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

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

التعرف على معالجتها المحاسبية وأسلوب عرضها و اإلفصاح عنها فى القوائم الماليـة، لتكـون إرشـاداً                 

 .لمعدى القوائم المالية إذا تم التعامل فيها و ممارستها 
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  هدف المعيار    
كـذلك  و المالية   اتلتزاماالاألصول المالية و    قياس  لا المعيار إلى وضع أسس لالعتراف و      يهدف هذ  -١

وات  األد )٢٥(معيار المحاسبة المصرى رقم      يتضمن   و،بعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية         

  . المالية باألدواتالخاصة  و العرض اإلفصاحاإلفصاح و العرض متطلبات : المالية 
  

  

  نطاق المعيار    
 : أنواع األدوات المالية فيما عدا كافةهذا المعيار على تطبيق  جميع المنشآت على -٢

 حصص الملكية فى المشروعات المـشتركة         فى الشركات التابعة و الشقيقة و        ستثماراتاال  ) أ(

 القـوائم الماليـة     ) "١٧(المحاسبة المصرى رقـم     و التى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار        

 فى شـركات    ستثماراتاال"  ) ١٨(معيار المحاسبة المصرى رقم     و  أ "المستقلة و    المجمعة

 " فى المشروعات المشتركة   حصص الملكية " )٢٧(معيار المحاسبة المصرى رقم     و  أ"شقيقة  

 فى الشركات    ستثماراتاال تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن        نشأةالمعلى  ف هذاو مع   . 

معـايير   تـنص  والتـى    حصص الملكية فى المشروعات المـشتركة     التابعة و الشقيقة و     

 على أن يتم المحاسبة عنها وفقـاً لهـذا          )٢٧(و  أ) ١٨(و  أ) ١٧ (المحاسبة المصرية أرقام  

المعيار على مشتقات األدوات المالية المرتبطة       تطبيق هذا    المنشأةيتعين على     كما . المعيار

 ،  والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المـشتركة        فى الشركات التابعة   ستثماراتاالب

الـوارد فـى     و المنشأة إذا كانت هذه المشتقات ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق ملكية            إال

 ).٢٥(معيار المحاسبة المصرى رقم 

الخـاص  ) ٢٠(معيار المحاسبة المـصرى رقـم       ناشئة عن تطبيق     ال اتلتزاماالالحقوق و    ) ب(

  ."بالتأجير التمويلى"

 الخـاص   ) ٣٨(معيار المحاسبة المـصرى رقـم       ل صاحب العمل طبقاً     اتالتزامحقوق و     ) ج(

  ."بمزايا العاملين"

التى ينطبق عليها تعريف أدوات حقـوق الملكيـة           و المنشأةاألدوات المالية التى تصدرها       ) د(

بما  ( "اإلفصاح و العرض  :  األدوات المالية    ) "٢٥(يار المحاسبة المصرى رقم     بمعالوارد  

، و مع ذلك يطبق حامل هذه األدوات هذا المعيار إال            ) التعهدات و     خيارفيها عقود حق ال   

 .من هذه الفقرة ) أ(لبند  من ذلك وفقاً لةناثكانت مست إذا

  
  

  

١ - ٢٦ 
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معيار المحاسبة المصرى    التأمين كما ورد تعريفها فى       ود بموجب عق  اتلتزاماالالحقوق و   )  هـ(

معيـار المحاسـبة     أو بموجب أى عقد يقع تحت نطاق         " عقود التأمين  ب "الخاص)"٣٧(رقم  

 و مع ذلك يطبـق هـذا   اختبارية العقد يتضمن سمة مشاركة  إن حيث   )٣٧(المصرى رقم   

العقد إذا لم تكـن األداة المـشتقة        المعيار على األداة المالية المشتقة المتضمنة فى مثل هذا          

  الفقرات راجع(    )٣٧(معيار المحاسبة المصرى رقم     عقد طبقاً لنطاق     فى صورة    نفسها

و باإلضافة إلـى                   ، )"٣٣أت"إلى  " ٢٣ أت" من   الفقراتو "١٣" إلى  " ١٠ "من

  د تحويـل أصـول   عن به االحتفاظذلك إذا كان عقد التأمين عقد ضمان مالى تم إبرامه أو       

طبيق هذا   مالية لطرف آخر طبقاً لنطاق هذا المعيار ، تقوم الجهة المصدرة بت            اتالتزامأو  

  ").)أ(٤أت" – فقرةو " ٣ "فقرة راجع( المعيار على العقد 

معيار المحاسبة المصرى    اجعر(  األعمال   تجميع  العقود الخاصة بالتكلفة المحتملة فى عملية         ) و(

   .المقتنية هذا اإلعفاء فقط على الشركة ويسرى) "تجميع األعمال ب " الخاصو) ٢٩(رقم 

 فـى    المقتنـاة  لشراء أو بيع الشركة        تجميع أعمال العقود بين البائع و المشترى فى عملية          ) ز(

   .تاريخ الحق

 فيمـا   .أو أداة مالية أخـرى      التى ال يمكن تسويتها  بالصافى مقابل نقد         القروض اتارتباط  ) ح(

 القـروض علـى    اتارتباط و ال ينظر إلى       "٤" الواردة فى الفقرة     ات القروض ارتباطعدا  

 قـرض    المثـال    علـى سـبيل   (  سداد القرض على أقساط      بسبب قد تم تسويتها فقط      اأنه

و تقوم الجهة المصدرة     ،) نشاءات الذى يسدد على أقساط مع تقدم سير أعمال اإلنشاءات         اإل

 بالقيمـة  لتـزام بهذا اال األولى باالعتراف من سعر السوق    أقلالملتزمة بتقديم قرض بفائدة     

 :ه ـو بعد ذلك قياس العادلة

    )٢٨(المحاسبة المصرى رقم بالقيمة المعترف بها طبقاً لمعيار  )١(

االسـتهالك المجمـع    ) إذا كان ذلك مناسباً   (  ناقصاً   األولىالقيمة عند االعتراف    ب) ٢(أو    

تقوم الجهـة المـصدرة    و، كبر  أيهما أ) ١١(المصرى رقم طبقاً لمعيار المحاسبة   

ـ  على   )٢٨(معيار المحاسبة المصرى رقم     ات القروض بتطبيق    رتباطال ات ارتباط

ـ و تخـضع    ،  القروض األخرى  و التى  ال تخضع لنطاق هذا المعيار             ات ارتباط

 راجـع (  الواردة فى هذا المعيار       من الدفاتر  االستبعادحكام  و شروط     القروض أل 

 ").٦٣تأ "إلى" ٣٦تأ " من فقراتالو ملحق أ " ٤٢" إلى " ١٥" من الفقرات 

      المدفوعات المبنية علـى أسـهم      ات بموجب معامالت  لتزاماألدوات المالية و العقود و اال      ) ط(

 فيما عدا العقود التى تقـع ضـمن    )٣٩( المحاسبة المصرى رقم     طبق عليها معيار  نالتى ي و

 . من هذا المعيار" ٧ "إلى" ٥ " مننطاق الفقرات
 

لب بعض عقود الضمانات المالية من الجهة المصدرة القيام بسداد بعض المبالغ لتعويض حاملها              تتط -٣

        طبقـاً للـشروط األصـلية       االستحقاق يتكبدها بسبب تقصير المدين فى األداء عند         . خسائر أيةعن  

العقـد عقـد     المديونية و إذا كان هذا الشرط ينقل خطر هام للجهة المصدرة يكـون               ألداةأو المعدلة   

و ملحـق أ    " )هـ(٢" الفقرات   راجع( ) ٣٧(المحاسبة المصرى رقم    تأمين كما تم تعريفه فى معيار       

و تتطلب عقود الضمانات المالية األخرى سداد مبالغ مقابل التغيرات التى تطـرأ              " ))أ(٤ت  أ"فقرة  

العمالت األجنبيـة أو    على سعر الفائدة المحدد أو سعر األداة المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف               
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 أو أى متغيرات أخرى بـشرط       االئتمانية أو مؤشر    االئتمان أو المعدالت أو المالءة       مؤشر األسعار 

 فى حالة وجود متغير غير مالى أن يكون هذا المتغير غير خاص بأحد أطراف العقد وتخـضع                  أنه

 .هذه العقود لنطاق هذا المعيار 

  

 مالى بالقيمة العادلة من     التزام ك المنشأة تبوبهاات العقود التى    طارتبا ضمن نطاق هذا المعيار      تدخل  -٤

وبالنسبة للمنشآت التى لديها ممارسات سابقة فى بيع أصول ناتجة عـن            . خالل  األرباح و الخسائر    

 تطبيق هذا المعيار علـى      فعليهاتلك األصول   ات قروض خالل فترة زمنية قصيرة من نشأة           ارتباط

 . من ذات النوع ات القروضارتباطجميع 
 
 أو نقـداً    مالية و التى يمكن تسويتها بالصافى     البنود غير   اليطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع          -٥

باستثناء وذلك     مالية ،     كما لو كان العقد أداة     ،  أو عن طريق مبادلة األدوات المالية       مالية أخرى  أداةب

بها ألغراض استالم أو تسليم بنود غير مالية طبقاً          االحتفاظ   استمرارالعقود التى يتم الدخول فيها و       

 .الستخدام ا متطلبات المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أوالمنشأةالحتياجات 
 

مالية بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخـرى        البنود غير   التوجد طرق متعددة لتسوية عقود شراء أو بيع          -٦

  :ندماوذلك عأو عن طريق مبادلة األدوات المالية 

  ،تسمح بنود العقد ألى طرف بتسوية أو مبادلة صافى العقد نقداً أو بأداة مالية أخرى    ) أ(

ه أو بأداة مالية أخرى غير صريح فى العقد إال أن         يكون حق تسوية أو مبادلة صافى العقد نقداً          ) ب(  و  

اً أو بأداة ماليـة      نقد  بالصافى قود مثيلة ععملية فى تسوية أو مبادلة       ممارسات   منشأةلل قد يكون   

ما من خالل طرف مماثل عـن طريـق عقـد           إ (  أو عن طريق مبادلة األدوات المالية      أخرى

 ) .ه أو انتهائهمقاصة أو من خالل بيع العقد قبل تنفيذ

يكون للمنشأة ممارسات فعلية فى عقود مثيلة فى استالم مضمون العقد و إعادة بيعه خالل فتـرة             ) ج(و  

ستالم بغرض تحقيق أرباح من التقلبات قصيرة المدى فى األسـعار     االيخ  زمنية قصيرة من تار   

  .أو هامش الربح 

  . العقد قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية وضوعتكون البنود غير المالية م ) د(و 

التى لم يـتم الـدخول فيهـا        و) ج(و  ) ب(التى تنطبق عليها الفقرة     ويقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود       

  المتوقعة من المشتريات أو المبيعـات أو المنشأةالم أو تسليم بنود غير مالية طبقاً الحتياجات       بغرض است 

 تـم   ما إذا كان قد   فيتم تقييمها لتحديد    " ٥"األخرى التى تطبق عليها فقرة      أما العقود    ، الستخدامامتطلبات  

 المنشأةالحتياجات  طبقاً لى بها بغرض تقديم أو الحصول على بند غير ما    االحتفاظإبرامها وسوف يستمر    

 من  لمعيارا تقع ضمن نطاق هذا      ما إذا كانت   و من ثم     الستخداماأو  من المشتريات أو المبيعات     المتوقعة  

   .عدمه

  

 لشراء أو بيع بنود غير Written Option   المكتوبةالخيارعقود حق تقع ضمن نطاق هذا المعيار  -٧

  أو عن طريق مبادلة األدوات الماليـة        أو بأداة مالية أخرى    مالية و التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً      

مثل هذه العقود ال يكون الدخول فيها بغرض استالم أو          .  ")د(٦"أو  " )أ(٦"على النحو الوارد بالفقرة     

  .الستخدام المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو االمنشأةتسليم بنود غير مالية طبقاً الحتياجات 
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 ات ريفتع
:  األدوات الماليـة     ) "٢٥(بمعيار المحاسبة المصرى رقـم      التعريفات الواردة   خدم هذا المعيار    يست -٨

معيار المحاسبة المـصرى    تضمن  يومنه ،   " ١١"انى الواردة بالفقرة    بذات المع  "والعرض اإلفصاح  

  :ضافة الى طرق تطبيقها باإللمصطلحات التالية لاًتعريف) ٢٥(رقم 

  .األداة المالية -

 .المالىاألصل  -

 . المالىلتزاماال -

 .أداة حقوق الملكية -

  

  : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  -٩

  :تعريف المشتقات المالية 

راجـع  (  عقود أخرى تقع ضمن نطـاق هـذا المعيـار            أية هى أدوات مالية أو      :المشتقات المالية  

  :ل الخصائص الثالث التالية وتتضمن ك") ٧"إلى " ٢"الفقرات من 

 أوليـة  معين أو سعر أداة مالية معينة أو سعر سلعة     فائدةتتغير قيمتها وفقاً للتغير فى سعر         ) أ(

 أو أية   ائتمانى أو مؤشر    ائتمانىأو سعر صرف عمله أو مؤشر أسعار أو معدالت تصنيف           

ـ    أال  يجب متغيرات أخرى  بشرط أنه فى حالة المتغير غير المالى ،           ذا المتغيـر    يكون ه

  . )يطلق عليه فى بعض األحيان مضمون العقد ( بأحد أطراف العقداًخاص

 من المطلوب ألنـواع     أقل أولى استثمار أو تتطلب صافى     أولىال تتطلب صافى استثمار        )ب(و  

 . فى عوامل السوق تتأثر تأثراً مماثالً بالتغيرات   أنأخرى من العقود التى يتوقع

   .تاريخ مستقبلىسويتها فى يتم ت  ) ج(      و 

  

    مجموعات األدوات المالية األربعتعريف

هـو األصـل     :خسائرالرباح أو   األ بالقيمة العادلة من خالل       المقيم  المالى لتزاماألصل أو اال  : أوالً  

  : تتوافر فيه أى من الشروط التالية المالى أو االلتزام المالى الذى

  :متاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان  ألغراض الكأصل محتفظ بهتم تبويبه   ) أ(

  .و إعادة الشراء فى مدى زمنى قصيرغرض البيع أية لأساس بصفة نشأ أو تم اقتناؤه )١(

  وجـود   من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً و يوجـد دليـل علـى               اًجزء) ٢(أو    

  . على أرباح قصيرة األجل  الحصول تؤيدمعامالت فعلية حديثة 

ـ فية التى تمثل أداة تغطية مخصصة و      فيما عدا المشتقات المال   ( مشتقات مالية   ) ٣(أو     عالة ــ

(. 

 ويمكن تبويـب     ،خسائر  الرباح أو   األ بالقيمة العادلة من خالل      األولىعند االعتراف    تم تبويبه  ) ب(

علـى أنـه   عندما يتم االعتراف به أولياً     مالى يقع ضمن نطاق هذا المعيار        التزامأى أصل أو    

خسائر فيما عدا االستثمار فى أدوات      الرباح أو   األ مالى بالقيمة العادلة من خالل       التزام أو   أصل

حقوق ملكية ليس لها أسعار سوقية من خالل سوق أدوات مالية نشطة و التى ال يمكن قيـاس                  
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ت أ"،  " ٨٠ت  أ"ملحـق أ فقـرات      و  " )ج(٤٦" الفقرات   اجعر (قيمتها العادلة بدقة يعتمد عليها      

٨١"(.  

 سداد  مبلغهى أصول مالية غير مشتقة لها        :االستحقاق المحتفظ بها حتى تاريخ      ستثماراتاال: ثانياً  

  بها حتى    على االحتفاظ  و القدرة    ة الني المنشأةمحدد أو قابل للتحديد و تاريخ استحقاق محدد و لدى           

    : فيما عدا )"٢٥تأ"إلى " ١٦تأ" ملحق أ فقرات من اجعر( تاريخ استحقاقها 

  .خسائرالو أرباح األ القيمة العادلة من خالل أساسما تم االعتراف به أولياً على  ) أ(

 . بتحديده على أنه متاح للبيعالمنشأةما قامت )  ب(  و 

  . و المديونيات اإلقراض ينطبق عليه تعريف ما)  ج(       و 

 إذا كانـت    قاالسـتحقا  تبويب أى أصل مالى كأصل محتفظ به حتى تاريخ           و ال يمكن للمنشأة   

 أيـة  أو خالل السنتين الماليتين السابقتين قد باعت أو أعادت تبويب             الحالية خالل السنة المالية  

وتكـون   (ها قبل تاريخ اسـتحقاق     االستحقاق محتفظ بها حتى تاريخ      ذات قيمة هامة   استثمارات

يتـوفر   ، ما لم      )االستحقاقاريخ  ـ المحتفظ بها حتى ت    ستثماراتاالإلجمالي   قياساً   هامة القيمة

   :أحد الشروط التالية البيع أو إعادة التبويب فى

على سبيل المثال    ( اً او تاريخ استدعاء األصل المالى قريب      االستحقاقأن يكون تاريخ     )١(

بحيث ال يؤثر التغير فى أسـعار الفائـدة تـأثيراً           ) االستحقاقثالثة شهور قبل تاريخ     

  .ى  المالجوهرياً على القيمة العادلة لألصل

 بتحصيل جزء جوهرى من القيمة األصـلية        المنشأةتم البيع أو إعادة التبويب بعد قيام        ) ٢(أو  

 .  المرتبط به أو من خالل السداد المعجلاآلجاللألصل المالى من خالل جدول 

  ممكنـاً  كنلم ي  على التحكم وغير  متكرر و      المنشأة يفوق قدرة    استثنائى بحدث   اًمرتبط) ٣(أو  

 .عه بدرجة معقولة للمنشأة توق

محدد أو قابل للتحديد     سداد   هى أصول مالية غير مشتقة ذات تاريخ         :القروض و المديونيات  : ثالثاً  

   :فيما عداو غير متداولة فى سوق نشط 

 فـى هـذه   اتم تبويبهو التى  فوراً أو فى مدى زمنى قصير ،         ا بيعه المنشأة تنوى   األصول التى   ) أ(

 أولياً بالقيمة العادلة من     ا تم االعتراف به   اض المتاجرة ، و التى    تفظ بها ألغر  ل مح والحالة كأص 

  .خسائرالو أرباح األخالل 

  . بهااألولى على أنها متاحة للبيع عند االعتراف المنشأةاألصول التى بوبتها  ) ب(

  فيهـا    بصورة جوهرية استرداد قيمـة اسـتثماره األصـلى          لن يستطيع حاملها   األصول التى   ) ج(

  . للبيع ةل متاحو كأصا سيتم تبويبهالتىية و االئتمان تدهور القدرة ألسباب أخرى بخالف

 ليـست     فى مجموعـة أصـول     اقتناؤها التى تم    ستثماراتاال تلكوال تبوب كقروض أو مديونيات      

  ) . أو ما شابههاستثمار فى إصدارات صندوق ستثماراتاالمثل (  أو مديونيات اًإقراض

  

ـ            :للبيعاألصول المالية المتاحة    :رابعاً    د هى أصول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة للبيع عن

   :غير المبوبة ، و القتناءا

 . و مديونيات  كقروض  ) أ(

  .االستحقاق محتفظ بها حتى تاريخ استثماراتك ) ب(

  .خسائر الو أرباح األأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل ك  ) ج(
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  تعريفات مرتبطة باالعتراف و القياس     
 لتزام أو اال   المالى   هى القيمة التى يقاس بها األصل       : المالى لتزام أو اال   المالى مستهلكة لألصل التكلفة ال 

سداد أصل المبلغ مضافاً إليه أو مخصوماً منه االستهالك         أقساط   به ناقصاً    األولى المالى عند االعتراف  

لية و القيمـة فـى تـاريخ        ألية فروق بين القيمة األص    ) باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى     ( المجمع

سـواء   (  أو لمواجهة عدم قابلية البند للتحصيل       فى قيمة األصل   االضمحالل ناقصاً خسائر    االستحقاق

  ).مباشرة أو من خالل مخصص

أو مجموعة من   ( مالى   التزام أو    مالى  التكلفة المستهلكة ألصل   حسابهى طريقة    :الفعليةطريقة الفائدة   

عمـر  و توزيع مصروف الفوائد أو إيراد الفوائد علـى مـدار            ) ات المالية ملتزاأو اال المالية  األصول  

  . المالى لتزاماألصل أو اال

وقع سدادها  هو المعدل الدقيق الذى يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المت           :لىمعدل الفائدة الفع  

لتحديد القيمـة   ) ا كان ذلك مناسباً    إذ أقلأو فترة زمنية    (  المالية   ة خالل العمر المتوقع لألدا    أوتحصيلها

 تقدير التدفقات   المنشأة ، على    فعلى   معدل الفائدة ال   حسابعند  و  .  مالى   التزام أو    مالى   الحالية ألصل 

على سبيل المثال الدفعات المقدمة و حـق        ( النقدية باألخذ فى االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية          

 و تتـضمن    ، المـستقبلية    االئتمـان  ال تأخذ فى االعتبار خسائر       و)  مشابه خياراالستدعاء و أى حق     

 من  اًو التى تعتبر جزء     من أطراف العقد    لمقبوضات   كافة األتعاب و المدفوعات أو ا      الحسابطريقة  

 أية و   المعاملةتكلفة   كما تتضمن    ،  ) )١١( معيار المحاسبة المصرى رقم      اجعر(  معدل الفائدة الفعلى  

التدفقات النقديـة و العمـر المتوقـع         ضمنى بامكانية تقدير     افتراضهناك  و . عالوات أو خصومات  

بصورة يعتمد عليها ، ومع ذلك ففى الحاالت النادرة عندما ال           دوات المالية المتشابهة    لمجموعة من األ  

مـر  عال التدفقات النقدية التعاقدية على مدار       استخدام المنشأة فعلى    ، عتمد عليه  بصورة ي  همايمكن تقدير 

  .) أو مجموعة من األدوات المالية( ألداة المالية العقد الكامل 

 به فـى  االعترافسبق  كان قدمن الدفاتر مالى التزامأو مالى   أصل   استبعادهو  :  من الدفاتر  االستبعاد

   .المنشأةميزانية 

 كل منهم لديـه      بين أطراف  التزام بموجبها تبادل أصل أو تسوية       يمكنهى القيمة التى      :القيمة العادلة 

   .يتعامالن بإرادة حرة  و على بينة من الحقائقالرغبة فى التبادل و

هو شراء أو بيع أصل مالى طبقاً لعقد تتطلب شروطه تسليم األصـل              :شراء أو بيع بالطريقة المعتادة    

  . بصورة رسمية أو عرفية تم تحديده من خالل أسواق المال المعنيةيخالل إطار زمنى 

استبعاد أصـل مـالى أو      المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار أو        اإلضافية هى التكاليف  :ملةتكلفة المعا 

داة األ تقتن أو تصدر أو تـستبعد        لم لو    لتتحملها المنشأة لم تكن  أو هى المصروفات التى       ،  مالى التزام

  .ماليةال

  تعريفات مرتبطة بمحاسبة تغطية المخاطر

تبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى تـاريخ أو تـواريخ             هو اتفاق ملزم ل     : المؤكد رتباطاال

  .مستقبلية محددة 

  . و لكن متوقع حدوثها مستقبالً ارتباطهى معامالت غير مؤيدة ب  :المعامالت المتوقعة

ألغراض تغطية مخاطر التغيرات فى أسعار صرف       (هى مشتقات مالية محددة      : أداة تغطية المخاطر  

 من المتوقـع أن تعـوض      المشتقات التى     مالى بخالف  التزام أو أصل مالى أو      )فقطالعمالت األجنبية   
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قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند محدد يراد تغطيـة                  

تفصيالً " ٩٧تأ"إلى  " ٩٤تأ" أ الفقرات من     لحق و م  " ٧٧"إلى  " ٧٢"الفقرات من    وتعطى    ( همخاطر

  ).لتعريف أداة تغطية المخاطر

 مؤكد أو معامالت متوقعـة بدرجـة عاليـة مـن            ارتباط أو   التزامهو أصل أو    :ةت تغطي يتمالبند الذى   

  :عمليات أجنبية و التىصافى االستثمار فى االحتمال أو 

  .ة  لمخاطر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبليالمنشأةتعرض )   أ (

         "٨٤"إلـى   " ٧٨" و تعطـى الفقـرات مـن         ( تم تحديدها على أنها بند تمت تغطية مخاطره         )  ب(و

ـ        " ١٠١تأ"إلى  " ٩٨تأ" أ الفقرات من     ملحقو    تغطيـة  تتفصيالً لتعريـف البنـود التـى تم

 . )مخاطرها

و التدفقات النقدية لبند    هى درجة إلغاء أو تعويض أثر التغير فى القيمة العادلة أ           : تغطية المخاطر  فعالية

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

  ) Embedded Derivatives(المشتقات الضمنية 
      )بخـالف المـشتقات    (اً أصلياً ذلك عقد  تتضمن ك  ات أداة مالية مركبة و التى     هى مكون من مكون    - ١٠

 األداة المالية بعض التدفقات النقدية التى تتغير بصورة مماثلة للمشتقات كما لو كانت              و يكون لهذه  

 ويؤدى عقد المشتقات الضمنية إلى حدوث أو توفير بعض أو كل التدفقات             ،مشتقات مستقلة بذاتها    

ر النقدية التى تكون مطلوبة طبقاً للعقد األصلى بسبب سعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية أو سـع                 

 أيـة  أو   ىاالئتمـان المؤشر  سلعة أو سعر صرف عملة أجنبية أو مؤشر األسعار أو المعدالت أو             

المشتقات المرتبطة بأداة مالية ويـوفر العقـد        تلك    و ال تعتبر مشتقات ضمنية       ،متغيرات أخرى   

     او التى لها أطراف مستقلة عن أطراف العقد ألصـلى            األداةاألصلى حق نقلها بصفة مستقلة عن       

 .و أنما هى أداة مالية مستقلة 
 

يجب فصل المشتقات الضمنية عن العقد األصلى و المحاسبة عنهـا منفـصلة       طبقاً لهذا المعيار     - ١١
 :فقط فى حالة توافر كافة الشروط التالية 

 مرتبطة بصورة كبيـرة     ية و المخاطر للمشتقات الضمنية    تكون الخصائص االقتصاد  أال  )   أ (

    ،" ٣٠ت  أ" ملحق أ فقـرات      راجع( ية و المخاطر للعقد األصلي      بالخصائص االقتصاد 

  ").٣٣ت أ"

و التى تفـى بـشروط تعريـف        وجود أداة منفصلة لها نفس شروط المشتقات الضمنية         )  ب(و

 .المشتقات

أن تكون األداة المالية المركبة لم يتم قياسها بالقيمة العادلة و أن التغيرات فـى القيمـة                 )  ج(و

المشتقات الضمنية فى أصل مـالى أو       (  فى األرباح و الخسائر      االعتراف بها  العادلة تم 

  ).خسائر ال يتم فصلها الوأرباح األ مالى معترف به بالقيمة العادلة من خالل التزام

 ، تتم المحاسبة عن العقد األصلي بموجب هذا المعيـار إذا            الضمنيةإذا تم فصل األداة المشتقة      

 و ال يتناول هذا المعيـار        .كن أداة مالية  معيار آخر مناسب إذا لم ت     لو طبقاً   كان العقد أداة مالية     

   .من عدمه  القوائم الماليةصلب فى الضمنية عرض األداة المالية المشتقة ما إذا كان يجب
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 و لم تتمكن من     األصلى ها الضمنية عن عقد    طبقاً لهذا المعيار فصل المشتقة     المنشأة  علىإذا كان    - ١٢

 أو فى تاريخ القوائم الماليـة       القتناءا سواء فى تاريخ     -  الضمنية بصفة مستقلة    المشتقة قياس قيمة 

 .  بأكمله بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالعقد المركبيتم تقييم ـ ف الالحقة

  

ها  ضمنية بدرجة يعتمد عليها فى ضوء شروط        من تحديد القيمة العادلة لمشتقة     المنشأةإذا لم تتمكن     - ١٣

 أدوات حقـوق ملكيـة   أساس الضمنية مبنية على على سبيل المثال أن تكون المشتقة( و أحكامها  

 الضمنية تمثل الفرق بين القيمـة  ن القيمة العادلة للمشتقة، فإ)  فى سوق األوراق المالية مقيدةغير  

 طبقاً   تحديد قيمتها  مكنمن الم  إذا كان     العادلة لألداة المالية المركبة والقيمة العادلة للعقد األصلى         

 الضمنية باسـتخدام هـذه      عادلة للمشتقة  من تحديد القيمة ال    المنشأة إذا لم تتمكن      أما   ،لهذا المعيار 

 . من هذا المعيار " ١٢"فيتم تطبيق فقرة الطريقة 

  

 من الدفاتر االستبعاداالعتراف و 
  األولىاالعتراف 

 تـصبح   -  و فقط عندما   - ا عندم ميزانيتهالمالى فى    ا لتزام األصل المالى و اال    إثبات المنشأةعلى   - ١٤

 بمـشتريات   فيمـا يتعلـق   " ٣٨" الفقرة   راجع. ( ية لألداة المالية    حكام التعاقد األ طرفاً فى    المنشأة

 ). المعتادةاألصول المالية بالطرق

  

 من الدفاتر األصل المالى استبعاد

 فـى القـوائم   " ٥٢ت أ "إلى" ٣٤تأ " فقرات–و الملحق أ " ٢٣"إلى " ١٦"يتم تطبيق الفقرات من    - ١٥

لمعيـار المحاسـبة     أوالً بتجميع كل شركاتها التابعة طبقـاً         المنشأةقوم  تعلى أن   المالية المجمعة   

مـن  و ملحق أ الفقرات     " ٢٣ "إلى" ١٦ " من  ثم بعد ذلك تقوم بتطبيق الفقرات      )١٧(المصرى رقم   

 .على المجموعة الناتجة " ٥٢تأ "–" ٣٤ت أ"
 

إلى " ١٧" و إلى أى مدى طبقاً للفقرات من         اً يعتبر مناسب  من الدفاتر  االستبعاد ما إذا كان     قبل تقييم  - ١٦

 تحديد ما إذا كانت هذه الفقرات يجب تطبيقها على جزء أو كل األصل المالى               المنشأة على   ،"٢٣"

 :كالتالى) صول المالية المتشابهةمجموعة من األمن أو جزء أو كل ( أو األصول المالية 

أو جزء مـن مجموعـة      ( على جزء من األصل المالى      " ٢٣"إلى  " ١٧"الفقرات من   بق  تط  ) أ(

  اسـتبعاده  يكون الجزء الذى سيتم      -  و فقط عندما   - عندما) متشابهة من األصول المالية     

 :يتوافر فيه شرط من الشروط الثالثة التالية 

جموعة من األصول   مأو  (  من األصل المالى      فقط  محددة تدفقات نقدية يتضمن الجزء   ) ١(

 فى عقد مبادلة سـعر      اً طرف المنشأة عندما تكون     على سبيل المثال   ،)المالية المتشابهة   

 و الذى بمقتضاه يكون ألحد األطراف الحق فى التدفقات النقدية من الفائدة             مجزأفائدة  

و ليس له الحق فى التدفقات النقدية من أصل الدين ، فى هذه الحالة تطبق الفقرات من                 

 .على التدفقات النقدية من الفوائد " ٢٣"إلى " ١٧"

أو مجموعـة مـن     (  من التدفقات النقدية من األصل المالى        اًيتضمن الجزء فقط نصيب   )  ٢(أو  

 على سبيل المثال عنـدما      ، النسبة و التناسب     أساسعلى  ) األصول المالية المتشابهة    
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طراف الحق فى الحصول على      بموجبها ألحد األ    فى ترتيبات يكون   اً طرف المنشأةتكون  

دين ، فى هـذه الحالـة يـتم         الالناتجة من أداة    كحصة من كل التدفقات النقدية      % ٩٠

 وفى حالة وجـود     من التدفقات النقدية  % ٩٠على  " ٢٣"إلى  " ١٧"تطبيق الفقرات من    

أكثر من طرف ، فال يستلزم األمر حصول كل منهم على حصة متناسبة من التدفقات               

 .النقدية 

أو مجموعة  (صل مالى   أل التدفقات النقدية    جزء محدد من   من   اًيتضمن الجزء فقط نصيب   ) ٣( أو

على سبيل المثال عندما    .  النسبة و التناسب     أساسعلى  ) متشابهة من األصول المالية   

 فى ترتيبات يكون بموجبها ألحد األطراف الحق فى الحصول على           اً طرف المنشأةتكون  

" ٢٣"الـى  " ١٧" ، فيتم تطبيق الفقرات مـن   نقدية للفوائد كحصة من التدفقات ال   % ٩٠

 .من التدفقات النقدية % ٩٠على 

   على األصل المالى بأكملـه     " ٢٣"إلى  " ١٧"فى جميع الحاالت األخرى تطبق الفقرات من         ) ب(

على سبيل المثـال عنـدما تقـوم        ). أو مجموعة من األصول المالية المتشابهة بأكملها        ( 

 أو األخيرة من التحصيالت النقدية من األصل        األولى% ٩٠ويل الحق فى    بتح) ١ ( المنشأة

من التدفقات النقديـة مـن      % ٩٠ )٢ ( أو ) أو مجموعة األصول المالية المتشابهة     ( المالى

مـن  % ٨ حتى   االئتمانمجموعة المديونيات مقابل ضمان لتعويض المشترى عن خسائر         

علـى  " ٢٣"إلى  " ١٧"حالة تطبق الفقرات من      وفى هذه ال   ،أصل قيمة المديونيات المحولة     

  .) أو مجموعة األصول المالية المتشابهة بأكملها( األصل المالى بأكمله 

      من األصل المالى   اً جزء إلى إما " ٢٦"إلى  " ١٧"فى الفقرات من    ) أصل مالى ( مصطلح   يشيرو  

 إلـى و  أأعـاله   ) أ( كما هو موضح فى الفقـرة        )أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة      ( 

  . )بأكملهاأو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة (بأكمله   األصل المالى

  

   :- و فقط عندما-عندما من الدفاتر  األصل المالى باستبعاد المنشأةتقوم  - ١٧

    .  فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى تنتهى  ) أ(

علـى أن   " ١٩"و  " ١٨ "اتتحويل األصل المالى على النحو الموضح بالفقر       ب المنشأة تقوم  )ب ( أو

جـع الفقـرة    ار" . ( ٢٠" طبقاً للفقرة    من الدفاتر  االستبعاديكون التحويل مستوفياً لشروط     

 ). لتحديد الطريقة المعتادة لبيع أصل مالى " ٣٨"

  

   :تكون - ندما وفقط ع- قد قامت بتحويل األصل المالى عندما أنها المنشأةتعتبر  - ١٨

  . قامت بتحويل الحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية من األصل المالى   ) أ(

 لسداد   تعاقدى التزاماحتفظت بالحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية و لكن يفترض وجود           ) ب(أو  

 تعاقدى تنطبق عليه الـشروط       لتزامالالتدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى طبقاً        تلك  

  ".١٩"لواردة فى الفقرة ا
 
األصل المـالى   ( بالحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية من األصل المالى          المنشأةعندما تحتفظ    - ١٩

 أو   بناء على حق تعاقدى سداد هذه التـدفقات النقديـة لطـرف            اأخذ على عاتقه  تو لكن   ) األصلى
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 لمعاملة كتحويل لألصل المـالى     معالجة هذه ا   المنشأة على   فإن) المستلم النهائى  ( أخرى أطراف

  :فقط عندما تتوافر كل الشروط الثالثة التالية عندما و

 لسداد مبلغ إلى المستلم النهائى ما لم يتم تحصيل مبلغ معادل مـن              التزام المنشأةى  علليس    ) أ(

 مع الحـق    المنشأة قصيرة األجل التى تدفعها    و ال تعتبر السلفيات       ،األصل المالى األصلى  

 باإلضافة إلى الفوائد المستحقة بسعر الفائدة فى السوق مخالفـة           لكامل المبلغ اد  فى االسترد 

  . الشرطالهذ

إال إذا كانت    طبقاً لعقد التحويل بيع أو رهن األصل المالى األصلى           المنشأةيحظر على   أن  ) ب(و  

 .تقديمه كضمان للمستلم النهائى لسداد التدفقات النقدية ستقوم ب

 تدفقات نقدية يتم تحصيلها بالنيابة عن المستلم النهائى          ملتزمة بتحويل أية   أةالمنشكون  تأن  ) ج(و  

ها الحق فى إعـادة اسـتثمار هـذه     ليس لالمنشأة باإلضافة إلى أن ،بدون تأخير جوهرى    

طبقاً للتعريف الـوارد    ( التدفقات النقدية ، فيما عدا االستثمار فى النقدية أو ما فى حكمها             

خالل فترة التسوية القصيرة من    )"قوائم التدفق النقدى  ) " ٤(مصرى رقم   بمعيار المحاسبة ال  

 تاريخ التحصيل إلى تاريخ السداد الفعلى للمستلم النهائى ، على أن تحول الفوائد المتولـدة              

  .إلى المستلم النهائى   ستثماراتاالمن تلك 

  

 احتفاظهـا قوم بتقيـيم مـدى       ت فإنها") ١٨"راجع الفقرة   ( ل أصل مالى     بتحوي المنشأةعندما تقوم    - ٢٠

 :وفى هذه الحالة .  الملكية لألصل المالى منافعبمخاطر و 

 ملكية األصل المالى بصورة جوهرية فإنها تقـوم  منافع بتحويل مخاطر و المنشأةإذا قامت    ) أ(

 أو  بالناتج عن الحقـوق      التزام، وتعترف فقط كأصل أو      من الدفاتر  األصل المالى    باستبعاد

  .التحويل اشئة أو المحتفظ بها عند  الناتلتزاماال

 ملكية األصـل المـالى ، فعلـى         منافع بشكل جوهرى بكل مخاطر و       المنشأةإذا احتفظت    ) ب(

 . أن تستمر فى االعتراف باألصل المالى المنشأة

 ملكية األصـل    منافع بشكل جوهرى بكل مخاطر و        االحتفاظ  بتحويل أو  المنشأةإذا لم تقم    ) ج(

 أن تحدد ما إذا كانت الزالت محتفظة بالسيطرة على األصل المالى            أةالمنشالمالى فإن على    

  :فى هذه الحالة . 

