق الملكية تقوم  وااللتز الماليةاألصوللكل مجموعة من بالنسبة - ٦٠

 : عن
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 المالية بما فى ذلك أهم األحكام والشروط التى يمكن ان األدواتالمعلومات الخاصة بمدى وطبيعة )  أ (

 .  ومدى التأكد منهاتؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية

  .متبعة بما فى ذلك معايير االعتراف وأسس القياس المطبقةالسياسات والطرق المحاسبية ال) ب(و
 

 األصول لكل مجموعة من - فصاحاإل بالمنشأةتقوم  ،  عن سياستها المحاسبيةالمنشأة إفصاح إطارفى  - ٦١

 المالية بالطرق العادية قد تمت فى تاريخ األصول عما اذا كانت المحاسبة عن شراء وبيع -المالية 

  . )"٣٨"الفقرة ) ٢٦(راجع كذلك معيار المحاسبة المصرة رقم (خ التسوية  فى تاريأوالمعاملة 
 

 المالية على حجم متحصالت ومدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية داةتؤثر االحكام والشروط التعاقدية لأل - ٦٢

 داخل أومنفردة ( المالية األدواتوعندما تكون  ، داةاأل طرافوتوقيتها ومدى تأكدها وذلك بالنسبة أل

عن أحكامها  فصاحاإل نتائجها المستقبلية يتم أو منشأة للمالىال للمركز أهمية كبيرة ذات) مجموعة

 فيتم منشأة كبيرة للتدفقات النقدية المستقبلية للأهمية معينة ذات أداةوعندما ال تكون هناك . وشروطها

 . ئمة لألدوات المماثلة  المجموعات المالإلى اإلشارة وذلك عن طريق األدواتوصف أهم خصائص 

  

 للمخاطر المنشأة احتمال تعرض إلى تصدرها أو المنشأة المالية التى تحتفظ بها األدواتعندما تؤدى  - ٦٣

 :  عنها تتضمن فصاحاإلحكام والشروط الواجب فإن األ، " ٥٢"الواردة فى الفقرة 

 المشتقة مثل عقود مبادلة ألدواتافى بعض  - ما شابه والتى تكون أواألسمية  وأية صلاألالقيمة )   أ (

 ) . تراضيةطلق عليها القيمة االفوي(هى القيمة التى تعتمد عليها المدفوعات المستقبلية  -  الفائدة

 . النفاذ أوتاريخ االستحقاق وتاريخ االنتهاء )  ب(و

 ى يمكن خاللها أوفى ذلك الفترة الت بما داةاأل أطرافأى من خيارات التسوية المبكرة التى يمتلكها )  ج(و

 .مارسة الخيار م لكذلك السعر أو حدود األسعارالتاريخ الذى يمكن فيه استخدام تلك الخيارات و

 أى أو أخرى مالية أداة مبادلتها بأو إلى داةاأل لتحويل داةاأل أطراف من أىالخيارات التى يمتلكها )   د(و

 التاريخ الذى يمكن عنده ممارسة تلك ها أوفى ذلك الفترة التى يمكن خالل بما آخر التزام أو أصل

 .  االستبدال المتاحة أوالخيارات وكذلك نسب التحويل 

 بما فى داةى لألصلاأل المدفوعات النقدية المستقبلية والمجدولة للمبلغ أوحجم وتوقيت المتحصالت ) هـ(و

 .  متطلبات مماثلة  السداد وأى استثمار مستهلك أوأقساطذلك 

ى وتوقيت صلاألى عائد دورى على المبلغ أو أ رباح توزيعات األأو معدل الفائدة المحددة أومبلغ )  و(و

 .تلك المدفوعات 

  .مالى المقدمة كرهن فى حالة االلتزام الأو مالى الصلاألالضمانة المحتفظ بها فى حالة )  ز(و

 عن العملة فصاحاإل يجب منشأةامل لللنقدية بعملة غير عملة التعا التى تكون تدفقاتها داةاألفى حالة )  ح(و

 . المتحصالت أوالمطلوبة للمدفوعات 

 إلى) أ( عن المعلومات المذكورة فى البنود من فصاحاإل التى تسمح بالمبادلة يجب داةاأل ةفى حال)  ط(و

 .  بموجب المبادلة المنشأة التى ستحصل عليها داةعاليه لأل) ح(
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ى من الشروط  تغيير أإلىرتبط بها والذى فى حالة مخالفته سيؤدى خر م أو شرط آداة شرط لألأى)  ى(و

قصى  السندات بالحد األإصدارذا تم مخالفة شرط من شروط مثالً ، يمكن إ(ى تغيراً جوهرياً خرألا

ية له مستحقة الدفع صلاألة ن يجعل كامل القيم فإن ذلك يمكن أ الملكية حقوقإلىلنسبة المديونية 

 ).فوراً
 

 المنشأةن تشرح فمن المفضل أ داةلأل عن الشكل القانونى  المالية فى الميزانيةداةاألتلف عرض عندما يخ - ٦٤

 .يضاحات  فى اإلداةاألطبيعة 
 

 األدوات فائدة عندما توضح كافة العالقات بين أكثر المالية األدوات مدى وطبيعة تكون المعلومات عن - ٦٥

 ، على سبيل المثال ، منشأةلتدفقات النقدية المستقبلية للن تؤثر فى حجم وتوقيت وتأكد امنفردة أالتى يمكن 

 منشأة مثل تلك التى تحدث عندما يكون للغطية عن عالقات التالمنشأةن تفصح  أمن المهمن قد يكو

 للمخاطر عن طريق المنشأة وقد يكون مدى تأثر تعرض  . حق البيعمع تم شراؤها أسهماستثماراً فى 

ع الموضح تزامات واضحاً لمستخدمى القوائم المالية من واقع المعلومات من النو وااللاألصولالعالقة بين 

  . فصاحاإل المزيد من إلىنه فى بعض الظروف قد يحتاج األمر إال أ" ٦٣"فى الفقرة 
 

 عن جميع السياسات المحاسبية الهامة فصاحاإل المنشأةيجب على ) ١(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  - ٦٦

خرى  والظروف األحداث تطبيقها على المعامالت وكذلك األ المبادئ العامة المطبقة وطرقبما فى ذلك

 :ات تتضمنفصاحاإلمالية فان تلك  وبالنسبة لألدوات ال.المنشأةالتى تنشأ فى مجال أعمال 

  .  االلتزامات الماليةأوالمالية ألصول من الدفاتر ل االستبعاد أوأسس تحديد حاالت االعتراف )   أ ( 

 . لى لها والحقاً و وااللتزامات المالية عند االعتراف األ الماليةاألصولسس القياس المطبقة على أ)  ب(و

 .  وااللتزامات المالية  الماليةاألصولس االعتراف والقياس للدخل والمصروفات الناشئة عن أس)  ج(و

  

 مخاطر سعر الفائدة 

 وااللتزامات المالية عن المعلومات المتعلقة  الماليةاألصولن لكل مجموعة م بالنسبة فصاحاإلعلى المنشأة  - ٦٧

 : بتعرضها لمخاطر سعر الفائدة بما فى ذلك

 . سبق كما وردت فى العقد أيهما أ االستحقاق أو التسعير إعادةتواريخ )   أ (

  . الفائدة الفعلية ، حسب الحالةأسعار)  ب(و
 

 الفائدة الحالية والتى أسعاررضها آلثار التغيرات المستقبلية فى  بتوفير المعلومات الخاصة بتعالمنشأةتقوم  - ٦٨

 وااللتزامات المالية األصولثراً مباشراً على التدفقات النقدية المحددة فى العقد والمرتبطة ببعض أيكون لها 

 ) . مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة(
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طول فترة ) سبقأو تواريخ إعادة التسعير إذا كانت هى األ(ق تحدد المعلومات الخاصة بتواريخ االستحقا - ٦٩

 ويوفر .سعار الفائدة الفعلية فتحدد مستوى ثبات تلك األأسعار المعلومات الخاصة بائدة ، أما الفأسعارثبات 

 عن تلك المعلومات لمستخدمى القوائم المالية األساس لتقييم مخاطر القيمة العادلة بالنسبة لسعر فصاحاإل

ما بالنسبة لألدوات أ. لمحتملة  الخسائر اأو األرباحوعليه يمكنهم تقييم ،  المنشأةلفائدة التى تتعرض لها ا

 عن الفترة التى تسبق فصاحاإلساس سعر الفائدة فى السوق قبل استحقاقها فيكون أيعاد تسعيرها على  التى

 . ق  عن فترة االستحقافصاحاإل من أهمية أكثر التسعير القادم إعادة
 

 تفصح عن أن منشأة التسعير واالستحقاق الواردة فى العقد يمكن للإعادةريخ ااستكماالً للمعلومات عن تو - ٧٠

 تواريخ االستحقاق عندما تختلف تلك التواريخ أو التسعير المتوقعة إعادةالمعلومات الخاصة بتواريخ 

المعلومات مناسبة بصفة خاصة عندما وقد تكون تلك ، ريخ الواردة فى العقد ااختالفاً جوهرياً عن التو

 ذات برهنقروض ال قادرة على التنبؤ بدرجة عالية من اليقين بحجم -على سبيل المثال  - المنشأةتكون 

وتستخدم تلك المعلومات كأساس للتحكم فى مدى  ،سعر الفائدة الثابت والتى سيتم سدادها قبل االستحقاق 

 الذى يعتمد على توقعات فصاحاإلضافية فتتضمن لمعلومات اإلأما ا. أسعار الفائدة تعرضها لمخاطر 

 وكيفية ق االستحقاأو التسعير إعادة المستقبلية وشرحاً لالفتراضات الخاصة بتواريخ األحداث عن اإلدارة

 . اختالف تلك االفتراضات عن التواريخ الواردة فى العقد 
 

 :الية التى تكونوالتزاماتها المالمالية صولها  أى من أالمنشأةتحدد  - ٧١

 وااللتزامات المالية ذات  الماليةاألصولمعرضة لمخاطر سعر الفائدة بالنسبة للقيمة العادلة مثل )  أ ( 

 . سعر الفائدة الثابت 

 وااللتزامات المالية ذات  الماليةاألصولمعرضة لمخاطر سعر الفائدة بالنسبة للتدفقات النقدية مثل )  ب(و

 .  الفائدة فى السوق أسعارة مع تغير  الفائدة المتغيرأسعار

ستثمارات فى ادوات حقوق  الفائدة مثل بعض االأسعارليست معرضة بشكل مباشر لمخاطر )  ج(و

 .الملكية

 المالية المماثلة بما فى ذلك األدواتعلى السندات واألذون والقروض و" )ب( ٦٧"تطبق متطلبات الفقرة  - ٧٢

 الزمنية للنقودقيمة ال وتكلفة على مصدرها مما يعكس داةاألداً لحامل المدفوعات المستقبلية التى تشمل عائ

Time value of money ، المالية التى ال تتضمن سعر األدواتوال تنطبق المتطلبات المذكورة على 

دوات حقوق الملكية والمشتقات ، فعلى سبيل المثال ، ابل للتحديد مثل االستثمارات فى أفائدة فعلى ق

 ، Swapsبما فى ذلك عقود المبادلة ( الفائدة أسعار مثل مشتقات األدواتن تعرض بعض فبالرغم م

 الفائدة فى السوق أسعارلمخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناتجة عن ) والعقود اآلجلة والخيارات

ت عن سعر الفائدة  عند توفير المعلوماأنهال إ  . عن سعر الفائدة الفعلىفصاحاإلنه ليس من المطلوب إف

 الفائدة على أسعار عن تأثير معامالت التغطية مثل عقود مبادلة فصاحاإل المنشأة يجب على  ،الفعلى