  من الدفاتر    األصل المالى  باستبعاد أن تقوم    فعليها ،    بالسيطرة المنشأةتحتفظ  إذا لم    )١(

ات الناشـئة  لتزامالناتج عن الحقوق أو اال  ب التزامكأصل أو     فقط   على أن تعترف  

  .تحويل أو المحتفظ بها عند ال

 باألصل المالى   االعتراف فى   ستمراراال بالسيطرة فإن عليها     المنشأة احتفظتإذا   )٢(

 ").٣٠"راجع الفقرة (  فى األصل المالى  المستمرللمدى الذى يتناسب مع تدخلها
 

 قبل وبعـد    المنشأة مدى تعرض    بمقارنة") ٢٠"راجع الفقرة    (  والمنافع تحويل المخاطر  تقييم   يتم - ٢١

 المنـشأة تعتبـر   و ،بات فى قيمة وتوقيت صافى التدفقات النقدية من األصل المحول           التحويل للتقل 

 الملكية لألصل المالى إذا كانت معرضة لوجود تغير         منافعمحتفظة بشكل جوهرى بكل مخاطر و       

جوهرى نتيجة للتقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة مـن األصـل المـالى                
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 بسعر ثابت أو بسعر     عادة شرائه صل مالى يخضع التفاقية إ     أل المنشأةمثال بيع   ( يل  كنتيجة للتحو 

  ).البيع باإلضافة إلى عائد للمقرض 

 الملكية ألصل مالى بـشكل جـوهرى إذا كـان           منافعت بتحويل مخاطر و      قد قام  المنشأةتعتبر  و

 الحالية لـصافى التـدفقات      تعرضها للتقلبات ليس جوهرياً بالنسبة إلى إجمالى التقلبات فى القيمة         

 إعـادة   خيار ألصل مالى مع حق      المنشأةمثال بيع   . ( النقدية المستقبلية المرتبطة باألصل المالى      

 أسـاس  بتحويل حصة كاملـة علـى        المنشأةة العادلة فى تاريخ إعادة الشراء أو قيام         ت بقيم شرائه

  ").١٩"توافر فيها شروط الفقرة  و التى تلالتفاقيةوالتناسب من أصل مالى أكبر طبقاً  النسبة
 
     الملكيـة   منـافع  بكل مخاطر و     حولت أو احتفظت   قد   المنشأةغالباً ما يكون واضحاً ما إذا كانت         - ٢٢

 إال أنه فى بعض الحـاالت األخـرى فإنـه مـن             ، عمليات حسابية    و بالتالى ال يوجد  داع ألية      

لقيمة الحالية لـصافى التـدفقات       للتقلبات فى ا   المنشأة و مقارنة مدى تعرض      حسابالضرورى    

 ، باستخدام سعر خصم مالئم فى أسواق أسعار الفائدة          ذلكو ،النقدية المستقبلية قبل و بعد التحويل       

ويجب األخذ فى االعتبار كل التقلبات الممكنة و المنطقية فى صافى التدفقات النقدية مع التـرجيح     

 .لحدوث لالنسبى للنتائج األكثر احتماالً
 

على األصل المحـول    ") )ج(٢٠"راجع الفقرة   ( حتفظ بالسيطرة    ت المنشأةا إذا كانت    م تحديد   يعتمد - ٢٣

إذا كان المحول إليه األصل لديه القدرة عملياً على بيع          ف ،على قدرة المحول إليه على بيع األصل        

األصل بالكامل إلى طرف ثالث ليس ذو عالقة و قادر على مزاولة هذا الحق من جانـب واحـد                   

 ليس لهـا حـق الـسيطرة ،         المنشأة فمعنى ذلك أن  ن الحاجة إلى فرض قيود على التحويل ،         بدو

 . محتفظة بالسيطرة المنشأةوبخالف ذلك تعتبر 

  

 "))١()ج("، " )أ(٢٠"راجع الفقرة (  من الدفاتر لالستبعادالتحويالت المؤهلة 

 بالكامل مـع االحتفـاظ      فاتر من الد  لالستبعاد  بتحويل أصل مالى بصورة تؤهله     المنشأةإذا قامت    - ٢٤

 الناتج عن عقـد     لتزام االعتراف باألصل أو اال    فعليها ،بحق  خدمة األصل المحول مقابل أتعاب        

إذا كانت أتعاب الخدمة المتوقع تحصيلها ليس متوقعاً أن تعوض تكلفة تأديـة الخدمـة                و   .الخدمة

  و   .تأدية الخدمة بالقيمة العادلة     ات الخدمة الناتجة عن عقد      التزامبالكامل فإنه يجب االعتراف ب    

 تزيد عـن تكلفـة تأديـة الخدمـة ، فيـتم              من المتوقع أن   التى ستحصل إذا كانت أتعاب الخدمة     

 توزيـع  أسـاس االعتراف بأصول الخدمة الناتجة عن عقد تأدية الخدمة بقيمة يتم تحديدها علـى             

 ".٢٧"كبر طبقاً للفقرة األمالى الألصل لالقيمة الدفترية 
 

 على أصل مالى جديد أو      المنشأة بالكامل حصول    من الدفاتر  استبعادهذا نتج عن تحويل أصل و       إ - ٢٥

 لتزام االعتراف باألصل أو اال    المنشأةفعلى   ،   ات تأدية الخدمة  التزام مالى جديد أو     التزامها ب التزام

 .ات تأدية الخدمة بالقيمة العادلة التزامالمالى أو 
 

 بـالفرق   األرباح والخسائر ، فيجب االعتراف فى      من الدفاتر  الكامل أصل مالى ب   استبعادفى حالة    - ٢٦

 :بين 

    .القيمة الدفترية   ) أ(
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 ) مالى جديد  التزام أى أصل مالى جديد و ناقصاً أى         اًمتضمن (  المقابل المستلم    )١(إجمالي   ) ب(و   

راجع (    أرباح أو خسائر متراكمة سبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية             أية )٢(و

  ").)ب(٥٥"فقرة 
 

 بتحويل التدفقات النقدية من     المنشأةمثل قيام   (  من أصل مالى أكبر      اًإذا كان األصل المحول جزء     - ٢٧

 و كان الجزء المحـول مـؤهالً      ") )أ(١٦"راجع الفقرة   (  من أداة دين     اًالفوائد و التى تعتبر جزء    

 بين الجزء الـذى  ألكبرة لألصل المالى ا  القيمة الدفتري   بالكامل ، فيتم توزيع    من الدفاتر    لالستبعاد

 القيمة العادلة لكل جزء منهما فـى  أساس على استبعادهسيستمر االعتراف به و الجزء الذى سيتم        

ضمن قيمة  األصل الناتج عن عقد الخدمة المحتفظ به         سيتم اعتبار     ولهذ الغرض  ، تاريخ التحويل 

  :الفرق بين و الخسائر بأفى األرباح  االعتراف الجزء الذى سيستمر االعتراف به ، ويتم

  . من الدفاتراستبعادهالقيمة الدفترية المحملة على الجزء الذى سيتم   ) أ(

 أصـول   يـة متضمناً أ  (  من الدفاتر  استبعادهإجمالى القيمة المستلمة عن الجزء الذى سيتم        ) ب(و    

ـ     يةو أ ) ات مفترض وجودها    التزام يةجديدة ناقصاً أ   ة مرتبطـة    أرباح أو خسائر متراكم

راجع الفقـرة    ( و سبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية        استبعادهبالجزء الذى سيتم    

  .")ب(٥٥"

و الخسائر المتراكمة المرتبطة باألصل ككل و السابق االعتراف بها مباشرة فى            أاألرباح  و توزع   

 القيمة العادلـة    أساس  على من الدفاتر  استبعدحقوق الملكية بين الجزء المعترف به و الجزء الذى          

  .لكل جزء 
  

 بـه  االحتفـاظ بين كل من الجزء الـذى سـيتم    أكبر  بتوزيع القيمة الدفترية ألصل مالى   المنشأةإذا قامت    -٢٨

 المعترف بـه فـى   و ، فإنه يجب تحديد القيمة العادلة للجزء المحتفظ به  من الدفاتر  سيستبعدوالجزء الذى   

 به أو   االحتفاظلجزء الذى سيتم    لء مشابهة   اجزأت سابقة فى بيع     ممارساإذا كان للمنشأة    و ، المنشأةميزانية  

 أفضلوجود سعر سوقى لجزء مشابه لهذا الجزء ، فإن السعر الحديث لمعاملة فعلية مشابهة توفر                فى حالة   

 فعليـة  معلنة فى األسواق أو سعر معاملـة         أسعارعندما ال يكون هناك     و ،التقديرات لتحديد القيمة العادلة     

  تمثل الفرق بين األصل المـالى األكبـر         فإن القيمة العادلة    ، تمت لتأييد القيمة العادلة للجزء المعترف به      

  .  من الدفاتراستبعادهللجزء الذى تم والقيمة المستلمة 

  

 "))ب(٢٠"راجع فقرة  (الدفاتر  منلالستبعادمؤهلة الغير التحويالت 

 بـصورة جوهريـة     المنـشأة  كنتيجة الحتفاظ    الدفاتر من    األصل استبعادإذا لم يؤد التحويل إلى       - ٢٩

 تستمر فى االعتـراف باألصـل المحـول         المنشأة ملكية األصل المحول ، فإن       نافعلمخاطر و م  

 فى الفترات الالحقة بـأى      المنشأة تعترف   و  مالى التزامبالكامل ، مع االعتراف بالقيمة المستلمة ك      

 . المالى املتزاال منيراد من األصل المحول وأى مصروف إ

  

 "))٢()ج(٢٠"فقرة راجع (  التدخل فى األصل المحول استمرار

 الملكيـة   منـافع  قد قامت بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بكل مخاطر و          المنشأةإذا لم تكن     - ٣٠

 تـستمر فـى     المنـشأة  فى االحتفاظ بالسيطرة على األصـل فـإن          استمرتلألصل المحول ، و     

مـدى تـدخل    يقاس   و   ، تدخلها استمرارلمدى الذى يتناسب مع     االعتراف باألصل المحول إلى ا    
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 ،  فى قيمة األصل المحـول     لنتائج التغير مدى الذى يجعلها تتعرض     بال فى األصل المحول     المنشأة

 :على سبيل المثال 

ن مـدى تـدخل     إ ف  ،  فى ضمان األصل المحول     متمثالً المنشأة تدخل   استمرارعندما يكون     ) أ(

  : ألى من قلالقيمة األيقاس ب المنشأة

  .قيمة األصل المحول )١(

 بـسدادها  المنشأةالحد األقصى من القيمة المستلمة التى يمكن أن تطالب      )٢(

 ) .قيمة الضمان( 

 الـشراء لألصـل     خيار فى حق الشراء أو حق        متمثالً المنشأة تدخل   استمرارعندما يكون    ) ب(

الـذى قـد تعيـد      قيمة األصل المحول    ب يقاس المنشأةالمحول أو كالهما ، فإن مدى تدخل        

 ألصل تـم  Written Put Option   المكتوبلشراء اخيار فى حالة حق و شراؤه المنشأة

 ألى من القيمة العادلة     قل ال يزيد عن القيمة األ     المنشأةن مدى تدخل    إقياسه بالقيمة العادلة ف   

  .")٤٨تأ"راجع فقرة  (  الشراءخيارلألصل المحول أو سعر حق 

  وية النقديـة  ــ التـس  خيـار  فى صورة حـق       متمثالً المنشأةتدخل   استمرارعندما يكون   ) ج(

Cash Settled Option تـدخل  اسـتمرار  أو أحكام مشابهة لألصل المحول ، فإن مدى 

 تسوية غير نقدية على النحو الموضح فـى         خيار عن حق    اً يقاس كما لو كان ناتج     المنشأة

  .أعاله ) ب(

  

 فإنهـا  المـستمر ،     إلى المدى الذى يتناسب مع تدخلها      فى االعتراف بأصل     المنشأةعندما تستمر    - ٣١

 على الرغم من متطلبات القيـاس     و  .  التدخل   استمرار المرتبط ب  لتزامتعترف فى نفس الوقت باال    

ـ     استمرار المرتبط ب  لتزامن األصل المحول و اال    األخرى فى هذا المعيار فإ      هما التدخل يـتم قياس

 المرتبط  لتزام يتم قياس اال    و ، المنشأة التى تحتفظ بها     اتلتزامباستخدام أسس تعكس الحقوق و اال     

 و        يكون صافى القيمة الدفتريـة لألصـل المحـول         أن التدخل بطريقة تؤدى إلى      استمرارب

 : التدخل استمرار المرتبط بلتزاماال

 ، إذا كـان األصـل       المنشأةات المحتفظ بها لدى     لتزام التكلفة المستهلكة للحقوق و اال     بقيمة  ) أ(

  .محول يتم قياسه بطريقة التكلفة المستهلكة ال

 أسـاس  عندما تقـاس علـى       المنشأةات المحتفظ بها لدى     لتزامالقيمة العادلة للحقوق و اال    ب)  ب(أو  

  . ، إذا كان األصل المحول يقاس بالقيمة العادلة مستقل
 
تناسـب مـع    ي  فى االعتراف بأى إيراد ينتج عن األصل المحول إلى المدى الـذى            المنشأةتستمر   - ٣٢

 المـرتبط   لتـزام وكذلك يتم االعتراف بالمصروفات التى حـدثت ضـمن اال          تدخلها ،    استمرار

 . التدخل استمرارب

  

 لتـزام ألغراض القياس الالحق فإن التغيرات المعترف بها فى القيمة العادلة لألصل المحول و اال              - ٣٣

من هذا المعيار و    " ٥٥" الفقرة    التدخل يتم المحاسبة عنها بطريقة ثابتة تتفق مع        استمرارالمرتبط ب 

 .ا م بينهعمل مقاصةال يتم 
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 المنشأةعلى سبيل المثال عندما تحتفظ      (  فقط فى جزء من األصل المالى        المنشأةإذا استمر تدخل     - ٣٤

 إعادة الشراء لجزء من األصل المحول ، أو االحتفاظ بالفوائد المتبقية و التى لم تنـتج                 خياربحق  

 المنشأة، فإن )  مع االحتفاظ بحق السيطرة    بشكل جوهرى   الملكية  منافع مخاطر و عن استبقاء كل    

 اسـتمرار تقوم بتوزيع القيمة الدفترية لألصل المالى بين الجزء الذى سيستمر االعتراف به نتيجة              

 القيمة العادلة لكل منهما فـى تـاريخ         أساس على    من الدفاتر  استبعادهالتدخل و الجزء الذى سيتم      

و الخـسائر  أ ويتم االعتراف فى األرباح "٢٨"ذا الغرض يتم تطبيق متطلبات الفقرة     وله. التحويل  

  :الفرق بين كل من ب

  . من الدفاتراستبعادهالقيمة الدفترية للجزء الذى سيتم   ) أ(

 أرباح أو خسائر    أية و   من الدفاتر  استبعادهإجمالى القيمة المستلمة مقابل األصل الذى سيتم        ) ب(و    

راجـع فقـرة    ( به وسبق االعتراف بها مباشرة فـى حقـوق الملكيـة            متراكمة مرتبطة   

و الخسائر المتراكمة و التى سبق االعتراف بها مباشرة فى          أاألرباح  و توزع     ، "))ب(٥٥"

نـسبة  ب استبعادهحقوق الملكية بين الجزء الذى سيستمر االعتراف به و الجزء الذى سيتم             

  .القيمة العادلة لكل منهما
 

األصل المحول بطريقة التكلفة المستهلكة فإن البديل المتاح فى هذا المعيـار لتحديـد              إذا تم قياس     - ٣٥

 لتـزام  اال علـى  خسائر ال ينطبقالو أرباح األ القيمة العادلة من خالل     أساس المالى على    لتزاماال

  . التدخل فى األصل المحول استمرارالناتج عن 

  
 جميع التحويالت

 لتـزام حول ، فال يجب عمل مقاصة بين األصل المحـول و اال           إذا استمر االعتراف باألصل الم     - ٣٦

 أال تقوم بعمل مقاصة بـين اإليـرادات         المنشأة ، و بالمثل فعلى      تدخل المنشأة  استمراربالمرتبط  

       التـدخل  اسـتمرار  المـرتبط ب   لتزام اال عنالناتجة من تحويل األصل و المصروفات التى حدثت         

 ").٤٢"فقرة ) ٢٥(قم راجع معيار المحاسبة المصرى ر( 

  
 

، )  دين أو أداة حقوق ملكيـة      أداةمثل  (  ضمانات غير نقدية      للمحول إليه  إذا وفر المحول لألصل    - ٣٧

فإن المعالجة المحاسبية للضمانات لكل من المحول و المحول إليه تتوقف على ما إذا كان المحول                

محول لألصل قـد أخفـق فـى         ال  ما إذا كان    على إليه له الحق فى بيع أو رهن هذه الضمانات و         

 :و على كل من المحول لألصل و المحول إليه المحاسبة عن هذه الضمانات كالتالى  ،السداد

 فعلـى    ،  طبقاً لعقد أو طبقاً لعـرف       فى بيع أو رهن الضمانات     لمحول إليه الحق  لإذا كان     ) أ(

 بـصفة مـستقلة عـن األصـول      تبويب هذه األصول فى الميزانية   إعادة   المحول لألصل 

 أو أدوات حقـوق ملكيـة مرهونـة أو          تم إقراضها   على سبيل المثال كأصول      ( األخرى

  ).مديونيات معاد شراؤها

مة التدفقات من البيع    بقيإذا قام المحول إليه ببيع الضمانات المرهونة له ، فيجب أن يعترف              ) ب(

 .عن تعهده بإعادة هذه الضمانات) مقيمة بالقيمة العادلة( ات لتزامو كذلك باال
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 إذا أخفق المحول لألصل طبقاً لشروط العقد و أصبح ليس له الحق فـى المطالبـة بهـذه                    ) ج(

و علـى المحـول إليـه األصـل          من الدفاتر     الضمانات   استبعاد هذه الضمانات ، فيجب    

 و إذا كانت هذه الـضمانات       ، بالقيمة العادلة    أولياًاالعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس      

 .عن تعهده بإعادة هذه الضمانات   من الدفاتر لتزام االاستبعاد قد تم بيعها بالفعل فيتم

 فى االعتـراف بالـضمانات       المحول لألصل  يجب أن يستمر  " ج" فى البند    جاءفيما عدا ما      ) د(

 .وعلى المحول إليه أال يعترف بهذه الضمانات كأصل 

  

  الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالى

 عند شراء أو بيع أصل مالى بالطريقة المعتـادة باسـتخدام            لدفاترمن ا  االستبعاديتم االعتراف أو     - ٣٨

وفقاً لكـل حالـة         وذلكطريقة المحاسبة فى تاريخ المعاملة أو طريقة المحاسبة فى تاريخ التسوية         

 .")٥٦تأ"إلى " ٥٣تأ" فقرات من )أ(راجع ملحق ( 

  

  الدفاتر مالى من التزام استبعاد

  ينتهـى إمـا   - و فقط عندما - من ميزانيتها عندما) أو جزء منه (مالى   ال لتزاماال  المنشأةتستبعد   - ٣٩

 . بالعقدة الواردمدته انتهاء أو إلغائهالتخلص منه أو ب
 

علـى أنـه     تبادل أدوات دين بشروط مختلفة جوهرية بين مقترض و مقـرض             تم المحاسبة عن  ت - ٤٠

المحاسبة  تتم وبالمثل    ،  مالى لتزاما المالى األصلى و يتم االعتراف بالدين الجديد ك        لتزاملال انتهاء

سواء كان بسبب وجود صعوبات مالية لدى       (  التعديل الجوهرى فى شروط أداة الدين القائمة         عن

  . مالى التزام األصلى و يتم االعتراف بالدين الجديد كلتزام لالانتهاءك) المدين أم ال
 

الذى تم اإلعفاء منـه  ) أو جزء منه ( تزاملالفرق بين القيمة الدفترية لاليدرج باألرباح و الخسائر     - ٤١

 .  المدفوعمستهلكة و بين المبلغالغير إلى طرف آخر متضمناً المصروفات أو تحويله 

  

  

 لتـزام  توزيع القيمة الدفترية لالالمنشأةمالى ، فعلى   التزامإذا قامت منشأة بإعادة شراء جزء من   - ٤٢

 أساسعلى    من الدفاتر  استبعادهجزء الذى سيتم    المالى بين الجزء الذى سيستمر االعتراف به و ال        

 يتم االعتراف فى األربـاح و الخـسائر         و،نسبة القيمة العادلة لكل منهما فى تاريخ إعادة الشراء          

 :بالفرق بين 

  . من الدفاتراستبعادهالقيمة الدفترية للجزء الذى تم   ) أ(

ات تم تحملها مقابل الجـزء      زامالتول غير نقدية محولة أو      ص أ أيةالقيمة المدفوعة متضمنة    ) ب(و  

  .  من الدفاتراستبعادهالذى تم 

  

  القياس    
 ات المالية لتزام لألصول المالية و االاألولىالقياس 
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و       قياسه بالقيمة العادلة ،    المنشأة المالى على    لتزامو اال المالى أ  باألصل   األولىعند االعتراف    - ٤٣

ربـاح  األ القيمة العادلة من خالل      أساس  على   هإثبات يتم    المالى الذى لم   لتزامبالنسبة لألصل أو اال   

، تضاف تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار األصل المالى أو االلتـزام              خسائرالأو  

 .المالى
 
فة تم قياسه الحقاً بالتكل   سي باستخدام المحاسبة فى تاريخ التسوية بالنسبة ألى أصل          المنشأةعند قيام    - ٤٤

راجـع   ( فى تـاريخ المعاملـة     بقيمته العادلة    أولياًاألصل  ب فة المستهلكة ، يتم االعتراف    أو بالتكل 

 ").٥٦تأ "–" ٥٣تأ "الفقرات من – )أ(ملحق 

  

 القياس الالحق لألصول المالية

لية إلى الفئـات    المعيار األصول الما  هذا   يبوب األولى مالي بعد االعتراف     صلض قياس أ  اغرأل - ٤٥

 ".٩" فى الفقرة األربعة التالية والتى سبق تعريفها

  .و الخسائر ألعادلة من خالل األرباح اأصول مالية بالقيمة   ) أ(

  .االستحقاق محتفظ بها حتى تاريخ استثمارات ) ب(

 .قروض ومديونيات   ) ج(

  .أصول مالية متاحة للبيع   ) د(

و الخسائر طبقاً لهذا  المعيار ، وقد        أ فى األرباح    االعتراف على القياس و     التبويب اطبق هذ يو  

 صلب عرض المعلومات فى     دأخرى عن  مسميات أخرى لهذه الفئات أو تبويبات        المنشأةتستخدم  

معيـار  ل طبقاً باإلفصاح فى اإليضاحات عن المعلومات المطلوبة     المنشأةالقوائم المالية ، و تقوم      

  .) ٢٥(المحاسبة المصرى رقم 

  

ـ          المنشأةلى  ع األولىبعد االعتراف    - ٤٦  الًو قياس األصول المالية بما فى ذلك المشتقات التى تمثل أص

 أشكال  أيةوذلك بالقيم العادلة لها دون أى خصم مقابل تكلفة المعامالت التى تكبدتها عند البيع أو                

 :أخرى من التصرف فيما عدا األصول المالية التالية 

و التى يتم قياسها بالتكلفـة المـستهلكة         "٩"فى فقرة   القروض والمديونيات كما تم تعريفها        ) أ(

  .الفعلية باستخدام طريقة الفائدة 

و التـى يـتم     " ٩" فى فقرة     كما تم تعريفها   االستحقاقا حتى تاريخ     المحتفظ به  ستثماراتاال ) ب(و  

 .الفعلية قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة 

ية التى ليس لها سعر سوق مسجل فى البورصـة فـى             فى أدوات حقوق الملك    ستثماراتاال)  ج(و  

والمشتقات المرتبطة بأدوات حقوق    يعتمد عليها   لتى ال يمكن قياسها بطريقة      سوق نشط و ا   

 راجع( الملكية غير المسعرة و التى يجب تسويتها بهذه األدوات و التى يتم قياسها بالتكلفة               

  ") ٨١تأ"، " ٨٠تأ"فقرات ال )أ(ملحق 

  كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة التغطية الـواردة فـى           المحددة المالية   تخضع األصول و

و تخضع جميع األصول المالية فيما عدا تلك األصول المقومة بالقيمة           " ١٠٢"إلى  " ٨٩ "الفقرات من   

" ٥٨"مـن    طبقاً للفقرات    للمراجعة ألغراض اضمحالل القيمة   و الخسائر   أالعادلة من خالل األرباح     

  ".٩٣تأ "إلى" ٨٤ت أ " من فقراتال )أ (و ملحق" ٧٠"لىإ
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  ات الماليةلتزامالقياس الالحق لال

ة باسـتخدام   ات المالية بالتكلفة المستهلك   لتزام بقياس جميع اال   المنشأة ، تقوم    األولىعتراف  بعد اال  - ٤٧

 : فيما عدا طريقة الفائدة الفعلية

ات لتزام و يتم قياس هذه اال     ،رباح أو الخسائر  ات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ      لتزاماال  ) أ(

  المشتق المـرتبط لتزامات بالقيمة العادلة فيما عدا اال  التزامبما فى ذلك المشتقات التى تمثل       

 ال يمكن قياس قيمتـه و و الذى يجب تسويته بتقديم أداة حقوق ملكية غير مسعرة          بأداة مالية 

  . بالتكلفة والذى يتم قياسهيعتمد عليهاالعادلة بطريقة 

أو  مـن الـدفاتر      لالستبعاد مؤهلغير  ويل أصل مالى     تح نمالية التى تنشأ ع   ات ال لتزاماال ) ب(

وتطبـق الفقـرات      المستمر أسلوب التدخل عندما تتم المحاسبة عن هذا التحويل باستخدام        

 ات المالية لتزامعلى قياس هذه اال" ٣١"و " ٢٩"

طاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة التغطية الواردة        كبنود مغ  المحددةات المالية   لتزامو تخضع اال  

  ".٨٩"فى الفقرة 

  

 اعتبارات قياس القيمة العادلة

معيار المحاسبة  أو مالى لغرض تطبيق هذا المعيار       التزام ألصل مالى أو     عند تحديد القيمة العادلة    - ٤٨

 .)أ(ن ملحق م" ٨٢تأ "إلى " ٦٩تأ"من ق الفقرات ـيـ بتطبالمنشأة، تقوم ) ٢٥(المصرى رقم 
 

عـن  )  تحت الطلب  ودائععلى سبيل المثال      (   مالى تحت الطلب      التزامال تقل القيمة العادلة ألى       - ٤٩

 .من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه سداد المبلغ بعد تخصيمه المبلغ الواجب سداده عند الطلب 

  

 تبويبالإعادة 

  بالقيمة العادلـة   جموعة األدوات المقيمة     إلى أو من م     أداة مالية  أية بإعادة تبويب    المنشأةال تقوم    - ٥٠

 . االحتفاظ بها أو إصدارهاأثناءو الخسائر أألرباح امن خالل 
 

 استثمار على أنه محـتفظ  أى تبويب  اإلدارةنوايا أو قدراتنتيجة ألى تغيير فى إذا لم يعد مناسباً      - ٥١

يع و يـتم إعـادة قياسـه        تبويب هذا االستثمار كاستثمار متاح للب     فيعاد   االستحقاقبه حتى تاريخ    

 ٥٥ "  بالقيمة العادلة ، وتتم المحاسبة عن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة طبقاً للفقـرة              

 ". )ب(
 

و بمبلغ كبير نـسبياً      االستحقاقتاريخ   محتفظ بها حتى     استثماراتبيع أو إعادة تبويب     يتم  عندما   - ٥٢

 المتبقية المحتفظ بها    ستثماراتاال عندئذ يعاد تبويب     "٩"الشروط الواردة فى فقرة       وال تتوافر فيه    

إعـادة   متاحة للبيع وتتم المحاسبة عن الفروق الناتجـة عـن            استثمارات ك االستحقاق  تاريخ حتى

 ")ب(٥٥"التبويب طبقاً للفقرة 
 

و           مالى لم يكن متاحاً من قبل     ال لتزاماال أو   مالىالصل  لأل يعتمد عليه عندما يتوافر مقياس     - ٥٣

 (       وجود هـذا القيـاس     إذا توفر  بالقيمة العادلة    لتزامكان مطلوب قياس هذا األصل أو هذا اال       
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 بالقيمة العادلـة وتـتم      لتزامعندئذ يعاد قياس هذا األصل أو اال      ") ٤٧"و  " )ج(٤٦" الفقرات   راجع

 " .٥٥"المحاسبة عن الفرق الناتج بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة طبقاً للفقرة 
 
 المالى بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة بدالً من القيمة         لتزام اال أو األصل   إثباتإذا أصبح من المناسب      - ٥٤

 النادرة التى يصبح فيها القياس      الحاالت أو فى    قدرات اإلدارة نتيجة ألى تغيير فى نوايا أو       العادلة  

 بسبب انقضاء السنتين الماليتين     أو") ٤٧" ،   )"ج(٤٦" الفقرات   راجع(  غير متاح    الذى يعتمد عليه  

 أو   المالى  بالقيمة العادلة لألصل   القيمة الدفترية صبح  ت عندئذ   ،"٩"السابقتين المشار إليهما فى فقرة      

  ،  التكلفة الجديدة أو التكلفة المستهلكة لألصل إن أمكـن ذلـك           ى المالى فى ذلك التاريخ ه     لتزاماال

 مباشرة ضمن حقوق    بهااالعتراف   سبق     ى هذا األصل   أرباح أو خسائر عل    تتم المحاسبة عن أية   و

 :كما يلى " )ب(٥٥"الملكية طبقاً للفقرة 

 يتم استهالك األربـاح أو الخـسائر    ،فى حالة األصل المالى الذى له تاريخ استحقاق ثابت      ) أ(

 باسـتخدام طريقـة     االستحقاقتاريخ  على مدار العمر المتبقى لالستثمار المحتفظ به حتى         

القيمة على  التكلفة المستهلكة و   أساس القيمة على    ويتم استهالك أى فرق بين     ،علية  الفائدة الف 

لى باستخدام طريقـة الفائـدة       على مدار العمر المتبقى لألصل الما      االستحقاق تاريخ   أساس

 و فـى حالـة      . إصدار  عالوة أو خصم   أيةالستهالك  بالمثل كما هو الحال بالنسبة       الفعلية

 االعتراف بها    أرباح أو خسائر سبق    يةتم االعتراف بأ  المالى الحقاً ي   قيمة األصل    اضمحالل

  ".٦٧"مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة 

استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضـمن  تاريخ فى حالة األصل المالى الذى ليس له      ) ب(

 أو فى األربـاح     ايتم االعتراف به   عندئذ  ، حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه       

 أو أربـاح    بأيـة  قيمة األصل المالى الحقاً يتم االعتراف        اضمحالل و فى حالة      ، الخسائر

 االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة             خسائر سبق 

"٦٧." 

  

  

  

   الخسائرأواألرباح 

 لتـزام  التغير فى القيمة العادلة لألصل المـالى أو اال نعناتجة يتم االعتراف بأى ربح أو خسارة       - ٥٥

 :كما يلى ") ١٠٢ "إلى" ٨٩ " منالفقرات(   تغطية مليةالمالى الذى ال يمثل جزءاً من ع

 مالى مبوب بالقيمة العادلة مـن       التزامأو  مالى   أصل   منيتم االعتراف بأى ربح أو خسارة         ) أ(

  .ائر  األرباح والخسضمنخالل األرباح أو الخسائر 

األصل المالى المتاح للبيع ضـمن حقـوق         من    بأى ربح أو خسارة       مباشرة يتم االعتراف  ) ب(

) ١( رقـم    معيار المحاسبة المـصرى   (الملكية  الملكية من خالل قائمة التغيرات فى حقوق        

إلـى  " ٦٧ " مـن  الفقرات( فى القيمة    االضمحالل فيما عدا خسائر     ")عرض القوائم المالية  "

 إلغـاء وذلك حتـى    ") ٨٣ت  أ" فقرة   )أ(ملحق  (سائر العمالت األجنبية    ح و خ  و أربا ") ٧٠"

 المتراكمـة و فى هذا الوقت يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر           .من الدفاتر األصل المالى   

 المحـسوبة فى األرباح أو الخسائر ، إال أن الفائدة سابقاً المعترف بها ضمن حقوق الملكية    
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بها ضمن األربـاح أو الخـسائر       يتم االعتراف   ") ٩"فقرة  (ية  باستخدام طريقة الفائدة الفعل   

و يتم االعتراف بتوزيعات األربـاح      ) "اإليراد") ١١ ( المحاسبة المصرى رقم    معيار راجع(

الخاصة بأداة حقوق الملكية المتاحة للبيع فى األرباح أو الخسائر عند اإلعالن عـن حـق                

 ).)١١(بة المصرى رقم  المحاسمعيارراجع (ا الحصول عليه فى المنشأة
 

يتم ") ٤٧"و  " ٤٦"فقرات  ال اجعر(المثبتة بالتكلفة المستهلكة      المالية اتلتزامبالنسبة لألصول و اال    - ٥٦

من الدفاتر   لتزام األصل أو اال   استبعاداالعتراف بأى ربح أو خسارة فى األرباح أو الخسائر عند           

ـ  إال أنه بالنسبة لألصول أو اال       ،  القيمة أو من خالل عملية االستهالك      االضمحالل فى أو   ات لتزام

 –" ٩٨ت أ"و ملحق أ الفقـرات   " ٨٤ "إلى" ٧٨ " من  الفقرات اجعر( مغطاه   اًمالية التى تمثل بنود   ال

 ".١٠٢ " إلى" ٨٩ " منلفقراتلفإن المحاسبة عن هذا الربح أو هذه الخسارة تتم وفقاً ") ١٠١تأ"
  

(         تاريخ التسوية  طريقة المحاسبة فى   باستخدام   إذا قامت منشأة باالعتراف باألصول المالية      - ٥٧

يتم االعتراف بـأى تغيـر فـى    فال ") ٥٦ت أ"و " ٥٣ت أ" الفقرات )أ(و ملحق   " ٣٨"فقرة   اجعر

التـداول و تـاريخ التـسوية    القيمة العادلة لألصل الذى يتم الحصول عليه أثناء الفترة بين تاريخ       

  فـى  االضـمحالل خالف خـسائر    ( فة أو التكلفة المستهلكة     وذلك بالنسبة لألصول  المثبتة بالتكل     

، إال أنه بالنسبة لألصول المثبتة بالقيمة العادلة فإنه يتم االعتراف بالتغير فى القيمة العادلة               ) القيمة

 ".٥٥"فى األرباح أو الخسائر أو ضمن حقوق الملكية حسب األحوال طبقاً للفقرة 
  

 دم إمكانية تحصيلها  قيمة األصول المالية و عاضمحالل

 قيمـة    اضمحالل بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على          المنشأةفى تاريخ كل ميزانية تقوم       - ٥٨

 المنـشأة وفى حالة وجود هذا الدليل تطبـق         ،األصول   هأحد األصول المالية أو مجموعة من هذ      

بالنـسبة لألصـول    " ( ٦٦"ة  و فقر ) بالنسبة لألصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة     "( ٦٣"فقرة  

وذلك لتحديد قيمـة    ) بالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع    " ( ٦٧"أو فقرة   ) المالية المثبتة بالتكلفة  

 . القيمة عن اضمحاللالناتجة الخسارة 
 

 قيمة األصل المالى أو مجموعة األصول المالية و يتم تحمـل الخـسائر الناتجـة عـن                  تضمحل - ٥٩

 القيمة نتيجة لوقوع حدث أو      اضمحالل عن   أدلة موضوعية ى حالة وجود     القيمة فقط ف   اضمحالل

أثـر  و كان لهذا الحدث أو لهذه األحـداث         ) ث خسارة وحد(  باألصل   األولىأكثر بعد االعتراف    

ألصل المـالى أو    لمتوقعة من ا   على التدفقات النقدية المستقبلية ا     يمكن تقييمه بصورة يعتمد عليها    

 حدث منفرد أو منفصل قد أدى إلـى         تحديد وقد يكون من غير الممكن       ، مجموعة األصول المالية  

 وال  ،  عن تأثير مجمع لعدة أحـداث      اً ناتج االضمحالل فى القيمة حيث يكون هذا       االضمحاللهذا  

تـضمن  تو ، احتمالهاحداث مستقبلية مهما كانت درجة      يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة أل     

 قيمة األصل البيانات التى يمكن مالحظتها و التى يعلـم بهـا             محاللاض على   يةالموضوعدلة  األ

  :ما يلى الخسائر  المؤدية إلى حداثاألحامل األصل وذلك بشأن 

  .دين  المصدر أو المتواجهصعوبات مالية كبيرة )   أ(   

 .العقد مثل عدم سداد الفوائد أو أصل المبلغ شروط مخالفة )  ب(أو

بمـنح  سباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقتـرض          قيام المقرض أل  )   ج(أو

 .المقترض امتيازات و تنازالت قد ال يوافق المقرض على منحها فى ظروف أخرى 



 )٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

20 - 26 

  .  إفالس المقترض أو إعادة هيكلتهتوقع)    د(أو

  . لألصل المالى بسبب الصعوبات المالية ة السوق النشطاختفاء) هـ(أو

 فـى التـدفقات النقديـة       يمكن قياسـه  واضحة تشير إلى وجود انخفاض       بيانات   وجود)   و(أو

 لهذه األصـول    األولى من مجموعة األصول المالية منذ االعتراف        المتوقعةالمستقبلية  

على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة و يشمل ذلك ما                

 :يلى 

على ( المجموعة  هذه  ة السداد بالنسبة للمقترضين فى      التغيرات المعاكسة فى حال   )    ١  (

لمقترضـين  ا عـدد     زيـادة   فى السداد أو   اإلخفاقسبيل المثال زيادة عدد حاالت      

 بـسداد   يقومون المسموح به و     ىاالئتمانالحد  إلى   الذين وصلوا    االئتمانببطاقات  

  .) أدنى مبلغ شهرى مسموح به

ى ترتبط بحاالت عدم السداد المرتبطـة بأصـول         الظروف القومية أو المحلية الت      ) ٢(أو

         على سبيل المثال زيادة معدل البطالـة فـى المنطقـة الجغرافيـة             ( المجموعة  

     و انخفاض أسعار العقارات بالنسبة للرهون العقارية فى المنطقـة ذات الـصلة             

لمنتجـى البتـرول أو      الممنوحـة    لقـروض و انخفاض أسعار البترول بالنسبة ل     

  ).التغيرات فى ظروف الصناعة التى تؤثر على المقترضين فى المجموعة 
 
 بسبب عدم طرح األدوات المالية للمنشأة لالكتتاب العـام أو للجمهـور             ة سوق نشط  اختفاءال يعد    - ٦٠

ية للمنشأة فى حـد ذاتـه دلـيالً علـى           االئتمان المالءة القيمة و ال يعد تدنى       اضمحاللدليالً على   

على الرغم من أن ذلك قد يكون دليالً إذا أخذ فى االعتبار مع معلومات أخرى                ، القيمة   اضمحالل

 مـن تكلفتـه أو التكلفـة المـستهلكة          أقل انخفاض القيمة العادلة لألصل المالى        ال يعد  و. متاحة

على سبيل المثال انخفاض القيمة العادلة لالستثمار       (  قيمة األصل    اضمحاللبالضرورة دليالً على    

 ).ين ناشئ عن زيادة سعر الفائدة بدون مخاطرفى أداة د

  

 اضـمحالل  على   ة الموضوعية دلتضمن األ ت" ٥٩"باإلضافة إلى أنواع األحداث الواردة فى فقرة         - ٦١

االستثمار فى أداة حقوق الملكية معلومات بشأن التغيرات الهامة التى لها تأثير معـاكس و التـى                 

و القانونية أو السوقية التى تعمل فيها الجهة المصدرة         حدثت فى البيئة التكنولوجية أو االقتصادية أ      

 ، عدم إمكانية استرداد تكلفة هذا االستثمار فى أداة حقوق الملكية هـذه               الى  هذا الدليل  يشيرحيث  

مـن   النخفاض الهام أو المستمر فى القيمة العادلة لالستثمار فى أحد أدوات حقوق الملكية              اويعد  

 . قيمة االستثمار اضمحالللموضوعية على قبيل األدلة و المؤشرات ا
 

 القيمة  لألصل اضمحالل و المطلوبة لتقدير قيمة خسائر      تاحة ، فإن البيانات الم    فى بعض الحاالت   - ٦٢

 على سبيل المثال قد يكـون األمـر         ، أو وثيقة الصلة بالظروف الحالية     المالى قد تكون محدودة     

د بيانات تاريخية قليلة للغاية تخص الحـاالت       كذلك عندما يمر المقترض بصعوبات مالية مع وجو       

 على خبرتها فى تقدير قيمة خسائر       المنشأةالمشابهة من المقترضين و فى مثل هذه األحوال تعتمد          

ـ     وبالمثل تعتمد على هذه     .  القيمة   اضمحالل ة لمجموعـة مـن     الخبرة فى تطبيق البيانات المتاح
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 ويعد استخدام التقديرات المعقولة     ، ")٨٩أت"فقرة   اجعر(ة إلظهار الظروف الحالية     األصول المالي 

  .درجة مصداقيتهاإلعداد القوائم المالية و ال يؤثر على ياً أساساً جزء

  

  األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

 القيمـة تـرتبط بقـروض أو        اضمحالل فى  خسائر    حدوثأدلة موضوعية على    فى حالة وجود     - ٦٣

 عندئـذ    ،  بالتكلفة المـستهلكة    و مثبتة  االستحقاق  تاريخ محتفظ بها حتى   استثمارات أو   مديونيات

 و القيمة الحالية للتدفقات النقديـة       لألصلفرق بين القيمة الدفترية     التقاس قيمة الخسارة على أنها      

صومة بـسعر الفائـدة   المخ)  المستقبلية التى لم يتم تحملها   االئتمانمع استبعاد خسائر    ( المستقبلية  

 )األولى عند االعتراف    المحسوب علىأى سعر الفائدة الف   ( ل المالى    األصلى الخاص باألص   الفعلى

 حساب مخصص و يـتم      استخدامما مباشرة أو من خالل      يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إ     و. 

 .االعتراف بقيمة الخسارة فى األرباح أو الخسائر
 

 قيمة األصول الماليـة     اضمحالل  موضوعية على   هناك أدلة  كانتما إذا    بتقدير   أوالً المنشأةتقوم   - ٦٤

منفردة أو مجمعة بالنسبة لألصول الماليـة        انخفاض   هناك أدلة أو  بمفردها  نسبية  التى تمثل أهمية    

وجود عدم   إلى    المنشأة توصلت وإذا ما    ، ")٥٩"فقرة  ال اجعر( نسبية بمفردها    التى ال تمثل أهمية   

 أو غير هـام فإنهـا تقـوم         اً منفرداً سواء كان هام    قييمهتم ت  بالنسبة لألصل الذى     أدلة موضوعية 

        مـشابهة   يـة بإدراج هذا األصل ضمن مجموعة من األصول المالية ذات سمات مخـاطر إئتمان            

 بشكل منفرد   تم تقييمها األصول التى   أما   ،  القيمة اضمحالللهم بشأن   و تقوم بإجراء تقييم مجمع      

لها بخسارة االضـمحالل فـال      االعتراف أو يستمر االعتراف      القيمة والتى يتم     اضمحالللتحديد  

 . القيمة ضمحاللال المجمع التقييم تدخل ضمن 
 

 القيمة و الزيادة فيهـا بـشكل        اضمحالل فترة الحقة ربط االنخفاض فى خسارة        أيةفى  إذا أمكن    - ٦٥

مـة  ءعلى سبيل المثال تحسن المال    (  القيمة   اضمحالل خسارة   إثباتموضوعى مع حدث يقع بعد      

ـ إ   القيمة المعترف بها من قبل     اضمحاللعندئذ يتم رد خسارة     ) ية للمدين االئتمان  مباشـرة أو    ام

 تتجـاوز    لألصل المالى  و يجب أال ينشأ عن هذا اإللغاء قيمة دفترية         . بتسوية حساب المخصص  

ر  خسائر االضمحالل لو لم يكن قـد تـم االعتـراف بخـسائ    استبعادفى تاريخ التكلفة المستهلكة   

 .و الخسائر أ فى األرباح االستبعاد قيمة إثباتو يتم . االضمحالل هذه 

  

  األصول المالية المثبتة بالتكلفة

قيمة ألداة حقوق ملكية غير     ال االضمحالل فى  على حدوث خسائر      أدلة موضوعية  فى حالة وجود   - ٦٦

 يعتمد عليها  بطريقة   مسجلة بالبورصة و غير مثبتة بالقيمة العادلة بسبب عدم قياس قيمتها العادلة           

 بتقديم أداة حقوق الملكية غير      ايجب تسويته ألصول المشتقات المالية ذات العالقة والتى       أو بالنسبة   

 القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية        اضمحاللعندئذ تقاس قيمة الخسارة فى        ، هذهالمسجلة  

قبلية المقدرة المخصومة بمعدل السوق الحالى      لألصل المالى و القيمة الحالية للتدفقات النقدية المست       

، " ) ٨١تأ"و  " ٨٠تأ"لفقرات  اوملحق أ   " )ج(٤٦"فقرة  ال اجعر(للعائد بالنسبة لالستثمار المشابه     

 . القيمةاضمحالل رد مثل هذه الخسائر فى جوزو ال ي
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 األصول المالية المتاحة للبيع

متاح للبيع مباشرة ضمن حقوق الملكية مع       لى  يعترف بالتراجع فى القيمة العادلة ألصل ما      عندما   - ٦٧

ستبعد الخسارة المجمعـة    ت") ٥٩" فقرة   اجعر(  قيمة األصل    اضمحالل على   ية موضوع أدلةوجود  

 وأ بها فى األربـاح      يعترفالتى تم االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية من حقوق الملكية و             

 . من الدفاتر ى  هذا األصل المالاستبعادالخسائر حتى و إن لم يتم 
 

يمثل مبلغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكية و المعترف به فى األربـاح أو الخـسائر                  - ٦٨

 مـن أصـل     بالصافى بعد أى استهالك أو سـداد أى        ( القتناءاالفرق بين تكلفة    " ٦٧"طبقاً للفقرة   

 هذا األصل المالى سـبق    ل القيمة   اضمحالل خسارة فى    أيةو القيمة العادلة مخصوماً منها      )  مبلغال

 .أو الخسائرفى األرباح بها االعتراف 
 

استثمار فـى    القيمة المعترف بها فى األرباح أو الخسائر بالنسبة ألى           اضمحالل خسائر   ردال يتم    - ٦٩

 . كاستثمار متاح للبيع فى األرباح أو الخسائر اًأداة حقوق ملكية مبوب
 

  هذه الزيـادة   كانت و    فترة الحقة  أية فى   وبة كمتاحة للبيع   أداة دين مب   ألية زيادة القيمة العادلة     عند - ٧٠

 القيمة فى األرباح أو      اضمحالل  االعتراف بخسارة  دقع بع وث  بدرجة موضوعية بحد  ذات عالقة   

 . القيمة هذه فى األرباح أو الخسائر اضمحالل خسارة  الخسائر عندئذ يتم  رد

  

  

  

 التغطية 
فـى   الـوارد علـى النحـو    داة التغطية و البند المغطى      فى حالة وجود عالقة تغطية محددة بين أ        - ٧١

فإن المحاسـبة عـن     " ١٠٤تأ "الى" ١٠٢تأ " من فقراتالو ملحق أ    " ٨٨ "إلى" ٨٥"من  فقرات  ال

 ".١٠٢"إلى" ٨٩ " مناألرباح أو الخسائر الخاصة بأداة التغطية و البند المغطى تكون وفقاً للفقرات
  

 أدوات التغطية
 األدوات المؤهلة

كأداة تغطية بشرط     يتم فيها تخصيص مشتقات األدوات المالية         ىحدد هذا المعيار األحوال الت    ال ي   - ٧٢

 ملحق أ فقرة    اجعر( بعض الخيارات المكتوبة     باستثناءو  " ٨٨"الوفاء بالشروط الواردة فى الفقرة      

  مالى غير مشتق كأداة    التزامغير مشتق أو أى     ، إال أنه يجوز تخصيص أى أصل مالى         ") ٩٤أت"

 . مخاطر العمالت األجنبية لتغطيةتغطية فقط 
 

ألغراض محاسبة التغطية فإن األدوات الوحيدة التى يمكن تخصيصها كأدوات تغطية هى األدوات              - ٧٣

 أى طرف خارجى عن   ( م المالية    التى تقوم بإعداد القوائ    المنشأةخارج  من  التى يدخل فيها طرف     

على الرغم مـن أن المنـشآت       و  )  يتم التقرير عنها    الفردية التى  المنشأةلمجموعة أو القطاع أو     ا

ى معـامالت   فاً تكون طرف  أنيمكن   المنشأة  مجموعة أو قطاعات مجمعة داخل     أيةضمن  المستقلة  
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 فإن هذه المعامالت التـى       ، المنشأة داخلتغطية مع منشآت أخرى داخل المجموعة أو القطاعات         

 قوائم مالية مجمعة و بالتـالى فـإن معـامالت            عند إعداد  استبعادها يتم    المجموعة أطراف   بين  

ومع ذلـك فقـد      . التغطية هذه غير مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المجمعة للمجموعة          

أو القطاع    داخل المجموعة  ةلمنشأة منفرد  مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المستقلة         تعتبر

 أن تكون هذه المعامالت خارجية بالنسبة للمنشأة الفرديـة أو           الذى يقوم بإعداد قوائم مالية بشرط     

 ٠القطاع الذى يتم التقرير عنه 
  

 تخصيص أدوات التغطية 

العوامـل التـى     ، كما أن     عادة ما يكون هناك قياس واحد للقيمة العادلة ألداة التغطية فى مجملها            - ٧٤

 المنـشأة عض و بالتـالى تقـوم   تؤدى إلى حدوث تغيرات فى القيمة العادلة تعتمد على بعضها الب    

بتحديد عالقة التغطية بالنسبة ألداة التغطية فى مجملها أما االستثناءات  المسموح بها فقـط فهـى         

 :كاآلتى

تخصيص التغير والخيار  فى عقد   و القيمة الزمنيةIntrinsic value فرق القيمةفصل )   أ (

 تغطية مع استبعاد التغير فى القيمة      ةدافقط فى الفرق بين القيمة السوقية و قيمة الخيار كأ         

  .الزمنية لعقد الخيار 

 .فصل عنصر الفائدة و السعر الفورى للعقد اآلجل )  ب(و

 لحـق  Intrinsic value فرق القيمـة إلمكانية قياس كل من   نظراًيسمح بهذه االستثناءاتو 

 التغطية الديناميكية   راتيجيةاستأما   ، العقد اآلجل بشكل عام بطريقة مستقلة     فى  الخيار والعالوة   

فـيمكن  التى من خاللها يتم تقدير الفرق بين القيمة السوقية وقيمة الخيار والقيمة الزمنية للخيار               

  .لمحاسبة التغطيةن تؤهل أ

  

من القيمة األسمية كأداة تغطية فـى       % ٥٠يمكن تخصيص نسبة من إجمالى أداة التغطية و لتكن           - ٧٥

 الفترة الزمنية التى تظـل       نسبة من  أساسعلى  تغطية  ال عالقة    تحديد  ال يجوز  أنهعالقة تغطية إال    

  .قائمةفيها أداة التغطية 
 

 : كغطاء ألكثر من نوع من المخاطر و لكن بالشروط التالية ةديجوز تخصيص أداة تغطية منفر   - ٧٦

  .إمكانية تحيد المخاطر المغطاة بوضوح  ) أ(

 . التغطيةفعالية إثباتإمكانية )  ب(و 

  . المخاطر المختلفة حاالتكانية ضمان وجود تخصيص محدد ألداة التغطية و إم ) ج(و 

  

 أو  اثنين مخاطر العملة    تغطيةأو فى حالة    ( منهم   ة أو نسب  اثنين أو أكثر من المشتقات    يجوز اعتبار    - ٧٧

)  أو نسب مـنهم    اتغير المشتق و ات منهم أو مجموعة من المشتق     ة أو نسب   من غير المشتقات   أكثر

 يـتم   شأة مخاطر من بعض المشتقات    صصين معاً كأداة تغطية ويشمل ذلك عند ن        أو مخ  مجتمعين

 الحماية ضد مخاطر سعر الصرف أو األداة المشتقة         استراتيجية إال أن    ، أدوات أخرى بتعويضها  

 ال تؤهل كأداة تغطية إذا كانت بالفعـل         شراءخيار  حق   و   اً مكتوب اًبحق خيار األخرى التى ترتبط    

اثنـين   يمكن تخصيص  ، وبالمثل .)تم الحصول على عالوة مقابلهي أى   ( الصافى   ب اً مكتوب اًخيار
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صافى  خيار مكتوب أو  حق  كأداة تغطية إذا لم يكن أى منهم        )  منهم ةأو نسب ( أكثر من األدوات    أو  

 .خيار مكتوب حق 

  

 البنود المغطاة
 البنود المؤهلة

 غير معترف به أو معاملة متنبأ       مؤكد باطارتأو  معترف به    التزام يكون البند المغطى أصل أو       قد - ٧٨

أحـد   البنـد المغطـى      وقد يأخـذ   أو صافى استثمار فى عملية أجنبية        عاليةمتوقعة بدرجة   بها و   

 :األشكال التالية 

 أو استثمار بالصافى فـى     متوقعة و مؤكدة   أو عملية    اًمنفردمؤكد   ارتباط أو   التزامأصل أو     ) أ(

  .عملية أجنبية 

المتوقعة والمؤكدة   أو المعامالت     المؤكدة اترتباطات أو اال  لتزامصول أو اال  مجموعة من األ  ) ب(أو  

 بالصافى فى عمليات أجنبيـة لهـا سـمات مخـاطر          استثماراتأو  الحدوث بدرجة عالية    

  .مشابهة

 محفظة مالية ذات مخاطر أسعار فائدة فقط أو جزء من محفظة أصـول ماليـة أو                 تغطية)   ج(أو

  .ى الخطر المغطى مالية تشارك فاتالتزام

  

  

  
 
 ال يمكن أن يكون     االستحقاق  تاريخ   فإن االستثمار المحتفظ به حتى    بعكس القروض والمديونيات     - ٧٩

ن حيـث إ  ،   بالنسبة لخطر سعر الفائدة أو المخاطر المرتبطة بالمبالغ المدفوعة مقـدماً              مغطً اًبند

ة لالحتفاظ باالستثمار حتـى      يتطلب وجود ني   االستحقاق تاريخ    االستثمار المحتفظ به حتى    تبويب

      دون النظر إلى التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لهـذا االسـتثمار              االستحقاقتاريخ  

تـاريخ  االستثمار المحتفظ به حتـى  ومع ذلك فإن  .  التى تعزى إلى التغيرات فى أسعار الفائدة   و

طر التى تنشأ من التغيرات فى أسعار صـرف          بالنسبة للمخا   مغطً اً يمكن أن يكون بند    االستحقاق

  .االئتمان و مخاطرالعمالت األجنبية 

  

 أو  ات المؤكـدة  رتباطات أو اال  لتزاماالو  أألغراض محاسبة التغطية يتم فقط تخصيص األصول         - ٨٠

 كبنـود   المنشأة من خارج    اً التى تتضمن طرف   المتوقعة و المؤكدة الحدوث بدرجة عالية     المعامالت  

بين المنشآت أو القطاعات     التى تتم    الى يمكن تطبيق محاسبة التغطية على المعامالت        مغطاة و بالت  

فى نفس المجموعة فقط فى القوائم المالية  المستقلة لهذه المنشآت أو القطاعات و ليس فى القوائم                 

ذا   واستثناء من ذلك يمكن أن تؤهل مخاطر العمالت األجنبية ألى بند           ، المالية المجمعة للمجموعة  

على سبيل المثال رصيد مدين أو دائن بين شـركتين          (  يتم تداوله فيما بين المجموعة       ية نقد طبيعة

 فى القوائم المالية المجمعة إذا نتج عنهما خسائر أو أرباح عمالت أجنبية لم يتم               كبند مغطً ) ابعتينت

 آثـار ) " ١٣(صرى رقـم    المحاسبة الم  بالكامل عند تجميع القوائم المالية طبقاًَ لمعيار         استبعادها

ال يتم استبعاد أربـاح أو      المذكور  معيار  لوطبقاً ل ".  التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية       
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 أطـراف المجموعـة    فيما بـين     بالبنود ذات الطبيعة النقدية     خسائر العمالت األجنبية المرتبطة     

 بين المجموعة بين منشأتين     لنقديةذات الطبيعة ا  بالكامل عند التجميع عندما يتم التعامل على البند         

 . تكون لكل منهم عملة تعامل مختلفة و داخل المجموعة

  

 تخصيص البنود المالية كبنود مغطاة

 بالنسبة للمخاطر المرتبطـة      مغطً اً بند يعتبر فإنه   مالياً اًالتزام أو   مالياً إذا كان البند المغطى أصالً     - ٨١

أو على سبيل المثال التدفقات النقديـة التعاقديـة         ( عادلة  فقط بجزء من تدفقاته النقدية أو القيمة ال       

على سـبيل المثـال     ،  التغطية فعاليةبشرط إمكانية قياس    )  القيمة العادلة  منأجزاء منها أو نسبة     

يجوز تخصيص جزء يمكن تحديده و قياسه بصورة مستقلة من مخاطر سعر الصرف المرتبطـة               

على سبيل المثال سـعر الفائـدة    ( حمل بفائدة كخطر مغطً   الم لتزام أو اال  الذى يدر فائدة    باألصل  

ألداة ل أو جزء من سعر الفائدة القياسى بالنسبة إلجمالى مخاطر سعر الفائدة             الخالى من المخاطرة  

 ) .المالية المغطاة
 

ـ األصول الماليـة أو اال    من  القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لمحفظة        فى تغطية    -أ٨١ ات لتزام

على سـبيل   ( يمكن تخصيص الجزء المغطى بالنسبة لقيمة العملة        ) هذه الحالة وفقط فى   ( مالية  ال

 وعلى  ،  منفردة )اتالتزام(  و ليس كأصول     )الفرنكالمثال المبلغ بالدوالر أو اليورو أو الجنيه أو         

ـ  و   الرغم من أن المحفظة ألغراض إدارة المخاطر قد تتضمن أصـوالً           ات فـإن المبلـغ     التزام

          صـول لأل ات و ال يـسمح بتخـصيص مبلـغ صـاف          لتزاملمخصص هو مبلغ األصول أو اال     ا

المبلغ المخصص ، على     و يجوز للمنشأة تغطية جزء من مخاطر سعر الفائدة بهذا             ، اتلتزامو اال 

 يجوز للمنـشأة    Prepayable  مدفوعة سابقاً     محفظة تتضمن أصوالً   تغطيةسبيل المثال فى حالة     

 تواريخ  أساستغير فى سعر الفائدة المغطى على       الغير فى القيمة العادلة التى تعزى إلى        تغطية الت 

 وعندما يعتمد الجزء المغطـى علـى تـواريخ إعـادة            ، إعادة التسعير و ليس التواريخ التعاقدية     

التسعير المتوقعة عندئذ يتم إدراج تأثير التغيرات فى سعر الفائدة المغطى على تـواريخ إعـادة                

ونتيجـة لـذلك إذا كانـت        ،عير المتوقعة عند تحديد التغير فى القيمة العادلة للبند المغطـى            التس

ال يظهـر أى    بدون مدفوعات سابقة    مغطاة بأداة مشتقة    اً مدفوعة سابقاً    المحفظة التى تتضمن بنود   

 إذا اختلفت   والمحفظة المغطاة أ  لبنود   فيها توقع السداد المقدم       تم التىتأثير فى حالة تغير التواريخ      

  . التواريخ المتوقعة عن الفعلية تواريخ السداد

  

   تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة

  : بالنسبة بند مغطً فإنه يخصص ك غير مالىاًالتزام غير مالى أو إذا كان البند المغطى أصالً - ٨٢

  .مخاطر العمالت األجنبيةل  ) أ(
مناسب مـن التـدفقات النقديـة أو        الء  جزالجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس       ل)  ب(أو  

بخـالف مخـاطر العمـالت      التغيرات فى القيمة العادلة التى تعزى إلى مخاطر محـددة           
  .األجنبية

  

   تخصيص مجموعة من البنود كبنود مغطاة
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إذا كانـت األصـول أو      فقـط   ات المتشابهة و تغطيتها كمجموعة      لتزاماال تجميع األصول أو   يتم   - ٨٣

 ،   تشترك فى التعرض لنفس الخطر المحدد كخطر مغـطً         ة كل على حد   عةات فى المجمو  لتزاماال

باإلضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون التغير فى القيمة العادلة التى تعزى إلى الخطر المغطى                 

 فى القيمة  العادلة التى تعـزى إلـى      الكلى  مع التغير  اً فى المجموعة تقريباً متناسب    مستقللكل بند   

 .ة لمجموعة البنود المخاطر المغطا
 

التغطية بمقارنة التغير فى القيمة العادلة أو التـدفق النقـدى            تقوم بتقدير فعالية     المنشأةن  نظراً أل  - ٨٤

أو مجموعة من البنود    ( البند المغطى    مع) من أدوات التغطية المشابهة   أو مجموعة   ( ألداة التغطية   

على سبيل المثال   ( وقف بالصافى   الى أى م   أداة تغطية مع إجم    أيةفإن مقارنة   ) المغطاة المتشابهة 

و ليس مع بند محـدد      ) ات المتشابهة االستحقاقات ذات الفائدة الثابتة و      لتزاماألصول و اال  فى  صاب

 . محاسبة التغطية الستخدام ال يؤهل مغطً

  

 محاسبة التغطية
ات فـى القـيم      التغير  الناتجة عن  خسائرالرباح أو   األ على   المقاصة تعترف محاسبة التغطية بأثر    - ٨٥

 .العادلة ألداة التغطية و البند المغطى 

  

 :هناك ثالثة أنواع من عالقات التغطية  - ٨٦

  : القيمة العادلة  خطرتغطية  ) أ(

 ارتباط معترف به أو     التزام التعرض للتغيرات فى القيمة العادلة ألصل أو         خطرهى تغطية   

       المؤكـد    رتبـاط ال أو ا  لتـزام  األصل أو اال   ذلك غير معترف به أو جزء محدد من         مؤكد

  . يمكن أن يؤثر على األرباح أو الخسائر و المرتبط بخطر محدد

   :التدفقات النقديةخطر تغطية  ) ب(

  :التىو  التدفقات النقدية  فىللتقلبات التعرض خطرهى تغطية 

مثل كـل أو بعـض       ( معترف به    التزامصل أو   ترتبط بخطر محدد أل    )١(

)  الفائدة المتغير   سعر  للمديونية ذات  بالنسبةمدفوعات الفوائد المستقبلية    

  .متوقعة مؤكدة الحدوث بدرجة عاليهمعامالت أو 

 .يمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسائر  )٢(

 معيـار   كما هو معرف فـى     )كيان أجنبى  (صافى االستثمار فى عملية أجنبية    خطر  تغطية  ) ج(

  ) .١٣(المحاسبة المصرى رقم 

  

 كتغطية  مؤكد ارتباطبخاصة  الجنبية  األعمالت   صرف ال  سعارأ المحاسبة عن تغطية مخاطر      تكون - ٨٧

 .نقدية التدفقات العادلة أو كتغطية القيمة ال
 

 وفقـط   -عنـدما " ١٠٢ "إلى" ٨٩"من  لفقرات  للمحاسبة التغطية طبقاً    مؤهلة   عالقة التغطية    تكون - ٨٨

 : الشروط التالية  تتوافر كل-عندما
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خاصة بعالقة التغطيـة وهـدف إدارة       طية  عند بداية التغ  توثيق رسمى   وجود تخصيص أو      ) أ(

 الوثـائق و يجب أن تتضمن هذه       ، للقيام بالتغطية    استراتيجية و وجود    المنشأة فىالمخاطر  

ية  ألداة التغطية  و البند أو المعاملة المغطاة و طبيعة الخطر الذى يتم تغطيته و كيف                اًتحديد

 تغيرات فى القيمـة     أليةتعرض  ال خطرفى مواجهة    بتقدير فعالية أداة التغطية      المنشأة قيام

  . و التى  ترجع إلى الخطر المغطى  للبند المغطىالعادلة أو التدفقات النقدية

 إلى " ١٠٥تأ " من   راجع ملحق أ فقرات   ( من المتوقع أن تكون التغطية فعالة بدرجة كبيرة         ) ب( و  

لتدفقات النقديـة التـى      فى القيمة العادلة أو ا     مواجهة التغيرات وذلك فى تحقيق    ") ١١٣تأ"

 أصالً بالنسبة لعالقـة      إدارة المخاطر الموثقة     ستراتيجيةتعزى إلى الخطر المغطى وفقاً ال     

 .التغطية المحددة 

 بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية فإن المعاملة المتنبأ بها التى تخضع للتغطية يجب أن تكون                )ج(و  

تـؤثر   التـى  فى التدفقات النقدية     التقلبات و يجب أن تمثل تعرض        كبيرة ةمتوقعة بصور 

  .و الخسائرأى على األرباح أساسبشكل 

التدفقات النقدية للبنـد     إمكانية قياس مما يعنى    ،بدرجة يعتمد عليها    التغطية  س فعالية   يمكن قيا ) د(و  

لدرجة يعتمـد    العادلة ألداة التغطية  المخاطر المغطاة وكذلك القيمة     ب و التى ترتبط  المغطى  

بشأن إرشـادات   " ٨١تأ"و  " ٨٠تأ"و ملحق أ فقرات     " ٤٧"و  " ٤٦" فقرات   راجع(  يهاعل

  ) .تحديد القيمة العادلة 

 العالية على مدار فترات إعداد التقارير الماليـة         وثبات فعاليتها  ة مستمر بصفة التغطية   ييمتق) هـ(و  

   .التى تم تخصيص التغطية لها
  

   القيمة العادلةتغطية    

 الفترة ، فيتم المحاسـبة      خالل" ٨٨" بالشروط الواردة فى فقرة      تفىغطية القيمة العادلة    إذا كانت ت   - ٨٩

  :عنها على النحو التالى 

 أداة التغطية   قياسن إعادة   عيتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر باألرباح أو الخسائر الناتجة            ) أ(

ياس المكون األجنبـى مـن القيمـة         إعادة ق  أو) بالنسبة ألداة التغطية المشتقة     ( بالقيمة العادلة   

  ).بالنسبة ألداة التغطية غير المشتقة() ١٣(المحاسبة المصرى رقمطبقاً لمعيار الدفترية 

التى تعـزى إلـى     و المغطى   البندبقيمة أرباح أو خسائر     يتم تسوية القيمة الدفترية للبند المغطى       ) ب(و  

ئر و يطبق ذلك إذا تـم قيـاس البنـد           المخاطر المغطاة مع االعتراف بها فى األرباح و الخسا        

المغطى بالتكلفة و يتم تطبيق االعتراف باألرباح أو الخسائر التى تعزى للمخاطر المغطاة فـى               

  . للبيع اً متاح مالياًاألرباح أو الخسائر إذا كان البند المغطى أصالً
 
 محفظة األصول الماليـة أو      جزء من ادلة الخاصة بمخاطر سعر الفائدة ل      بالنسبة لتغطية القيمة الع     -أ٨٩

بعـرض  " )ب(٨٩" ما ورد فـى فقـرة        استيفاءيمكن  ) لحالةوفقط فى هذه ا   ( ات المالية   لتزاماال

 :ما ائر التى تعزى إلى البند المغطى إاألرباح أو الخس

مستقل ضمن األصول عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التـسعير و التـى             واحد  فى بند     ) أ(

  .ها أصليكون البند المغطى في
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ات عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التسعير و التـى          لتزاممستقل ضمن اال  واحد  فى بند   ) ب(أو  

 .التزاميكون البند المغطى فيها 

ات لتزام بجانب األصول المالية أو اال     بعاليه )ب( ،   )أ( الواردة فى    المستقلةو يتم عرض البنود     