 .  الفائدة أسعار لمخاطر المنشأةتعرض 
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 أو مالى أصل الفائدة كنتيجة لمعاملة ال تتضمن االعتراف بأسعار معرضة لمخاطر المنشأةيمكن أن تصبح  - ٧٣

 عن المعلومات التى تتيح لمستخدمى فصاحاإل بالمنشأةم وفى هذه الحالة ، تقو، ميزانيتها  فى مالىالتزام 

قراض  عندما يكون على الشركة التزام إل فمثالً، للخطر المنشأةالقوائم المالية فهم طبيعة ومدى تعرض 

ة وفترة  القرض وسعر الفائدأصل عادة ما يتضمن مبلغ فصاحاإل  فإن ، بسعر فائدة ثابتاألموال

 أسعار لمخاطر المنشأة تعرض إلىن تؤدى أاالستحقاق للمبلغ المقرض وأهم شروط المعاملة التى يمكن 

 . الفائدة 
 

ذا كان يجب عرض  المالية ما إاألدوات ومدى نشاطها فى مجال المنشأةتحدد كل من طبيعة نشاط  - ٧٤

 من  مزيجأو جداولفى صورة  أو Narrative الفائدة فى صورة نثرية أسعارالمعلومات عن مخاطر 

 الفائدة أسعار المالية معرضة لمخاطر األدوات مجموعة متنوعة من المنشأةاالثنين وعندما يكون لدى 

 التالية فى عرض األساليب من أكثر أو اً واحدإتباع التدفقات النقدية فيمكنها أوبالنسبة للقيمة العادلة 

 : المعلومات

 جداول الفائدة فى صورة أسعاردوات المالية المعرضة لمخاطر يمكن عرض القيمة الدفترية لأل  ) أ(

فى العقد وذلك وفقاً عادة التسعير الواردة  إأو مجموعات حسب فترة االستحقاق إلىمقسمة 

 : رات التالية بعد تاريخ الميزانيةتللف

 قلأ أوخالل سنة واحدة )  ١ (

  من سنتين أكثروليس  من سنة أكثرخالل )  ٢(و

  من ثالث سنوات أكثروليس  من سنتين أكثرل خال)  ٣(و

  سنواتأربع من أكثروليس  من ثالث سنوات أكثرخالل )  ٤(و

  من خمس سنوات أكثرو ليس  سنوات أربع من أكثرخالل )  ٥(و

   من خمس سنوات أكثرخالل )  ٦(و

وى ذلك  التغيرات فى مستأو الفائدة أسعار بمدى تعرضها لمخاطر المنشأة أداءعندما يتأثر  ) ب(

 بنكاً المنشأة كانت فمثالً اذا. التفصيلية  عن المزيد من المعلومات فصاحاإلالتعرض فيفضل 

 مثالً عن مجموعات منفصلة من القيم الدفترية لألدوات المالية المتوقع استحقاقها فصاحاإلفيمكن 

 : تسعيرها وفقاً للعقدإعادة أو

  اقل بعد تاريخ الميزانية أوخالل شهر )  ١ (

  بعد تاريخ الميزانية أشهر من ثالثة وليس أكثر من شهر أكثرخالل )  ٢(و

  من اثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية وليس أكثر أشهر من ثالث أكثرخالل )  ٣(و

 الفائدة بالنسبة للتدفقات النقدية وذلك من أسعار تعرضها لمخاطر المنشأة تحدد أنفيمكن بالمثل    ) ج(

 أسعار وااللتزامات المالية ذات األصول لمجموعات اإلجماليةم النقدية خالل جدول يوضح القي

 . الفائدة المتغيرة والتى ستستحق خالل فترات زمنية مستقبلية مختلفة 
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وكبديل ،  الفائدة بالنسبة لألدوات المالية المنفردة أسعار عن المعلومات الخاصة بفصاحاإليمكن   ) د(

 لكل مجموعة من سعار حدود تلك األأو الفائدة سعارعن ذلك يمكن عرض المتوسط المرجح أل

 ذات المخاطر أو بعمالت مختلفة المسماة األدوات تصنيف منشأةويمكن لل ، المالية األدوات

 أسعاردوات  يكون لألأن إلىاالئتمانية المختلفة فى مجموعات مختلفة عندما تؤدى تلك العوامل 

 . اختالفاً جوهرياً مختلفة فائدة فعلية 
 

 عن  الفائدة وذلكأسعار تقديم معلومات مفيدة عن تعرضها لمخاطر المنشأةتستطيع بعض الظروف قد فى  - ٧٥

 فائدة السوق على القيمة العادلة ألدواتها المالية ، أسعارفى ) االفتراضى(طريق تحديد أثر التغير النظرى 

 تعتمد تلك المعلومات مثالً على أنن ويمك ، الخسائر المستقبلية أو رباحكذلك على التدفقات النقدية واأل

 وتتضمن آثار التغير فى ، الفائدة فى السوق فى تاريخ الميزانية أسعارتغير افتراضى واحد بالمائة فى 

المتغيرة  الفائدة أسعار المالية ذات األدوات ومصروف الفوائد المرتبطة بإيراد الفائدة التغير فى أسعار

ويمكن  ،الثابتة  الفائدة أسعاراتجة عن التغير فى القيمة العادلة لألدوات ذات الخسائر الن وأ رباحوكذلك األ

لمحملة  المالية ااألدواتر الفائدة على ان تنحصر حساسية سعر الفائدة فى اآلثار المباشرة للتغير فى سع

ية من الدقة ذلك النه من الصعب التنبؤ بدرجة عالبالفوائد والتى تم االعتراف بها فى تاريخ الميزانية 

وعند . ةأسواق المال وعلى المنشآت كل على حد الفائدة على أسعار غير المباشرة للتغير فى باآلثار

 تحديد أسس إعداد تلك المعلومات المنشأة الفائدة ، على أسعار عن المعلومات الخاصة بحساسية فصاحاإل

 . هم االفتراضات المتعلقة بها بما فى ذلك أ

  

 مخاطر اإلئتمان

 وذلك فيما يتعلق بكل مجموعة لمخاطر اإلئتمان عن المعلومات الخاصة بتعرضها فصاحاإل المنشأةلى ع - ٧٦

 : المعلومات ما يلىهذه لتلك المخاطر وتتضمن المنشأة مما يعرض  وغيرها الماليةاألصولمن  

وذلك دون  - انية  من مخاطر ائتمانية فى تاريخ الميزالمنشأة ما تتعرض له أقصىالقيمة التى تمثل )   أ (

 فى الوفاء األخرى طرافاأل إخفاق فى حالة -  ضماناتيةاألخذ فى االعتبار القيمة العادلة أل

 .بالتزاماتهم وفقاً لألدوات المالية

 . هم مجاالت تركز المخاطر االئتمانية أ)  ب(و
 

مى القوائم المالية تقييم مدى  بتوفير البيانات المتعلقة بالمخاطر االئتمانية  مما يتيح لمستخدالمنشأةتقوم  - ٧٧

 فى الوفاء بالتزاماتهم على تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة من األخرى طرافاأل إخفاقتأثير 

 أخرى من مصادر أخرى تدفقات نقدية إلى االحتياج أو المالية المعترف بها فى تاريخ الميزانية األصول

 هذا مثل.  ) مصدرة اللتزامات طرف ثالثة ضمانأو ائتمانية مثل مشتقة(االئتمانية معرضة للمخاطر 

من " ٧٦"و ال تتطلب الفقرة  المنشأة خسائر أو أرباحبها فى  حدوث خسارة يعترف إلى  يؤدى خفاقاإل

 .المنشأة اإلفصاح عن تقييمها الحتماالت الخسارة التى ستقع فى المستقبل
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 بصرف النظر عن احتمال استرداد تلك المبالغ  ،الئتمانية عن المبالغ المعرضة للمخاطر افصاحاإليهدف  - ٧٨

 :إلى) منشأة تعرض ائتمانى للأقصى(من خالل الضمانات 

 لألصول لمخاطر اإلئتمانن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية قياساً متوافقاً للمبالغ المعرضة أ  )أ  (

 . المالية والمخاطر االئتمانية األخرى 

عن القيمة الدفترية لألصول قد يختلف قصى تعرض للخسارة أن أالعتبار احتمال ن يؤخذ فى اأ  ) ب(و

  . المالية المعترف بها فى تاريخ الميزانية 
 
 - فى الميزانية األصولدفترية لتلك  فإن القيمة اللمخاطر اإلئتمان المالية المعرضة األصولفى حالة  - ٧٩

على سبيل . بالغ المعرضة للمخاطر االئتمانية غالباً ما تمثل الم -  مخصصات للخسارة أيةصافية من 

 األقصىالمثال ، فى حالة عقود مبادلة الفائدة المثبتة بالقيمة العادلة عادة ما تمثل القيمة الدفترية الحد 

 وفقاً اإلخفاق عقد المبادلة فى حالة إحاللالمعرض للخسارة فى تاريخ الميزانية حيث انها تمثل تكلفة 

 عن تلك إضافية عن معلومات فصاحاإل هذه الحاالت ليس من الضرورى ىوف، لسوق  اأسعارللتكلفة ب

 والناتجة عن منشأة قد تختلف الخسارة القصوى المحتملة للأخرىومن ناحية  ،الموضحة فى الميزانية 

 مفصح عنها ، مثل القيمة أخرىاختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية وعن مبالغ  المالية األدواتبعض 

 للوفاء إضافية عن معلومات فصاحاإل من الضرورى  ،وفى مثل هذه الحاالت. ية صلاأل القيمة أولعادلة ا

 . ")أ( ٧٦"بمتطلبات الفقرة 
 

 فى الميزانية صافياً من مالىالخاضع لحق المقاصة النافذ قانوناً مقابل التزام ،  مالىال صلاألال يتم عرض  - ٨٠

 ، التسوية المتزامنة أو التسوية على أساس القيم الصافية إجراء شأةالمن كان فى نية إذا إال  .االلتزام

 عن فصاحاإل المقاصة وذلك عند جراء عن وجود الحق القانونى إلفصاحاإل المنشأةرغم من ذلك فعلى الوب

 أصل استالم حصيلة منشأةعلى سبيل المثال ، عندما يستحق لل. " ٧٦"المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرة 

 المقاصة جراء إلقانونياً اً حقمنشأةلل  فى القيمة ويكونه يزيد عليأو له مساو مالىقبل تسوية التزام  مالى

إال  ،خر الطرف اآلإخفاقالخسارة فى حالة تحمل  المقاصة حتى تتجنب إجراء الحق فى منشأةفلل، عليه 

 مالىال صلاألق مد صالحية  عن طريتتجاوب مع اإلخفاق أن كان من المرجح أو المنشأة استجابت إذانه أ

 كانت الشروط المعدلة تسمح بتأجيل التحصيل بعد التاريخ إذا معرضة للمخاطر االئتمانية المنشأةفتكون 

 المنشأةة على علم بمدى تخفيض تعرض  وحتى يكون مستخدمو القوائم المالي،المحدد لتسوية االلتزام 

ن أثره وع المقاصة إجراء عن وجود حق فصاحاإل المنشأةعلى ، للمخاطر االئتمانية فى نقطة زمنية معينة 

 -  مالىالعندما يستحق تسوية االلتزام و ، وفقاً لشروطه مالىال صلاألعندما يكون من المتوقع تحصيل 

 معرضة للخطر المنشأةتكون  -  الماليصلاأل المقاصة عليه قبل إجراءحق بمقتضاه  منشأةالذى يكون لل

 .بعد تسوية االلتزام اآلخر خفق الطرف إذا أ صلقيمة الدفترية لأل على كامل الاالئتمانى

  
 