 األصـول أو    اسـتبعاد فى هذه البنود من الميزانية عند       ويتم استبعاد المبالغ المتضمنة      ،المالية  

   . من الدفاتر التى ترتبط بهااتلتزاماال

  

 المعتـرف بهـا     ات يتم االعتراف بالتغير   مخاطر محددة تعزى إلى بند مغطً     فى حالة تغطية    فقط   - ٩٠

 .رمن هذا المعيا" ٥٥"طر المغطاة كما ورد فى فقرة الخاصة بالبند المغطى غير المرتبط بالمخا
 

 :، فى الحاالت التالية " ٨٩" عن محاسبة التغطية الواردة فى فقرة الحقاً المنشأةتتوقف  - ٩١

(        إعادة التغطية أو تم بيعها أو فسخها أو ممارسة الحق المرتبط بهـا              أداة تإذا أنقض   ) أ(

ذا  ألجلها أو فسخها إ    انتهاء أداة التغطية بأخرى ال يعتبر       مبادلة  تجديد أو  ولهذا الغرض فإن  

  ). بالتغطية ة الخاص الموثقةالمنشأة استراتيجية من اً جزءالمبادلة ه هذتكان

 ".٨٨"إذا لم تعد التغطية مستوفية ألحكام محاسبة التغطية الواردة فى فقرة ) ب ( أو

  . بإلغاء التخصيص المنشأة إذا قامت ) ج ( أو
  
 
على القيمة الدفتريـة    " )ب(٨٩"فقرة  أ عن   ِش تسوية تن  أيةستهالك على األرباح أو الخسائر      االيتم   - ٩٢

أو فى حالة تغطية محفظة خاصة بخطر سـعر          (تستخدم فيها طريقة الفائدة الفعلية    لألداة المالية التى    

وقـد   ، ") )أ(٨٩" المستقل فى الميزانية الوارد فى فقرة        المخصصالفائدة و تكون التسوية على البند       

لتسوية وال ينبغى تأخر البدء بعد توقـف تـسوية البنـد         يبدأ االستهالك على الفور بمجرد أن توجد ا       

         المغطى بالنسبة للتغيرات فى قيمته العادلة التـى تعـزى إلـى المخـاطر التـى يـتم تغطيتهـا ،                    

 فى تاريخ بدء االستهالك ، إال أنه فى حالة تغطيـة            حسابهتعتمد التسوية على سعر فائدة سار معاد        و

وفقط فـى مثـل     ( ات مالية   التزام سعر الفائدة لمحفظة أصول مالية أو        القيمة العادلة الخاصة بخطر   

 ، عندئذ يتم    حسابه معاد   فعلى إذا كان من المتعذر إجراء االستهالك باستخدام سعر فائدة           )الحالةهذه  

 اسـتحقاق   فى تاريخ استهالك التسوية باستخدام طريقة القسط الثابت و يتم استهالك التسوية بالكامل            

 محفظة بالنسبة لخطر    عادة التسعير فى حالة تغطية    لمالئمة إل  الفترة الزمنية ا   انتهاءلمالية أو ب  األداة ا 

 .سعر الفائدة
  

 يتم االعتراف بالتغير التراكمى الالحق  كبند مغطً ة غير معترف بها    مؤكد اتارتباطعند تخصيص    - ٩٣

 مـع االعتـراف     التزام الذى يعزى للمخاطر المغطاة كأصل و      المؤكد   رتباطلالفى القيمة العادلة    

ويـتم االعتـراف    ") )ب(٨٩" فقرة   اجعر(ابلة ضمن األرباح أو الخسائر      باألرباح أو الخسائر المق   

 .أيضاً بالتغيرات فى القيمة العادلة ألداة التغطية ضمن األرباح أو الخسائر 
 

 تغطية القيمة    فى  يمثل بند مغطً   التزام أصل أو لتحمل     القتناء مؤكد   ارتباط فى   المنشأةعند دخول    - ٩٤

 لتزامبـاال  المنـشأة  الناشئة عن وفـاء  لتزام لألصل أو االاألوليةالعادلة تتم تسوية القيمة الدفترية    
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 الذى يعزى إلى المخاطر المغطاة التى        المؤكد رتباطلالتضمن التغير التراكمى فى القيمة العادلة       تل

 .تم االعتراف بها فى الميزانية 
  

 ية التدفقات النقدخطر  تغطية

 الفتـرة ، تـتم       خالل" ٨٨" التدفقات النقدية تفى بالشروط الواردة فى فقرة          خطر إذا كانت تغطية   - ٩٥

 :المحاسبة عنها على  النحو التالى 

(      يتم االعتراف مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل قائمة التغير فى حقوق الملكية                ) أ(

 ألرباح أو خسائر أداة التغطيـة  ابذلك الجزء من)) ١(المحاسبة المصرى رقم    راجع معيار   

   ") ٨٨"راجع فقرة ( انها تغطية فعالة  ثبت التىو

 يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بالجزء غير الفعال من األرباح أو الخسائر علـى                ) ب(و  

  .أداة التغطية 

  
 

  :تالى  التدفقات النقدية على النحو ال خطربشكل أكثر تحديداً تتم المحاسبة عن تغطية - ٩٦

 لكل  قليتم تعديل ذلك الجزء من حقوق الملكية المرتبط بالبند المغطى إلى القيمة المطلقة األ               ) أ(

  :من 

  . التغطيةبدأ ذعلى أداة التغطية منالمتراكمة األرباح او الخسائر  )١(

ات النقدية المـستقبلية    للتدفق) القيمة الحالية (  فى القيمة العادلة     ات التراكمية التغير )٢(

 . التغطية بدأ ذبند المغطى منلالمتوقعة ل

 أرباح أو خسائر متبقية علـى أداة التغطيـة أو           باية األرباح أو الخسائر     فىيتم االعتراف    ) ب(

  ) .الذى ال يمثل تغطية فعالة( العنصر المخصص منها 

 ة بعالقة معينة للتغطية تستبعد عنـد       المخاطر الموثقة للمِنشأة الخاص    إدارةإذا كانت سياسة      ) ج(

و الخسائر أو التدفقات الماليـة ذات الـصلة         أ من األرباح    اًمحددجزءاً  ة التغطية    فعالي تقييم

فإنه يتم االعتـراف بالعنـصر      ") )أ(٨٨"،  " ٧٥"،  " ٧٤"راجع فقرات   ( على أداة التغطية    

 . من هذا المعيار"٥٥"المستبعد من األرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة 
 

 مالى يتم إعادة  تبويب األرباح       التزام أو    مالى   تراف بأصل إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها اع        - ٩٧

وذلك فى األرباح   " ٩٥"أو الخسائر التى تم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً لفقرة             

 المتكبـد خاللهـا     لتـزام  نفس الفترة أو الفترات التى يكون لألصل المقتنى أو لال          عنأو الخسائر   

على سبيل المثال فى الفترات التى يتم فيها االعتراف بـإيرادات  ( الخسائر   على األرباح أو     اًتأثير

 تتوقع عدم استرداد كل أو جـزء مـن          المنشأة، إال أنه إذا كانت      ) الفوائد أو مصروفات الفوائد     

الخسارة المعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى فترة زمنية مستقبلية أو أكثر ، عندئذ تقوم                

 . المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن األرباح أو الخسائر بإعادة تبويب

  

 أصـبحت المعاملـة      أو   غير مالى  التزام أو    بأصل  اعتراف   إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها       - ٩٨

طبق عليه محاسبة تغطية القيمـة      تن مؤكد ارتباط غير مالى    التزامأو  غير مالى   المتنبأ بها ألصل    

  : المعالجتين التاليتينىحدإ تطبيق المنشأة فعلىالعادلة ، 
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التى تم االعتراف بها مباشـرة ضـمن        و  إعادة تبويب األرباح أو الخسائر المرتبطة بذلك          ) أ(

و الفترات   أ وذلك ضمن األرباح أو الخسائر فى نفس الفترة       " ٩٥"لفقرة  لحقوق الملكية طبقاً    

علـى  ( رباح أو الخسائر     على األ  اً تأثير المتكبد خاللها  لتزامالتى كان لألصل المقتنى أو اال     

، ) سبيل المثال فى الفترات التى يتم فيها االعتراف بمصروف اإلهالك أو تكلفة المبيعـات             

 ضمن حقوق   بها عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف          المنشأةإال أنه إذا توقعت     

قع عدم اسـترداده    الملكية فى فترة مستقبلية أو أكثر ، عندئذ تقوم بإعادة تبويب المبلغ المتو            

  .ضمن األرباح أو الخسائر 

لفقـرة  ل األرباح أو الخسائر التى تم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً              تستبعد) ب(أو  

  .لتزام أو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االاألولية التكلفة فى حدودمع إدراجها " ٩٥"
 
كسياسة محاسبية لها و تطبقها بثبـات       " ٩٨"فقرة  ال فى   )ب(  أو )أ( المعالجة    إما  بتبنى المنشأةتقوم   - ٩٩

 ".٩٨"فقرة ال بالموضحة عمليات التغطيةعلى جميع 

  

 من هـذا    " ٩٨"،  " ٩٧ "و التى لم تتناولها الفقرات       التدفقات النقدية    لعمليات تغطية خطر  بالنسبة   -١٠٠

 يعتـرف بهـا فـى       لكية ضمن حقوق الم    التى سبق االعتراف بها مباشرة       المبالغفإن    ، المعيار

 علـى   اًالمغطاة تأثير المتوقعة  األرباح أو الخسائر فى نفس الفترة أو الفترات التى يكون للمعاملة            

 ).المبيعات المتوقعةعلى سبيل المثال عند حدوث ( ائر ـــاألرباح أو الخس
 

فقـرات  الدة فى    محاسبة التغطية الوار   الحقاً بالتوقف عن   المنشأةفى أى من األحوال التالية تقوم        -١٠١

  "١٠٠ "إلى " ٩٥"من 

 ولهذا الغرض فـإن (  أجل أو بيع أو فسخ أداة التغطية أو ممارسة الحق المرتبط بها            انتهاء  ) أ(

ـ      انتهاء أداة التغطية بأداة أخرى ال يعتبر        مبادلةتجديد أو    ت هـذه    ألجلها أو فسخها إذا كان

حالـة فـإن    و فى هذه ال   )  للمنشأة    من سياسة التغطية الموثقة    اً جزء  التجديد  هذا  أو المبادلة

 مثبتة مباشـرة ضـمن حقـوق        تظل  على أداة التغطية التى    األرباح أو الخسائر المتراكمة   

سوف تظـل   ") )أ(٩٥" فقرة   اجعر(ارية وفعالة   ن الفترة التى كانت فيها التغطية س      عالملكية  

وعنـد حـدوث    مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتنبأ بها ،             

  " .١٠٠"أو " ٩٨"أو " ٩٧"المعاملة تطبق الفقرة 

 وفـى  ." ٨٨"شروط محاسبة التغطية الواردة فى الفقـرة       لأن تصبح التغطية غير مستوفية       ) ب(

ـ              مثبتـة ضـمن     تهذه الحالة فإن األرباح و الخسائر المجمعة على أداة التغطية  التى ظل

ـ ارية و ف  ــ س ن الفترة التى كانت فيها التغطية     عحقوق الملكية     فقـرة   اجـع ر(عالة  ــ

سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكيـة حتـى حـدوث المعاملـة                )" )أ(٩٥"

 "١٠٠"أو "٩٨"أو " ٩٧ "الفقرة و عندما تحدث المعاملة تطبق المتوقعة 

 غير متوقعة الحدوث وفى هذه الحالة يتم االعتـراف ضـمن            المتوقعةأن تصبح المعاملة      ) ج(

ـ            بأيةائر  األرباح أو الخس    ت أرباح أو خسائر مجمعة ذات صلة على أداة التغطية التى ظل

      فعالـة  سـارية و   ن الفترة التى كانت فيهـا التغطيـة       عمثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية      
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فقرة ( مؤكدة الحدوث بدرجة عالية    التى لم تعد     المتوقعةو قد تظل المعاملة     ) )"أ(٩٥"فقرة  (

 . الحدوثممكنة") )ج(٨٨"

 ، فـإن األربـاح أو       المتوقعة بإلغاء التخصيص بالنسبة لتغطيات المعاملة       المنشأة قامت إذا  ) د(

ن الفترة  ع مثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية       تالخسائر المجمعة على أداة التغطية التى ظل      

التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة تظل مثبتة بطريقة مستقلة ضمن حقوق الملكية حتى              

 و فى حالة حدوث المعاملة تطبق        . أو أن تصبح متوقعة الحدوث     المتوقعة حدوث المعاملة 

و إذا لم تعد المعاملة متوقعة الحدوث ، يتم االعتراف ضمن           " ١٠٠ "أو" ٩٨ "أو" ٩٧"فقرة  

ضـمن حقـوق     المتراكمة والسابق االعتراف بها      و الخسائر باألرباح أو الخسائر    أاألرباح  

  .الملكية 

  

  ارستثمتغطية صافى اال

ذا  فى عملية أجنبية بما فى ذلك تغطية أى بنـد            ستثمارعمليات تغطية صافى اال   تتم المحاسبة عن     -١٠٢

 بطريقـة  )) ١٣(معيار المحاسبة المصرى رقم ( يحاسب كجزء من صافى االستثمار  يةنقدطبيعة  

 : التدفقات النقدية  خطر مشابهة لتغطيات

 (      قائمة التغير فى حقوق الملكية    يتم االعتراف مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل           ) أ(

خسائر علـى أداة    بالجزء الخاص باألرباح أو ال    )) ١ ( المحاسبة المصرى رقم    معيار راجع

   .")٨٨"راجع الفقرة  ( أنها فعالةالتغطية التى ثبت

 . األرباح أو الخسائر م االعتراف بالجزء غير الفعال فىيت  )ب(و   

خسائر على أداة التغطية المرتبطة بالجزء الـسارى و الفعـال   باألرباح أو الو يتم االعتراف  

 خسائرالرباح أو   فى األ لكية وذلك   االعتراف به مباشرة ضمن حقوق الم     سبق  الذى  وللتغطية  

  .رف فى العملية األجنبيةالتص دعن



  )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى 

٢٦ت.أ – 1  

   

  )أ ( ملحق 

  إرشادات التطبيق

  

  . ال يتجزأ من هذا المعياراًيمثل هذا الملحق جزء

  

  )" ٧"الى " ٢" من فقراتال ( المعيارنطاق
وتلك العقود التي تعتمد ( على متغيرات مناخية أو جيولوجية أو طبيعية بناءتتطلب بعض العقود السداد   -١أت

، وإذا لم تكن هذه العقود ) لمرتبطة بالطقساات المناخية أو على المتغيرات المناخية يشار إليها بالمشتق

  .ا تقع ضمن نطاق هذا المعيارأنه، ف" التأمينعقود  " )٣٧( المحاسبة المصرى رقم ضمن نطاق معيار

  

 المحاسبة  مزايا العاملين التي تلتزم بمعيارنظمر هذا المعيار المتطلبات والشروط المرتبطة بال يغي  -٢أت

 على بناء وكذلك عقود اإلنشاءات" زايا التقاعد والتقرير عن نظم مالمحاسبة " ) ٢١(م المصرى رق

) ١١( المحاسبة المصرى رقم حجم المبيعات أو إيرادات الخدمات التي تتم المحاسبة عنها طبقا لمعيار

  ".اإليراد " 

  

وات حقوق الملكية المصدرة من في أد" استثمار استراتيجي " أنه بعمل ما تعتقد منشأةالأحيانا تقوم   -٣أت

 ، المستثمر فيها منشأةال إنشاء عالقة تشغيل طويلة األجل أو المحافظة عليها مع بنية أخرى منشأة

 االستثمارات في شركات ) "١٨(المحاسبة المصرى رقم  المستثمرة باستخدام معيار منشأةالعندئذ تقوم 

 ؟ أم ال االستثماريقة حقوق الملكية مناسبة لمثل هذاطرلتحديد ما إذا كانت المحاسبة باستخدام " شقيقة 

الملكية فى حصص " ) ٢٧(المحاسبة المصرى رقم  المستثمرة معيار منشأةال، وبالمثل تستخدم 

التجميع النسبي أم طريقة حقوق الملكية لمثل طريقة  هل  ، لتحديد أيهما أفضل "مشروعات المشتركةال

طريقة التجميع النسبي أو طريقة حقوق الملكية ، تطبق  مناسبة أى من عدم وفى حالة  ،؟هذا االستثمار

  .لمعيار على هذا االستثمار االستراتيجيا هذا منشأةال

  

 بخالف الحقوق وااللتزامات التي التأمينيطبق هذا المعيار على األصول وااللتزامات المالية لشركات   -٤أت

 المحاسبة  طبقا لعقود تقع ضمن نطاق معياراشائه من المعيار نظراً إلن")هـ(٢"تستبعدها فقرة 

  .) ٣٧(المصرى رقم 

قد تكون هناك عدة أشكال لعقود الضمانات المالية مثل الضمان المالي أو خطاب االئتمان أو عقد   -أ٤أت

 وال تعتمد المعالجة Credit Default Contract أو عقد الحماية ضد مخاطر االئتمان التأمين

  .العقود على شكلها القانوني المحاسبية لهذه 

  ):من المعيار" ٣"الى " )هـ(٢" من فقراتال اجعر(المناسبة لها وفيما يلي أمثلة عن المعالجة   



  )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى 

٢٦ت.أ – 2  

   
م ، تقو) ٣٧(المحاسبة المصرى رقم  كما هو معرف في معيار تأمين العقد عقد كنلم يإذا   )أ(

ان المالي الذي يتطلب سداد الضم فإن عقد الجهة المصدرة بتطبيق هذا المعيار ، وبالتالي

مبالغ إذا انخفضت المالءة االئتمانية للمدين تحت مستوى معين يقع ضمن نطاق هذا 

  .المعيار

  الماليةإذا قامت الجهة المصدرة بتحمل أو باالحتفاظ بالضمان المالي عند تحويل األصول  )ب(

 تقوم الجهة المصدرة خر طبقا لنطاق هذا المعيار، عندئذآأو االلتزامات المالية لطرف 

  .بتطبيق هذا المعيار

، عندئذ تقوم ) ٣٧(المحاسبة المصرى رقم  كما ورد في معيار تأمينعقد إذا كان العقد   )ج(

طبق الفقرة ب ما لم تن. ) ٣٧(رقم  المحاسبة المصرى الجهة المصدرة بتطبيق معيار

  . عليهبعاليه

يرتبط ببيع بضاعة تقوم الجهة المصدرة إذا قامت الجهة المصدرة بتقديم ضمان مالي    )د(

  .لتحديد متى تقوم باالعتراف بإيراد المبيعات) ١١(المحاسبة المصرى رقم بتطبيق معيار 
  

  ) من المعيار"٩"، " ٨"الفقرات (تعريفات 
  سعر الفائدة الفعلى 

 وتقوم  ، المتكبدةاالئتمانيةبخصم كبير يعكس الخسائر المالية في بعض الحاالت يتم اقتناء األصول   -٥أت

ساب معدل الفائدة  بإدراج خسائر االئتمان المتكبدة ضمن التدفقات النقدية المقدرة عند حالمنشآت

  .الفعلى
  

ة  أتعاب وكذلك النقاط المدفوعأية بشكل عام باستهالك منشأةالة ، تقوم عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلي  -٦أت

ساب سعر الفائدة األخرى المدرجة عند حأو الخصومات ت والعالواأو المحصلة وتكاليف المعامالت 

قصر إذا كانت هذه هي الفترة التي ترتبط إال أنه تستخدم فترة أ  ،ى على مدار العمر المتوقع لألداةلالفع

ويكون .بها األتعاب أو النقاط المدفوعة أو المحصلة أو تكاليف المعاملة أو العالوات أو الخصومات 

عادة تسعير المتغير الذي ترتبط به األتعاب والنقاط المدفوعة أو المحصلة وتكاليف األمر كذلك عند إ

وفى مثل . اة الماليةطبقا لالستحقاق المتوقع لألدوالعالوات والخصومات طبقاً ألسعار السوق والمعاملة 

 على سبيل . التسعير هذا عادةناسبة هي الفترة التي تلي تاريخ إن فترة االستهالك المهذه الحالة فإ

دة مستحقة على  تعكس فائمعومالمالية ذات السعر ال كانت العالوة أو الخصم على األداه المثال إذا

 ومعم أسعار السوق حيث تم إعادة تعديل سعر الفائدة الىخر سداد للفائدة أو تغيرات فاألداة منذ تاريخ آ

 تعديل سعر إلعادةي من التاريخ التال عندئذ يتم استهالك هذه العالوة أو الخصم ،طبقا ألسعار السوق

ة لتاريخ تعديل سعر ن العالوة أو الخصم ترتبط بالفترة التالي وذلك أل ،م مع أسعار السوقالفائدة المعو

) أي أسعار الفائدة( في هذا التاريخ يتم تعديل المتغير الذي يرتبط بالعالوة أو الخصم الفائدة حيث أنه

االئتمان الموزع على السعر  إذا نشأت العالوة أو الخصم عن تغير في أنهطبقا ألسعار السوق ، إال 

 المحدد في األداة المالية أو المتغيرات األخرى التي لم يتم تعديلها مع أسعار السوق عندئذ يتم المعوم

  .استهالك العالوة أو الخصم على مدار العمر المتوقع لألداة  المالية
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٢٦ت.أ – 3  

   
ن إعادة تقدير التدفقات النقدية إلظهار حركة  فإومعمالمالية ذات السعر ال تبالنسبة لألصول وااللتزاما  -٧أت

االلتزام المالي الذي له  وإذا تم االعتراف باألصل أو ائدة تغير من معدل الفائدة الفعلىأسعار السوق للف

ير  تقدإعادة فإنالدائن أو المدين عند االستحقاق  مبدئياً بمبلغ معادل ألصل الرصيد سعر معوم

  . علي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزامعادةمدفوعات الفوائد المستقبلية ال يكون لها أي تأثير هام 

  

 بمراجعة تقديرات المدفوعات أو المقبوضات فهي تقوم بتسوية القيمة الدفترية لألصل منشأةالإذا قامت   -٨أت

دفقات النقدية المقدرة الفعلية والتي تم إلظهار الت) أو مجموعة األدوات المالية(أو االلتزام المالي 

 بإعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية منشأةالوتقوم  ،مراجعتها 

 إيراد األصلي لألداة المالية ويتم االعتراف بالتسوية كوقعة في تاريخ سعر الفائدة الفعلىالمستقبلية المت

  .والخسائرأأو مصروف في األرباح 

  

  المشتقات

 ما يكون لألداة ة وعاد،مبادالت والخيارات والعقود اآلجلةتتمثل األمثلة النمطية للمشتقات في عقود ال  -٩أت

من  النقاط ألوزان أو قيم وعدد أاألسهم من وعدد مبلغ من المال أ تتمثل في إسميةالمالية المشتقة قيمة 

 أن األداة المشتقة ال تتطلب من حاملها أو المكتتب فيها أن إال،  في العقد المحددةنقاط األخرى لأو ا

قد تتطلب األداة المشتقة سداد  لذلك كبديلو ،  في بداية العقدا أو يحصل عليهسمية القيمة اإليستثمر

، ) األساسيةالتغير الحاصل في الورقة المالية ولكن دون أن يتناسب التغيير مع (مبلغ ثابت أو متغير 

قد يتطلب العقد : على سبيل المثال  ، سميةية غير المرتبطة بالقيمة اإلاث المستقبلحد األنتيجة لبعض

 نقطة أساسية ١٠٠ شهور بقيمة ٦ في حالة زيادة سعر الليبور عن مدة ١٠٠٠مبلغ ثابت قيمته سداد 

   .ة غير محددسميةويكون هذا العقد أداة مشتقة حتى ولو كانت القيمة اإل

  

البند عن طريق تقديم بإجمالي القيمة  هةلمسدداف األداة المشتقة في هذا المعيار العقود يتضمن تعري  - ١٠أت

 منشأةال لدى ، ويجوز أن يكون) جل لشراء أداة دين ذات عائد ثابتآعلى سبيل المثال عقد (األساسي 

ل األدوات عقد لبيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو أداة مالية أخرى أو بتباد

، ويقع هذا العقد )  بسعر ثابت في تاريخ مستقبليةعلى سبيل المثال عقد بيع أو شراء سلع( المالية

الحتفاظ به بغرض تقديم بند غير مالي طبقا اضمن نطاق هذا المعيار ما لم يتم إبرامه واستمرار 

  ). المعيارمن" ٧"الى " ٥" من  فقراتاجعر (منشأةلل الشراء أو البيع المتوقعة لشروط االستخدام أو

  

 من المطلوب أقل أولىاستثمار صافى  الخصائص المحددة لألداة المشتقة في أن لها ىأحدتتمثل   - ١١أت

 ويفي عقد استجابة مماثلة للتغييرات في عوامل السوق ، من العقود المتوقع أن تكون لها ألنواع أخرى

مالية الداة األستثمار المطلوب للحصول على  من االأقل  تكون العالوةنالخيار بهذا التعريف أل

 لعمالت  مبدئياً الذي يتطلب استبداالSWAPً  العملةةعقد مبادلويفى  ، يرتبط بها الخيارالتى ساسية األ

  .اًيعادل صفرن له صافي استثمار أولى التعريف حيث إيم عادلة مساوية بهذا قمختلفة لها 



  )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى 

٢٦ت.أ – 4  

   
 وتاريخ  السداد الذي عامليقة المعتادة ارتباط بسعر ثابت بين تاريخ التينتج عن الشراء أو البيع بالطر  - ١٢أت

 ال يتم االعتراف به كأداة مالية نهإ االرتباط فمدة بسبب قصر أنه إال  .يفي بتعريف األداة المشتقة

 من "٣٨" فقرة اجعر(عقود التي تتم بطريقة معتادة مشتقة ويقدم هذا المعيار محاسبة خاصة عن هذه ال

  ).من الملحق" ٥٦أت"الى " ٥٣أت" والفقرات من معيارال

ى طرف في العقد وتتضمن يرات غير المالية غير المرتبطة بأالمشتقة إلى المتغيشير تعريف األداه   -أ١٢أت

 أما ، هذه المتغيرات مؤشر خسائر الزالزل في منطقة معينة ومؤشر درجات الحرارة في مدينة معينة

 أطراف العقد فتتضمن حدوث أو عدم حدوث حريق يضر أو أحدلخاصة بالمتغيرات غير المالية ا

الطرف ، ويرتبط التغير في القيمة العادلة لألصل غير المالي بالمالك إذا  الخاص بهذا صلاأليدمر 

ولكن ) متغير مالي(صول كانت القيمة العادلة تعكس ليس فقط التغيرات في أسعار السوق عن هذه األ

المثال إذا كان على سبيل ، و) متغير غير مالي(ير المالي المحدد المحتفظ به  األصل غأيضا حالة

حالة المادية الناتجة عن ال لمخاطر التغيرات امنلسيارة معينة يعرض الضضمان القيمة التخريدية 

  .خاص بمالك السيارةتخريدية للسيارة عندئذ يكون التغير في هذه القيمة ال

  

  تكاليف المعامالت

ويشمل ذلك الموظفين الذين يعملون (ضمن تكاليف المعامالت األتعاب والعموالت المدفوعة للوكالء تت  - ١٣أت

والمستشارين والسماسرة والتجار والضرائب التي تفرضها الجهات التنظيمية والبورصات ) كوكالء بيع

نية أو مديوالعالوات أو خصومات ال وال تتضمن تكاليف المعامالت نقل الملكيةوضرائب ورسوم 

  .حيازةالداخلية أو تكاليف الدارية اإلتكاليف التمويلية أو التكاليف ال

  

  لمتاجرةا ألغراض األصول وااللتزامات المالية المحتفظ بها

لغرض تعكس المتاجرة بصفة عامة بيع وشراء نشط ومتكرر وتستخدم األدوات المالية المحتفظ بها   - ١٤أت

 هامش فى في االختالف في األسعار قصيرة المدى أو متاجرة بصفة عامة بهدف تحقيق ربحال

  .المتاجرة 

  

  :لغرض المتاجرة ما يليتتضمن االلتزامات المالية المحتفظ بها   - ١٥أت

  .التزامات مشتقة ال تتم المحاسبة عنها كأدوات تغطية  )أ (

 مالية  أصوالًبيعت منشأة أي(ضة بواسطة بائع على المكشوف تقديم أصول مالية مقتربلتزامات ا  )ب(و

  ).قد اقترضتها ولم تمتلكها بعد

على سبيل المثال أداة مديونية (ة إعادة شرائها في المدى القريب يا بنكبدهالتزامات مالية يتم ت  )ج(و

على التغيرات قد تقوم الجهة المصدرة باسترجاعها في المدى القريب اعتماداً مقيدة بالبورصة 

  ).في القيمة العادلة
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 من محفظة األدوات المالية المحددة التي تدار معاً والتى اًامات المالية التي تمثل جزءااللتز  )د(و

ة أن االلتزام وحقيق. ب لتحقق ربحية قصيرة المدىيوجد مؤشر ودليل يفيد وجود نمط قري

  .لمتاجرةلغرض ا به محتفظ هذا االلتزام فى حد ذاتهاتمويل أنشطة متاجرة ال تجعل ليستخدم 
  

  االستحقاقتاريخ ات المحتفظ بها حتى االستثمار

 في أصل مالي له تاريخ استحقاق ثابت حتى لالحتفاظ بأي استثمار إيجابية نية منشأةاللدى يعتبر أن ال   - ١٦أت

  :تاريخ االستحقاق إذا

  .تنوى االحتفاظ باألصل لمدة غير محددة كانت   )أ  (

متكرر وكان من غير  ظهور موقف غير بخالف( مستعدة لبيع األصل المالي منشأةالكانت  )ب(أو

استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو المخاطر أو ) منشأةال به الممكن أن تتنبأ

والعائد علي هذه االستثمارات أو التغيرات فى االستثمارات المتاحة البديلة احتياجات السيولة 

  .الت األجنبية عماطر الوالتغيرات في مصادر التمويل وشروطها والتغيرات في مخ

  . بكثير من التكلفة المستهلكةأقلكان للجهة المصدرة الحق في سداد األصل المالي بقيمة   )ج(أو
  

  تاريخ حتىيمكن أن تفي أداة المديونية ذات سعر الفائدة المتغير بشروط االحتفاظ باالستثمار  - ١٧أت

ن  االستحقاق أل تاريخارات محتفظ بها حتىاالستحقاق وال يمكن أن تكون أدوات حقوق الملكية استثم

ن المبالغ التي قد يحصل عليها حاملها يمكن أن تتغير أو أل) مثل األسهم العادية( محدد عمرها غير

  ). أو الحقوق المشابهةثال بالنسبة للخيارات أو التعهداتعلى سبيل الم(بطريقة غير محددة سلفاً 

 الثابتة أو القابلة ن مبالغ التسديداتالستحقاق فإ تاريخ ابها حتىبالنسبة لتعريف االستثمارات المحتفظ   

 يقصد بها أن الترتيب التعاقدي يحدد المبالغ وتواريخ السداد إلى  المحددللتحديد وتاريخ االستحقاق

وال يمنع وجود  ،صل المبلغ على سبيل المثال أالمالك وذلك بالنسبة للمبالغ التي تسدد من الفوائد و

 االستحقاق طالما أن  تاريخويب األصل المالي كمحتفظ به حتىب خاص بعدم السداد بتخطر هام

 وإذا كانت شروط أداة ، الدفعات التعاقدية ثابتة أو قابلة للتحديد مع استيفاء الشروط األخرى للتبويب

حتفظ بها المديونية الدائمة تنص على أقساط فوائد لمدة غير محددة ، عندئذ ال يمكن تبويب األداة كم

  .حتى االستحقاق نظرا لعدم وجود تاريخ استحقاق

  

القابل االستحقاق بالنسبة لألصل المالي تاريخ يتم استيفاء شروط التبويب كاستثمار محتفظ به حتى   - ١٨أت

لى امتالكه حتى يتم استرداده إذا كان حامله ينوى ولديه القدرة عبمعرفة المصدر  callableلالسترداد 

ممارسة ؤدى  وت ، قيام حامله باسترداد إجمالي قيمته الدفتريةخ االستحقاق وإمكانيةأو حتى تاري

 إذا كان األصل المالي أنهببساطة إلى تعجيل تاريخ استحقاق األصل ، إال  االسترداد خيارالمصدر ل

 يمكن  عنه عدم استرداد حامله إلجمالي القيمة الدفترية ، عندئذ الينشأ لالسترداد على أساس قابالً

 في اعتبارها أي منشأةال االستحقاق ، وتأخذ  تاريخكاستثمار محتفظ به حتى المالى تبويب األصل

 تكاليف معامالت مرسملة عند تحديد مدى إمكانية استرداد القيمة الدفترية بصفة و أيةعالوة تم سدادها 

  .جوهرية
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أي يكون لحامله الحق في  (Puttableرة أما بالنسبة لألصل المالي الذي يمكن إعادته للجهة المصد  - ١٩أت

 محتفظ به  ال يتم تبويبه كاستثمارنهإف) ل تاريخ استحقاققب قيمته  أو استهالك سدادب المصدرمطالبة 

نية االحتفاظ  ال يتفق مع خيار في األصل الماليهذا المقابل  بالسدادن القيام حتى تاريخ االستحقاق أل

  .االستحقاق تاريخ باألصل حتى 
  

  .فضل من التكلفة المستهلكةاألقياس التكون القيمة العادلة هي ل المالية صووبالنسبة لمعظم األ  - ٢٠أت

 وقدرة إيجابية نية منشأةالإذا كان لدى  نهإإال  . االستحقاقتاريخ ويستثني من ذلك عملية التبويب حتى 

 بظالل من الشك حول شأةمنالعلى االحتفاظ باألصل حتى تاريخ االستحقاق وعندما تلقي تصرفات 

 المعيار تمنع من "٩"فقرة ال تاريخ االستحقاق فإننيتها وقدرتها على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى 

  .استخدام هذا االستثناء لفترة معقولة من الزمن
  

 أو  التهافت على سحب الودائع من البنوكمثل بتقدير أي سيناريو ينطوي على كارثة منشأةالال تقوم   - ٢١أت

 وقدرة على االحتفاظ إيجابية وذلك عندما تقرر هل لديها نية مصدرال يؤثر على مشابهأي موقف 

   . أم ال االستحقاق تاريخباالستثمار حتى
   

معيار ، وبالتالي ال يطرح  من ال"٩ "فقرةالاالستحقاق بما ورد في تاريخ يمكن أن تفي عملية البيع قبل   - ٢٢أت

االستحقاق ، إذا كانت هذه تاريخ  االحتفاظ باستثمارات أخرى حتى  فىأةمنشال نية بشأنل أي تساؤ

  : ترجع إلى ما يلي مبيعاتال

 تدهور كبير في المالءة االئتمانية للجهة المصدرة ، على سبيل المثال البيع الذي يتبع انخفاض  )أ(

 عن اؤالً جهة تقييم خارجية ليس بالضروري أن يطرح تسدرجة التصنيف االئتماني عن طريق

  االستحقاق إذا كان هذا االنخفاض دليالً تاريخاالحتفاظ باستثمارات أخرى حتىفى  منشأةالنية 

على التدهور الجوهري في المالءة االئتمانية للجهة المصدرة وذلك بالرجوع إلي التصنيف 

داخلية لتقدير فات ال باستخدام التصنيمنشأةال ، وبالمثل إذا قامت تماني عند االعتراف األولىاالئ

ن التغيرات في هذه التصنيفات قد تساعد على تحديد الجهات المصدرة التي حدث المخاطر ، فإ

 في تحديد التصنيفات منشأةال في المالءة االئتمانية بشرط أن يقدم منهج ىلها تدهور جوهر

نية والتغيرات في هذه التصنيفات قياس موضوعي وثابت وموثق للجودة االئتما، الداخلية 

 ، "٥٨"فقرات ال اجعر(األصل قيمة  اضمحاللللجهات المصدرة ، وفى حالة وجود دليل على 

  . في المالءة االئتمانية يعتبر جوهرياً وكبيراً ن التدهورإ ف")٥٩"

لفائدة لأي تغيير في قوانين الضرائب يلغي اإلعفاء الضريبي أو يخفضه بشكل كبير بالنسبة   ) ب(

الذي يير في قانون الضرائب ولكن ليس التغ( االستحقاق  تاريخظ به حتىعلى االستثمار المحتف

  . ) أسعار الضرائب التي تطبق على إيرادات الفوائديعدل

بيع أو نقل ملكية  تتطلب) اعمثل بيع قط( كبيرة بيععمليات و تجميع أعمال كبيرة أحدوث   )ج(

ر سعر خطى الموقف الحالي لعلللحفاظ  االستحقاق وذلك  تاريخاستثمارات محتفظ بها حتى

تخضع لسيطرة تجميع األعمال  ةيعلى الرغم من أن عمل(ر االئتمان الفائدة أو سياسة خط
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ر سعر الفائدة أو سياسة خطن التغيرات في محفظة االستثمارات للحفاظ على موقف  وأمنشأةال

  . )ة وليست متوقعةبعحظر االئتمان قد تكون تا

ستثمار شريعية والتنظيمية الذي يتبعه تعديل كبير في مكونات االالتغيرات في الشروط الت  )د(

منشأةالومن ثم اضطرار .   ألنواع معينة من االستثماراتالمسموح به أو أقصي مستو 

  . االستحقاق تاريخ المحتفظ به حتى فى االستثمارللتصرف

نظيمية تجعل زيادة هامة في شروط ومتطلبات رأس المال الخاص بالصناعة من جهات ت  )هـ(

  . االستحقاق تاريخ تقوم بعملية التخفيض ببيع االستثمارات المحتفظ بها حتىمنشأةال

  تاريخزيادة هامة في المتوسطات المرجحة للمخاطر الخاصة باالستثمارات المحتفظ بها حتى  )و(

  .االستحقاق المستخدمة ألغراض قانونية خاصة برأس المال المرتبط بالمخاطر

  

 في أصل مالي حتى تاريخ االستحقاق باالستثمار قدرة ظاهرة على االحتفاظ منشأةالكون لدى ال ي  - ٢٣أت

  :إذايكون له تاريخ استحقاق ثابت 

  . االستحقاق تاريخلم يكن لديها الموارد المالية المتاحة لالستمرار في تمويل االستثمار حتى  )أ  (

ا التأثير على نيتها في االحتفاظ أنهخرى من شلقيود قانونية أو قيود أخاضعة  منشأةالكانت  )ب(أو

ن خيار الشراء للجهة المصدرة ال يؤثر ومع ذلك فإ(االستحقاق تاريخ باألصل المالي حتى 

فقرة راجع ال(االستحقاق تاريخ  في االحتفاظ باألصل المالي حتى منشأةالبالضرورة على نية 

  .") ١٨أت"

  

 منشأةالأن  "٢٣أت"الى " ١٦أت"من فقرات المنصوص عليها في  أخرى غير الاًظروفيمكن أن توضح   - ٢٤أت

  .االستحقاقتاريخ  أو قدرة على االحتفاظ باالستثمار حتى إيجابيةليس لديها نية 

  

 عند االستحقاق ليس فقطتاريخ ل حتى صوى االحتفاظ باألف بتقدير قدرتها ونيتها  منشأةالتقوم   - ٢٥أت

  . أيضا في كل تاريخ ميزانية الحقةبهذه األصول ولكناالعتراف األولى 

  القروض والمديونيات

 أن يفي أي أصل مالي غير مشتق ذا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد فى وقت الحقمن الممكن    - ٢٦أت

) واالستثمارات في أدوات مالية والودائع لدى البنوكالمديونيات ويشمل ذلك أصول القروض و(

مثل أداة المديونية (ال أن األصل المالي المسجل في سوق نشطة  ، إوالمديونياتبتعريف القروض 

ويجوز تبويب األصول المالية . مديونية ال يؤهل للتبويب كقرض أو  ) "٧١أت" راجع فقرة –المسجلة 

إذا كانت  تاريخ االستحقاق  كاستثمارات محتفظ بها حتىوالمديونياتالتي ال تفي بتعريف القروض 

، وعند االعتراف ) "٢٥أت"الى " ١٦أت"ات من فقرالو" ٩" فقرة راجع (ب تفي بشروط هذا التبوي

كأصل مالي بالقيمة تبوبه  أن منشأةلل ، يجوز مديونية باألصل المالي الذي يبوب كقرض أو األولى

  . األرباح أو الخسائر أو كاستثمار متاح للبيعمن خاللالعادلة 
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  )من المعيار" ١٣"الى " ١٠" من قراتالف (Embedded Derivatives الضمنيةالمشتقات 
استحقاق صريح أو محدد سلفاً ويمثل حصة متبقية في صافي تاريخ إذا كان العقد األصلي ال يتضمن   - ٢٧أت

ن السمات االقتصادية والمخاطر الخاصة بهذا العقد هي تلك الخاصة بأداة  ، عندئذ فإمنشأةالأصول 

متضمنة قد تحتاج لبعض سمات وخصائص حقوق الملكية حقوق الملكية ونجد أن األداة المشتقة ال

وإذا كان العقد األصلي ليس أداة حقوق .  عتبارها وثيقة الصلة بهابا وذلك منشأةالالمرتبطة بنفس 

ملكية وال يفي بتعريف األداة المالية، عندئذ تكون سماته وخصائصه االقتصادية والمخاطر الخاصة به 

  .لمخاطر الخاصة بأداة المديونيةواهي نفسها السمات والخصائص 

  

عن ) الضمنىجل  أو العقد اآلSWAPمثل عقد (ة التي ليس لها خيار يضمنيتم فصل األداة المشتقة ال  - ٢٨أت

العقد األصلي على أساس شروطه األساسية الصريحة أو الضمنية وذلك للوصول إلى قيمة عادلة له 

  .عتراف األولى تعادل صفر عند اال

 دنىمثل خيارات البيع أو الشراء أو الحد األ(ة التي تعتمد علي خيار ألداة المشتقة الضمنيويتم فصل ا  

عقد األصلي علي أساس الشروط الصريحة للخيار ، وتمثل القيمة الدفترية العن )  أو التبادلقصياألأو 

  .ة المشتقة الضمنية  لألداة األصلية القيمة المتبقية بعد فصل األدااألولية

  

 كأداة مشتقة مركبة إال أن المشتقات ةأحد ضمن أداة و الضمنيةالمتعددةبشكل عام تتم معاملة المشتقات   - ٢٩أت

 :األدوات المالية " ) ٢٥( المحاسبة المصرى رقم  معيارراجع(ضمنية المبوبة كحقوق ملكية ال

  .ماتتتم المحاسبة عنها بشكل منفصل عن تلك المبوبة كأصول أو التزا )"اإلفصاح والعرض

ة أكثر من أداة مشتقة متضمنة فيها وترتبط هذه المشتقات أحدباإلضافة إلى ذلك إذا كان لألداة الو

 البعض ، فتتم المحاسبة عنهم بصورة مستقلة همبأنواع مختلفة من المخاطر ويمكن فصلهم عن بعض

  .عن بعضهم البعض

  

ة ليست وثيقة  المشتقة الضمنيباألداة الخاصة ن الخصائص االقتصادية والمخاطر األمثلة التالية فإفى  - ٣٠أت

 افتراض استيفاء الشروط الواردة فيومع  - الحاالت وفى هذه  ) ")أ(١١"فقرة (الصلة بالعقد األصلي 

ة بصورة منفصلة عن العقد بالمحاسبة عن األداة المشتقة الضمني منشأةالتقوم  - ")ج(و) ب (١١"فقره 

  .األصلي

ن في أداة والذي يمكن حاملها من أن يطلب من الجهة المصدرة إعادة خيار البيع المتضم  )أ(

 على التغير في سعر أو مؤشر بناءغ نقدي أو أصول أخرى تختلف امتالك األداة مقابل مبل

  .صلة بأداة المديونية األصلية السلعة أو حقوق الملكية ال يعد وثيق ال

تى تمكن الجهة المصدرة من إعادة اقتناء أداة خيار الشراء المتضمن في أداة حقوق ملكية وال  )ب(

 الصلة بأداة حقوق الملكية األصلية من منظور كية هذه بسعر محدد ال يعتبر وثيقحقوق المل

ن خيار الشراء يعتبر أداة حقوق ملكية بشرط أما من منظور الجهة المصدرة فإ(ا حامله



  )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى 

٢٦ت.أ – 9  

   
 يخرج عن وفى هذه الحالة ))٢٥(م  المحاسبة المصرى رقاستيفاؤه لهذا التبويب طبقا لمعيار

  .هذا المعيارنطاق 

ستحقاق أداة المديونية وثيق  لتاريخ االمتبقيةخيار أو الشرط التلقائي لتمديد المدة الال يعتبر   )ج(

الصلة بأداة المديونية األصلية ما لم يكن هناك تسوية إضافية ألقرب سعر مالي في السوق 

 بإصدار أداة مديونية وقام حامل أداة المديونية منشأةالذا قامت وإ.  خاص بالفائدة وقت التمديد 

بكتابة خيار شراء على أداة المديونية للغير عندئذ تعتبر الجهة المصدرة أن خيار الشراء تمديد 

لمدة استحقاق أداة المديونية بشرط إمكانية مشاركة الجهة المصدرة في تسويق أو تسهيل تسويق 

  . لخيار الشراء الذي يمارسأداة المديونية نتيجة

ال تعتبر مدفوعات الفوائد أو أصل المبلغ المرتبط بمؤشر خاص بحق ملكية والمتضمنة في أداة   )د(

بموجبه جدولة مبلغ الفائدة أو أصل المبلغ على أدوات حقوق يتم  تأمينمديونية أصلية أو عقد 

داة األصلية واألداة أصلة في األن المخاطر المت وثيقة الصلة باألداة األصلية أل - الملكية

  .ليست متشابهةالمشتقة الضمنية 

لمتضمنة ة أساسية وا بسلعاألصلي المرتبطة بمؤشر خاصال تعتبر مدفوعات الفوائد والمبلغ   )هـ(

 الفائدة أو أصل المبلغ على سعر السلعة بموجبه تتم جدولة تأمينفي أداة مديونية أصلية أو عقد 

ن المخاطر المتأصلة في األداة األصلية واألداة لصلة باألداة األصلية ألاوثيقة ) مثل الذهب(

  . متشابهةالمشتقة الضمنية ليست

 في أداة مديونية قابلة  أدوات حقوق الملكية الضمنيةأحداصة بتحويل ال تعتبر السمة الخ  )و(

 منظور الجهة أما من(ة للتحويل وثيقة الصلة بأداة المديونية األصلية في منظور حامل األدا

هذا  يعتبر أداة حقوق الملكية ويخرج عن نطاق ن خيار تحويل حقوق الملكيةالمصدرة فإ

   .))٢٥(بويب طبقاً لمعيار المحاسبة  المصرى رقم  لشروط هذا التاستيفائهالمعيار بشرط 

  أصليتأمينعقد  أو أصلي في عقد مديونية  خيار أو بيع أو سداد مقدم ضمنىال يعتبر أي  )ز(

  في تاريخ كل ممارسة تتم- العقد األصلي ما لم يكن سعر ممارسة الخيار مقارببق الصلة وثي

 األصلي ، وفى التأمين المديونية األصلية أو للقيمة الدفترية لعقد ألداة للتكلفة المستهلكة -

 أنهف ،  المديونية القابلة للتحويل المتضمن فيها خيار شراء أو بيع ألداةمنظور الجهة المصدرة 

يتم تقدير ما إذا كان خيار الشراء أو البيع وثيق الصلة بعقد المديونية األصلي قبل فصل عنصر 

  ) .٢٥( المحاسبة المصرى رقم حقوق الملكية طبقا لمعيار

) المستفيد (أحدال تعتبر المشتقات االئتمانية المتضمنة في أداة مديونية أصلية وتسمح لطرف و  )ح(

وثيقة الصلة بأداة  )الضامن(رخ الخاص بأصل قياسي محدد إلى طرف آانر االئتمخطبتحويل 

ر االئتمان المرتبط باألصل خطالمديونية األصلية، وتسمح المشتقات االئتمانية للضامن بتحمل 

  .القياسي دون ملكيته مباشرة

  

  



  )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى 
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 إرجاعلها حق تعطي لحام األداة المالية التي،  Hybrid Instrumentومن أمثلة األداة المالية المركبة   - ٣١أت

 في لتغيراألداة المالية للجهة المصدرة مقابل مبلغ نقدي أو أصول مالية أخرى تختلف على أساس ا

، وما لم تقم الجهة  )puttableأداة مالية (مؤشر السلعة أو حقوق الملكية الذي قد يزداد أو ينخفض 

 من خاللكالتزام مالي بالقيمة العادلة  puttableالـتبويب األداة ب األولىالمصدرة عند االعتراف 

طبقا لفقرة ) أي المبلغ األصلي المجدول(فعليها فصل األداة المشتقة الضمنية الخسائر،  وأاألرباح 

والمبلغ األصلي " ٢٧أت"ن العقد األصلي هو أداة مديونية طبقا للفقرة  من المعيار نظرا أل"١١"

 ، ونظرا الن مبلغ ")أ (٣٠أت"فقرة لاألصلية طبقا ليونية المجدول ال يرتبط بشكل وثيق بأداة المد

 والتى ة هي أداة مشتقة بدون خيارن األداة المشتقة الضمني ينقص فإلسداد األصلي يمكن أن يزداد أوا

  . األساسى تبعاً للمتغيرتتجدول قيمتها 

  

مقابل مبلغ نقدي يساوى حصة  التي يمكن إرجاعها في أي وقت puttableالـ في حالة األداة المالية   - ٣٢أت

مثل وحدات صناديق االستثمار الخاصة المفتوحة أو بعض  (منشأةالل ونسبية لصافي قيمة أص

لمشتقة الضمنية والمحاسبة عن كل ن تأثير فصل األداة ا، فإ)المرتبطة بالوحداتالمنتجات االستثمارية 

 تاريخ الميزانية إذا قام حامل األداة  هو قياس األداة المشتركة بمبلغ االسترداد المستحق فيعنصر

  .بممارسة حقه في إرجاع األداة للجهة المصدرة

  

 ارتباطاً وثيقاً بالخصائص اصة بأداة مشتقة ضمنيةترتبط الخصائص االقتصادية والمخاطر الخ  - ٣٣أت

 بالمحاسبة ةمنشأال  فيهاال تقومالعقد األصلي في األمثلة التالية والتى خاصة بية والمخاطر الاالقتصاد

 : بطريقة منفصلة عن العقد األصليضمنيةعن األداة المشتقة ال

ة التي يكون العنصر األساسي فيها سعر فائدة أو مؤشر سعر فائدة يمكن ضمنياألداة المشتقة ال  )أ(

 أو عقد مغل لفائدةأن يغير قيمة الفائدة التي يتم سدادها أو تحصيلها على عقد مديونية أصلي 

بالعقد األصلي ما لم يتم تسوية األداة المشتركة بطريقة ال يستطيع ط ارتباطاً وثيقاً رتبي تأمين

 أو أن تقوم األداة بصفة أساسية حامل األداة من خاللها استرداد إجمالي استثماره المعترف به

األصلي أو تؤدى إلى معدل كامل العقد  األولى على بمضاعفة سعر العائد قلالمشتقة على األ

 ضعف عائد السوق بالنسبة للعقد بنفس الشروط الواردة في العقد قلاأليساوى على عائد 

  .األصلي

 فائدة على عقد مديونية أو عقد لسعر المتضمن CAP أو األعلىFloorيرتبط الحد األدنى   )ب(

سعر الفائدة في مساو ل ارتباط وثيق بالعقد األصلي بشرط أن يكون الحد األعلى  ذوتأمين

عند إصدار  منه أقلأو سعر الفائدة في السوق  مساو لدنى ويكون الحد األ،تجاوزه  أو يالسوق

والتى )  أساسيةسلعة(العقد وبالمثل ترتبط الشروط واألحكام الواردة في عقد شراء أو بيع أصل 

 للسعر الذي يسدد أو يحصل لألصل ارتباطاً وثيقاً بالعقد إذا كان أدنى اًعلي وحد أاًتحدد حد

  .ال يحققان ربحية في البداية ولم يتم دعمهما  دنىعلى  والحد األالحد األ



  )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى 

٢٦ت.أ – 11  

   
 بالعملة األجنبية التي تقدم سلسلة من مدفوعات الفوائد والمبالغ ترتبط األداة المشتقة الضمنية  )ج(

ارتباطا وثيقا ) سند مزدوج العملة(األصلية بالعملة األجنبية والمتضمنة في أداة مديونية أصلية 

ن معيار المحاسبة د األصلي ألديونية األصلية وال تنفصل هذه األداة المشتقة عن العقبأداة الم

يتطلب إثبات أرباح "  التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةآثار) " ١٣(رقم لمصرى ا

  .والخسائرأ األرباح النقدية ضمن  ذات الطبيعةأو خسائر العمالت األجنبية على البنود

 أداة عقد أو تأمين بالعملة األجنبية في عقد أصلي يمثل عقد  الضمنية المالية المشتقةترتبط األداة  )د(

ارتباطا وثيقا )  السعر بالعملة األجنبيةفيهمثل عقد شراء أو بيع بند غير مالي مقوم (مالية غير 

 أحدبالعقد األصلي بشرط أن تكون غير مدعومة وال تتضمن خيار وتتطلب مدفوعات مقومة ب

  :ت اآلتية العمال

  .عملة التعامل لجزء جوهري من العقد   )١(  

العملة التي من المعتاد أن يقوم بها سعر المنتج أو الخدمة المقتناة أو المقدمة في   )٢(أو

  ).مثل الدوالر األمريكي لمعامالت البترول الخام(المعامالت التجارية العالمية 

 شراء أو بيع بنود غير مالية في بيئة قود االستخدام في عالعملة التي تكون شائعة  )٣(أو

على سبيل المثال عملة مستقرة نسبياً ومتداولة في (اقتصادية تحدث فيها المعاملة 

  ).المعامالت التجارية المحلية والتجارة الخارجية

 اً وثيقاً في بند يضم فوائد فقط أو مبلغ أصلي فقط ارتباطيرتبط خيار السداد المقدم الضمنى  )هـ(

  :عقد األصلي بشرط أن يكون العقد األصليبال

عن فصل حق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية لألداة المالية التي في نتج أولياً   )١ (

  .ذاتها ال تتضمن أداة  مشتقة ضمنية حد 

  .  شروط غير موجودة في عقد المديونية األصليأيةال يتضمن   )٢(و

العقد األصلي إذا كانت األداة ب اً وثيقاًفي عقد إيجار أصلي ارتباط ترتبط األداة المشتقة الضمنية  )و(

   : هىةضمنيالمشتقة ال

ؤشر يرتبط بالتضخم مثل مؤشر مدفوعات اإليجار بالنسبة لمؤشر سعر المستهلك م  )١  (

أن يكون العقد غير مدعوم ويرتبط المؤشر بالتضخم في البيئة االقتصادية بشرط (

  ). منشأةلل

  .  على مبيعات ذات صلةبناءغ إيجارات محتملة مبال  )٢(أو

  .  على أسعار فوائد متغيرةبناءمبالغ إيجارات محتملة   )٣(أو

 اً وثيقاً أصلي ارتباطتأمينترتبط السمة الرابطة للوحدة المتضمنة أداة مالية أصلية أو عقد   )ز(

 الوحدة الحالية ةدة تقاس بقيمباألداة األصلية أو العقد األصلي إذا كانت المدفوعات المقومة للوح

 مصطلح تعاقدي  والسمة الرابطة للوحدة هى ،الصندوقالتي تعكس القيم العادلة ألصول 

  .يتطلب مدفوعات مقومة بوحدات صندوق استثمار داخلي أو خارجي
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٢٦ت.أ – 12  

   
المشتقة  األصلي إذا كانت األداة التأمين بعقد اً وثيقاً ارتباطالتأمينترتبط األداة المشتقة في عقد   )ح(

 غير قادرة منشأةال األصلي يعتمدان على بعضهما البعض بدرجة تجعل التأمين وعقد ضمنيةال

  ).خذ العقد األصلي في االعتبارأي بدون أ( المشتقة بصورة مستقلة على قياس األداة

  

  ) من المعيار" ٤٢"الى " ١٤" من فقراتال(من الدفاتر و االستبعاداالعتراف 
  ) من المعيار"١٤"قره ف (األولىاالعتراف 

 بجميع حقوقها والتزاماتها التعاقدية منشأةال من المعيار تعترف "١٤"الوارد في فقره  نتيجة للمبدأ  - ٣٤أت

ت التي تمنع المحاسبة بموجب المشتقات في الميزانية كأصول والتزامات على التوالي فيما عدا المشتقا

األصل المالى ال يؤهل وإذا كان التنازل عن ) "٤٩ أت "ة فقرراجع(عن األصول كمبيعات عن التنازل 

 راجع(إليه باالعتراف باألصل المتنازل عنه كأصل  من الدفاتر ال يقوم الطرف المتنازل الستبعاده

  ." )  ٥٠ أت "ةفقر

  

  . من المعيار"١٤ "فيما يلي أمثلة عن تطبيق هذا المبدأ الوارد في فقره  - ٣٥أت

لمدينة والدائنة غير المشروطة كأصول أو التزامات عندما تصبح يتم االعتراف باألرصدة ا  )أ(

 في العقد وبالتالي يكون لها حق قانوني في الحصول على نقدية أو عليها التزام اُ طرفمنشأةال

  . قانوني لسداد مبالغ نقدية

ها بشكل عام ال يتم االعتراف باألصول التي يتم الحصول عليها وااللتزامات التي يتم تكبد  )ب(

 باألداء قل األطراف على األأحدنتيجة ارتباط مؤكد لشراء أو بيع بضاعة أو خدمات حتى يقوم 

 التي تتلقي طلبات مؤكدة ال تعترف بشكل عام باألصل منشأةالفإن طبقا للعقد، على سبيل المثال 

  بهاف االعترجلفي وقت االرتباط ولكنها تؤ)  التي تصدر الطلب ال تعترف بااللتزاممنشأةالو(

حتى يتم شحن البضاعة أو تقديم الخدمات المطلوبة ، وإذا كان االرتباط المؤكد لبيع أو شراء 

من المعيار ، يتم " ٧"الى " ٥" من بنود غير مالية يقع ضمن نطاق هذا المعيار طبقا للفقرات

  .)  أدناه)ج(راجع (االعتراف بصافي قيمته العادلة كأصل أو التزام في تاريخ االرتباط 

تباط مؤكد غير معترف به كبند مغطً في تغطية قيمة عادلة ، باإلضافة إلي ذلك إذا تم تبويب ار

ر المغطي يتم االعتراف به كأصل أو التزام خط القيمة العادلة يعزى للن أي تغير في صافيفإ

  ) .من المعيار" ٩٤"، " ٩٣"فقرات ال راجع(بعد بداية التغطية 

   الفقراتاجعر(الذي يقع ضمن نطاق هذا المعيار جل آليتم االعتراف بالعقد ا  )ج(

التسوية وقوع كأصل أو التزام في تاريخ االرتباط وليس في تاريخ ) من المعيار" ٧"الى " ٢"من 

كون القيمة العادلة للحقوق وااللتزامات ل غالباً ما تآج في عقد اً طرفمنشأةالوعندما تصبح 

جل هي صفر وإذا لم تكن القيمة العادلة للحقوق آلدلة للعقد امتساوية وبالتالي فصافي القيمة العا

  .  ،  يتم االعتراف بالعقد كأصل أو التزاماًوااللتزامات تساوى صفر
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الى " ٢" من فقراتال راجع(يتم االعتراف بعقود الخيارات التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار   )د(

 في اً حامل األداة أو المكتتب فيها طرفكأصول أو التزامات عندما يصبح) من هذا المعيار" ٧"

  . العقد

 أو التزامات أصوالًبغض النظر عن درجة احتماليتها ال تعتبر المعامالت المستقبلية المخططة   )هـ(

  . بعد  في العقداً لم تصبح طرفمنشأةالن أل
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  ) من المعيار" ٣٧"الى " ١٥"من فقرات ال ( من الدفاتر األصل المالياستبعاد
  .االستبعاد األصل المالي وما حدود هذا استبعاد يتم متىتقييم  أسلوب  التاليالعرضيوضح   - ٣٦أت

   ) . من المعيار"١٥"فقره ( – ) ذات غرض خاصمنشأة أيةبما في ذلك (جمع كل الشركات التابعة 

  

جموعة من أو م( كله التالية تطبق على جزء من األصل أم األصل  من الدفاتر االستبعاد هل مبادئ حدد

  ).من المعيار " ١٦ "فقره) ( األصول المتشابهة 
                                 

 الحق في التدفقات النقدية من ىل انقضه

  ) من المعيار")أ(١٧"فقره  (؟األصل

  

  نعم

  األصليستبعد

  من الدفاتر 

 ال        

فقات  بتحويل حقوقها في الحصول على تدمنشأةالهل قامت 

  ) من المعيار")أ(١٨"فقره  (؟نقدية من األصل

 ال                         

نقدية من األصل الذي التدفقات ال لسداد اً التزاممنشأةالهل تحملت 

" )ب(١٨"فقره (  من المعيار ؟"٩١ "هيفي بالشروط الواردة في فقر

  ) من المعيار

  

  ال

  باألصليستمر االعتراف 

          

  نعم                  

 بتحويل كل المخاطر والمنافع بشكل منشأةالهل قامت 

  جوهري؟

  

  نعم

   األصل من الدفاتريستبعد

  ال                            

 باالحتفاظ بكل المخاطر والمنافع منشأةالهل قامت 

  )  من المعيار")ب( ٢٠"فقره (بشكل جوهري ؟  

  

  نعم

يستمر االعتراف 

  باألصل

    ال                  

  ؟ بالسيطرة على األصل منشأةالهل احتفظت 

  ) من المعيار")ج(٢٠ "فقره(

  

  ال

 األصل من يستبعد

  الدفاتر

  نعم                   

  . في األصل منشأةال مشاركة ه       يستمر االعتراف باألصل إلي المدى الذي تستمر عند

  

 بحقوقها التعاقدية للحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي منشأةلاتحتفظ الترتيبات التي بموجبها 
 من ")ب(١٨ "فقره( أو أكثر من المستفيدين حدالسداد تدفقات نقدية لومع تحمل االلتزام التعاقدي 

  ).المعيار
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 للحصول على بحقوقها التعاقدية منشأةالعندما تحتفظ  ( ")ب(١٨"يحدث الموقف المحدد في فقره   - ٣٧أت

 أو أكثر من أحدتدفقات نقدية من األصل المالي مع تحمل االلتزام التعاقدي لسداد تدفقات نقدية لو

 وتصدرذات غرض خاص أو شركة إدارة أموال  منشأةال، على سبيل المثال إذا كانت ) المستفيدين

وفي  ،  المالية األصلية التي تمتلكها وتقدم خدمة لهذه األصولمالية في األصول ال حقوقاًللمستثمرين

      "١٩"فقرات   إذ تم استيفاء الشروط الواردة في من الدفاترلالستبعادهذه الحالة تتأهل األصول المالية 

   ."٢٠" و

  

قد  أو  ألصل الماليالمنشئة لهي الجهة المثال  على سبيل منشأةال ، قد تكون "١٩"عند تطبيق الفقرة   - ٣٨أت

 بسداد خاص مجمعة قامت باقتناء األصل المالي وتقوم  ذات غرضمنشأةتكون مجموعة تتضمن 

    .تدفقات نقدية للغير من المستثمرين من غير ذوي العالقة

    
  ). من المعيار"٢٠"فقره ( الملكية منافعتقييم تحويل مخاطر و

  
  : الملكيةمنافع مخاطر و جميع بتحويلمنشأةال متى تقوم أمثلة عن  - ٣٩أت

  .ل الماليالبيع غير المشروط لألص  )أ(

  .ه بالقيمة العادلة وقت إعادة الشراء األصل المالي مع خيار إعادة شرائبيع  )ب(

بدون أرباح هو الخيار الذي من الخيار (بيع األصل المالي مع خيار البيع والشراء بدون أرباح   )ج(

  . )منهغير المحتمل تحقيق ربحية 

  

  : الملكيةافعمن بجميع مخاطر ومنشأةال متى تحتفظأمثلة عن   - ٤٠أت

 أو سعر البيع مضافاً عليه اًمعاملة البيع أو إعادة الشراء عندما يكون سعر إعادة الشراء ثابت  )أ (

  .عائد المقرض

  . ماليةأوراق إقراضعقد   )ب(و

التعرض لمخاطر السوق مرة يحول الذي  Return SWAP بيع األصل المالي مع إجمالي  )ج(و

  .منشأةال  الىأخرى

الخيار الذي ينطوي ( أو الشراء الذي ينطوي على أرباح كبيرة عصل المالي مع خيار البيبيع األ  )د(و

  ).جله دون تحقيق ربحيةأينتهى الذي من غير المحتمل أن على أرباح هو الخيار 

 إليه عن الخسائر االئتمانية  تعويض المتنازلمنشأةالتضمن فيها بيع مديونيات قصيرة األجل  )هـ(و

  .االمحتمل حدوثه

  

جوهريه الخاصة نافع الملكية النتيجة للتحويل قد قامت بتحويل جميع مخاطر وم أنه منشأةال  رأتإذا  - ٤١أت

 فترة مستقبلية ما لم أيةال تعترف باألصل المحول مرة أخرى في فى هذه الحالة باألصل المحول 

  .األصل المحول في صفقة جديدةتستحوذ على 
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   المالى على األصلتقييم تحويل السيطرة

 قد احتفظت بالسيطرة على األصل المحول إذا كان لدى المحول إليه القدرة على بيع منشأةالال تكون   - ٤٢أت

 عندئذ  ، أما إذا كان المحول إليه ليس لديه القدرة العملية على بيع األصل المحول،األصل المحول

حول إليه القدرة العملية على بيع  ويكون للم . قد احتفظت بالسيطرة على األصل المحولمنشأةالتكون 

لطرف المحول إليه ل  حيث يكونةتم تداوله في سوق نشطياألصل المحول إذا كان األصل المحول 

 ، على سبيل منشأةلل إرجاع األصل  الى السوق إذا احتاجالقدرة على إعادة شراء األصل المحول من

صل محول إذا كان األصل المحول يخضع لخيار  يكون للمحول إليه القدرة العملية علي بيع أقدالمثال 

ع المحول إليه علي الفور الحصول علي األصل المحول في ي ولكن يستطشرائهإعادة ب منشأةلليسمح 

السوق عند ممارسة الخيار وال يكون للمحول إليه قدرة عملية على بيع األصل المحول إذا احتفظت 

 على الفور الحصول علي األصل المحول في السوق إذا  بهذا الخيار ولم يستطع المحول إليهمنشأةال

  . بممارسة الخيارمنشأةالقامت 
  

لقدرة العملية لبيع األصل المحول فقط إذا استطاع بيع األصل المحول كلية ايكون لدى المحول إليه   - ٤٣أت

 علي قيود إضافية أية دون فرض ديةاأح بصفة دراً على ممارسة ذلكالطرف غير ذى عالقة وكان ق

 هو قدرة المحول إليه الفعلية وليس الحقوق التعاقدية التي تتعلق بماذا عملىالتحويل وبالتالي فالطرح ال

  : وعلى وجه الخصوص،ول أو القيود التعاقدية الموجودة يفعل تجاه األصل المح

ق كن هناك سول ال يكون له تأثير فعلي إذا لم توجود حق تعاقدي للتصرف في األصل المحو  )أ (

  .لألصل المحول

القدرة علي التصرف في األصل المحول ليس لها أي تأثير عملي في حالة عدم ممارسة هذا   )ب(و

  :الحق بحرية ولهذا السبب

يجب أن تكون قدرة المحول إليه علي التصرف في األصل المحول مستقلة عن   )١ (

  . )أحددية من جانب واا يجب أن تكون قدرة أحأنهأي (اآلخرين  تصرفات

 على التصرف في األصل المحول دون الحاجة إلي اًيجب أن يكون المحول إليه قادر  )٢(و

علي سبيل المثال شروط تتعلق بكيفية خدمة (عملية التحويل لإلحاق شروط مقيدة 

األصل الذي يمثل القروض أو وجود خيار يمنح المتنازل إليه حق إعادة شراء 

  ).األصل
  

المحول ال يعني في حد ذاته احتفاظ المحول بالسيطرة على إليه ببيع األصل  تنازلعدم احتمال قيام الم  - ٤٤أت

ل إليه من بيع األصل المحول عندئذ المتنازيقيد  إذا كان خيار أو ضمان البيع أنهاألصل المحول ، إال 

ن  علي سبيل المثال إذا كان خيار أو ضما .يكون المتنازل قد احتفظ بالسيطرة على األصل المحول

ن المتنازل إليه لن يستطيع بيع  بيع األصل المحول ألفىيد المتنازل إليه ق ينهإالبيع يمثل قيمة كبيرة ف

 أو شروط أخرى مقيدة وبدالً من ذلك يقوم المحول هملياً للغير دون إلحاق خيار مشاباألصل المحول ع

 وفي هذه ،  أو الضمانإليه باالحتفاظ باألصل المحول حتى يحصل علي مبالغ بموجب خيار البيع

  .األحوال ، يكون المتنازل قد احتفظ بالسيطرة علي األصل المحول
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   من الدفاترلالستبعادالتحويالت المؤهلة 

 كتعويض عن خدمة هذه األصول المحولة بجزء من مدفوعات الفوائد علي األصول منشأةالقد تحتفظ   - ٤٥أت

قد الخدمة تحويل ع أو إنهاء عند منشأةال تتنازل عنه ويتم توزيع هذا الجزء من مدفوعات الفوائد الذي

أما الجزء الخاص بمدفوعات الفوائد الذي ال تتنازل عنه  ، لخدمةبا متعلقعلي األصل أو االلتزام ال

 علي سبيل المثال إذا لم تقم interest – only strip receivable  فيتمثل في فائدة مدينةمنشأةال

 امش الفائدة يتمثل في فائدة مدينةن هد الخدمة فإ عقأو تحويل إنهاء دفائدة عن أية بالتنازل عن منشأةال

interest – only strip receivable لألصول ن القيم العادلة فإ"٢٧" وألغراض تطبيق الفقرة 

 تستخدم لتوزيع القيمة الدفترية للرصيد interest-only strip receivableنة الخدمية والفائدة المدي

 هناك أتعاب وإذا لم تكن  ،االعتراف بهالذى يستمر  من األصل والجزء المستبعدن بين الجزء المدي

 عندئذ  ، عن تقديم الخدمةمنشأةالة لتعويض عخدمة محددة أو أتعاب يتم الحصول عليها وتكون متوق

  .يتم االعتراف بااللتزام بأداء الخدمة بالقيمة العادلة

  

تقوم " ٢٧ " ألغراض تطبيق فقرةالمستبعدة للجزء المستمر االعتراف به والجزء تقدير القيم العادلعند   - ٤٦أت