 فى التحكم فى المنشأة والتى من شأنها أن تساعد  ، للمقاصةأكثر أوقد تدخل الشركة فى اتفاقية رئيسية  - ٨١

لمقاصة ذا كانت االتفاقية الرئيسية لإ و . قد ال يتوفر فيها شروط المقاصةأنه إالتعرضها للخسارة االئتمانية 
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 المالية التى لم يحدث عليها مقاصة مقابل التزامات األصول المرتبط باالئتمانى الخطر -  بقدر كبير- تقلل

 أنويجب .  عن آثار االتفاقية إضافية تقديم معلومات المنشأةخر فيجب على مالية مع نفس الطرف اآل

 : نه أ فصاحاإليذكر ذلك 

 الرئيسية لالتفاقيات المالية الخاضعة األصولرتبط ب المتم التخلص من الخطر االئتمانىقد   ) أ(

 من تسوية االلتزامات المالية المستحقة لنفس الطرف المنشأة المدى الذى يمكن إلىللمقاصة ، فقط 

  .األصولاآلخر ، بعد الحصول على 

 االتفاقيات بسبب  العام للخطر االئتمانىالمنشأة فى تعرض االنخفاض يمكن أن يتغير مدى )ب(و

 المنشأة الميزانية ، ذلك ألن تعرض  جوهرياً خالل فترة قصيرة بعد تاريخالرئيسية للمقاصة تغيراً

   .االتفاقيات معاملة خاضعة لتلك للخطر االئتمانى

 الرئيسية للمقاصة ، والتى تحدد مدى اإلنخفاض فى االتفاقيات عن شروط المنشأةكما يفضل كذلك أن تفصح 

  .االئتمانىالخطر 
 

 فى مالى أصل كنتيجة لمعاملة ال يتم بموجبها االعتراف بأى االئتمانى معرضة للخطر المنشأة تكونقد  - ٨٢

 خاص بطرف آخر التزام ، فإن ضمان االئتمانية المشتقات أوالميزانية ، مثل عقود الضمانات المالية 

القيام  دعتبار عنيؤخذ فى اال ، الذى يجب أن االئتمانىيخلق بدوره التزاماً و يعرض الضامن للخطر 

 ".٧٦" للفقرة ات المطلوبة وفقاًفصاحاإلب
 

 المتعلقة األخرىات فصاحاإل اذا لم تكن واضحة من االئتمانى عن درجة التركز فى الخطر فصاحاإليجب  - ٨٣

 تعرض كبير وجوهرى للخسارة فى حالة إلى كانت ستؤدى وإذا مالى ومركزها الالمنشأةعمال أطبيعة ب

 أخذاًتخدام الحكم الشخصى  باساإلدارة تقوم أن ويتطلب تحديد درجة التركيز ،خرى  االطرافاأل إخفاق

" عيةقطاالتقارير ال) "٣٣( ويوضح معيار المحاسبة المصرى رقم .دينيهام والمنشأةفى االعتبار ظروف 

يزات  تنشأ فيها تركأن والقطاعات الجغرافية التى يمكن نشاط العامة لتحديد قطاعات الاإلرشاداتبعض 

  . للمخاطر االئتمانية 
 

 مجموعة من المدينين أو مدين معين  لمخاطر كنتيجة للتعرضاالئتمانى التركز فى الخطر أ ينشأنيمكن  - ٨٤

بالتزاماتهم تتأثر بصورة مماثلة بالتغيرات الوفاء  يشتركون فى بعض الخصائص التى تجعل مقدرتهم على

 تركز الخطر طبيعة نشاط إلى تؤدى أن التى يمكن ومن الخصائص ، غيرها أوفى الظروف االقتصادية 

 الجغرافى الذى يمارسون فيه نشاطهم وكذلك درجة اإلقليمالمدينين مثل الصناعة التى يعملون بها وكذلك 

تقوم   التىمنشأة يكون للأنالثقة االئتمانية لمجموعة من المقترضين ، على سبيل المثال ، من الطبيعى 

وأن يكون ، بترول والغاز حسابات تجارية للعمالء ناتجة عن مبيعات منتجاتها لقطاع البتصنيع معدات 

 فإنوكذلك  ، خطر عدم السداد لتلك الحسابات متأثراً بالتغيرات االقتصادية فى صناعة البترول والغاز

وعلية ،  مستحقة لدى دول أقل تقدماً اً يكون له قروضأن يمكن  ،البنك الذى يقرض على مستوى دولى

 . إن مقدرة البنك على استرداد تلك القروض يمكن أن تتأثر سلبياً بالظروف االقتصادية المحلية ف

  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٥)

25 - 25 

  
 
 

 ،  وصفاً للخصائص المشتركة التى تحدد كل تركزاالئتمانى عن  التركزات فى الخطر فصاحاإليتضمن  - ٨٥

كة فى تلك  المالية المشتراألصول المرتبط بكل االئتمانى للتعرض للخطر  األقصىوحجم الحد 

 .الخصائص

  

 القيمة العادلة 
 المالية األصوللكل مجموعة  من  - فصاحاإلتقوم المنشأة ب،  "أ ٩١" و"٩٠"استثناء ما ورد فى الفقرة ب - ٨٦

 وااللتزامات بصورة تسمح بالمقارنة األصولعن القيمة العادلة لتلك المجموعة من  -  وااللتزامات المالية

كيفية تحديد القيمة ) ٢٦(يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم . (فى الميزانية مع القيمة الدفترية المقابلة 

 ).العادلة
 

 منشأة العام للمالى الالمركزلتحديد  وذلك األعمالتستخدم معلومات القيمة العادلة استخداماً واسعاً ألغراض  - ٨٧

ة لقرارات كثيرة يتخذها  لها أهمية خاصة بالنسبأنكما . والتخاذ القرارات بخصوص أدوات مالية منفردة 

 تعكس حكم االسواق المالية بالنسبة للقيمة الحالية األحوالنها فى كثير من مستخدمو القوائم المالية حيث إ

 إجراءات القيمة العادلة بوتسمح معلوم ، معينة أداةللتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمرتبطة ب

شترك بصورة جوهرية فى الخصائص االقتصادية وذلك بصرف  المالية التى تاألدواتنات بين المقار

وتوفر القيمة  ، مقتنيها أوها وعن مصدرها ئها واقتناإصدارت النظر عن الغرض من حيازتها وعن توقي

 أو بيع أو وذلك عن طريق تحديد اثار قراراتها الخاصة بشراء اإلدارةساساً حيادياً لتقييم كفاءة العادلة أ

وعندما ال تقوم .  التخلص من االلتزامات المالية أو االحتفاظ أو الخاصة بتحمل أومالية  الاألصولحيازة 

 فعليها تقديم معلومات عن  ، فى ميزانيتها بالقيمة العادلةمالىلاللتزام اا أو  مالى الصلاأل بقياس المنشأة

 . ات الملحقة فصاحاإلالقيمة العادلة من خالل 
 
 

راق القبض قصيرة األجل أولية مثل ا القيمة العادلة بالنسبة لألدوات الم عنفصاحاإلليس من المطلوب  - ٨٨

 . مقاربة للقيمة العادلة لها وذلك عندما تكون القيمة الدفترية ، راق الدفع أوو
 

 مجموعات إلىتزامات المالية ل واال الماليةاألصول بويب تالمنشأةعلى ،  عن القيمة العادلة فصاحاإلعند  - ٨٩

  . المقاصة بين قيمتها الدفترية المقابلة فى الميزانية إجراء الحد الذى يسمح بإلىفقط   بينها المقاصةإجراءو
 

 المشتقات المرتبطة بتلك أو تم قياس االستثمارات فى أدوات حقوق الملكية غير المدرجة فى البورصة إذا - ٩٠
ية قياس قيمتها العادلة بصورة مكاننظراً لعدم إ) ٢٦(اسبة المصرى رقم  بالتكلفة وفقاً لمعيار المحاألدوات

وكذلك شرح ،  الدفترية ا المالية وقيمتهاألدواتمع وصف ،  عن تلك الحقيقة فصاحاإليجب ، يعتمد عليها 
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التقديرات التى من المرجح أن ،  أمكن وإذا  . قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليهاإمكانيةاألسباب لعدم 
 المالية التى لم يكن من الممكن األصول تم بيع تلك إذا ذلك إلى  باإلضافة ، تقع القيمة العادلة فى حدودها

وعن القيمة  الدفترية ،  عن تلك الحقيقة فصاحاإليجب ، سابقاًَ قياس قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها 
 .   الخسارة التى تم تحقيقها أو ربحوكذلك عن مبلغ ال،  المالية وقت البيع األصوللتلك 

 
 المشتقات المرتبطة بتلك أوتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة في البورصة، إذا  - ٩١

، نظرا لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة )٢٦( بالتكلفة، وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم األدوات

ة العادلة والواردة في  عن المعلومات الخاصة بالقيمفصاحاإلبصورة يعتمد عليها، فليس من الضروري 

نها أن تساعد مستخدمي القوائم ت التي من شأ، وبدال عن ذلك يجب تقديم المعلوما"٩٢" و "٨٦"الفقرات 

 المالية األصوللمحتملة بين القيمة الدفترية لتلك ا أحكامهم الخاصة بمدى الفروق إصدارالمالية في 

لي تقديم شرح للخصائص األساسية لألدوات المالية  إباإلضافةو، وااللتزامات المالية وقيمتها العادلة

. األدوات عن القيم العادلة، يجب تقديم المعلومات عن سوق تلك فصاحاإلالمؤثرة في قيمتها وسبب عدم 

 كافية "٦٠" والتي يفصح عنها وفقا للفقرة األدواتوفي بعض الحاالت يمكن أن تكون أحكام وشروط 

 العالقة فىإلدارة، إذا كان لديها سبب معقول لذلك، أن تفصح عن رأيها ويمكن ل. إلعطاء معلومات كافية

 وااللتزامات المالية، والتي ال يمكنها تحديد قيمتها العادلة  الماليةبين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لألصول

 .بصورة يعتمد عليها

لنحو الموضح في معيار المحاسبة  وااللتزامات خاصية مشاركة اختيارية، علي ااألصولتتضمن بعض  -أ٩١

 غير قادرة علي قياس القيمة العادلة لتلك المنشأةإذا كانت و." عقود التامين) "٣٧(المصري المعيار رقم  

 عن تلك الحقيقة، مع وصف للعقد وقيمته الدفترية، وكذلك شرح فصاحاإلالسمة بصورة يعتمد عليها، فعليها 

ادلة بصورة يعتمد عليها، وإذا أمكن، التقديرات التي من المرجح أن تقع لسبب عدم إمكانية قياس القيمة الع

  .القيمة العادلة في حدودها 

  

 :   عن فصاحاإل المنشأة على - ٩٢

 وااللتزامات المالية،  الماليةالطرق واالفتراضات الجوهرية المطبقة في تحديد القيم العادلة لألصول  )أ(

توضح . ( الهامة  وااللتزامات المالية الماليةاألصول فئات  من أهمفئةوذلك بصورة منفصلة لكل 

  ). الماليةاألصولكيفية تحديد مجموعات " ٥٥"الفقرة 

 أو جزئياً، أو وااللتزامات المالية بصورة مباشرة، كلياً  الماليةما إذا كان تحديد القيم العادلة لألصول  )ب(

 إذا كان قد تم تقديرها أو سوق نشطة،  التزامات مدرجة فيأوبالرجوع إلي سعر معلن ألصول 

ت أ"قرات من ــالف) ٢٦(راجع معيار المحاسبة المصري رقم . (باستخدام طريقة من طرق التقييم

  .)"٧٩ت أ "إلى" ٧١

 أو كلياها ما إذا كانت قوائمها المالية تتضمن أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة التي تم تحديد  )ج(