من المعيار والفقرات من " ٤٩" و"٤٨" بتطبيق متطلبات قياس القيمة العادلة الواردة في فقرات منشأةال

  . من المعيار"٢٨"من الملحق باإلضافة إلي الفقرة " ٨٢أت"الى " ٦٩أت"

  

   من الدفاترستبعادالتحويالت غير المؤهلة لال

 مقابل منشأةال إذا كان الضمان المقدم من ،  من المعيار"٢٩" للمبدأ الموضح في فقره اًفيما يلي تطبيق  - ٤٧أت

 بسبب احتفاظ  من الدفاتراالستبعادخسائر عدم السداد علي األصل المحول يمنع األصل المحول من 

 يستمر االعتراف باألصل المحول كلية ويتم  ، ملكية األصل المحولمنافع بجميع مخاطر ومنشأةال

  .االعتراف بالمبلغ المحصل كالتزام

  

  األصل المحول في التدخل استمرار

 من "٣٠"طبقا للفقرة صل المحول وااللتزام المرتبط به  بقياس األمنشأةال قيام فيما يلي أمثلة عن كيفية  - ٤٨أت

  .المعيار

  
  جميع األصول
 كتعويض عن خسائر عدم السداد علي األصل المحول يمنع منشأةالمن إذا كان الضمان المقدم   )أ(

 في حدود المشاركة المستمرة في األصل المحول ،  من الدفاتراالستبعاداألصل المحول من 

  :عندئذ يتم قياس األصل المحول في تاريخ التحويل كما يلي 

  . القيمة الدفترية لألصل  )١(

 سداده منشأةالمطلوب من الحصول عليه عند التنازل وتم الللمقابل الذى أقصي مبلغ   )٢(

  .أقلأيهما  ، )مبلغ الضمان(
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  لة للضمان داللتزام المرتبط بذلك بقيمة الضمان باإلضافة إلي القيمة العا األولى لقياسالويتم 

  فيوبعد ذلك يتم االعتراف بالقيمة العادلة للضمان) مانعاده ما يكون المقابل المحصل عن الض(

 ويتم ))١١( المحاسبة المصرى رقم راجع معيار( الزمنية مدةوالخسائر بالتناسب مع الأرباح األ

  . قيمتهاالضمحالل فىتخفيض القيمة الدفترية لألصل بالخسائر الناشئة عن 

  
  األصول المقومة بالتكلفة المستهلكة

 يمنع األصل نشأةمال أو حق شراء لدى منشأةالإذا كان االلتزام بخيار بيع محرر بواسطة   )ب(

 تقوم بقياس هذا األصل بالتكلفة المستهلكة منشأةال وكانت  من الدفاتراالستبعادالمحول من 

ستهالك أي بابعد تسويته ) أي المقابل المحصل(عندئذ يتم قياس االلتزام المرتبط بذلك بالتكلفة 

 علي سبيل المثال ، رفرق بين هذه التكلفة والتكلفة المستهلكة لألصل المحول في تاريخ الخيا

 والمقابل المحصل هو ٩٨نفترض أن التكلفة المستهلكة والقيمة الدفترية في تاريخ التحويل هي 

 وتكون القيمة ١٠٠ فستكون التكلفة المستهلكة لألصل في تاريخ ممارسة الخيار هي ٩٥

 ١٠٠ ومبلغ ٩٥غ  ويتم االعتراف بالفرق بين مبل٩٥ لاللتزام المرتبط بذلك هي األوليةالدفترية 

ة وإذا تم ممارسة الخيار فأي فرق بين ليوالخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعأألرباح افي 

القيمة الدفترية لاللتزام المرتبط بذلك وسعر ممارسة الخيار يتم االعتراف بها في األرباح 

  .والخسائر أ

  

  األصول المقومة بالقيمة العادلة
وتقوم  من الدفاتر  األصل المحولاستبعاد يمنع منشأةال تحتفظ به  الذىخيار الشراءإذا كان حق   )ج(

 بقياس األصل المحول بالقيمة العادلة ، يستمر قياس األصل بالقيمة العادلة ويقاس منشأةال

  :م المرتبط بذلك على النحو التاليااللتزا

  .ا كان الخيار له ربحية للخيار إذالقيمة الزمنيةبقيمة سعر ممارسة الخيار ناقصاً منها   )١  (

 للخيار إذا كان الخيار غير القيمة الزمنيةالقيمة العادلة لألصل المحول ناقصاً منها   )٢(أو

  .مربح

  

ية لألصل وااللتزام القيمة الدفتريكون صافى  أن على هذا النحووتضمن تسوية قياس االلتزام المرتبط 

 علي سبيل المثال ، إذا كانت القيمة العادلة لألصل  القيمة العادلة لحق خيار الشراء ،المرتبط به هو

الدفترية القيمة  تكون ٥للخيار هي  الزمنيةقيمة ال و٩٥ وسعر ممارسة الخيار هي ٨٠األساسي هي 

  ) .أي القيمة العادلة (٨٠هيالمحول والقيمة الدفترية لألصل ) ٥ – ٨٠ (٧٥لتزام المرتبط به هي لال

 وتقوم  من الدفاتر األصل المحولاستبعاد يمنع منشأةالتوب بواسطة  المكإذا كان خيار البيع  )د(

 بقياس األصل المحول بالقيمة العادلة ، عندئذ يقاس االلتزام المرتبط بذلك بسعر ممارسة منشأةال

للخيار ويقتصر قياس األصل بالقيمة العادلة على القيمة العادلة  القيمة الزمنيةالخيار مضافا إليه 

 ليس لديها حق في زيادة القيمة العادلة منشأةالن  نظراً ألأقلسة الخيار أيهما أو سعر ممار
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القيمة الدفترية لألصل صافى  ويضمن هذا أن .لألصل المحول بما يتجاوز سعر ممارسة الخيار

 علي سبيل المثال ، obligationوااللتزام المرتبط به هي القيمة العادلة الستخدام خيار البيع 

 وقيمة ١٠٠ و سعر ممارسة الخيار هو ١٢٠لقيمة العادلة لألصل األساسي هي إذا كانت ا

والقيمة ) ٥ + ١٠٠ (١٠٥هي المرتبط باألصل القيمة الدفترية لاللتزام تكون  ٥ هي الزمنية

  ).في هذه الحالة سعر ممارسة الخيار (١٠٠الدفترية لألصل هي 

 خيار شراء مشترى وخيار بيع  هي صورةcollarة حمايى أنواع استراتيجيات الحدإإذا كانت   )هـ(

 بقياس األصل بالقيمة منشأةال وتقوم  من الدفاتراالستبعاد وتمنع األصل المحول من مكتوب

  :ا تستمر في قياسه بالقيمة العادلة ويقاس االلتزام المرتبط به علي النحو التالي أنهالعادلة ، ف

 الزمنية قيمةاللعادلة لخيار البيع ناقصاً منها اجموع سعر ممارسة خيار الشراء والقيمة م  )١  (

   .اًلخيار الشراء ، إذا كان خيار الشراء مربح

  لخيارالقيمة الزمنيةمجموع القيمة العادلة لألصل والقيمة العادلة لخيار البيع ناقصاً   )٢(أو  

بط  وتضمن تسوية االلتزام المرتائهإنه خيار الشراء غير مربح عند  إذا كان،الشراء

 وااللتزام المرتبط به هي القيمة العادلة  صافى القيمة الدفترية لألصلباألصل أن

 ، علي سبيل المثال ، افترض قيام منشأةالبة بواسطة وللخيارات المحتفظ بها والمكت

في نفس الوقت " خيار شراء "  بالقيمة العادلة مع شراء اً بتحويل أصل مالي مقوممنشأةال

 ، ٨٠ بسعر ممارسة يبلغ  مكتوب في خيار بيع مع الدخول١٢٠بسعر ممارسة يبلغ 

 الزمنية قيمةالل ويحوت في تاريخ ال١٠٠وافترض أيضا أن القيمة العادلة لألصل تبلغ 

الي ، في هذه الحالة علي التو خمسه –) ٥( فقط ، أحد و–) ١(لخيار البيع والشراء تبلغ 

  ٩٦وااللتزام البالغ ) دلة لألصلالقيمة العا (١٠٠ باألصل البالغ منشأةالتعترف 

وهي القيمة  ) ٤( ، وهذا يعطي لألصل قيمة بالصافي بمبلغ ])٥ -) ١ + ١٠٠([

  .منشأةالبة بواسطة والعادلة للخيارات المحتفظ بها والمكت

  

  جميع التحويالت

حقوق أو ال تتم المحاسبة عن ال  من الدفاترلالستبعادفي حدود عدم تأهل تحويل األصل المالي   - ٤٩أت

والمرتبطة بالتحويل بطريقة ) الطرف المتنازل(االلتزامات التعاقدية المرتبطة الخاصة بالمحول 

 من األصل أو االلتزام الناشئ عن وأىمنفصلة كمشتقات إذا كان االعتراف بكل من األداة المشتقة 

 المثال ، قد يمنع حق التحويل قد ينتج عنه االعتراف بنفس الحقوق أو االلتزامات مرتين ، علي سبيل

الخيار الذي يحتفظ به الطرف المحول المحاسبة عن عملية تحويل األصل المالي كبيع ، وفي هذه 

  .الحالة ال يتم االعتراف بخيار الشراء بشكل مستقل كأصل مشتق
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عتراف  ، ال يقوم المحول إليه باال من الدفاترلالستبعاد األصل المالي حدود عدم تأهل تحويلفى   - ٥٠أت

 من  النقدية أو أي مقابل أخر مسدد باستبعادباألصل المحول كأصل خاص به ويقوم المحول إليه 

كل من ) الطرف المتنازل(وإذا كان للمحول ) الطرف المتنازل( ويعترف بالمديونية من المحول الدفاتر

علي سبيل (غ ثابتكل مقابل مبلك السيطرة علي األصل المحول على الحق وااللتزام إلعادة الحصول

عندئذ يجوز للمحول إليه أن يحاسب عن رصيده المدين ) المثال مبلغ يحدد وفقا لعقد إعادة شراء

  ) .مديونية(كقرض أو رصيد مدين ) مديونيته(

  

  ةــأمثل

  : من الدفاتر بهذا المعياراالستبعاد التالية تطبيق مبادئ توضح األمثلة  - ٥١أت

إذا تم بيع األصل المالي وفقا لعقد يتضمن إعادة  : األوراق الماليةعقود إعادة الشراء وإقراض   )أ(

شرائه بسعر ثابت أو بسعر بيع مضافاً إليه عائد المقرض أو إذا تم إقراضه طبقا لعقد يتضمن 

 المحول يحتفظ بجميع المخاطر ألن من الدفاتر استبعاده عندئذ ال يتم ، منهإعادته للمحول

 بطريقة جوهرية وإذا ما حصل المحول إليه علي حق بيع أو رهن المرتبطة باألصلوالمنافع 

بإعادة تبويب األصل في ميزانيته ، علي سبيل المثال ) الطرف المتنازل( يقوم المحول ،األصل 

  . repurchase receivableإلعادة الشراء  مديونية، كأصل تم إقراضه أو 

إذا تم بيع األصل المالي  : نفس األصول تقريباً –عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية   )ب(

يتضمن إعادة شرائه بسعر ثابت أو بسعر بيع مضافا إليه عائد المقرض ، أو إذا تم وفقا لعقد 

من األصل  يستبعد ال  منهأو إقراض األصل طبقا لعقد يتضمن إعادته للطرف المحول اقتراض

  . الملكية بشكل جوهريفعمنا يحتفظ بجميع مخاطر و منهن المحولألالدفاتر 

إذا كان عقد إعادة الشراء  :  حق االستبدال–عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية   )ج(

لة م لسعر البيع باإلضافة إلي عائد المقرض أو معاعر إعادة شراء ثابت أو بسعر مساوبس

هة ذات القيمة استبدال األصول المشابأوراق مالية مشابهة تعطى للمحول اليه حق إقراض 

األصل المباع أو  استبعاد في تاريخ إعادة الشراء ، عندئذ ال يتم ةالعادلة المعادلة بأصول محول

 لمعاملة إقراض األوراق المالية أو إعادة الشراء نظراً  الحتفاظ طبقاًمن الدفاتر المقرض 

  . الملكية بصورة جوهريةمنافع لجميع مخاطر و منهالمحول

 ببيع أصل مالي واحتفظت فقط بحق منشأةالإذا قامت  :  الشراء بالقيمة العادلةىحق الشفعة ف  )د(

 إعادة شراء األصل المحول بالقيمة العادلة إذا قام المحول إليه بعد ذلك ببيعه ، تقوم في الشفعة

  المتعلقة بالملكية قامت بتحويل جميع المخاطر والمنافعانه أل من الدفاتر األصلاستبعادب منشأةال

  .بصورة كبيرة

يشار بعملية إعادة شراء  : wash sale transaction أحدمعاملة البيع والشراء في آن و  )هـ(

 ستبعاداال  اوال تمنع عملية إعادة الشراء هذ  Wash sale  بالـعد بيعه مباشرةباألصل المالي 

 إذا تم إبرام عقد نهأ ، إال هذا ستبعاد اال بشرط أن تفي المعاملة األصلية بمتطلباتمن الدفاتر
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لبيع أصل مالي في نفس الوقت مع عقد إلعادة شراء نفس األصل المالي بسعر ثابت أو بسعر 

  .  من الدفاتراألصل يستبعدبيع مضافا إليه عائد المقرض ، عندئذ ال 

في حالة إمكانية استرجاع األصل المالي بواسطة  : خيارات البيع والشراء ذات األرباح العالية  )و(

 ستبعادهذه لال عملية التحويل هلن يكون في خيار االسترجاع ربح كبير ، ال تؤ وأالمحول منه

 الملكية بصورة جوهرية ، وبالمثل في بمخاطر ومنافع  منه الحتفاظ المحولظراًمن الدفاتر ن

 ربح وى علىط يناإلرجاعحالة إمكانية إرجاع األصل المالي بواسطة المحول إليه وكان خيار 

جميع  ب منه نظراً الحتفاظ المحول من الدفاترستبعادال ، عندئذ ال تؤهل عملية التحويل لكبير

  . الملكيةنافعمخاطر وم

 األصل المالي المحول الذي  من الدفاتريستبعد : خيارات البيع وخيارات الشراء غير المربحة  )ز(

راء غير مربح محتفظ يخضع فقط لخيار بيع غير مربح محتفظ به لدى المحول إليه أو خيار ش

الملكية بصورة منه بتحويل جميع مخاطر ومنافع  ، وذلك لقيام المحول  منهبه لدى المحول

  .جوهرية

ال ينطوي علي (األصول التى يمكن الحصول عليها علي الفور التي تخضع لخيار شراء محايد  )ح(
ل عليه علي الفور أصل يمكن الحصو بخيار شراء علي منشأةإذا احتفظت  : )أرباح أو خسائر

  :ألن لمنشأةمن الدفاتر األصل  استبعادعندئذ يتم  ،  وكان الخيار محايدي السوقف

   المرتبطة بالملكية بصورة جوهرية ، ظ ولم تحول جميع المخاطر والمنافعلم تحتف  )١(

 ممكن الحصول عليهالغير من  األصل  إذا كانأنهطرة علي األصل ، إال  بالسيلم تحتفظ  )٢(

مبلغ األصل الذي يخضع  في حدود  من الدفاترستبعاد الفور من السوق ، يمنع االعلي

  . بالسيطرة علي األصلمنشأةاللخيار الشراء نظرا الحتفاظ 

ب من و مكت محايداألصل غير الممكن الحصول عليه علي الفور الذي يخضع لخيار بيع  )ط(
 الفور من السوق لىع عليهالحصول أصل مالي غير ممكن  بتحويل منشأةالإذا قامت : منشأةال

 ال تكون قد احتفظت أو منشأةالغير مربح ، عندئذ فان مكتوب  خيار بيع  بالدخول فىوقامت

 منشأةالب ، وتحتفظ و الملكية بصورة كبيرة بسبب خيار البيع المكتنافعحولت جميع مخاطر وم

نع المحول إليه من بيع األصل بالسيطرة علي األصل إذا كان خيار البيع ذا قيمة كبيرة تكفي لم

  منهفي حدود استمرارية مشاركة المحولمن الدفاتر  األصل استبعاد، وفي هذه الحالة يستمر 

 بتحويل السيطرة علي األصل إذا كان خيار منشأةالوتقوم ) "٤٤أت " فقرهراجع(في األصل 

 األصل من يستبعدالحالة البيع غير ذى قيمة كافية تمنع المحول إليه من بيع األصل ، وفي هذه 

  . الدفاتر

 من يستبعد : جلآاألصول التي تخضع لخيار بيع أو شراء بالقيمة العادلة أو عقد إعادة شراء   )ى(

 جل له سعرآبيع أو شراء أو عقد إعادة شراء  الذي يخضع فقط لخيار  المحول األصلالدفاتر

  يتمنهإحيث المالي قي وقت الشراء  للقيمة العادلة لألصل إعادة شراء أو ممارسة خيار مساو

  . الملكية بصورة جوهريةنافعتحويل جميع مخاطر وم
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بتقييم تحويل األصل المالي الذي يخضع  منشأةالتقوم  : خيارات الشراء أو البيع المسددة نقداً  )ك(

 جل يسدد نقدا لتحديد هل قامت باالحتفاظ أم بنقلآلخيار بيع أو شراء أو عقد أو إعادة شراء 

 ملكية األصل و منافع بجميع مخاطر منشأةالاألصل ، وإذا لم تحتفظ منافع جميع مخاطر و

 أم  األصل المحولىحتفظت بالسيطرة علالمالي المحول بصورة جوهرية ، عندئذ تحدد هل ا

جل في حد ذاته قيام السداد النقدي لخيار البيع أو الشراء أو عقد إعادة الشراء اآلال يعنى و .ال

   .) بعاليه)ط( ، )ح( ، )ز(فقرات الو" ٤٤أت" فقرة اجعر( بتحويل السيطرة علي األصل أةمنشال

 الحق منشأةلل (Call)إعادة شراء  شرط استبعاد الحسابات خيار يتيح: شرط استبعاد الحسابات   )ل(

في إعادة المطالبة باألصول المحولة التي تخضع لبعض القيود ، وبشرط إال ينتج عن مثل هذا 

 ستبعادال يمنع اأنهالملكية ، فنافع جميع مخاطر وم ما باالحتفاظ أو بتحويل إمنشأةالخيار قيام ال

بافتراض أن المتنازل إليه ال يستطيع (فقط في حدود المبلغ الخاضع إلعادة الشراء فاتر دمن ال

ول ، علي سبيل المثال إذا كانت القيمة الدفترية والمتحصالت من تحويل األص) بيع األصول

قيمة يمكن استرجاع أي قرض فردى إال أن إجمالي و ١٠٠٠٠٠الخاصة بالقروض تبلغ 

 ٩٠٠٠٠ا قيمته مفإن  ، عندئذ ١٠٠٠٠ها ال يمكن أن تتجاوز القروض التي يمكن إعادة شراؤ

  . استبعادهمن القرض يمكن 

التي قد تكون  منشأةاليمكن أن تحتفظ  : clean up callsخيارات الشراء بدون قيود وتحفظات   )م(

المحولة  والتى تقوم بخدمة األصول المحولة بخيار شراء دون قيود لشراء األصول ٍا منهمحول

 معين عنده تصبح تكاليف خدمة هذه القائمة عند مستو  مبلغ األصولينخفضالمتبقية عندما 

 احتفاظ أو ال ينتج عن خيار الشراء هذاأ الخدمة ، وبشرط نافعاألصول محملة بأعباء بالنسبة لم

 المحول إليه بيع األصول ، فان هذا الخيار يمنع ة استطاع الملكية وعدمنافعتحويل لمخاطر وم

   . فقط في حدود مبلغ األصول الخاضعة لخيار الشراء  من الدفاترستبعاداال

للمحول إليه دعم  منشأةاليجوز أن تقدم  :  المحتفظ بها وضمانات االئتمان المعاونةالفوائد  )ن(

 منشأةالتجميع بعض أو كل الفوائد المحتفظ بها في األصل المحول ، وكبديل يجوز أن تقدم ب

ن غير محدود أو محدود بمبلغ للمحول إليه دعم ائتماني في صورة ضمان ائتماني قد يكو

 المحول ، األصلملكية نافع  بشكل جوهري بجميع مخاطر وممنشأةال وإذا احتفظت .معين

 ببعض وليس جميع المخاطر منشأةال، وإذا احتفظت من الدفاتر  كلية  األصلاستبعاديستمر 

نقدية ال في حدود مبلغ  من الدفاترستبعاداال المرتبطة بالملكية واحتفظت بالسيطرة يمنع نافعوالم

  . سدادهامنشأةال من أو األصول األخرى المطلوب

 إلي محول مالياً ع أصالًي أن تبمنشأةلليجوز  : total return swapsإجمالي مبادالت العائد   )س(

ن مإليه وإبرام مبادلة عائد إجمالية مع المحول إليه بموجبها يتم تحويل جميع التدفقات النقدية 

 منشأةالأو متغير وتقوم  مقابل مبلغ ثابت منشأةالمدفوعات الفوائد من األصل األساسي إلي 

 األساسي وفي هذه الحالة يحظر في القيمة العادلة لألصلتخفيضات  زيادات أو أيةبتحمل 

  .من الدفاتر   كلهلاألص استبعاد
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للمحول إليه بسعر فائدة ثابت  أصل مالى  بتحويلمنشأةاليجوز أن تقوم : مبادالت سعر الفائدة   )ع(

وتبرم مبادلة سعر فائدة مع المحول إليه للحصول هلي سعر فائدة ثابت وتسدد سعر فائدة متغير 

اضي يساوى أصل مبالغ األصل المالي المحول وال تمنع مبادلة سعر الفائدة  علي مبلغ افتربناء

بشرط أن تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي  من الدفاتر األصل المحول استبعاد

  .المدفوعات التي تتم علي األصل المحول

 بفائدة ثابتة مالياً ه أصالً للمحول إليتنقل أن منشأة أليةيجوز  : مبادالت استهالك سعر الفائدة  )ف(

يتم سداده مع الوقت وإبرام مبادلة استهالك سعر الفائدة مع المحول إليه للحصول علي سعر 

 علي مبلغ افتراضي وإذا ما تم استهالك القيمة بناءفائدة ثابت وسداد سعر فائدة متغير 

ن  في أي تاريخ ، فإل المحول القائماالفتراضية للمبادلة بحيث تتساوى مع أصل مبلغ األص

وفى هذه الحالة إما أن   بمخاطر السداد المعجل منشأةالعنها بصفة عامة احتفاظ  نتج يالمبادلة

أو تستمر في االعتراف باألصل المحول  فى االعتراف بإجمالى األصل المحول منشأةالتستمر 

 للمبادلة ال فتراضيةاالفي حدود استمرار مشاركتها فيه ، وعلي العكس إذا كان استهالك القيمة 

 منشأةالن هذه المبادلة ال ينتج عنها احتفاظ  األصلي القائم لألصل المحول ، فإيرتبط بالمبلغ

 بشرط أن  من الدفاتراألصل المحول استبعاد ال يمنع نهإالسداد المعجل ، ومن ثم فبمخاطر 

تتم علي األصل تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي مدفوعات الفوائد التي 

هامة أخرى خاصة منافع  مخاطر أو بأية منشأةال وال ينتج عن المبادلة احتفاظ  .المحول

  .بالملكية علي األصل المحول

  

 المستمر في جزء من منشأةال يكون تدخل عندما التدخل المستمرتطبيق منهج كيفية توضح هذه الفقرة   - ٥٢أت

  .األصل 

  

وض القابلة للسداد المعجل يبلغ الكوبون وسعر الفائدة الفعلى الخاص بها  محفظة من القرمنشأةافترض أن ل

 بالدخول في عملية بموجبها يحصل منشأةال وقامت ١٠٠٠٠ويبلغ أصل مبلغها والتكلفة المستهلكة % ١٠

مقابل سداد % ٩,٥فائدة بواقع إليه  من أي تحصيالت من أصل المبلغ مضافاً ٩٠٠٠المحول إليه علي حق في 

 متحصالت من المبلغ األصلي مقابل أية من ١٠٠٠ بالحق في الحصول علي منشأةالوتحتفظ  . ٩١١٥غ مبل

   .٩٠٠٠علي أصل المبلغ المتبقي الذي يبلغ % ٠,٥باإلضافة إلي فرق الهامش بواقع % ١٠فائدة عليه بواقع 

 يتم خصم أنه إال ٩ : ١اقع  والمحول إليه بالتناسب بومنشأةاليتم توزيع المتحصالت من السداد المعجل بين 

تبلغ القيمة العادلة للقروض في و. حتى يتم استيفاء الفائدة ١٠٠٠ التي تبلغ منشأةالأى عدم سداد من حصة 

  .٤٠مبلغ % ٠,٥ وتبلغ القيمة العادلة المقدرة لفرق األسهم بنسبة ١٠١٠٠تاريخ المعاملة 

علي سبيل المثال مخاطر (افع الجوهرية للملكية ا قامت بتحويل بعض المخاطر و المنأنه منشأةال تحدد -

جمعة بسبب الفائدة الم(ولكنها احتفظت أيضا ببعض المخاطر و المنافع الجوهرية للملكية ) السداد المعجل

  .، وكذلك احتفظت بالسيطرة وبالتالي تطبق منهج التدخل المستمر) منشأةالالمحتفظ بها والخاصة ب

  : بتحليل المعاملة علي النحو التالي منشأةال  لتطبيق هذا المعيار ، تقوم-
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   .١٠٠٠الحتفاظ بفائدة محتفظ بها متناسبة تبلغ  ا)أ  ( 

 ٩٠٩٠ أن منشأةال تحسب  ،دعم هذه الفائدة لتقديم دعم ائتماني للمحول إليه مقابل خسائر االئتمان) ب(و

القيمة المقابلة للحصة المنسبة  يمثل ٩١١٥من المقابل الذي تم الحصول عليه البالغ  ) ١٠١٠٠× % ٩٠(

المبلغ الذي تم الحصول عليه ) ٢٥( وتمثل بقية المقابل الذي تم الحصول عليه -% ٩٠بالكامل التي تبلغ 

 لتقديم دعم ائتماني للمحول إليه مقابل خسائر االئتمان ، باإلضافة منشأةاللدعم الفائدة المحتفظ بها الخاصة ب

ن إجمالي المقابل محصل للدعم االئتماني وبالتالي فإيمثل المبلغ ال% ٠,٥بالغ إلي ذلك فرق هامش الفائدة ال

  ) .٤٠ + ٢٥ (٦٥المحصل للدعم االئتماني هو 

وبافتراض أن القيم العادلة . من التدفقات النقدية % ٩٠ بحساب األرباح أو الخسائر علي حصة منشأةالتقوم 

 بها كانت غير متاحة في تاريخ التحويل ، عندئذ تقوم المحتفظ% ٩٠المحولة ونسبه % ١٠المنفصلة لنسبه 

  : علي النحو التالي "٢٨" بتوزيع القيمة الدفترية لألصل طبقا لفقرة منشأةال

  القيمة الدفترية الموزعة  النسبة  ةالقيمة العادلة المقدر  

  ٩٠٠٠  %٩٠  ٩٠٩٠  الجزء المحول

  ١٠٠٠  %١٠  ١٠١٠  الجزء المحتفظ به

  ١٠٠٠٠    ١٠١٠٠  اإلجمالي

من التدفقات النقدية بخصم القيمة الدفترية % ٩٠ أرباحها أو خسائرها الناشئة عن بيع حصة منشأةالتحسب 

وتكون القيمة الدفترية للجزء الذي ) ٩٠٠٠ – ٩٠٩٠ (٩٠الموزعة للجزء المحول من المقابل المحصل أي 

   .١٠٠٠ هي منشأةالتحتفظ به 
  

  .شاركة المستمرة التي تنتج عن دعم الفائدة المحتفظ بها لخسائر االئتمان بالممنشأةالباإلضافة إلي ذلك تعترف 

، ) أقصي قيمة للتدفقات النقدية التي قد ال تحصلها طبقا للدعم (١٠٠٠ بأصل مبلغ منشأةال عليه تعترف بناءو

 باإلضافة ١٠٠٠أي ) أقصي مبلغ تدفقات نقدية قد ال تحصل عليه طبقا للدعم (١٠٦٥والتزام مرتبط به يبلغ 

  ) .٦٥إلي القيمة العادلة للدعم التي تبلغ 

  : جميع المعلومات السابقة للمحاسبة عن المعاملة علي النحو التالي منشأةالتستخدم 

  دائن  مدين  

  ٩٠٠٠  -    األصل األصلي-

  -  ١٠٠٠    األصل المعترف به للدعم أو للفائدة المتبقية-

  -  ٤٠  فائدةال هامش رقف  األصل مقابل المبلغ المحصل في صورة -

  ٩٠  -  )عن التحويل(  األرباح أو الخسائر -

  ١٠٦٥  -    االلتزام-

  -  ٩١١٥    النقدية المحصلة-

  ١٠١٥٥  ١٠١٥٥  اإلجمالي

 تمثل التكلفة الموزعة للجزء ١٠٠٠ تتضمن ٢٠٤٠بعد المعاملة مباشرة ، تبلغ القيمة الدفترية لألصل 

 مقابل منشأةال من دعم الفائدة المحتفظ بها الخاصة بمنشأةالالمستمر من  تمثل التدخل ١٠٤٠المحتجز وكذلك 



  )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى 

٢٦ت.أ – 25  

   
   ) .٤٠والتى تتضمن فرق هامش الفائدة الذي يبلغ (خسائر االئتمان 

بالتناسب مع الفترة الزمنية وتقوم ) ٦٥( بالمقابل المحصل لدعم االئتمان منشأةالوفي الفترات الالحقة تعترف 

ضمحالل فى قيمة ألصل المعترف به باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتعترف باالبعمل استحقاق فوائد على ا

ضمحالل فى قيمة االئتمان على األصول  االعتراف باال األصول المعترف بها ، وكمثال علىاالئتمان على

 األصول  هناك خسارة من االضمحالل فى قيمة االئتمان عليت في السنة التالية كانأنهالمعترف بها ، افترض 

 تخص الفائدة المحتفظ بها ٣٠٠ (٦٠٠ بتخفيض أصلها المعترف به بواقع منشأةال ، تقوم ٣٠٠األساسية تبلغ 

 منشأةال تخص التدخل المستمر اإلضافى الناشئ عن دعم الفائدة المحتفظ بها الخاصة ب٣٠٠ ، منشأةالالخاصة ب

 وتكون النتيجة بالصافي هي تحميل ٣٠٠بقيمة وكذلك تخفض االلتزام المعترف به ) مقابل خسائر االئتمان

   .٣٠٠األرباح أو الخسائر مقابل اضمحالل قيمة االئتمان بمبلغ 

  

  

  "٣٨" فقره - الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالى
 تاريخ المتاجرة أو محاسبة تاريخ امإ يتم االعتراف بشراء أو بيع األصل بالطريقة المعتادة باستخدام  - ٥٣أت

 ، وتطبق الطريقة المستخدمة بثبات بالنسبة لجميع "٥٦أت" ، "٥٥أت"تسوية الموضحة في الفقرات ال

 "٩" أو مبيعات األصول المالية التي تنتمي لنفس الفئة من األصول المالية الموضحة في فقره مشتريات

نفصلة من  تمثل فئة مبغرض المتاجرةن األصول المحتفظ بها  هذا المعيار ، ولهذا الغرض فإمن

  .والخسائرأ األرباح من خاللاألصول المبوبة بالقيمة العادلة 

  

 بالطريقة المعتادة وبدالً اً في قيمة العقد ال يعتبر عقدصافى التغيرتسوية بالعقد الذي يتطلب أو يسمح   - ٥٤أت

  .وتاريخ التسويةبين تاريخ المعاملة من ذلك يحاسب عن هذا العقد كأداة مشتقة في الفترة 

  

 فيها نفسها بشراء أو بيع األصل ويشير محاسبة تاريخ منشأةالالتي تلزم عاملة هو التاريخ اريخ المت  - ٥٥أت

   : إلىالمعاملة

  .ةعاملاالعتراف باألصل الذي يتم الحصول عليه وااللتزام الذي يتم سداده في تاريخ الم  )أ (

رباح أو خسائر التصرف في األصل واالعتراف بأمن الدفاتر  األصل الذي يتم بيعه استبعاد  )ب(و

تاريخ وبشكل عام ال تبدأ الفائدة في . عاملة واالعتراف بالمقبوضات من المشترى في تاريخ الم

  .االستحقاق علي األصل وااللتزام المقابل حتى تاريخ التسوية عند نقل الملكية

  

 وتشير محاسبة تاريخ منشأةالسطة  أو بواىتاريخ السداد هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل إل  - ٥٦أت

  : التسوية إلي 

  .منشأةالاالعتراف باألصل في تاريخ استالمه بواسطة   )أ ( 

واالعتراف بأرباح أو خسائر التصرف فيه في تاريخ تسليمه من الدفاتر  األصل استبعاد  )ب( 

ير في القيمة  عن أي تغمنشأةالعند تطبيق محاسبة تاريخ التسوية ، تحاسب .  منشأةالبواسطة 
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ة وتاريخ التسوية بنفس عاملبين تاريخ المالعادلة لألصل الذي يتم الحصول عليه أثناء الفترة 

خر ال يتم االعتراف بالتغير في القيمة  بها عن األصل المقتني ، وبمعني آالطريقة التي تحاسب

 وأ األرباح في يرالتغ ويعترف  لألصلالمستهلكةبالنسبة لألصل المثبتة بالتكلفة أو التكلفة 

والخسائر ويتم أ األرباح من خاللالخسائر لألصول المبوبة كأصول مالية بالقيمة العادلة 

  .االعتراف به ضمن حقوق الملكية بالنسبة لألصول المبوبة كمتاحة للبيع

  

  ) من المعيار" ٤٢"إلى " ٣٩" ات منفقرال ( من الدفاترالتزام مالى استبعاد
  :عند  من الدفاتر) أو جزء منه(لتزام المالي اال استبعاديتم   - ٥٧أت

مقابل األصول المالية األخرى أو أو بالسداد للدائن وعادة نقداً ) أو جزء منه(الوفاء بااللتزام   )أ(  

  .البضاعة أو الخدمات 

أو إلجراءات القانونية باما إ) نهأو جزء م( عن االلتزام ساسيةقانوناً من المسئولية األاإلعفاء  )ب(أو

  .)إذا قام المدين بتقديم ضمان ويعتبر أن هذا الشرط قد استوفى حتى (بواسطة الدائن 

  

كانت الجهة المصدرة  وإن الدين حتى استبعاديتم ين بإعادة شراء األداة دإذا قامت جهة مصدرة ألداة   - ٥٨أت

  . أو تنوي إعادة بيعها في المدى القريبmarket makerهي المروجة لهذه األداة 

  

 غياب اإلبراء  في حالةدائن تجاه الىال يعفي في حد ذاته المدين من التزامه األساس السداد للغير  - ٥٩أت

  .  للذمةالقانوني

  

ن الغير قام بتحمل التزامات ديونه ، ال ه بأ وقام بإبالغ دائنوتحميله االلتزامإذا قام المدين بالسداد للغير   - ٦٠أت

 وإذا قام ")ب(٥٧أت"فقره اللمديونية إال باستيفاء الشروط الواردة في ا التزامه باستبعادبيقوم المدين 

عندئذ يكون المدين قد قام  ، ه وحصل علي إبراء قانوني من دائنوتحميله االلتزامالمدين بالسداد للغير 

 المدين إذا وافق المدين بدفع مبالغ مقابل الدين للغير أو مباشرة لدائنه ، يقومومع هذا فالدين ،  استبعادب

  .باالعتراف بااللتزام بمديونية جديدة للغير

  

 استبعاديؤدى إلي دائن  سواء كان قضائياً أو عن طريق ال للذمةعلي الرغم من أن اإلبراء القانوني  - ٦١أت

 "١٥" ات منفقرال بالتزام جديد في حالة عدم استيفاء المبادئ الواردة في منشأةلا فقد تعترفااللتزام ، 

 األصل يستبعدوفي حالة عدم استيفاء هذه المبادئ ال لنسبة لألصول المالية المحولة ،  با"٣٧"الى 

  . باالعتراف بااللتزام الجديد المرتبط باألصول المحولةمنشأةالالمحول وتقوم 
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 إذا كانت القيمة الحالية ةجوهرية من المعيار ، تختلف الشروط بصور" ٤٠"ألغراض الفقرة   - ٦٢أت

 أتعاب مسددة بالصافي بعد أية بما في ذلك -المخصومة للتدفقات النقدية طبقا للشروط الجديدة 

% ١٠ قل تبلغ علي األ- أتعاب محصلة ومخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلى األصلي أيةخصم 

 وإذا ما تمت . المالي األصليلاللتزامفارق عن القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المتبقية 

 تكاليف أو ية يتم االعتراف بأ ،كاستبعادالمحاسبة عن تبادل أدوات المديونية أو تعديل الشروط 

 فيتم تسوية استبعادبة ك أما في حالة عدم المحاسستبعاد ،أتعاب متكبدة كجزء من أرباح أو خسائر اال

القيمة الدفترية لاللتزام بالتكاليف أو األتعاب المتكبدة ويتم استهالكها علي المدة المتبقية لاللتزام 

  .المعدل
 
بعض الحاالت يقوم الدائن بإعفاء المدين من االلتزام الحالي بالسداد ولكن في مقابل أن يتحمل في   - ٦٣أت

 وفى هذه  .لمسئولية األوليةلفي حالة عدم سداد الطرف المتحمل  بضمان السداد اًالمدين التزام

  :الحالة يقوم المدين

  . على القيمة العادلة اللتزامه بالضمانبناءباالعتراف بالتزام مالي جديد   )أ  (

 : بين نتيجة للفرق أو الخسائر يعترف باألرباح  )ب(و

  .  مسددة متحصالتأي  )١ (

ام المالي األصلي ناقصاً منها القيمة العادلة لاللتزام المالي القيمة الدفترية لاللتز  )٢(و

  .الجديد
  

  ) من المعيار"٧٠"الى  "٤٣" من فقراتال( القياس 
  )"٤٣ "فقرة( لألصول المالية وااللتزامات المالية القياس األولى

أي القيمة  ( ةامل هي سعر المعولى االعتراف األدعادة ما تكون القيمة العادلة لألداة المالية عن  - ٦٤أت

إذا كان جزء من ومع هذا .  ")٧٦ أت" أيضاً فقرة راجع – للمقابل المسدد أو المحصل العادلة

خالف األداة المالية، عندئذ يتم تقدير القيمة العادلة خر آالمقابل المسدد أو المحصل في مقابل شيء 

، على سبيل ) " ٧٩أت"الى " ٧٤أت"الفقرات من راجع ( لألداة المالية باستخدام أسلوب تقييم معين 

طويلة األجل بدون فائدة كقيمة حالية لجميع  المثال يمكن تقدير القيمة العادلة لقرض أو مديونية

في ( متشابهة ألداةالمتحصالت النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة في السوق 

 أىويمثل  ،  مشابهائتمانيذات تصنيف )  أخرىعوامل وأ ةالفائد سعر وأ النوع وأ المدة أوالعملة 

لالعتراف كنوع أخر من إليراد ما لم يكن مؤهالً ا اً من أو خصماً مقرض مصروفإضافيمبلغ 

  .األصول
  

في حين % ٥على سبيل المثال (السارية في السوق  قرض بفائدة خالف بإصدار المنشأةإذا قامت   - ٦٥أت

 المنشأةويض، تقوم وتحصل على أتعاب مقدمة كتع) شابهرض مقل% ٨السوق فى فائدة ال سعرأن 

 المنشأةرض بقيمته العادلة ، اى بالصافي بعد األتعاب التي تم الحصول عليها وتقوم باالعتراف بالق

  .لى الخسائر باستخدام طريقة سعر الفائدة الفع وأاألرباح على بتعلية الخصم 
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  )من المعيار" ٤٦"، " ٤٥فقرات ال ( الماليةالقياس الالحق لألصول

 قيمتها العادلة إلى واضمحلت مالية معترف بها من قبل كأداة مالية بالقيمة العادلة اةفي حالة قياس أد  - ٦٦أت

  . من المعيار"٤٧"لفقرة ل طبقاً مالياً اًا تمثل التزامأنهتحت الصفر، عندئذ ف

  

 والالحق لألصل المالي ولىعتراف األيوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعامالت عند اال  - ٦٧أت

  .المتاح للبيع

 باألصل بقيمة  أولياًتم االعتراف . ٢ باإلضافة إلى عمولة شراء تبلغ ١٠٠تم اقتناء أصل بقيمة 

بيع وإذا . ١٠٠وكان السعر المسجل لألصل في السوق تاريخ الميزانية  كان اليوم التالى هو. ١٠٢

دون اعتبار للعمولة  (١٠٠تم قياس األصل بمبلغ ي فى هذا التاريخ. ٣األصل يتم سداد عمولة بواقع 

  .حقوق الملكيةيعترف بها فى  ٢مع خسارة تبلغ ) التي تسدد عند البيع

 ةإذا كان األصل المالي المتاح للبيع له مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد، يتم استهالك تكاليف المعامل

 وإذا لم يكن لألصل المالي المتاح للبيع لىالفائدة الفعوالخسائر باستخدام سعر أعلى األرباح 

 استبعادالخسائر عند  وأ قابلة للتحديد يتم االعتراف بتكاليف المعاملة في األرباح ومدفوعات ثابتة أ

  . فى القيمة االضمحاللعند أو من الدفاتر األصل 

  

 لالحتفاظ المنشأة دون النظر في نية قروض ومديونيات بالتكلفة المستهلكةكتقاس األدوات المبوبة   - ٦٨أت

  . تاريخ االستحقاق  حتىابه

  

  ) من المعيار"٤٩" ، "٤٨"الفقرات ( لة د العاةقياس القيماعتبارات 

 مستمرة دون النية أو المنشأة بين سطور تعريف القيمة العادلة مفاده أن ىهناك افتراض ضمن  - ٦٩أت

 جوهرية أو القيام بمعامالت بشروط معاكسة ،  خفض عملياتها بطريقةوالحاجة إلى التصفية أ

 في معاملة  .ه بالحصول عليه أو سدادالمنشأة المبلغ الذي سوف تقوم توبالتالي فالقيمة العادلة ليس

  .ية لألداةاالئتمانإجبارية أو تصفية أو بيع   جبري ، إال أن القيمة العادلة تعكس الجودة 

  

السعر (  Asking price  وسعر الطلبbid price العرض يستخدم هذا المعيار مصطلح سعر  - ٧٠أت

طلح هامش السعر بين العرض في سياق أسعار السوق المسجلة وكذلك مص) المعروض الحالي

 تسويات أيةوال يتم إدراج  ،فقط لة تكاليف المعام وذلك إلدراج  Bid – Ask Spreadوالطلب

ضمن مصطلح ) قائمة الاالئتمانبل مخاطر على سبيل المثال مقا(أخرى للوصول للقيمة العادلة 

  . هامش السعر بين العرض والطلب
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   السعر المسجل– نشطةالسوق ال

 إذا كانت األسعار المسجلة متاحة ودورية عند التبادل أو لدى  ،نشطةيعتبر األصل المالي له سوق   - ٧١أت

 هذه األسعار المعامالت وتمثل ،تاجر أو سمسار أو مجموعة صناعية أو بورصة أو جهة تنظيمية 

 ما مشتر وبائع لديهبين وتعرف القيمة العادلة بالنسبة للسعر المتفق عليه ، بإرادة حرةالتي تتم 

والهدف من تحديد القيمة العادلة لألداة المالية المتداولة في سوق  ، بإرادة حرةالرغبة في معاملة 

 دون أى( تاريخ الميزانية على هذه األداة  هو الوصول إلى السعر الذي تتم به المعاملة فيةنشطة

 قادرة على الدخول المنشأةله أكبر مزايا وتكون  نشطةفي سوق ) تعديل أو إعادة ترتيب األداة

 فروق في أية تقوم بتسوية السعر في السوق األكثر مزايا إلظهار المنشأة إال أن ،الفوري فيه 

 .واألداة التي يتم تقييمها السوق هت المتداولة في هذاألدواية للطرف المقابل بين االئتمانالمخاطر 

 تستخدم لقياس األصل  نشطةل دليل على القيمة العادلة هو وجود قوائم أسعار معلنة في سوق وأفض

  .أو االلتزام المالي

  

 هو سعر إصدارهتم سي الذي االلتزامعادة ما يكون السعر المعلن المناسب لألصل المحتفظ به أو   - ٧٢أت

    . المحتفظ به يكون سعر الطلبااللتزاميقتنى أو س الذي وبالنسبة لألصل الحاليرض الع

ا قد أنهصات السوق فا أصول والتزامات تنطوي على مخاطر ترتبط بمقللمنشأةوعندما يكون 

 مخاطر المقاصات مع تطبيق لمراكزتستخدم أسعار متوسطات السوق كأساس لتحديد القيم العادلة 

ن ذلك مناسباً وعندما تكون األسعار  المفتوح بالصافي إذا كاركزطلب على المسعر العرض أو 

 على القيمة العادلة ما اًت يقدم مؤشرمالحالية للعرض والطلب غير متاحة فإن سعر أحدث معاملة ت

خر معاملة تمت آ أما إذا تغيرت الظروف منذ ،  منذ تاريخ المعاملةلم تحدث تغيرات اقتصادية هامة

، )  الشركاتتخر عرض أسعار لسنداآبيل المثال تغير في سعر الفائدة بدون مخاطر بعد على س(

ن القيمة العادلة تعكس التغير في الظروف بالرجوع إلى األسعار أو المعدالت الحالية لألدوات فإ

يكن خر سعر للمعاملة لم آ  أن المنشأةوبالمثل إذا أظهرت  ،المالية المشابهة إذا كان ذلك مناسباً 

 في معاملة جبرية أو تصفية أو المنشأة تحصل عليها و يعكس قيمة قد تسددها أنهأل(القيمة العادلة 

  .  عندئذ يتم تعديل هذا السعر) بيع جبري 

 عدد من الوحدات من األداة المالية وسعرها هى ناتجالقيمة العادلة لمحفظة من األدوات المالية 

 لألداة المالية كلية ولكن هناك سوق نشطة سعر معلن في سوق  وإذا لم يكن هناك، المسجل بالسوق

 على أسعار السوق ذات الصلة لمكونات بناءألجزاء من عناصرها عندئذ تحدد القيمة العادلة   نشطة

  .األداء

  

 هذا المعدل كبيان ضمن المنشأةتستخدم  نشطةفي سوق " ليس سعر" معدل مسجل وجودفي حالة   - ٧٣أت

 أو هذا المعدل ال يتضمن مخاطر ائتمان ما إذا كانوفى حالة  . لتحديد القيمة العادلةأسلوب التقييم 

 بتسوية هذه المنشأة عندئذ تقوم  ، في السوق عند تقييم األداءنعوامل أخرى يدخلها المشاركو

  .العوامل
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  أسلوب التقييم :  نشطة قعدم وجود سو

،  أحد أساليب التقييمعادلة باستخدام القيمة ال المنشأة دتحد نشطة ،إذا كان سوق األداة المالية غير  - ٧٤أت

ويتضمن هذا األسلوب معامالت سوق محايدة بين أطراف على دراية بالعمليات ولديهم الرغبة في 

شابهة تقريباً وتحليل التدفقات لقيمة الحالية ألداة مالية م وذلك بالرجوع إلى ااًإبرامها إذا كان ذلك متاح

 وإذا كان هناك أسلوب تقييم شائع االستخدام بواسطة  ،خصومة ونماذج تسعير الخياراتالنقدية الم

 لألسعار التي يتم يعتمد عليها يقدم تقديرات  أثبت هذا األسلوب أنهومشاركي السوق لتسعير األداة المالية 

  . هذا األسلوب المنشأةعندئذ تستخدم ، في معامالت سوقية فعلية  عليهاالحصول

  

بإرادة  الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو تحديد سعر المعاملة في طريقة القياس عند وجود تبادل – ٧٥أت

 تحدده االعتبارات المعتادة للنشاط وتقدر القيمة العادلة على أساس نتائج أسلوب التقييم الذي يستفيد حرة

 ومن المتوقع المنشأةت الخاصة ب اعتماد ممكن على البياناأقلأقصى استفادة من معلومات السوق ويعتمد 

  : للقيمة العادلة إذا تميز بما يليواقعىأن يؤدى أسلوب التقييم إلى تقدير 

  . اظهر توقعات فعلية في السوق لتسعير األداة المالية  )أ(

 لعوامل قياساتية معقولة و فى أسلوب التقييم تمثل توقعات سوقإذا كانت البيانات المستخدمة ) ب(

  .لمتأصلة فى األداة المالية امخاطر ال

  

  : بالتالى فإن أسلوب التقييم - ٧٦أت

  يتضمن جميع العوامل التى يتخذها مشاركو السوق فى االعتبار عند تحديد السعر )  أ(  

  .تصادية المقبولة لتسعير األدوات الماليةيتسم بالثبات مع المناهج االق) ب(

قييم واختبار صالحيته باستخدام أسعار من معامالت سوقية  أسلوب التة بمعايرالمنشأةوبصفة دورية تقوم 

 على أي بيانات سوقية ملحوظة بناءأو ) بدون تعديل أو إعادة تنظيمأى(حالية ملحوظة على نفس األداة 

  .متاحة

 .ها منهؤ نفس السوق الذي تم إنشاء األداة فيه أو شرامن على بيانات السوق بصفة ثابتة المنشأةتحصل 

أي القيمة ( في سعر المعاملة األولى على القيمة العادلة لألداة المالية عند االعتراف مؤشرفضل ويتمثل أ

ر على القيمة العادلة بموجب مقارنة ما لم يكن هناك مؤش)  الحصول عليهالعادلة للمقابل المسدد الذي يتم

أو )  إعادة تنظيم أي بدون تعديل أو (األداة نفس حالية على ظروف سوق فى ملحوظة مع معامالت 

بيانات من األسواق الملحوظةأسلوب تقييم  على بناء.  

  

 لتقدير اً التزام مالي معاملة سوقية تقدم أساسأى يعد االقتناء أو اإلنشاء األولى ألي أصل مالي أو تحمل –٧٧أت

. ) سبيل المثال قرضعلى ( وبشكل خاص إذا كانت األداة المالية أداة مديونية ،القيمة العادلة ألداة المالية

عندئذ يمكن تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى ظروف السوق في تاريخ االقتناء أو اإلنشاء وكذلك 

 على أدوات بتحميلها أو المنشآت األخرى المنشأةظروف السوق الحالية أو أسعار الفائدة التي تقوم 
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الضمان  وأ االئتمانمخاطر  وأالعملة  وأ يةأي استحقاق متبقي مشابه أو نمط تدفقات نقد(شابهة مديونية م

 االئتمان و هوامش للمدين االئتمان وبشرط عدم تغير مخاطر وبديالً لذلك  ، )أسس احتساب الفائدة وأ

السارية بعد إنشاء أداة المديونية يمكن استخالص معدل فائدة السوق باستخدام معدل فائدة قياسي يعكس 

 تغير في أى وتسوية االئتمان األساسية مع االحتفاظ بثبات هامشديونية جودة ائتمان أفضل من أداة الم

خر معاملة سوقية يتم تحديد التغير  وإذا تغيرت الظروف منذ آ. تاريخ اإلنشاءدمعدل الفائدة القياسي عن

لية ألداة  المعدالت الحاوالمقابل في القيمة العادلة لألداة المالية التي يتم تقييمها بالرجوع إلى األسعار أ

  .اختالفات عن األداة المالية التي يتم تقييمها وأ فروق أيةمالية مشابهة بعد تسوية 

          

 على سبيل المثال في التاريخ الذي تقوم فيه ،قد تكون نفس المعلومات غير متاحة في تاريخ كل قياس –٧٨أت

 سعر المنشأة عندئذ يكون لدى  نشطة  قرض أو اقتناء أداة مديونية غير متداولة في سوقبإنشاء المنشأة

 تكون هناك معلومات جديدة خاصة بالمعاملة متاحة  ال قدأنه إال  ،المعاملة الذي يمثل أيضاً سعر السوق

 تستطيع أن تحدد المستوى العام ألسعار الفائدة في المنشأة وعلى الرغم من أن  ،في تاريخ القياس التالي

 أو المخاطر األخرى التي يأخذها مشاركو السوق في االئتمانوى  قد ال تعرف مستإال أنهاالسوق 

ن معامالت حديثة ع معلومات متاحة المنشأةيكون لدى   تسعير األداة في هذا التاريخ وقد الداالعتبار عن

ساسى الذي يستخدم عند تحديد سعر الخصم األ المناسب على سعر الفائدة االئتمانلتحديد هامش 

 بخالف ذلك عدم حدوث  مؤشرأى وقد يكون من المعقول أن نفترض في غياب .عادلةحتساب القيمة الال

بذل  المنشأة من قد يكون من المتوقع أنه إال  ، القرضإنشاء تغيرات في الهامش الموجود في تاريخ أية

وفى حالة وجود هذا .  دليل على حدوث اى تغيير في هذه العوامل أىلتحديد وجود مجهودات معقولة 

     . في االعتبار تأثيرات هذا التغيير عند تحديد القيمة العادلة لألداة الماليةالمنشأةليل تأخذ الد

  

 أو أكثر من أسعار الخصم المعادلة اً واحدالمنشأة عند تطبيق تحليل التدفقات النقدية المخصومة تستخدم –٧٩أت

ية االئتمانالجودة  ويشمل ذلك  ،لخصائصألسعار العائد السارية لألدوات المالية التي لها نفس الشروط وا

لسداد أصل المبلغ وعملة السداد ، لألداة المالية المحدد عندها سعر الفائدة التعاقدى و المدة المتبقية 

 بالقيمة العادلة عند قيمة الفاتورة محددياس المتحصالت والمدفوعات التي ليس لها سعر فائدة قويجوز 

  .اً و مؤثراًهام األصلية إذا كان تأثير الخصم

  

  أدوات حقوق الملكية: نشطةعدم وجود سوق 

 ليس لها سعر سوق مسجل في  التى ملكيةالحقوق ال القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات يمكن قياس –٨٠أت

 وكذلك المشتقات المرتبطة بتقديم هذه األدوات والتي يجب تسويتها بموجب هذا التقديم نشطةسوق 

  :التالية في الحاالت )  من المعيار"٤٧" و")ج(٤٦" فقرات راجع(

   .التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة لألداة ليس كبيراً) ا(

  .القيمة العادلة إمكانية تقدير احتماالت التقديرات المختلفة ضمن هذا النطاق واستخدامها عند تقدير ) ب(
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قديرات القيم العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق  عديدة يكون فيها التنوع في نطاق تحاالتهناك   - ٨١أت

ملكية ليس لها سعر سوق مسجل ومشتقات مرتبطة ويجب تسويتها بتقديم هذه األداة في حقوق الملكية 

معتادة وبصفة  ، اً يكون هامالأمن المحتمل  )"٤٧" و")ج (٤٦" فقرات راجع(التي ليس لها سعر مسجل 

 إذا أنه إال . من طرف خارجيالمنشأة حصلت عليه الذىة لألصل المالي من الممكن تقدير القيمة العادل

 التقديرات المختلفة تحديد مع عدم القدرة على اً وكبيراًنطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة هام كان

  . من قياس األداة بالقيمة العادلةالمنشأةبصورة معقولة عندئذ تمنع 

  

  بيانات ومدخالت أساليب التقييم

ألداة مالية معينة بيانات السوق الملحوظة عن ظروف   المناسب لتقدير القيمة العادلة يتضمن األسلوب  - ٨٢أت

 و تعتمدوأحوال السوق وكذلك العوامل األخرى المحتمل أن يكون لها تأثير على القيمة العادلة لألداء 

  ).وربما عوامل أخرى( القيمة العادلة لألداة على واحد أو أكثر من العوامل التالية 

يمكن استخالص : ) الفائدة على السعر األساسي أو السعر بدون مخاطرأى( القيمة الزمنية للنقود  ) أ(

 .ا غالباً ما تسجل من اإلصدارات الماليةإنهأسعار الفائدة عادة من أسعار السندات الحكومية حيث 

النقدية المتنبأ بها مع منحنى العائد وتتنوع هذه األسعار بشكل نمطي مع التواريخ المتوقعة للتدفقات 

 عملية قد تستخدم و ألسباب) المحاور األفقية(الخاص بأسعار الفوائد بالنسبة للفترات المختلفة 

ن ونظراً أل.( المبادلة كسعر قياسي و سعراً مثل سعر الليبور أ ومتاح ومقبوالًاً عاماً سعرالمنشأة

 المناسب االئتمان لذا يتم تحديد تسوية خطر ،مخاطردون  مثل الليبور ال يعتبر سعر فائدة باًسعر

 هذا السعر فى االئتمان الخاص بها بالنسبة لخطر االئتمانألداة مالية محددة على أساس خطر 

  ).القياسي

أي العالوة على سعر  (االئتمانيمكن استخالص التأثير على القيمة العادلة لخطر  :االئتمان رخط ) ب(

 يةاالئتمان لألدوات المتداولة ذات الجودة من أسعار السوق الملحوظة ) لفائدةالفائدة األصلي لخطر ا

التي يقوم المقرضون بتحميلها بالنسبة للقروض ذات المختلفة أو من أسعار الفائدة الملحوظة 

  . المختلفةةياالئتمانالتصنيفات 

نبية وبالنسبة لمعظم  لتبادل العمالت األجنشطةيوجد أسواق  :ف العمالت األجنبيةرأسعار ص )ج(

  .العمالت الرئيسية يتم نشر األسعار المسجلة ضمن اإلصدارات المالية

  .يوجد أسعار سوق ملحوظة لكثير من السلع : أسعار السلع) د(

هناك أسعار ومؤشرات أسعار ألدوات حقوق الملكية المتداولة متاحة  : أسعار حقوق الملكية)هـ(

 على القيمة الحالية لتقدير سعر المبنيةاستخدام األساليب ويمكن  وملحوظة في بعض األسواق 

  .الحالي ألدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار ملحوظةالسوق 

  يمكن تقدير قياس :) بند آخرأى حجم التغيرات المستقبلية في سعر األداة المالية أو أى(  التغير ) و(

معتادة ومعقولة على أساس بيانات السوق  بصورة نشطةالتغير في البنود المتداولة في سوق 

  .التاريخية أو باستخدام التغيرات الضمنية من أسعار السوق الحالية



 )٢٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

٢٦ت.أ -33  

يمكن تقدير أنماط السداد المعجل لألصول المالية المتوقعة   :مخاطر السداد المعجل ومخاطر التنازل) ز(

ال يمكن أن تكون القيمة ( التاريخية  المالية على أساس البياناتوالتنازل المتوقع ألنماط االلتزامات

 من القيمة الحالية للمبلغ أقلعنه بواسطة الطرف المقابل ) يمكن التنازل( العادلة لاللتزام المالي الذي

  .) من المعيار"٤٩" فقرة -الذي يتم سداده عند التنازل 

  
 
مع األتعاب  ستخدام مقارناتيمكن تقدير تكاليف الخدمة با :ألصل أو االلتزام المالياخدمة تكاليف ) ح(

إذا كانت تكاليف خدمة أصل .والرسوم الحالية التي يقوم بتحميلها المشاركون اآلخرون في السوق 

مقارنة تأخذ الجهة اللتكاليف  ا مواجهة المشاركين في السوقعلى وكانأو التزام مالي هامة وكبيرة 

 ومن المحتمل أن .ذا األصل أو االلتزام الماليالعادلة لهالمصدرة ذلك في االعتبار عند تحديد القيمة 

 األتعاب والرسوم المتبقية مساوية لتكاليف اإلنشاء فىتكون القيمة العادلة عند بداية الحق التعاقدي 

  مع ما لم تكن األتعاب والرسوم المستقبلية وتكاليف ذات العملة غير مطابقة ،المسدد مقابلها

  .مقارنات السوق

  

  ) .  من المعيار"٥٧" إلى "٥٥"  منفقرات( سائر الخألرباح أو ا

 اًعلى األصول وااللتزامات المالية التي تمثل بنود) ١٣ ( المحاسبة المصرى رقم معيارالمنشأة  تطبق - ٨٣أت

المحاسبة وطبقاً لمعيار .  والمقومة بالعملة األجنبية المذكور حسب تعريفات المعيارنقدية ذات طبيعة 

 بأرباح أو خسائر العمالت األجنبية على األصول وااللتزامات فيتم االعترا ) ١٣(المصرى رقم 

ما إ تغطية كأداة المخصص ذا الطبيعة النقديةالخسائر ويستثنى من ذلك البند  وأالمالية في األرباح 

غطية صافي االستثمار لتأو )  من المعيار"١٠١" إلى "٩٥"  منراجع فقرات(غطية التدفقات النقدية تل

خسائر تبادل العمالت طبقاً لمعيار  وأولغرض االعتراف بأرباح )  من المعيار"١٠٢" فقرة جعرا(

 المتاح للبيع كما لو كان  الطبيعة النقديةىذ تتم معاملة األصل المالي )١٣(المحاسبة المصرى رقم 

 فروق عملة يةألصل بأ لهذا اة بالنسبفيتم االعترا  عليهبناء و.مثبت بالقيمة المستهلكة بالعملة األجنبية

في القيمة   تغيراتبأيةالخسائر ويتم االعتراف  وأناتجة عن التغيرات في التكلفة المستهلكة في األرباح 

 اً بنودتمثل وبالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع والتي ال .من المعيار" ب٥٥"للفقرة الدفترية طبقاً 

) الملكيةعلى سبيل المثال أدوات حقوق  ()١٣(مصرى رقم المحاسبة المعيار ل طبقاً ذات طبيعة نقدية

 من المعيار "٥٥"فقرة ل حقوق الملكية  طبقاً لنن األرباح أو الخسائر المعترف بها مباشرة ضمفإ

 ىذ وإذا كانت هناك عالقة تغطية بين األصل  ،ذات صلة  عناصر مبادلة عمالت أجنبية أيةتتضمن 

ن التغيرات في مكونات العملة  غير المشتق فإ الطبيعة النقديةذىاللتزام  غير المشتق واالطبيعة النقدية

  .الخسائر وأ األدوات يتم االعتراف بها ضمن األرباح هاألجنبية لهذ
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 من "٧٠" إلى "٥٨" من فقرات  (اضمحالل قيمة األصول المالية و عدم إمكانية تحصيلها

  ).المعيار
  ). من المعيار"٦٥" إلى "٦٣"من فقرات (لمستهلكة األصول المالية المثبتة بالتكلفة ا

 الفعلىعر الفائدة س المستهلكة باستخدام ة قيمة األصل المالي المثبت بالتكلف فىاالضمحالل يتم قياس - ٨٤أت

 بسعر السوق الحالي للفائدة قد يؤدي فعلياً إلى فرض قياس التخصيمن األصلي لألداة المالية نظراً أل

وإذا كانت شروط ، تقاس بالتكلفة المستهلكة من المفروض أن التي وألصول المالية قيمة عادلة على ا

  ديل بسبب ــلتعلاالستحقاق قابلة للتداول أو تاريخ القرض أو المديونية أو االستثمار المحتفظ به حتى 

باستخدام سعر القيمة  فى االضمحالليقاس  عندئذ  ،الصعوبات المالية للمقترض أو الجهة المصدرة         

 يتم خصم التدفقات النقدية المرتبطة بالنقدية قصيرة وال  ، األصلي قبل تعديل الشروطالفعلىالفائدة 

األجل إذا كان تأثير الخصم غير جوهري وإذا كان للقرض أو للمديونية أو لالستثمار المحتفظ به حتى 

 القيمة طبقاً اضمحاللئر في  خساأيةاالستحقاق سعر صرف متغير فان سعر الخصم لقياس تاريخ 

 وكإجراء عملي . الحالية المحددة بموجب العقدالفعليةأو أسعار الفائدة  من المعيار هو سعر "٦٣"للفقرة 

تهلكة على أساس القيمة  األصل المالي المثبت بالتكلفة المساضمحالل قيمةدائن قياس لفعال يجوز ل

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية حسابس  ويعكملحوظالعادلة لألداة باستخدام سعر سوق 

 الرهن شطب من أقلمن تكاليف  المقدرة لألصل المالي المضمون للتدفقات النقدية التي يمكن أن تنتج 

  .متوقع أو غير متوقعاً الرهن شطبللحصول على وبيع الضمان سواء كان 
  

 إذا على سبيل المثال  ،االئتمانعتبار جميع مخاطر  في االيؤخذ القيمة اضمحاللأثناء عملية تقدير  –٨٥أت

 االئتمانا تأخذ في االعتبار جميع درجات أنه باستخدام نظام تصنيف ائتماني داخلي فالمنشأةقامت 

  .اً حاداً ائتمانياًوليس فقط الدرجات والتصنيفات التي تعكس تدهور

  

وفى ،  مبلغ واحد أو مجموعة من المبالغ الممكنة ما القيمة إاضمحالل قد ينتج عن عملية تقدير خسائر –٨٦أت

ضمن النطاق  (*)القيمة بالتساوي مع أفضل تقدير اضمحالل بخسارة المنشأةالحالة األخيرة تعترف 

إصدار القوائم المالية  تاريخ  قبل الصلةالمحدد مع األخذ في االعتبار جميع المعلومات المتاحة ذات 

  . تاريخ الميزانيةوالمرتبطة بالظروف القائمة في

  

  

  

________________________________________________________________  
إرشادات عن كيفية تحديد أفضل تقدير ضمن سلسلة من ) ٢٨(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٣٩"تتضمن فقرة * 

  .    النتائج الممكنة
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 االئتمانع األصول المالية على أساس خصائص خطر  تجمييتم القيمة الضمحالل لغرض التقييم الشامل –٨٧أت

 التعاقد قدرة المدين على سداد جميع المبالغ المستحقة طبقاً لشروط على اًالمتشابهة التي تعطى مؤشر

 أو عملية التصنيف التي تأخذ في االعتبار نوع االئتمانعلى سبيل المثال على أساس تقييم خطر (

 الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات ونوع فياألصل والصناعة والموقع الجغرا

 بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات األصول الصلةوتكون السمات المختارة وثيقة  ).الصلة

مؤشرات عن قدرة المدين لسداد جميع المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية لألصول وذلك بتقديم 

 مستوى كل  عندوتختلف احتماالت الخسارة وإحصائيات الخسارة األخرىهذا . الجاري تقييمها

   :مجموعة بين

 اضمحالل فى القيمة قيمتها بصفة فردية ولوحظ عدم وجود  فىاالضمحاللاألصول التي تم تقييم ) ا(

  .بها 

يمثل خر ظهور مبلغ آوكانت النتيجة هي بصفة فردية  قيمتها اضمحالل تقييم التى لم يتمألصول ا) ب(

  .  المطلوبةالقيمة فى االضمحالل

نقوم بعمل تقدير ال  مشابهة عندئذ خطر مجموعة من األصول ذات صفات المنشأةوإذا لم يكن لدى 

  .ضافىإ

  

 القيمة المعترف بها على أساس مجموعة من األصول خطوة مبدئية يتلوها اضمحاللتمثل خسائر   - ٨٨أت

ل على حدة في مجموعة األصول المالية المقومة بشكل شامل  القيمة لكل أصاضمحالل لخسائر اًتحديد

القيمة ألصول  اضمحالل وبمجرد إتاحة المعلومات التي تحدد خسائر  ،القيمة اضمحاللالختبار 

  .المجموعة بصفة منفردة يتم استبعاد هذه األصول من المجموعة

  

 اضمحالل التي تقيم بشكل شامل الختبار  يتم تقدير التدفقات النقدية في مجموعة من األصول المالية–٨٩أت

المشابهة لتلك  االئتمانالقيمة على أساس خبرات الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر 

 أما المنشآت التي ليس لديها مثل هذه الخبرة أو كانت خبرتها غير . في المجموعة الخصائص الموجودة

خبرات   ويتم تسوية ،صول المالية القابلة للمقارنةا تستخدم خبرات لمجموعات مشابهة لألأنهكافية ف

 الظروف الحالية التي ال تؤثر على  الحالية الملحوظة إلظهار تأثيرالخسائر التاريخية على أساس البيانات

 الظروف الموجودة في الفترة التاريخية وكذلك الستبعاد تأثيراالفترة التي تعتمد عليها خبرة الخسائر 

 النقدية وتتفق مع التغيرات توتعكس التقديرات في تغيرات التدفقا ، لم تعد موجودة حالياالتاريخية التي

على سبيل المثال ( من فترة إلى أخرى وذلك من حيث االتجاه الصلةفي البيانات الملحوظة ذات 

لتي التغيرات في معدالت البطالة وأسعار العقارات وأسعار السلع وحالة السداد أو العوامل األخرى ا

 وتتم مراجعة المنهجية واالفتراضات ) عن الخسائر المتكبدة في المجموعة وحجمهااًتعطى مؤشر

 بين تقديرات الخسائر فروق أيةالمستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بصفة دورية لخفض 

  .والخسائر الفعلية
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س الخبرة التاريخية أن أحد األسباب  على أساالمنشأة قد تحدد "٨٩أت"مثال على تطبيق فقرة  وك–٩٠أت

 أن معدل الوفيات لم المنشأة وقد تالحظ حامل البطاقة هي وفاة االئتمان بطاقة سداد تسهيل مالرئيسية لعد

 في مجموعة االئتمانحاملى بطاقات بعض في هذه السنة  ىتوفقد ف ومع ذلك ،يتغير من سنة ألخرى

 على علم المنشأةإن لم تكن و حتى الديونقيمة هذه فى  لاضمحال على حدوث اً مما يعطى مؤشرالمنشأة

  فىاالضمحاللوقد يكون من المناسب لخسائر  ، الذين توفوا في نهاية السنة بحاملى البطاقاتتحديداً 

 من غير المناسب االعتراف أنه ، إال ولم تسجلالقيمة هذه أن يتم االعتراف بالنسبة للخسائر المتكبدة 

 المدينال وهو وفاة ألخسارة ل  المنشئحدثالوفاة المتوقع حدوثها في المستقبل وذلك ألن بخسائر حاالت ال

  .لم يقع بعد

  

 بمكان تطبيق عند استخدام معدالت الخسائر التاريخية لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من األهمية –٩١أت

حددة بطريقة تتفق مع المجموعات المعلومات الخاصة بمعدالت الخسائر التاريخية على المجموعات الم

 وبالتالي يجب أن يمكن األسلوب  ،اأنهبشالتي تم مالحظة معدالت الخسائر التاريخية ولدينا التي 

المستخدم ربط كل مجموعة بالمعلومات الخاصة بخبرات الخسائر في مجموعات األصول ذات سمات 

  .لصلة التي تعكس الظروف الحالية المشابهة وكذلك البيانات الملحوظة ذات ااالئتمانمخاطر 