 ، معدالت سوقية واضحةأو أسعارعتمد علي افتراضات ال تستند إلي لوب تقييم يجزئيا باستخدام أس

ة سيؤدى إلي قيمة عادل وإذا كان تغيير أي من تلك االفتراضات إلي بديل محتمل بدرجة معقولة
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 عن تلك الحقيقة وكذلك عن تأثير مجموعة من االفتراضات فصاحاإل المنشأةعلي ف ، مختلفة جوهرياً

ولهذا الغرض، يتم الحكم علي الجوهرية بالقياس . حتملة بصورة معقولة علي القيمة العادلةالبديلة الم

  . االلتزامات الماليةأو  الماليةاألصول الخسائر وإجمالي أو رباحإلي األ

 رباحإجمالي القيمة المقدرة للتغير في القيمة العادلة عند استخدام أسلوب تقييم تم االعتراف به في األ  )د(

  .الخسائر خالل الفترة أو

  
 عن الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة، فصاحاإل عن معلومات القيمة العادلة فصاحاإليتضمن   - ٩٣

 عن فصاحاإل المنشأةعلي سبيل المثال، علي . يقةواالفتراضات الجوهرية المستخدمة في تلك الطر

داد المبكر، والمعدالت التقديرية للخسائر االئتمانية، المعلومات الخاصة باالفتراضات المتعلقة بمعدالت الس

  .ة الخصم، إذا كانت ذات أهميأسعار الفائدة وأسعاروكذلك 

  

  ات أخرىإفصاح
  من الدفاتر االستبعاد

 من معيار المحاسبة المصري "١٨"راجع الفقرة ( مالي أصل بتحويل  إما قد قامتمنشأةيمكن أن تكون ال)  أ (٩٤

) ٢٦ ( رقم من معيار"١٩"لدخول في نوع من االتفاق علي النحو المذكور في الفقرة  باأو)) ٢٦(رقم 

، صلاأل في االعتراف بكل المنشأة فإذا استمرت  ، ماليصلأل ويالبصورة ال تؤهل ذلك االتفاق ليكون تح

 ، "٢٩"الفقرات ) ٢٦ ( رقمراجع معيار( المستمر المنشأة إلي مدي تدخل صلاألعتراف ب استمرت في االأو

  :عن  الماليةاألصول من فئة، لكل فصاحاإل، فعليها )"٣٠"

  .األصولطبيعة )   ١ (

  . معرضة لهاالمنشأةعوائد الملكية التي مازالت طبيعة مخاطر و)   ٢(و

 المنشأةذلك في حالة ما إذا استمرت  وااللتزام المرتبط به، وصلاأل لكل من دفتريةالقيم ال)   ٣(و

  .صلاألفي االعتراف بكل 

وكذلك  من األصل في االعتراف بها المنشأةلقيمة التي تستمر ، واصلالقيمة اإلجمالية لأل)  ٤(و

ة في االعتراف شأنت المالقيمة الدفترية لاللتزام المرتبط بها، وذلك في حالة إذا استمر

  . إلي مدى تدخلها المستمر فيه صلاألب
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  الضمانات       
 كضمان أو عن القيمة الدفترية لألصول المالية المرهونة كضمان اللتزامات، فصاحاإل بالمنشأةتقوم   )ب(

 المرهونة كضمان بما يتفق األصول أحكام وشروط جوهرية مرتبطة بأيةاللتزامات عرضية وعن 

  ".)ز (٦٣"و " )أ (٦٠"مع الفقرات

 مالك الضمانة، عليها إخفاقم  إعادة رهنها، في حالة عدأو ضمانة، يسمح ببيعها المنشأةعندما تقبل   )ج(

  : عن فصاحاإل

  ). غير ماليةأوأصول مالية (القيمة العادلة للضمانة المقبولة   )١( 

  . التزام بإعادتهاالمنشأةدة رهنها، وما إذا كان علي  أعاأوالقيمة العادلة ألي ضمانة تم بيعها   )٢(و

   بما يتفق مع الفقرات  أحكام وشروط جوهرية مرتبطة باستخدام تلك الضمانةأية  )٣(و

  .)"ز( ٦٣" و )"أ( ٦٠"

  

  

   المالية المركبة ذات المشتقات المشمولة المتعددةاألدوات       

راجع ( حقوق ملكية خراآلو  التزاما مكونين أحدهما تحتوي أداة إصدار قد قامت بالمنشأةإذا كانت   )د( 

 المتعددة، تعتمد قيمتها علي بعضها  خصائص المشتقات المشمولةداةاأل، وكان لتلك ")٢٨"الفقرة 

 عن وجود تلك الخصائص، فصاحاإل، فعليها )مثل أدوات الدين القابلة للتحويل والشراء(البعض 

 مشتقات مشمولة يتم المحاسبة أيةوال يشمل ذلك (وعن سعر الفائدة الفعلي علي المكون االلتزامي 

  ).عنها بصورة منفصلة

  

  )"٤٠ت أ"راجع كذلك الفقرة (خسائر ال أو رباحاألمالية بالقيمة العادلة من خالل  وااللتزامات الاألصول      

  : وااللتزامات المالية التي الماليةصول عن القيم الدفترية لألفصاحاإل بالمنشأةتقوم   )هـ(

  . كمحتفظ بها للمتاجرةتبويبهاتم   )١( 

 التزامات مالية بالقيمة أو  ماليةللي بها، بتحديدها كأصوو، عند االعتراف األالمنشأةقامت   )٢(و

 كمحتفظ بها مبوبةأي تلك التي ليست أدوات مالية (خسائر ال أو رباحاألالعادلة من خالل 

  ).للمتاجرة

 فصاحاإلخسائر، فستقوم بال أو رباحاأل بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل المنشأةإذا قامت   )و( 

  :عن
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العادلة، والتي ال تعود إلي التغيرات في سعر الفائدة المقارن مقدار التغير في قيمته  )١(

benchmark interest rate )مثل سعر الليبورLIBOR .(  

 لحامل االلتزام عند استحقاقة  دفعهاالمنشأةالفرق بين قيمته الدفترية والقيمة التي سيكون علي  )٢(

  . بموجب التزام تعاقدى

  

 بويبإعادة الت      

 التكلفة المستهلكة، وليس أو تم قياسه بالتكلفة أصل مالي كأصل بويب بإعادة تلمنشأةاإذا قامت   )ز( 
 عن سبب إعادة فصاحاإل، فعليها )"٥٤"فقرة ) ٢٦(راجع المعيار المصري رقم (القيمة العادلة 

  .التبويب
  قائمة الدخل وحقوق الملكية      

 والخسائر الناتجة عن رباحوالمصروف واأل عن البنود الجوهرية للدخل فصاحاإل بالمنشأةتقوم   )ح(

 فى كبند منفصل أو الخسائر أو رباح ضمن األ إمانتكو وااللتزامات المالية، والتي  الماليةاألصول

  : علي األقل البنود التاليةفصاحاإل ولهذا الغرض، يجب أن يتضمن  .حقوق الملكية

، )بين باستخدام طريقة الفائدة الفعليةمحسو(إجمالي دخل الفوائد وإجمالي مصروف الفوائد )  ١ (

 وااللتزامات المالية التي لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل  الماليةوذلك بالنسبة لألصول

  .خسائرال أو رباحاأل

 خسارة تم أو ربح عن قيمة أي فصاحاإلبالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع، يجب )  ٢(و

 من حقوق نقلها تم التىقوق الملكية خالل الفترة، وكذلك القيمة االعتراف بها مباشرة في ح

 .الفترةعن خسائر ال أو رباحاألالملكية واالعتراف بها في 

 المالية التي انخفضت قيمتها، وذلك بما يتوافق مع األصولقيمة دخل الفوائد المستحقة عن )  ٣(و

  ."٩٣ت أ"الفقرات ) ٢٦(المعيار المصري رقم 

  

  الل القيمةاضمح      

 القيمة تم االعتراف بها اضمحالل خسائر ناتجة عن أية عن طبيعة وقيمة فصاحاإل بالمنشأةستقوم   )ط ( 

 األصول من فئة هامة مالي، وبصفة منفصلة لكل أصل الخسائر، وذلك بالنسبة ألي أو رباحفي األ

  ). الماليةاألصول فئات كيفية تحديد "٥٥"توضح الفقرة (المالية 

  

  االتفاقيات ومخالفة خفاقاإل       

 أحكام االسترداد أو SINKING FUNDو   القروض والفوائدأصل فيما يتعلق بإخفاقبالنسبة ألي  ) ي(

 مخالفات خالل فترة أية أوخالل الفترة، بالنسبة للقروض المستحقة والمعترف بها في تاريخ الميزانية، 

فيما عدا (ات للمقرض أن يطالب بالسداد اتفاقيات القروض، عندما يمكن أن تسمح تلك المخالف

قبل  أوض علي أحكام القرض كنتيجة لها، في أو يمكن أن يعاد التفأوحها، أصالالمخالفات التي يمكن 

   : عنفصاحاإل المنشأة، علي  )تاريخ الميزانية
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  . تفاصيل تلك المخالفات )١( 

لقروض المستحقة، والتي حدثت المخالفات القيمة المعترف بها في تاريخ الميزانية فيما يتعلق با  )٢(و

  .بخصوصها

ح أصالتم  قد  عما إذا كانفصاحاإلعاليه، يجب ) ٢(بالنسبة للمبالغ المفصح عنها وفقا للبند )  ٣(و

ض علي شروط القروض المستحقة، قبل تاريخ اعتماد القوائم المالية وا وإعادة التفخفاقاإل

   .للنشر

  
، تتضمن " )ى( ٩٤"للفقرة مات عن المخالفات الخاصة باتفاقيات القروض وفقا  عن المعلوفصاحاإلبغرض   - ٩٥

القروض المستحقة أدوات الدين المصدرة، وااللتزامات المالية غير مديونيات التجارة قصيرة األجل والتي 

يتم إعادة  لم أوح المخالفة أصالوإذا وقعت المخالفة خالل الفترة، ولم يتم . تخضع لشروط االئتمان العادية

ض علي شروط القرض المستحقة قبل تاريخ الميزانية، يتم تحديد اثر المخالفة علي تصنيف االلتزام واالتف

  ).١( وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  غير جارأوكالتزام جار 



 )٢٥(ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
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  ملحق 

  إرشادات التطبيق
  
 

  .ال يتجزأ من هذا المعيار  هذا الملحق جزءاً يمثل

  

  . كيفية تطبيق نواحى معينة من المعيارإرشادات التطبيق هذهشرح ت    -١ أت

  

 المصرى رقم   معيار المحاسبة   ويتضمن  . ال يتناول المعيار االعتراف باألدوات المالية أو قياسها             -٢ أت

       المتطلبات الخاصة باالعتراف بـاألدوات الماليـة        "االعتراف و القياس  : لمالية  األدوات ا ") ٢٦(

 .و قياسها 

  

  )"١٤ "إلى " ١١ " من الفقرات(تعريفات 
  ات الماليةاللتزام وا الماليةاألصول

جميـع   قياس   المبادلة ، و عليه فتعتبر هى أساس      نها تمثل وسيلة     مالياً حيث إ   أصالً  تعتبر النقدية     -٣ أت

فتعتبر الوديعة النقدية فى بنك أو فى مؤسسة مالية         . المعامالت و االعتراف بها فى القوائم المالية        

 مالياً ، ألنها تمثل الحق التعاقدى للمودع للحصول على نقدية من المؤسسة الماليـة               أصالًمماثلة  

  . مالىاللتزامن وفاء  مماثلة مسحوبة على الرصيد لصالح دائن معيأداةأن يقوم بتحرير شيك أو و

  

            النقديـة فـى المـستقبل ،       مالية، التى تمثل حقاً تعاقـدياً السـتالم       من األمثلة الشائعة لألصول ال        -٤ أت

 :بلة التى تمثل التزاماً تعاقدياً لتسليم النقدية فى المستقبل ما يلى اات المالية المقاللتزامو ا

  .حسابات العمالء و الموردون  ) أ(

 .القبض و أوراق الدفعأوراق   ) ب(

 .اإلقراض و اإلقتراض  ) ج(

 .السندات المستحقة للتحصيل و الدفع   ) د(

النقدية يقابله التزام   ) أو التزام بتسليم   ( الستالمو فى كل حالة ، فإن الحق التعاقدى ألحد األطراف           

   ).الستالمأو حقه فى ا( الطرف المقابل بالتسليم 

  

االقتصادية المزمع الحـصول    خرى األدوات التى تكون فيها المنفعة       من أنواع األدوات المالية األ        -٥ أت

ن أوراق الـدفع فـى الـسندات      إعلى سبيل المثال ، ف    .  مالياً غير النقدية     أصالًها  عليها أو إعطائ  

 تحمـل  السندات الحكومية و ليس النقدية ، كمـا          الستالمالحكومية تعطى لحاملها الحق التعاقدى      

 وتعتبر  السندات أصـوالً ماليـة        ،اقدى لتسليم تلك السندات و ليس النقدية         التع اللتزامابالمصدر  

        مالياً لحاملهـا    أصالًالتزاماً على الحكومة المصدرة بسداد النقدية ، وعليه فإنها تعتبر            تمثل   ألنها

 .و إلتزاماً مالياً على مصدرها 
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مثـل الـسندات   ) ( Perpetual Debt Instruments(غالباً ما تعطى أدوات الدين المـستمرة      -٦ أت

 فى تواريخ محـددة     مبالغ فى إستالم لحاملها الحق   ) المستمرة و القروض و صكوك رأس المال        

 فـى اسـترداد  تمتد إلى المستقبل غير المحدد ، وذلك تحت حساب الفوائد ، وذلك إما بدون الحق         

 شروط تجعل ذلك االسـترداد   و لكن بموجبهفى استرداد ى أو مع وجود الحق      صلرأس المال األ  

على سبيل المثال، يمكـن أن تـصدر        . بعيد االحتمال أو ممكن الحدوث فى المستقبل البعيد جداً          

% ٨ مالية تتطلب منها سداد مدفوعات سنوية مستمرة تساوى سعر فائدة محدد يساوى              أداة المنشأة

 جنيه و بافتراض ١٠٠٠ الً ى المساوى مث  صليطبق على قيمة إسمية معينة أو على رأس المال األ         

 وقت إصدارها ، فإن المصدر يلتزم تعاقدياً        داةهى سعر الفائدة فى السوق بالنسبة لأل      % ٨أن الـ   

 وحدة نقدية عنـد     ١٠٠٠) الحالية( بسداد مدفوعات الفوائد المستقبلية ، بحيث تكون قيمتها العادلة          

 ماليـاً و التزامـاً      أصالً و مصدرها    داةاأل لكل من حامل      يكون بناء على ذلك  . االعتراف األولى   

  .مالياً ، على الترتيب

  

.  مالية أداة أو تسليم أو مبادلة األدوات المالية فى حد ذاته           الستالم التعاقدى   اللتزام الحق أو ا   ريعتب    -٧ أت

 المالية ، إذا كانت ستؤدى فـى        األداةات التعاقدية تعريف    اللتزامو ا أفينطبق على سلسلة الحقوق     

 . حقوق ملكية أداة أو دفع النقدية ، أو إلى اقتناء أو إصدار استالمالنهاية إلى 

  

قد تكون القدرة على ممارسة الحق التعاقدى أو متطلبات الوفاء بالتزام تعاقدى مطلقة ، وقد تكون                   -٨ أت

للمقـرض  فمثالً ، تعتبر الضمانة المالية حقاً تعاقدياً        . مشروطة بحدوث حدث معين فى المستقبل       

 النقدية من الضامن ، و التزاماً تعاقدياً مقابالً على الضامن للدفع إلى المقرض ، فى حالة                 الستالم

 التعاقدى موجودين بسبب معاملة سابقة أو حدث سابق            اللتزام  الحق و ا    رويعتب. إخفاق المقترض   

متطلبات الـضامن   ، بالرغم من أن مقدرة المقترض على ممارسة الحق و           ) ضمانةال افتراض( 

وعليه فإن الحق   . للوفاء بالتزامه مشروطين هما االثنين على حدث مستقبلى هو إخفاق المقترض            

 المالى ، بالرغم مـن أنـه   اللتزام و ا المالىصلن ينطبق عليهما تعريف األاللتزام المشروطا أو ا 

ومن ضمن الحقوق   . لية  ات معترف بها فى القوائم الما     اللتزامليس دائماً ما تكون تلك األصول وا      

     )٣٧(ات المشروطة عقود التأمين التى تقع فى نطاق معيار المحاسبة المـصرى رقـم               اللتزامو ا 

 ".عقود التأمين" 

  

ـ     يع) ٢٠(عيار المحاسبة المصرى رقم     بموجب م     -٩ أت فـى   للمـؤجر    اًطى اإليجار التمويلى أساساً حق

 سلسلة من المدفوعات التى تعتبـر جوهريـاً مماثلـة            بدفع استالم نقدية و التزاماً على المستأجر     

و يقـوم   . بموجب اتفاقيـة القـرض    والفوائد   القرض   أصلللمدفوعات التى هى مزيج من سداد       

 المؤجر  صلالمؤجر بالمحاسبة عن استثماره فى المبالغ المستحقة بموجب عقد اإليجار و ليس األ            

 أساساً عقداً غير كامل ، يلزم المؤجر بإتاحـة          ومن ناحية أخرى ، يعتبر اإليجار التشغيلى      . نفسه  

ويـستمر  .  فى فترات مستقبلية مقابل مدفوعات تماثل أتعاب تقـديم الخـدمات             صلاستخدام األ 

 المؤجر نفسه وليس عن أية مبالغ مستحقة فى المستقبل بموجب           صلالمؤجر فى المحاسبة عن األ    
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    لية ، فى حين ال يعتبر اإليجار التشغيلى كـذلك          ما أداةوعليه فإن اإليجار التمويلى يعتبر      . العقد  

 ).ومدفوعة فى األجل القصير التى تكون مستحقة ذلك بإستثناء المدفوعات( 

  

و األصول المـؤجرة واألصـول      ) مثل المخزون و األصول الثابتة    ( ال تعتبر األصول الملموسة        -١٠ أت

و يؤدى التحكم فـى مثـل تلـك         .  مالية   أصوالً) مثل العالمات التجارية و البراءات    ( المعنوية  

 مـالى   أصـل و  أ إلى خلق الفرصة لتوليد تدفقات نقدية داخلة         غير الملموسة األصول الملموسة و    

 . مالى آخرأصل النقدية أو الستالمآخر ، ولكن ال يؤدى إلى نشوء حق حالى 

  

 االقتصاديةالتى تتمثل منافعها    ) مقدماًمثل المصروفات المدفوعة    ( ال تعتبر أصوالً مالية األصول         -١١ أت

.        مـالى آخـر      أصل النقدية أو    استالم السلع أو الخدمات ، و ليس الحق فى          استالمالمستقبلية فى   

 ال تعتبر التزامـات ماليـة ،         المؤجل و معظم التزامات الضمان      فإن البنود مثل اإليراد     ، وبالمثل

رتبطة بها تتمثل فى تسليم السلع و الخدمات و ليـست            المدفوعة و الم   االقتصاديةذلك ألن المنافع    

 . مالى آخر أصلالتزاماً تعاقدياً لدفع النقدية أو 

  

مثل ضرائب  ( ات أو األصول غير التعاقدية      اللتزامأو أصوالً مالية تلك ا    مالية  ال تعتبر التزامات        -١٢أت

يتنـاول معيـار المحاسـبة      و) . الدخل التى تنشأ كنتيجة لمتطلبات نظامية تفرضها الحكومـات        

أسس المحاسبة عن ضـرائب الـدخل ، و بالمثـل فـإن             " ضرائب الدخل  ")٢٤( رقم   المصرى

  المعرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقـم  Constructive Liabilities الضمنيةات اللتزاما

 تنشأ من    ال ال تعتبر التزامات مالية ألنها    " ات المحتملة   اللتزام و األصول وا   المخصصات) "٢٨(

 .عقود 

  

  أدوات حقوق الملكية 

 وبعـض أنـواع     Non-Puttable العادية غير القابلة للبيع      األسهممن أمثلة أدوات حقوق الملكية         -١٣أت

، و الضمانات أو ") ٢٦تأ"و " ٢٥تأ"راجع الفقرات   ( Preference Shares الممتازة األسهم

التى تسمح لحاملها باالكتتاب فى أو شـراء   Written Sell Optionsخيارات الشراء المكتوبة 

 المصدرة ، وذلك مقابل مبلغ نقدى محدد أو         منشأة العادية غير القابلة للبيع لل     األسهمعدد محدد من    

 بإصدار أو شراء عدد محدد من أدوات الملكية الخاصـة           المنشأةويعتبر التزام   .  مالى آخر    أصل

بـالرغم  و   . منشأة حقوق ملكية لل   أداة فى حد ذاته      مالى آخر  أصلبها مقابل مبلغ نقدى معين أو       

 مالى آخر ، فإن ذلـك       أصلمن ذلك ، إذا اشتمل العقد على التزام على المؤسسة بدفع النقدية أو              

و يعتبر  " ) )أ (٢٧ت  أ"راجع الفقرة   ( يؤدى إلى نشوء التزام يعادل القيمة الحالية لمبلغ االسترداد          

نـدما يقـوم رسـمياً بـإجراء        بلة للبيع قد تعهد بالتزام معين ، ع        العادية غير القا   األسهممصدر  

و يكون ذلك هـو الحـال بعـد إعـالن          . ، ويصبح ملتزماً قانوناً تجاه المساهمين بذلك        توزيعات

 بعـد    على المساهمين   فسيتم توزيع أية أصول متبقية     المنشأة ، أو عندما تصفى      األرباحتوزيعات  

 .اتاللتزامالوفاء با

  



 )٢٥(ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

٢٥ت .أ – 4   

 حق إعـادة    المنشأةال تعتبر أصوالً مالية خيارات الشراء أو العقود المماثلة األخرى التى تعطى                 -١٤أت

 مالى آخـر ،  أصلشراء عدد محدد من أدوات حقوق الملكية لها مقابل تسليم مبلغ نقدى معين أو            

 .إال أنه يتم خصم أى مبالغ مدفوعة فى سياق هذه العقود من حقوق الملكية 

  

  لية المشتقةاألدوات الما

) و الدفع و أدوات حقوق الملكيـة      مثل أوراق القبض    (تتضمن األدوات المالية األدوات األساسية            -١٥أت

 و عقـود مبادلـة    Futures and Forwardsمثل الخيارات المالية ( األدوات المالية المشتقة و

لمـشتقة تعريـف األدوات     و ينطبق على األدوات الماليـة ا      ) . سعر الفائدة و عقود مبادلة العملة     

  .المالية ، و بناء على ذلك تدخل فى نطاق هذا المعيار 

  

تؤدى األدوات المالية المشتقة إلى نشوء حقوق و التزامات لها تأثير تحويل خطر مالى أو أكثـر                     -١٦أت

مشتقة تعطى األدوات المالية ال    فعند نشوئها ،   . األداةية بين أطراف    صل المالية األ  األداةكامن فى   

بموجب شروط تكـون    . ات مع طرف آخر   اللتزامو ا أأحد األطراف حقاً تعاقدياً لمبادلة األصول       

ات المالية اللتزام ، أو تفرض عليه التزاماً تعاقدياً لمبادلة األصول أو ا       فى صالح هذا الطرف   غالباً  

ال *  عامة بالرغم من ذلك ، فإنها . فى غير صالحه آخر ، بموجب شروط تكون غالباً        مع طرف 

ية عند نشوء العقد ، وليس من الضرورى أن يحـدث هـذا             صل المالية األ  األداةتؤدى إلى تحويل    

وتتضمن بعض األدوات ، فى آن واحد ، حقاً و التزامـاً إلجـراء              . التحويل عند استحقاق العقد     

تـصبح تلـك      المـشتقة ، فقـد       األداةونظراً ألنه يتم تحديد شروط المبادلة عند نشوء         . المبادلة  

 . مع تغير األسعار فى األسواق المالية المنشأةالظروف فى صالح 

  

اى األدوات المالية من غيـر      ( ات المالية   اللتزامو ا أيعطى خيار البيع أو الشراء لمبادلة األصول            -١٧أت

ـ    االقتصاديةلحامله حق الحصول على المنافع      )  ذاتها منشأةحقوق الملكية لل   ة  المـستقبلية المحتمل

وعلى عكس ذلك فإن مصدر     .  المالية موضوع العقد     داةالمرتبطة بالتغيرات فى القيمة العادلة لأل     

 المستقبلية المحتملة أو تحمـل الخـسارة المحتملـة          االقتصاديةالخيار يلتزم بالتنازل عن المنافع      

وينطبـق  . العقد   المالية موضوع    داة المرتبطة بالتغيرات فى القيمة العادلة لأل      االقتصاديةللمنافع  

 المالى  اللتزام المالى و ا   صل و التزام المصدر تعريف األ     األداةعلى كل من الحق التعاقدى لحامل       

 مالى ، بما فى ذلـك       أصل المالية موضوع عقد الخيار أى       األداةويمكن أن تكون    . على الترتيب   

خيار من مـصدره أن     ويمكن أن يتطلب ال   .  أخرى واألدوات المحملة بالفوائد      منشآت فى األسهم

 موضوع الخيار تمثل فى حد ذاتهـا        األداة مالى ، إال أن      أصل دين ، بدالً من تحويل       أداةيصدر  

  .  مالياً لحاملها إذا تم  ممارسة الخيار أصالً

  

  

_____________________________________________________________________  
مشتقات ، فمثالً ، فى بعض عقود مبادلة أسعار الفائدة ذات العمالت المختلفة ، يتم مبادلة                ينطبق هذا على معظم ، وليس كل ، ال        * 

  ) و إعادة مبادلته عن االستحقاق ( ى عند نشوء العقد صلالمبلغ األ



 )٢٥(ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

٢٥ت .أ – 5   

 غالباً ما تكون فى صالح المنشأة اًبموجب شروط المالى  و يعتبر حق حامل الخيار لمبادلة األصل        

 غالباً ما تكون فى غير صالح       اًلخيار بمبادلة األصل المالى بموجب شروط     وكذلك التزام مصدر ا   

و ال تتأثر طبيعـة حـق       . المنشأة مختلفاً عن األصل المالى المزمع مبادلته عند ممارسة الخيار           

  .الحامل والتزام المصدر بدرجة احتمال ممارسة الخيار من عدمه 

  

      ، المشتقة عقد آجل من المزمع تسويته خـالل سـتة أشـهر             من األمثلة األخرى لألدوات المالية          -١٨أت

فائـدة ثابتـة    ب جنيه مقابل سندات حكومية      ١٠٠٠٠٠٠بتسليم  ) المشترى( و يتعهد أحد الطرفين     

بتسليم سندات حكوميـة بفائـدة      ) البائع( جنيه بينما يتعهد الطرف اآلخر       ١٠٠٠٠٠٠بقيمة إسمية   

وخالل األشهر الست ، يكون لدى      .  جنيه   ١٠٠٠٠٠٠ابل   جنيه مق  ١٠٠٠٠٠٠ثابتة بقيمة إسمية    

وفى حالة ارتفـاع سـعر الـسندات        .  لمبادلة األدوات المالية      والتزاماًتعاقدياً الطرفين حقاً تعاقدياً  

 جنيه تصبح الظروف فى صالح المشترى و فى غير صالح البـائع ،              ١٠٠٠٠٠٠الحكومية عن   

و يكون للمـشترى حقـاً      . جنيه   ١٠٠٠٠٠٠ر عن   ويصبح الوضع عكسياً فى حالة إنخفاض السع      

 فى  اللتزاممماثالً ل ) التزاماً مالياً ( مماثالً لحق خيار الشراء والتزاماً تعاقدياً       )  مالى أصل( تعاقدياً  

مماثالً لحق خيار البيـع و التزامـاً        )  مالى أصل(  حق تعاقدى بائع ، فيكون له     خيار البيع ، أما ال    

وكما هو الحال فى الخيارات ، فإن هـذه         .  فى حق الشراء     اللتزام مماثالً ل  )التزام مالى ( تعاقدياً  

و التزامات مالية منفصلة و مستقلة عن األدوات        مالية  ات التعاقدية تمثل أصوالً     اللتزامالحقوق وا 

ـ       ). السندات و النقدية المزمع تبادلها    ( المالية المتعلقة بها     ى ويلتزم طرفا العقد اآلجل بتنفيذ العقد ف

يختـار  - وفقط عندما    -بينما فى حالة العقود الخيارية ، يحدث التنفيذ عندما          . الوقت المتفق عليه    

 .حامل الخيار أن يمارسه 

  

و التزاماً للمبادلة المستقبلية ، بما فى ذلـك         أتتضمن أنواع أخرى كثيرة من األدوات المشتقة حقاً             -١٩أت

لية و العلويـة  ـو أسقف أسعار الفائدة ، والحـدود الـسف   عقود مبادلة أسعار الفائدة و العمالت ،        

Floors and Collars تسهيالت إصـدار الـصكوك و خطابـات       ، و ارتباطات القروض و

و يمكن النظر إلى عقد مبادلة سعر الفائدة على أنه أحد صور العقود اآلجلة ، بحيـث                 . االئتمان  

لمستقبلية للمبالغ النقدية ، التى يتم حساب أحـدها         يتفق الطرفان على القيام بسلسلة من المبادالت ا       

وتعتبر كـذلك العقـود     . بالرجوع إلى سعر فائدة متغير ، واآلخر بالرجوع إلى سعر فائدة ثابت             

 اً صورة أخرى من صور العقود اآلجلة ، تختلف أساساً فـى كونهـا عقـود               Futuresالمستقبلية  

 .نمطية و يتم تداولها فى السوق 

  

  ")١٠"إلى " ٨"الفقرات من ( و شراء البنود غير المالية عقود بيع أ

ال ينطبق على عقود بيع أو شراء البنود غير المالية تعريف األدوات المالية ، ذلـك ألن الحـق                       -٢٠أت

 المقابل للطـرف اآلخـر ال       اللتزام غير مالى أو خدمة و ا      أصل الستالمالتعاقدى ألحد األطراف    

على .  مالى   أصل أو تسليم أو مبادلة      الستالمتزام حالى ألى الطرفين     يؤديان إلى نشوء حق أو ال     

      أو تسليم بند غير مـالى استالمسبيل المثال ، ال تعتبر العقود التى تسمح بالتسوية فقط عن طريق    

و تنتمـى     ال تعتبـر أدوات ماليـة ،      ) مثل الخيارات أو العقود اآلجلة أو المستقبلية على الفضة        ( 
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طياً فى الشكل و يتم متاجرته      م عقود السلع إلى هذا النوع ، بينما يكون البعض اآلخر ن           الكثير من 

على سبيل  . فى األسواق المنظمة إلى حد كبير بنفس أسلوب تداول بعض األدوات المالية المشتقة              

 مـدرج   إنـه المثال ، يمكن أن يتم شراء أو بيع عقد مستقبلى للسلع فوراً مقابل نقديـة ، حيـث                   

بالرغم من ذلك ، فإن األطراف و .  مرات عدةاجرة فى السوق ، ويمكن أن تتداوله عدة أيدى    للمت

إال أن المقدرة   .  فى الواقع ، بمتاجرة  السلعة موضوع العقد          تقومالتى تقوم بشراء أو بيع العقد ،        

اوض على  على شراء أو بيع عقد السلعة مقابل نقدية ، وسهولة بيعه أو شرائه وكذلك إمكانية التف               

 أو تسليم السلعة ، كل ذلك ال يغير السمة األساسية للعقد بطريقـة              استالم ب اللتزامالتسوية النقدية ل  

 ، فإن بعض عقود بيع أو شراء البنود غير الماليـة ، التـى               ومع هذا .  مالية   أداةتؤدى إلى خلق    

 وجبها تحويل البنـد غيـر     يمكن تسويتها بالصافى ، أو بمبادلة األدوات المالية ، أو التى يمكن بم            

راجع الفقرة  (   تدخل فى تطاق هذا المعيار ، كما لو كانت أدوات مالية           المالى بسهولة إلى نقدية ،    

"٨.("  

  

 مالى ألحد األطراف    أصللى نشوء    إ  أصول ملموسة   أو تسليم  استالمال يؤدى العقد الذى يتضمن          -٢١أت

 مدفوعات مقابلة مؤجلـة بعـد تـاريخ تحويـل     التزام مالى للطرف اآلخر ، إال إذا كانت هناك        و

  .باالئتمانويسرى هذا على حالة شراء أو بيع السلع . األصول الثابتة 

  

.  أو التسليم الفعلى للـسلع       الستالمترتبط بعض العقود بالسلع ، إال أنها ال تتضمن التسوية خالل ا               -٢٢أت

 خالل   من ها وفقاً لمعادلة فى العقد ، و ليس       وتحدد التسوية خالل المدفوعات النقدية التى يتم تحديد       

على سبيل المثال ، يمكن حساب القيمة اإلسمية للسند عن طريق تطبيق سعر             . دفع مبالغ محددة    

يـتم حـساب    والبترول السائد فى السوق فى تاريخ استحقاق السند على كمية محددة من البترول              

ويعتبر مثل هذا العقـد     . نه تتم تسويته نقداً فقط    مؤشر القيمة اإلسمية بالرجوع إلى سعر سلعة إال أ        

 . مالية أداة

  

 أو التـزام غيـر مـالى        أصـل  المالية كذلك العقود التى تؤدى إلى نشوء         األداةيتضمن تعريف       -٢٣أت

وغالباً ما تعطى تلك األدوات المالية أحد األطـراف خيـار           .  أو التزام مالى     أصلباإلضافة إلى   

على سبيل المثال ، فإن السند المرتبط بالبترول قـد          .  غير مالى    أصلمقابل   المالى   صلمبادلة األ 

ة إلى مبلغ نقـدى     فوائد الثابتة و الدورية باإلضاف     سلسلة من مدفوعات ال    استالميعطى لحامله حق    

 وتتغيـر   .قابل كمية ثابتة مـن البتـرول      ة م ثابت عند االستحقاق ، مع خيار مبادلة القيمة األسمي        

رغبة فى ممارسة ذلك الخيار من وقت آلخر حسب القيمة العادلة للبترول قياساً الى نسبة التبادل                ال

وال تؤثر نوايا حامل السند فيمـا يتعلـق          ،المتضمنة فى السند  ) سعر التبادل (بين النقدية والبترول    

د  المـالى لحامـل الـسن      صل ويجعل كل من األ    ،بممارسة الخيار على جوهر األصول المكونة       

  النظر عـن االنـواع االخـرى مـن االصـول             بغض مالية   أداةلمصدر السند    المالى   اللتزاموا

 . ات التى نتجت عن السند اللتزاموا
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 هذا المعيار ليطبق على عقود السلع أو العقود االخرى التى ال ينطبق             دنه لم يتم إعدا   من أ بالرغم      -٢٤أت

 مـن المالئـم تطبيـق       منشآت تجد ال  قد" ٨"ق الفقرة   و تقع ضمن نطا    المالية أ  األداةعليها تعريف   

 .  المناسبة والواردة فى هذا المعيار على تلك العقود اإلفصاحمتطلبات 

  

  العرض 
  )" ٢٧"الى " ١٥"الفقرات من (ات وحقوق الملكية اللتزاما

  )" ٢٠"الى " ١٧"الفقرات من  (آخر مالى أصلال يوجد التزام تعاقدى لتسليم النقدية أو 

 أداة أو مالياً اًبحقوق متباينة وعند تحديد ما اذا كان السهم التزام   لبعض أنواع األسهم    يمكن اصدار       -٢٥أت

حقوق ملكية ، على المصدر تقييم الحقوق الخاصة المرتبطة بالسهم لتحديد ما اذا كان يتوافر فيها                

فـى  ذى يسمح باالسترداد    الن السهم   على سبيل المثال، فإ   .  المالى   اللتزاماالخصائص األساسية ل  

حويل األصـول   المصدر يلتزم بت  ن   وفقاً لخيار حامل السهم يتضمن التزاماً مالياً أل        أوتاريخ معين   

 السهم  دالمالية لحامل السهم وال تعتبر عدم القدرة المحتملة للمصدر للوفاء بالتزام التعاقدى باستردا            

قيـود  بسبب عدم توافر األموال او بـسبب        كان ذلك    إذا ام ذلك بصرف النظر ع    .اللتزاممنافية ل 

 مقابـل   األسهمما بالنسبة لخيار المصدر السترداد       أ .و االحتياطيات  أ األرباحرسمية أو عدم كفاية     

 ليس على المصدر التزام حالى بتحويل األصول        ألنه المالى   اللتزام تعريف ا  طبق عليه ننقدية فال ي  

 قد  أنه إال على رغبة المصدر     ء فقط بنا  األسهماسترداد   يكون    ، فى هذه الحالة  . المالية للمساهمين   

ـ  طريق إعالم المساهمين رسمياً بني     عنغالباً  ،   خياره   األسهم يمارس مصدر     عندما ينشأ التزام  ة ت

   . األسهمالسترداد 

  

بها  على الحقوق االخرى المرتبطة       بناء التبويبيتم تحديد      ، د قابلة لالستردا  األسهمون  كعندما ت     -٢٦أت

 المالى وأدوات حقـوق     اللتزام التعاقدية وتعريف ا    الترتيبات على تقييم جوهر    بناء التبويبويكون  

 الممتازة سواء تراكمية أو غير تراكميـة ،         األسهمعندما تكون التوزيعات على حاملى       و الملكية ، 

كـأدوات   ماألسـه  أدوات حقوق ملكية وال يتأثر تصنيف        األسهم على اختيار المصدر تكون      بناء 

 : حقوق ملكية أو التزامات مالية بما يلى على سبيل المثال 

  الخلفية السابقة عن التوزيعات )   أ(   

 النية لعمل توزيعات فى المستقبل )  ب(أو

 الممتازة للمصدر فى حالة عدم القيام بتوزيعات األسهملتاثير السلبى المحتمل على سعر ا)  ج(أو

 العادية فى حالة عدم دفع األسهم على األرباحيعات بسبب القيود على دفع توز(

 ) . الممتازةتوزيعات أرباح لألسهم 

 . المصدر حتياطياتاحجم )   د(أو

 .توقع المصدر للربح أو الخسارة فى فترة معينة ) هـ(أو

 . أو خسارته خالل الفترة ربحهقدرة أو عدم قدرة المصدر على التأثير فى حجم )   و(أو
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 )" ٢٤"الى " ٢١"الفقرات من ( ذاتها المنشأةات حقوق الملكية الخاصة بتسوية أدو

توضح األمثلة  التالية كيفية تصنيف أنواع العقود المختلفة على أدوات حقوق الملكيـة الخاصـة                    -٢٧أت

  المنشأةب

 او تسليم عدد استالم بتسويقه عن طريق المنشأة العقد الذى ستقوم  ، حقوق ملكيةأداةيعتبر   )أ (

حدد من أسهمها بدون مقابل مستقبلى او مبادلة عدد محدد من أسهمها مقابل مبلغ نقدى م

غ يتم الحصول عليها أو دفعها فى ن أية مبالإ على ذلك فوبناء. خر آ مالى أصلمحدد أو 

ومن أمثلة . من حقوق الملكية  خصمها مباشرة أو إلىطار هذا العقد يتم اضافتها مباشرة إ

خر الحق فى شراء عدد محدد من أسهم يعطى الطرف اآلالذى  المصدرماألسهخيار ذلك، 

) استعادة( بشراء منشأة تقوم الأن تطلب العقد إذا أنه إال مقابل مبلغ نقدى محدد المنشأة

،  أو عند الطلب  ،خر عند تاريخ محدد أو قابل للتحديد مالى آأصلسهمها مقابل نقدية او أ

 ومن امثلة . لتزام مالى مساو للقيمة الحالية لمبلغ االسترداد كذلك االعتراف باالمنشأةفعلى 

 مقابل مبلغ نقدى أسهمها من  محدد بموجب عقد آجل إلعادة شراء عددالمنشأةذلك التزام 

  . محدد 

سهمها مقابل نقدية الى نشوء التزام مالى مساو للقيمة الحالية  بشراء أالمنشأةيؤدى التزام   )ب (

  بشرائه غير محدد او اذا كانالمنشأة الذى تلتزم األسهم كان عدد  حتى اذادلمبلغ االستردا

 ومن امثلة دخر الذى سيمارس حق االستردا مشروطاً بالنسبة للطرف اآلاللتزاما

 إعادة شراء اسهمها المنشأةات المشروطة هو الخيار المصدر الذى يتطلب من اللتزاما

  . الخيار اآلخر مقابل نقدية اذا مارس الطرف 

الياً حتى لو  او التزاماً مأصالًخر  مالى آأصلعتبر العقد الذى سيتم تسويقه نقداً او مقابل ي  )ج (

اس ه مبنياً على اساستالم الذى سيتم تسليمه او اآلخر المالى صلو األكان المبلغ النقدى أ

 الذى يتم تسويته األسهم فى السوق ومن أمثلة ذلك خيار المنشأةسهم أسعار التغيرات فى أ

 .لصافى نقداً با

 أو اً محدداً تساوى قيمتها مبلغالمنشأةمن أسهم متغير عقد الذى سيتم تسويته بعدد اليعتبر  )د (

ومن .  او التزاماً مالياً أصالً) مثل سعر السلعة(مبلغ يعتمد على تغيرات فى عوامل مؤثرة 

ته أمثلة ذلك الخيار المكتوب لشراء الذهب والذى ، فى حالة ممارسته ، سيتم تسوي

دوات بما  من تلك األ بتسليم عددالمنشأةا بأن تقوم  ذاتهالمنشأةبالصافى عن طريق أدوات 

حتى لو كان أو التزاماً مالياً مالياً  أصالًويعتبر مثل هذا العقد . يساوى قيمة عقد الخيار 

ن العقد الذى سيتم  نفسها وليس الذهب ومثل ذلك فإالمنشأةالمتغير المؤثر هو سعر سهم 

 األسهم نفسها ولكن ستتغير الحقوق المرتبطة بتلك المنشأةويته بعدد محدد من أسهم تس

 يعتبر  ،يرات فى عامل مؤثر ثابت معتمد على تغلمبلغ  مساويةبحيث تكون قيمة التسوية

 . و التزاماً مالياًمالياً أ أصالًلعقد اهذا 
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 )" ٢٥"الفقرة (مخصصات تسوية البنود المحتملة 

فانه اذا كان جزء من مخصص تسوية البنود المحتملة الذى قد يستلزم التـسوية              " ٢٥"فقاً للفقرة   و    -٢٨أت

)  التزاماً ماليـاً   األداة تصبح   أن إلىؤدى  ي قد   أخرىأو بطريقة    (آخر مالى   أصلنقداً أو من خالل     

الـذى   وعليه فان العقـد       ،   المالية  األداة تبويب مخصص التسوية ال يؤثر على       حقيقى فإن غير  

 نفسها فقط فى حالة حـدوث شـئ         المنشأةيستلزم التسوية نقداً او من خالل عدد متغير من أسهم           

 . حقوق ملكيـة   أداةمعين نادر الحدوث او غير طبيعى أو غير محتمل الحدوث بشكل كبير يعتبر              

ـ منوعاً  ن م  ذاتها يمكن أن يكو    المنشأةوبالمثل فان التسوية من خالل عدد محدد من أسهم            دياًتعاق

كانت تلك الظروف غير محتملة الحـدوث       إذا   ولكن   المنشأةوذلك فى ظروف تكون خارج تحكم       

 . حقوق ملكية مالئماًأداة كالتبويبيكون 

  

 األخـرى  األطرافى حصص   أ ،    األقلية حقوقفى القوائم المالية المجمعة بعرض      تقوم المنشأة       -٢٩أت

وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم      . التابعة   والدخل الوارد من الشركات      الملكيةفى حقوق   

فـى  ) حد مكوناتهـا  أو أ ( المالية   األداةوعند تصنيف   ) ١٧(ومعيار المحاسبة المصرى رقم     ) ١(

 والـشروط المتفـق عليهـا بـين     األحكام فى اعتبارها جميع المنشأةالمجمعة تأخذ المالية القوائم  

اذا كان على المجموعـة ككـل التـزام         ما   تحديد    وذلك بغرض  األداةأعضاء المجموعة وحاملى    

 تبويـب  بطريقة ما تؤدى الى      األداة أو بتسوية    األداةخر فيما يتعلق ب    مالى آ  أصلبتسليم نقدية أو    

 اخرى  منشأة األم او    المنشأة مالية وتتفق    أداة تابعة داخل مجموعة     منشأةوعندما تصدر    . االلتزام

قـد ال يكـون     ) مثـل الـضمانة   (ضافية   على شروط إ   داةاألداخل المجموعة مباشرة مع حاملى      

 األداة تبوب التابعة قد    المنشأةن  أ وبالرغم من    .للمجموعة االختيار بالنسبة للتوزيعات او االسترداد     

خذ بطريقة صحيحة فى قوائمها المالية المستقلة بصرف النظر عن تلك الشروط االضافية يجب األ             

 للتأكد مـن أن القـوائم       األداة بين أعضاء المجموعة وحاملى      ىاألخرثر االتفاقات   أفى االعتبار   

 وما دام هناك التـزام  ،المالية المجمعة تعكس العقود والمعامالت التى دخلت فيها المجموعة ككل         

كالتزام مـالى فـى     ) اللتزامأو أحد مكوناتها موضوع ا     (األداة تبويباو مخصص للتسوية فيجب     

 . القوائم المالية المجمعة 

  

  )"٣٢"الى " ٢٨"الفقرات من (دوات المالية المركبة األ

فقط على مصدرى األدوات المالية المركبة من غير المـشتقات وال تتعامـل             " ٢٨"تنطبق الفقرة       -٣٠أت

 ويتضمن معيار المحاسـبة  ، األداةمع األدوات المالية المركبة من وجهة نظر حاملى         " ٢٨"الفقرة  

 من وجهة نظر حاملى األدوات المالية المركبة        الضمنية المشتقات   كيفية فصل ) ٢٦(المصرى رقم   

 .   التى تحتوى على خصائص المديونية وحقوق الملكية 

  

 مثل السند القابل    الضمنى الدين ذات خيار التحويل      أداة المالية المركبة    داة الشائعة لأل  األشكالمن      -٣١أت

من " ٢٨" وتتطلب الفقرة    .الضمنية للمشتقات   ى خصائص أسهم عادية للمصدر بدون أ    للتحويل إلى   

بصورة منفصلة فى    ومكون حقوق الملكية     اللتزامن يعرض مكون ا   أ المالية   األداةمصدر مثل تلك    

 : الميزانية ، على النحو التالى
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 المبلغ التزاماً مالياً قائما أصليعتبر التزام المصدر بسداد مدفوعات مجدولة من الفوائد و  )أ (

 هى اللتزام تكون القيمة العادلة لمكون ااألولى وعند االعتراف .األداة تحويل ما دام لم يتم

ساس سعر الفائدة ستقبلية وفقاً للعقد مخصومة على أالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم

 التدفقات النقدية وفى السوق على األدوات ذات الوضع االئتمانى المقارن المطبق حينذاك 

 .بير وبنفس الشروط فيما عدا خيار التحويل الى حد كالمماثلة 

 وتتضمن . حقوق ملكية المصدرإلى اللتزام لتحويل اضمنياً اً حقوق الملكية خيارأداةتعتبر   )ب (

 الخيار قيمة عند لذا فلهذا ن وجد إوفرق القيمة بالزيادةيمة القيمة العادلة للخيار كالً من الق

   . out of the moneyذا كان بدون نقدية ف األولى حتى إاالعترا
 
 من الدفاتر    اللتزام مكون ا  استبعاد المنشأةعلى  ،    القابلة للتحويل عند استحقاقها    األداةعند تحويل       -٣٢أت

بالرغم مـن   (ى فى حقوق الملكية     صلواالعتراف به كحقوق ملكية ويبقى مكون حقوق الملكية األ        

عن التحويل عند    ناتجاً أو خسارة    ربحيوجد  وال  )  داخل حقوق الملكية   آخرلى  إ قد ينقل من بند      أنه

    .االستحقاق

  

عادة الشراء  من خالل االسترداد المبكر أو إ      قابلة للتحويل قبل استحقاقها      أداة المنشأة عندما تستنفد     -٣٣أت

 تكـاليف   وأيـة  بتوزيع المبالغ المدفوعـة      المنشأةية للتحويل تقوم    صلوبحيث ال تتغير المزايا األ    

 . فى تاريخ المعاملة   داة وحقوق الملكية لأل   اللتزامدة الشراء او االسترداد على مكونات ا      عاإلمعاملة  

ى للمكونـات المنفـصلة   صـل ويجب ان تتفق طريقة التوزيع مع تلك المستخدمة فى التوزيـع األ      

 القابلة للتحويل وذلك بما يتمشى مع الفقرات من         األداة إصدار عند   المنشأةللحصيلة التى استلمتها    

 " . ٣٢"الى " ٢٨"

  

و خسارة بما يتمشى مع المبادئ المحاسبية المطبقة على          أ ربحى  بمجرد توزيع المبالغ يتم معاملة أ         -٣٤أت

 : المكون المرتبط بالتوزيع كما يلى

 . الخسائر  وأ األرباح فى اللتزام أو الخسارة المرتبطة بمكون ابالربحيتم االعتراف )   أ(  

  .  حقوق الملكية فى حقوق الملكية بمكونبالمبالغ المرتبطة عتراف يتم اال)  ب(و
 

، مثالً عن طريق مـنح   القابلة للتحويل لتحفز التحويل المبكر   األداة بتعديل شروط    المنشأةقد تقوم       -٣٥أت

ما الفرق فى تـاريخ     لة التحويل قبل تاريخ معين أ     ضافية فى حا  إو دفع مبالغ    أفضل  نسبة تحويل أ  

 عند تحويلها بموجـب الـشروط       األداةبين القيمة العادلة لما سيحصل عليه حامل        تعديل الشروط   

فيتم االعتراف بـه    ،  ية  صلالمعدلة وبين القيمة العادلة لما كان سيحصل عليه بموجب الشروط األ          

   . الخسائر أو األرباحكخسارة فى 

  

 ")٣٤-٢٣"الفقرات  (الخزينةأسهم 

 النظر عن   بغض مالى وذلك    أصل ك ا ذاته المنشأةق الملكية الخاصة ب   ال يتم االعتراف بأدوات حقو        -٣٦أت

 أدوات حقوق الملكية الخاصة      التى تعيد اقتناء   المنشأةمن  " ٣٣"سبب إعادة اقتنائها وتتطلب الفقرة      

 بـأدوات    المنـشأة  عندما تحتفظ    أنه إال من حقوق الملكية     األدوات مخصومة  تلك   تعرضن  بها أ 
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 مثل المؤسسة المالية التى تحتفظ بحقوق ملكيتها نيابة عن احـد            اآلخرين حقوق ملكيتها نيابة عن   

   . المنشأة وعليه ال يجب ادخال تلك الحيازات فى ميزانية وكالة ،عمالئها فتكون هناك عالقة 

  

 ")٤١-٣٥"الفقرات ( والخسائر األرباح و األرباح توزيعات والفوائد 

 ممتازن هناك سهم     أ افترض.  المالية المركبة    األداةعلى  " ٣٥"ة   التالى تطبيق الفقر   يوضح المثال     -٣٧أت

ه يتم دفـع توزيعـات      مقابل نقدية خالل خمس سنوات اال أن      غير تراكمى يجب اجباراً استرداده      

 مالية مركبـة ،     أداة األداة تعتبر مثل هذه     .  قبل تاريخ االسترداد   المنشأة بناء على اختيار     األرباح

 unwindingويتم االعتراف بالخصم  فيها هو القيمة الحالية لمبلغ االسترداد  اللتزاميكون مكون ا

 توزيعات أرباح فتكون    أية أما .مصروف فوائد  والخسائر ويصنف ك   األرباحفى  على هذا المكون    

مرتبطة بمكون حقوق الملكية وعليه فيتم االعتراف بها كتوزيعات ألرباح أو خسائر وتطبق مثـل         

ذا كان سيتم تحويل     على اختيار الحامل أو إ     ولكن بناء ،  جبارياً  لم يكن االسترداد إ    المعاملة اذا    هذه

و مبلـغ يـتم     ة تحسب لتكون مساوية لمبلغ محدد أ       العادي األسهمالسهم اجبارياً الى عدد متغير من       

 أربـاح  توزيعات   أيةضافة  أنه إذا تم إ    إال) مثل سلعة ( على تغيرات فى عنصر مؤثر       تحديده بناء 

يـة   أ تبويـب  بالكامل التزاماً وفى هذه الحالة يـتم         األداة مبلغ االسترداد تعتبر     إلىر مدفوعة   غي

  . مصروف فوائدأنها على أرباحيعات توز

  

 ") ٥٠-٤٢"الفقرات ( مالى والتزام مالى أصلالمقاصة بين 

   حـق سـار    ةمنشأن يكون لل  جب أ  مالى والتزام مالى ي    أصل عمل مقاصة بين     منشأةحتى يمكن لل      -٣٨أت

 حـق مـشروط     منـشأة جراء المقاصة على المبالغ المعترف بها ويمكن أن يكون لل         قابل للنفاذ إل  

الجراء المقاصة المذكورة كما فى حالة االتفاقية الرئيسية للمقاصة او فى بعض صور القـرض                

باً مـا   غير المتكرر ولكى تكون تلك الحقوق قابلة للنفاذ فقط عند وقوع حدث ما فى المستقبل غال               

 . جراء المقاصة توفر فى مثل هذه االتفاقية شروط إ فى هذه الحالة ال ياآلخرخفاق الطرف  إيكون

  

ال يتضمن المعيار معاملة خاصة لما يسمى األدوات االصطناعية والتى تكـون مجموعـة مـن                    -٣٩أت

 ،على سبيل المثال  . خرى   أ أداةاألدوات المالية المنفصلة يتم اقتناؤها وحيازتها لمنافسة خصائص         

 اسـتالم  الفائدة المتغيرة مندمجاً مع عقد مبادلة سعر فائدة يتـضمن            ذىن القرض طويل االجل     فإ

 بسعر فائدة ثابت وكل من      األجلمدفوعات متغيرة ودفع مبالغ ثابتة يؤدى الى خلق قرض طويل           

اً أو التزاماً تعاقـدياً     قتمثل وحدها ح  " صطناعيةا أداة" المالية المنفردة التى تكون مجتمعة       األدوات

 ماليـة معرضـة    أداة وكل   ، تسويتها منفصلة    وفقاً ألحكامها وشروطها ويمكن تحويل أى منها أو       

ـ   األخرى،دوات المالية    المخاطر المعرضة لها األ    عنلمخاطر قد تختلف      أداةذا كانـت    إوعليه ف

ى بينهمـا مقاصـة ويـتم        واخرى تمثل التزاماً ال تجـر      أصالًاصطناعية تمثل     أداةمالية داخل   

 انطبق عليهما شروط المقاصة الواردة فـى        إذا إالبالقيمة الصافية     المنشأةعرضهما فى ميزانية    

 قد تـذكر    المنشأة مالية بالرغم من ان      أداة وشروط كل    أحكامهم  اإلفصاح عن أ  ويتم  " ٤٢"الفقرة  

 ") . ٦٥"قرة رقم راجع الف( المنفردة األدواتى ذلك طبيعة العالقة بين عل باإلضافة
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   اإلفصاح
 "))و( ٩٤"الفقرة (خسائر ال أو األرباحات المالية بالقيمة العادلة من خالل اللتزامصول واألا

 عليهـا  ،خسائر ال واألرباح التزام مالى على انه بالقيمة العادلة من خالل   بتبويب المنشأةإذا قامت       -٤٠أت

سعر فائـدة     التغيرات فى  إلى الذى ال يرجع     اللتزامة ل  عن مقدار التغير فى القيمة العادل      اإلفصاح

 الذى تتحدد قيمته العادلة على أسـاس سـعر          اللتزاموبالنسبة ل . ) LIBORمثل الليبور   (مقارن  

 :يمكن تحديد ذلك المقدار على النحو التالى) معروف(سوق معلن 

ة الفترة باستخدام سعر  عند بداياللتزامل بحساب معدل العائد الداخلى المنشأةأوالً ، تقوم   ) أ(

الفترة ثم تخصم   عند بدايةاللتزام وكذلك التدفقات النقدية التعاقدية لاللتزامالسوق المعلن ل

 مكون إلىمن ذلك العائد الداخلى سعر الفائدة المقارن عند بداية الفترة ، وذلك للوصول 

  . األداةمعدل العائد الداخلى الخاص ب

 باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية عند اللتزاملقيمة الحالية ل بحساب االمنشأةبعدها تقوم   ) ب(

بداية الفترة وسعر خصم مساوياً لمجموع سعر الفائدة المقارن عند نهاية الفترة ومكون 

 ) .أ( عند بداية الفترة على النحو الموضح فى األداةمعدل العائد الداخلى الخاص ب

 خالل اللتزام نقدية تم دفعها على اأية وذلك بمقدار )ب(يتم تخفيض القيمة المحسوبة فى   )ج(

الفترة ثم زيادتها لتعكس الزيادة فى القيمة العادلة الناتجة عن كون التدفقات النقدية التعاقدية 

 . قريبة من تاريخ استحقاقها بفترة واحدة 

) ج(وبة فى  فى السوق فى نهاية الفترة والقيمة المحساللتزامما الفرق بين السعر المعلن لأ  ) د(

  ، التغيرات فى سعر الفائدة المقارنإلىفيعتبر هو التغير فى القيمة العادلة الذى ال يرجع 

  .  عنها اإلفصاحوتلك هى القيمة التى يجب 

    