  

 القيمة في  فىاالضمحالليمكن استخدام مناهج تعتمد على معادالت أو طرق إحصائية لتحديد خسائر  - ٩٢أت

ما دام ذلك يتفق مع ) على سبيل المثال لقروض ذات أرصدة صغيرة(مجموعة من األصول المالية 

 وأي نموذج يستخدم ".٩١أت" إلى "٨٧أت"من قرات  من المعيار وف"٥٦"إلى  "٥٣"من فقرات المتطلبات 

 مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية المرتبطة بالعمر القيمة الزمنية للنقوديجب أن يتضمن تأثير 

مع األخذ في االعتبار أيضا أعمار القروض ضمن المحفظة )  فقطالسنة التاليةوليس ( لألصل المتبقي

  . القيمة عند االعتراف المبدئي باألصل المالياللاضمح خسائر في أيةدون إظهار 

  

   القيمة اضمحاللإيرادات الفوائد بعد االعتراف بخسائر 

 القيمة اضمحالل نتيجة لخسائر المشابهةأو مجموعة من األصول    بمجرد تخفيض قيمة األصل المالي–٩٣أت

ستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية يتم بعد ذلك االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الم

  . القيمةاضمحاللألغراض قياس خسائر 

  

   ) من المعيار"١٠٢" إلى "٧١"  منفقراتال(التغطية 
   ) من المعيار"٧٧"إلى  " ٧٢"منفقرات ال(أدوات التغطية 

    ) من المعيار"٧٧"إلى  "٧٢"من فقرات ال(األدوات المؤهلة 

أكبر بكثير من المكاسب المحتملة في  المنشأة مكتوب من لمحتملة المرتبطة بخيار  قد تكون الخسائر ا– ٩٤أت 

 في تقليل مخاطر  فيه فعاالًالمكتوبخر ال يكون الخيار  بمعنى آ،  الصلةذا المغطى المرتبطة بالبند قيمته
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ة ما لم يتم  تغطيكأداة المكتوب وبالتالي ال يؤهل الخيار المغطىاألرباح أو الخسائر الخاصة بالبند 

على سبيل (ه ويتضمن ذلك الخيار المتضمن فيه أداة مالية أخرى يصه كمقاصة لخيار تم شراؤتخص

وفى . )  Callable Liability المستخدم لتغطية التزام خيار الشراء المكتوبالمثال خيار الشراء 

لتالي هناك إمكانية لتقليل  محتملة تعادل أو تتجاوز الخسائر وبااًالمقابل يكون للخيار المشترى أرباح

مخاطر الخسائر أو األرباح من التغير في القيم العادلة أو التدفقات النقدية وبالتالي يمكن أن يؤهل هذا 

  .أداة تغطيةالخيار ليكون 

  

 االستحقاق المثبت بالتكلفة المستهلكة كاداة تغطية  تاريخ االستثمار المحتفظ به حتىتخصيص يمكن – ٩٥أت

  .ت األجنبية خطر العمال

  

 استثمار في أداة حقوق ملكية غير مسجلة ببورصة وغير أى  - كأداة تغطية –  ال يمكن تخصيص–٩٦أت

  أداة مشتقة ترتبط أية أو يعتمد عليها إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة بسبب عدممثبتة بالقيمة العادلة 

 من "٤٧" و)"ج( ٤٦"راجع الفقرات (ر المسجلة ويجب تسويتها بتقديم مثل هذه األداة غيبهذه األداة 

  ).المعيار

  

 وبالتالي ال يمكن للمنشأة أو التزامات مالية أصوالً  ذاتهاللمنشأة أدوات حقوق الملكية ال تعتبر –٩٧أت

  .تخصيصها كأدوات تغطية

  

   )من المعيار" ٨٤" إلى "٧٨"الفقرات من (البنود المغطاة 
   )من المعيار" ٨٠"إلى " ٧٨"من فقرات ال(البنود المؤهلة 

  
 فيما عدا خطر العمالت ماج بند مغطًفي عملية اند المؤكد للحصول على حصة االرتباطيعتبر ال - ٩٨أت

األجنبية نظرا لعدم إمكانية قياس المخاطر األخرى التي يتم تغطيتها أو تحديدها بشكل محدد وتمثل هذه 

  . المخاطر األخرى مخاطر عامة للنشاط

  

 بموجب نهأل في تغطية القيمة العادلة نظراً مغطً ال يمكن اعتبار االستثمار بطريقة حقوق الملكية بند – ٩٩أت

خسائر طريقة حقوق الملكية يتم االعتراف ضمن قائمة األرباح والخسائر بحصة المستثمر في أرباح أو 

سبب مشابه ال يعتبر ول،   في القيمة العادلة لالستثمارالشركة الشقيقة وال يتم االعتراف بالتغيرات

 بموجب التجميع يتم االعتراف نهأل في تغطية القيمة العادلة مغطًاالستثمار في شركة تابعة مجمعه بند 

 وتختلف ، وليس بالتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارللمنشأةالخسائر باألرباح والخسائر  وأاألرباح فى 

 عملة أجنبية وليس تغطية را تغطية لخطنهن ذلك نظراً ألتغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية ع

  .لتغير في قيمة االستثمار لقيمة عادلة 
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    ) من المعيار"أ٨١"و  "٨١"فقرات ( تخصيص البنود المالية كبنود مغطاة

 يجب أن يكون هذا الجزء مغطً تخصيص جزء من التدفقات النقدية ألصل أو التزام مالي كبند تم إذا -أ٩٩أت

 لهالتزام وجود  على سبيل المثال في حالة  ، األصل أو هذا االلتزاما من إجمالي التدفقات النقدية لهذقلأ

   : تخصيصالمنشأة من سعر الليبور عندئذ ال تستطيع أقل فعلىسعر فائدة 

  .ن االلتزام معادل ألصل المبلغ باإلضافة إلى الفوائد بسعر الليبورجزء م)   أ      (

  . السلبي المتبقي الجزء) ب(و

 مع تغطية مغطً تخصيص جميع التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام المالي ككل كبند للمنشأة يجوز أنهإال 

على سبيل المثال .) رات في سعر الليبوريلتغيرات التي تعزى للتغيلفقط (ذلك كله مقابل خطر واحد محدد 

 من سعر الليبور عندئذ أقل نقطة أساسية ١٠٠ له لفعلىافي حالة االلتزام المالي الذي يكون سعر الفائدة 

 أصل المبلغ باإلضافة إلى الفائدة بسعر الليبور أى(  مغطً تخصيص هذا االلتزام كلية كبند المنشأةتستطيع 

جمالي هذا االلتزام والتي إل العادلة أو التدفقات النقدية  في القيمةرمع تغطية التغي)  نقطة أساسية١٠٠ناقصا 

 فعالية لتحسين ١٠٠ : ١ من أقل نسبة تغطية المنشأةرات في سعر الليبور ويجوز أن تختار يلتغلى تعز

  .  "١٠٠أت"التغطية كما ورد في فقرة 

  

 باإلضافة إلى ذلك إذا تم تغطية أداة مالية ذات سعر ثابت في وقت ما بعد إنشائها وقد تغيرت أسعار -ب٩٩أت

 للسعر القياسي األعلى من السعر  معادالًاً جزءالمنشأةخصص يمكن أن ت، الفائدة في نفس الوقت 

 من سعر أقل القيام بذلك بشرط أن يكون السعر القياسي للمنشأةويمكن ، المسدد على البند  يالتعاقد

 بشراء األداة المالية في اليوم الذي قامت فيه أوال المنشأة بافتراض قيام المحسوب الفعلىالفائدة 

 سعر ثابت  بإنشاء أصل مالي ذىالمنشأةافترض قيام : على سبيل المثال .  مغطىالبتخصيص البند 

 بتغطية المنشأةوتقوم %. ٤في وقت كان فيه سعر الليبور % ٦ قيمته فعلى وسعر فائدة ١٠٠قيمته 

  .٩٠مع انخفاض القيمة العادلة لألصل لتصبح % ٨األصل فيما بعد عندما يزداد سعر الليبور ليصبح 

 آنذاك بقيمته العادلة مغطً كبند أوال قامت بشراء األصل في تاريخ االعتراف به إذا أنه نشأةالمسب تح

 تستطيع الفعلى  من العائدأقلن سعر الليبور ونظراً أل % ٩,٥ الفعلى عندئذ يكون العائد ٩٠التي تبلغ 

 اًجزء عليها و متعاقدال من التدفقات النقدية اًيمثل جزء% ٨ تخصيص جزء من سعر الليبور يبلغ المنشأة

   .)١٠٠أى (والقيمة  القابلة للسداد عند االستحقاق ) ٩٠أى (من الفرق بين القيمة العادلة الحالية 

  

   )من المعيار" ٨٢"فقرة  (تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة 

 تأثير يتنبأ به أو أى مكون لألصل أو االلتزام غير المالي بشكل عام أى ال يكون للتغيرات في سعر –١٠٠أت

يمكن قياسه بصورة مستقلة على سعر البند القابل للمقارنة وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بالتغير في 

 فقط مغطً اًوبالتالي يعتبر األصل أو االلتزام غير المالي بند ،أسعار الفائدة في السوق على سعر السند 

 المغطى التغطية والبند أداة كان هناك فرق بين شروط وإذا .في مجمله أو بالنسبة لخطر العملة األجنبية
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جل لشراء بن كولومبي بأ به لبن برازيلي باستخدام عقد آ بالنسبة لتغطية شراء متنعلى سبيل المثال

ن عالقة التغطية يمكن أن تؤهل كعالقة تغطية بشرط استيفاء جميع الشروط بشروط مختلفة عندئذ فإ

ن قيمة ، ولهذا الغرض فإ الكبيرة للتغطية الفعاليةمن المعيار بما في ذلك توقع  "٨٨"الفقرة الواردة في 

 عالقة التغطية فعالية إذا أدى ذلك إلى تحسين المغطى من قيمة البند أقل وأأداة التغطية قد تكون اكبر 

لى سبيل ع( المغطىلتحديد العالقة اإلحصائية بين البند  على سبيل المثال يمكن إجراء تحليل تراجع.

وإذا ) على سبيل المثال التعامل في البن الكولمبى ( التغطية و أداة) المثال التعامل في البن البرازيلي 

) ي بين أسعار وحدات البن البرازيلي والبن الكولومبأى(وجدت عالقة إحصائية سليمة بين المتغيرين 

.  المتوقعة الفعالية التغطية التي تعظم من انحدار المنحنى لخط التراجع يمكن أن يستخدم لتحديد نسبة فإن

 من كميات البنود ٠,٩٨، فان نسبة التغطية ١,٠٢ر منحنى خط التراجع  كان انحداإذاعلى سبيل المثال 

فقد  و مع هذا . المتوقعةفعاليةا أن تعظم الأنهمن شو واحد صحيح من أداة التغطية ) ١(المغطاة إلى 

  . مدة عالقة التغطيةأثناءالخسائر  وأ يتم االعتراف بها في األرباح يةفعالينتج عن عالقة التغطية عدم 

  

  ) من المعيار"٨٤ "،" ٨٣فقرات ( البنود كبنود مغطاة مجموعة منتخصيص 

 األصول كافةعلى سبيل المثال صافى ( بالصافي لحالة شاملة تغطية أية لمحاسبة التغطية  ال تؤهل– ١٠١أت

 يمكن تحقيق نفس أنه إال ، محدد مغطً اًوليس بند) واريخ استحقاق مشابهةوااللتزامات بسعر   ثابت  بت

 بتخصيصبالنسبة لهذا النوع من عالقة التغطية وذلك الخسائر  وأتأثير محاسبة التغطية على األرباح 

 من ٩٠ من األصول و١٠٠ على سبيل المثال إذا كان لدى بنك مغطً ،جزء من البنود األساسية كبند 

،  ١٠ مقابل مخاطر تبلغ فى ظل وجود عمليات تغطيةات بمخاطر وشروط مشابهة في طبيعتها االلتزام

 كانت هذه إذا  ويمكن استخدام هذا التخصيصمغطً من هذه األصول كبند ١٠عندئذ يستطيع البنك تبويب 

 ،عادلة القيمة لل تغطية التخصيص هذا يمثلاألصول وااللتزامات أدوات ذات سعر ثابت وفى هذه الحالة 

 أما إذا كانت هذه األصول وااللتزامات أدوات ذات سعر متغير ففي هذه الحالة يكون هذا التخصيص

 ١٠٠ ارتباط مؤكد للشراء بعملة أجنبية بقيمة المنشأة كان لدى إذا وبالمثل .تغطية تدفقات نقديةعملية 

 ١٠تغطية مبلغ بالصافي يبلغ ة إجراء عملي عندئذ تستطيع ٩٠والتزام مؤكد للبيع بعملة أجنبية بقيمة 

 من ارتباط البيع المؤكد البالغ ١٠وذلك بالحصول على أداة مشتقة وتبويبها كأداة تغطية ترتبط بقيمة 

١٠٠.  

  

   ) من المعيار"١٠٢"إلى " ٨٥"من فقرات ال(محاسبة التغطية 

دلة ألداة مديونية ذات سعر ثابت    التغيرات في القيمة العار من أمثلة تغطية القيمة العادلة تغطية مخاط–١٠٢أت

  .  الجهة المصدرة أو حامل األداةةنتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ويمكن إبرام هذه التغطية بواسط

  

 إلى مديونية معومتغطية التدفقات النقدية استخدام عقد مبادلة لتغيير مديونية بسعر عمليات  من أمثلة –١٠٣أت

 مستقبلية حيث تكون التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة هي مدفوعات            أى تغطية معاملة(ثابت  بسعر

  ).الفوائد المستقبلية
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تعاقدي تغطية التغير في سعر الوقود بالنسبة اللتزام عملية على سبيل المثال ( تغطية االلتزام المؤكد –١٠٤أت

ير في القيمة تعتبر مقابل مخاطر التغ)  معترف به بواسطة منشأة كهربية لشراء الوقود بسعر ثابترغي

ن تغطية  فإ"٨٧" طبقاً للفقرة أنه إالعادلة القيمة لل تغطية  عمليةن هذه التغطية تمثلالعادلة وبالتالي فإ

  .خطر العملة األجنبية الخاصة بالتزام مؤكد يمكن المحاسبة عنها بطريقة بديلة كتغطية تدفقات نقدية

  

    التغطيةفعاليةتقدير 

  :في حالة استيفاء الشروط التاليةفقط  عالية فعالية ذات التغطية تعتبر  -١٠٥أت

 عالية في تحقيق فعاليةفي تاريخ بداية التغطية وفى فترات الحقة أن تكون ذات يتوقع من التغطية ) أ(

  في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تعزى إلى الخطرOffsetting Changesتغيرات مقاصة 

 أثناء الفترة المخصص لها التغطية ويمكن أن يظهر هذا التوقع بعدة طرق تتضمن مقارنة المغطى

العادلة أو التدفقات النقدية ألداة التغطية أو بإظهار عالقة إحصائية بين القيمة التغيرات السابقة في القيمة 

 نسبة تغطية خالف المنشأةة وقد تختار  وتلك الخاصة بأداة التغطيالمغطىالعادلة أو التدفقات النقدية للبند 

  ."١٠٠أت" التغطية كما ورد في فقرة فعالية لتحسين ١:١

على سبيل المثال إذا كانت النتائج . % ١٢٥ -% ٨٠تقع النتائج الفعلية للتغطية في نطاق نسبة ) ب(

يمكن قياس المقاصة  عندئذ ١٠٠ وأرباح أداة النقدية بواقع ١٢٠الفعلية تظهر خسارة أداة التغطية بواقع 

وفى هذا المثال إذا افترضنا أن التغطية تفي % ٨٣ بواقع ١٠٠/١٢٠أو % ١٢٠ اى ١٢٠/١٠٠بواقع 

  . عاليةفعالية أن التغطية ذات المنشأةعالية عندئذ تستخلص ) أ(بالشرط الوارد في 

  

  .قل السنوية أو الدورية على األ بإعداد قوائمها الماليةالمنشأة في الوقت الذي تقوم فيه الفعالية  تقدر -١٠٦أت

  

 لتقدير المنشأةن الطريقة التي تستخدمها إ التغطية حيث فعالية ال يحدد هذا المعيار طريقة واحدة لتقدير –١٠٧أت

 المنشأة على سبيل المثال إذا كانت إستراتيجية .ها في إدارة المخاطرت التغطية تعتمد على استراتيجيفعالية

 المغطى المركزعديل وتسوية قيمة أداة التغطية بصفة دورية إلظهار التغيرات في إلدارة المخاطر هي ت

 عالية فقط للفترة التالية حتى يتم فعالية أن تكون ذات من المتوقع إلظهار أن التغطية المنشأةعندئذ تحتاج 

 ،لفة من التغطيات مختلفة ألنواع مختاً طرقالمنشأةوفى بعض الحاالت قد تتبني .تسوية مبلغ أداة التغطية 

 التغطية وتحدد هذه فعاليةستراتيجية التغطية إجراءات تقدير  الموثقة الخاصة باالمنشأةوتتضمن مستندات 

قيمة المن جميع أرباح أو خسائر أداة التغطية أو هل يتم استبعاد ضيت كان تقدير التغطية إذااإلجراءات ما 

  . لألداة الزمنية للنقود
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ا تقوم أنهف% ٨٥من الخطر المرتبط بالبند على سبيل المثال % ١٠٠ من أقل بتغطية المنشأةمت ذا قاإ -أ١٠٧أت

 على النسبة بناء التغطية فعالية عدم و تقيسمن المخاطر % ٨٥ بواقع المغطىبتخصيص البند 

م يجوز أن تستخد، من المخاطر % ٨٥ عند تغطية هذه النسبة أنهإال . % ٨٥ للمخاطر بواقع المخصصة

 المتوقعة كما هو موضح في ة التغطيفعاليةمن شأن ذلك تحسين  كان إذا ١:١ نسبة تغطية خالف المنشأة

  ."١٠٠أت"فقرة 

  

 أو المعامالت المغطى إذا كانت الشروط الرئيسية ألداة التغطية واألصل وااللتزام واالرتباط المؤكد -١٠٨أت

ن التغيرات في القيمة العادلة والتدفقات النقدية التي فإ عندئذ  ، هي نفسها عاليةاحتماليةالمتوقعة بدرجة 

 ، على سبيل الحقاً قد تؤدى إلى تسوية بعضها البعض وذلك عند إبرام التغطية المغطىتعزى للخطر 

المثال قد تكون مبادلة سعر فائدة أداة تغطية فعالة إذا كانت القيم والمبالغ االفتراضية واألصلية ومدتها 

 هي التسعير وتواريخ الحصول على أصل المبلغ والفوائد وسدادها وقياس أسعار الفائدة وتواريخ إعادة

ى  ذمتوقع ، باإلضافة إلى ذلك تعتبر التغطية الخاصة بشراء المغطىوالبند  التغطية ألداة بالنسبةنفسها 

  : عالية في الحاالت التاليةفعاليةجل ذات احتمالية عالية لسلعة مع عقد أ

جل لشراء نفس الكمية من نفس السلعة في نفس الوقت ونفس المكان مثل الشراء   اآل العقد إذا كان) أ(

   .المغطى المتوقع

  .اًجل في البداية صفرذا كانت القيمة العادلة للعقد اآلإ) ب(

 واالعتراف به الفعاليةجل من تقدير ة على العقد اآلما التغير في الخصم أو العالوإذا تم استبعاد إ  ) ج(

 ذات المتوقعةرباح أو الخسائر أو إذا كان التغير في التدفقات النقدية المتوقعة على المعاملة ضمن األ

  .جل للسلعةحتمالية العالية يعتمد على سعر آاال

  

 الوصول إلى Offset  يقصد بالتسوية ( المغطى أحيانا تقوم أداة التغطية بتسوية جزء فقط من الخطر –١٠٩أت

تكون التغطية فعالة بالكامل في حالة أن تكون أداة التغطية والبند  ال مثال على سبيل ال.) درجة صفر

 كذلك ال يمكن أن  ،ال يسيران جنباً إلى جنب مع بعضهما البعضومقومتين بعمالت مختلفة  المغطى

 من القيمة العادلة اًتكون تغطية خطر سعر الفائدة باستخدام أداة مشتقة فعالة بدرجة تامة اذا كان جزء

  . للطرف المقابلاالئتمانعزي إلى مخاطر تقة يالمشلألداة 

  

لمخاطر العامة لنشاط ل للتأهل لمحاسبة التغطية يجب أن ترتبط التغطية بخطر محدد ومخصص وليس –١١٠أت

 وال تؤهل تغطية  ،المنشأة وخسائر أرباحثر كبير على ويجب أن يكون للتغطية أفقط ،  المنشأة

ل المادية أو مخاطر قيام الحكومة بنزع الملكية لمحاسبة التغطية وال يمكن مخاطر التقادم في األصو

  .يعتمد عليها  نظراً لعدم إمكانية قياس المخاطر بصورة الفعاليةقياس 
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ألصول وااللتزامات ا التغطية بإعداد جدول باستحقاقات فعاليةفى حالة خطر سعر الفائدة يمكن تقدير  –١١١أت

أو (عر الفائدة لكل مدة زمنية بشرط ارتباط هذا الخطر بأصل أو التزام محدد المالية يوضح خطر س

وعند ظهور صافي الخطر يتم تقدير ) مجموعة محددة من األصول أو االلتزامات  أو جزء محدد منهم

  . التغطية مقابل األصل أو االلتزامفعالية

  

 وال تكون هناك القيمة الزمنية للنقوداالعتبار  بشكل عام في المنشأةتأخذ  التغطية فعالية عند تقدير –١١٢أت

 مع سعر الفائدة الثابت على المبادلة المخصصة المغطىعر الفائدة الثابت على البند سحاجة لتطابق 

وال تكون هناك حاجة أيضا لمطابقة سعر الصرف المتغير على األصل أو ، عادلة القيمة الكتغطية 

 وتنشأ . الفائدة المتغير على المبادلة المخصصة كالتزام تدفقات نقديةااللتزام المحمل بفائدة مع نفس سعر

القيمة العادلة للمبادلة من صافى تسويتها ويمكن تغيير األسعار الثابتة والمتغيرة للمبادلة دون التأثير على 

    . بنفس القيمةصافى التسوية إذا كان التغيير لكليهما

  

 عن محاسبة التغطية من آخر تاريخ كان المنشأة التغطية تتوقف عاليةف شروط المنشأة إذا لم تستوف –١١٣أت

 إلى ت أدالتى الحدث أو التغير في الظروف المنشأة إذا حددت أنه إال  ، التغطيةبفعاليةهناك فيه التزام 

أو  التغطية وأثبتت أن التغطية كانت فعالة قبل هذا الحدث فعاليةبمبادئ  عالقة التغطية في الوفاء إخفاق

 عن محاسبة التغطية من تاريخ هذا الحدث أو حدوث هذه المنشأةعندئذ تتوقف ،وقوع هذه الظروف 

  .التغيرات

  

   فائدةالمحاسبة تغطية القيمة العادلة لتغطية محفظة مخاطر سعر 

 ىعل ، لتغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات ماليةة بالنسب– ١١٤أت

) ط(إلى ) أ( باإلجراءات الواردة في الفقرات من التزمت  إذامتطلبات هذا المعيار أن تطبق المنشأة

  :التالية  "١٣٢أت"إلى  "١١٥أت" من فقرات الالتالية و

 محفظة من البنود ترغب في تغطية خطر سعر المنشأة تحددكجزء من عملية إدارة المخاطر ) أ(

 وقد تحدد  ، فقط أو التزامات فقط أو كليهمان المحفظة أصوالمرتبط بها وقد تتضمالفائدة ال

 أصولها المتاحة للبيع ضمن محفظة المنشأةعلى سبيل المثال قد تجمع ( محفظتين أو أكثر المنشأة

  . اإلرشادات التالية على كل محفظة بصورة مستقلةالمنشأةوفى هذه الحالة تطبق ) مستقلة

 على تواريخ إعادة التسعير بناءة إلى فترات زمنية إلعادة التسعير  بتحليل المحفظالمنشأةتقوم ) ب(

 ويمكن إجراء هذا التحليل بعدة طرق تتضمن جدولة التدفقات النقدية ٠المتوقعة وليست التعاقدية

ضمن الفترات المتوقع أن تحدث فيها هذه التدفقات أو جدولة المبالغ األصلية االفتراضية ضمن 

  .وقع حدوث إعادة التسعيرميع الفترات حتى تج
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 قيمة األصول  القيمة التي ترغب في تغطيتها وتقوم بتخصيصالمنشأة على هذا التحليل تحدد بناء) ج(

من المحفظة المحددة المساوية للقيمة التي ترغب تغطيتها كبند ) قيمةال ليس بصافى(أو االلتزامات 

 طبقاً للفقرة فعالية المستخدمة الختبار ال وتحدد هذه القيمة أيضا قياس النسبة المئويةمغطً

  .")ب(١٢٦أت"

 من خطر اً تقوم بتغطيته وقد يكون هذا الخطر جزءالذى بتخصيص خطر سعر الفائدة المنشأةتقوم ) د(

مثل ( على سبيل المثال سعر الفائدة القياسي المغطى المركزسعر الفائدة في كل بند من البنود في 

  ).الليبور

  .ثر لكل فترة زمنية إلعادة التسعيركأ بتخصيص أداة تغطية أو نشأةالمم تقو) ـه(

فترات ال وفى من البداية المنشأة تقدر هعالي) هـ(و  )ج(الواردة في يصات وباستخدام التخص) و( 

  . عالية أثناء الفترة المخصص لها التغطيةفعاليةالحقة هل من المتوقع أن تكون التغطية ذات ال

) ج(كما هو مخصص في  (المغطىبصفة دورية بقياس التغير في القيمة العادلة للبند  المنشأةتقوم ) ز(

 على أساس تواريخ إعادة التسعير )هبعالي) د( كما ورد في المغطى والذي يعزى للخطر بعاليه

 الحقيقية العالية للتغطية عند تقديرها فعالية بشرط تحديد العاليه) ب(المتوقعة المحددة في 

 بالتغير في القيمة العادلة للبند المنشأةتعترف و . فعالية الموثق لتقدير الالمنشأةسلوب باستخدام أ

الخسائر وذلك في بند أو بندين تفصيليين في الميزانية  وأ كأرباح أو خسائر في األرباح المغطى

ادلة  وال تكون هناك حاجة لتوزيع التغير في القيمة الع ، من المعيار")أ(٨٩"كما ورد في فقرة 

  . األصول أو االلتزامات الفرديةىعل

وتعترف ) عاليه) ـه(كما هو محدد في ( بقياس القيمة العادلة ألداة أو أدوات التغطية المنشأةتقوم ) ح(

لألداة أو األدوات الخسائر ويتم االعتراف بالقيمة العادلة  وأباألرباح أو الخسائر ضمن األرباح 

  .زانيةالمالية كأصل أو التزام في المي

لتغير في القيمة العادلة فرق بين االضمن قائمة األرباح والخسائر ب* فعاليةيتم االعتراف بعدم ال) ط(

  ). ح(والمشار إليه في ) ز(ليه في المشار إ

  

 العادلة لخطر سعر القيمة فقط على تغطية ه هذا المنهج موضح بالتفصيل فيما يلي حيث يتم تطبيق–١١٥أت

  .حفظة أصول أو التزامات مالية بمطالفائدة المرتب

  

 يمكن أن تتضمن كما. والتزامات  أصوالً")أ(١١٤أت" يمكن أن تتضمن المحفظة المحددة في فقرة –١١٦أت

 فقط أو التزامات فقط وتستخدم المحفظة لتحديد قيمة األصول أو االلتزامات التي ترغب أصوالً

  .مغطً كبند ةها غير مخصص في تغطيتها ومع ذلك فإن المحفظة في حد ذاتالمنشأة

  

  

 .  تطبق نفس اعتبارات األهمية النسبية فى هذا السياق كما هى مطبقة فى كافة معايير المحاسبة المصرية  * 
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ا التاريخ الذي أنهعلى  فترة إعادة التسعير المتوقعة للبند المنشأة تحدد ")ب(١١٤أت" عند تطبيق الفقرة -١١٧أت

 وتقدر التواريخ المتوقعة  ، أو إعادة تسعيره طبقاً لمعدالت السوق أيهما أقربيتوقع فيه استحقاق البند

خرى األمعلومات التاريخية وال الخبرات على بناءإلعادة التسعير عند بداية التغطية وخالل مدة التغطية 

 .اينهم وأسعار الفائدة والتداخل بالمعجلتتضمن معلومات وتوقعات عن معدالت السداد والتى متاحة ال

خبرات غير كافية  بالمجموعات لديها خاصة أو ة يمؤسس خبرات أيةوتستخدم المنشآت التي ليس لديها 

      وتتم مراجعة هذه التقديرات بصفة دورية، المماثلة من األدوات وذلك لألدوات المالية القابلة للمقارنة 

ن ثابت قابل لتعجيل سداده ، فإند له سعر بوجود وفى حالة .  على الخبرات المتاحة بناء يتم تحديثها و

تاريخ إعادة التسعير المتوقع هو التاريخ المتوقع فيه السداد المقدم للبند ما لم يتم إعادة تسعيره طبقاً 

و بالنسبة لمجموعة من األصول المشابهة فإن التحليل إلى فترات .  في تاريخ أقربلمعدالت السوق 

اً  من المجموعة وليس بنودنسبة توزيع لتوقعة إلعادة التسعير قد يأخذ شك على التواريخ المبناءزمنية 

 على سبيل المثال . مناهج أخرى ألغراض التوزيع هذهالمنشأة وقد تستخدم  ،فردية على كل فترة زمنية

 على بناء لتوزيع استهالك القروض على الفترات الزمنية المعجلقد تستخدم مضاعف معدل السداد 

منهج وطريقة هذا التوزيع تكون طبقاً إلجراءات وأهداف إدارة أن المتوقعة إلعادة التسعير إال التواريخ 

   .المنشأةالمخاطر ب

  

  

 في فترة معينة إلعادة المنشأة من المعيار ، إذا قامت ")ج(١١٤" وطبقاً للتخصيص الوارد في فقرة –١١٨أت

 وقررت ٨٠ والتزامات ذات أسعار ثابتة تبلغ ١٠٠ ذات أسعار ثابتة تبلغ التسعير بتقدير أن لها أصوالً

جزء من ( من األصول٢٠ تقوم بتخصيص ما قيمته مبلغ بأن ٢٠المركز الذي يبلغ تغطية صافي 

 مبلغ بالدوالر أو اليورو أو الجنيه أى( ، ويتم التعبير عن التخصيص كمبلغ عملة مغطًكبند ) *األصول

 أخذ منها مبلغ التى) أو االلتزامات (لك أن جميع األصول وليس كأصول فردية ، ويتبع ذ) الفرنكأو 

   : من األصول في المثال السابق ، يجب أن تكون١٠٠ى مبلغ أ –التغطية 

  

  .تغير قيمتها العادلة استجابة للتغيرات في سعر الفائدة  بنود ت )أ (

  

  

  

  

______________________________________________________________________  
جاري  قيمة من األصول أو االلتزامات المؤهلة المتاحة ، و بالنسبة لهذا المثال اى مبلغ أصول أية بتخصيص للمنشأةيسمح المعيار * 

  . ١٠٠بين صفر ،تغطيته 
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ا مغطاة أنهتم تخصيصها على  بنود تأهلت للمحاسبة عنها باستخدام طريقة تغطية القيمة العادلة إذا ما) ب(

صية ا له خالذي يحدد أن القيمة العادلة اللتزام مالي * المعيارألننفردة وبشكل خاص نظراً بطريقة م

 من المبلغ الواجب أقلليست )   الطلب وبعض األنواع األخرى من الودائعتحتمثل الودائع (تقديرية 

 البند غير وذلك عند الخصم من أول تاريخ يطلب فيه سداد المبلغ، لذا فإن مثل هذاسداده عند الطلب 

 فترة زمنية تتجاوز أقصى فترة أيةمؤهل للمحاسبة عنه طبقاً لطريقة تغطية القيمة العادلة وذلك عن 

 هو قيمة أصول ، المغطى المركز، فإن داة السداد ، وفى المثال السابقيستطيع أن يطلب فيها حامل األ

 لتحديد المنشأةص ولكن تستخدمها  المخصالمغطى من البند اً ليست جزءااللتزاماتهذه وبالتالي فإن 

  .كأدوات مغطاةقيمة األصول المخصصة 

 المغطىن المبلغ الذي يمثل البند هو التزامات فإ في تغطيته المنشأة الموقف الذي ترغب نوإذا كا

المخصص يمكن أن يتم سحبه من التزامات ذات سعر ثابت وليس من التزامات يمكن أن يطلب من 

 لتقدير فعالية التغطية طبقاً ة قياس النسبة المستخدمحساب ويتم .ترة زمنية أقرب سدادها في فالمنشأة

 في أنه تقدر المنشأةعلى سبيل المثال، افترض أن .  كنسبة من هذه االلتزامات)"ب(١٢٦أت"لفقرة ل

  الطلبتحت وتتضمن ودائع ١٠٠فترة زمنية محددة إلعادة التسعير لديها التزامات بأسعار ثابتة تبلغ 

  .٧٠ وأصول ذات سعر ثابت تبلغ  ٦٠، والتزامات ليس لها خاصية الطلب تبلغ ٤٠تبلغ 

  مغطً كبند ٣٠ا تخصص التزامات تبلغ أنه، ف٣٠تغطية كل الموقف الصافي البالغ  المنشأة  إذا قررت 

  . التي ليس لها خاصية الطلبااللتزامات من  *%٥٠أو 

  

  

 من المعيار ، ")أ(٨٨"التخصيص والتوثيق األخرى الواردة في فقرة  أيضاً بمتطلبات المنشأة تلتزم -١١٩أت

 بالنسبة المنشأة سياسةوبالنسبة لتغطية محفظة لها مخاطر سعر صرف ، يحدد التخصيص والتوثيق 

   :ذلك ما يلي  ل القياس ويشمفعالية لتحديد القيمة التي تغطى وكيفية قياس ةتغيرات المستخدمملجميع ال

  . والتزامات تدرج في تغطية المحفظة واألساس المستخدم الستبعادها من المحفظة أصولأية)  أ(

 افتراضات سعر الفائدة التي تحدد  بتقدير تواريخ إعادة التسعير ويشمل ذلكالمنشأةم كيف تقو) ب(

 وتستخدم نفس الطريقة لكل من .معدالت السداد المبكر وأسس تغيير هذه التقديراتتقديرات 

 مراجعات ة التي تتم وقت إدراج األصل أو االلتزام ضمن المحفظة المغطاة وأليألوليةاالتقديرات 

  .تتم فيما بعد على هذه التقديرات

  . مدة الفترات الزمنية إلعادة التقييم وعدد )ج(

______________________________________________________________________  
    من المعيار" ٤٩" الفقرة راجع* 

 *٥٠) = ٤٠ - ١٠٠( ÷ ٣٠. % 
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 المذكورتين في فقرة الطريقتينى من  أ باختيار فعالية التغطية والمنشأةعدد المرات التي تقوم فيها ) د(

 لتحديد قيمة األصول أو المنشأة بواسطة ة المستخدمالطريقةهذه  ،  سوف تستخدمها"١٢٦أت"

ار ب باختالمنشأة عند قيام ةلنسبة المئوية المستخدم عليه قياس ابناء ومغطًااللتزامات المخصصة كبند 

 بإجراء اختبار الفعالية المنشأة هل تقوم ")ب(١٢٦أت"باستخدام الطريقة الواردة في فقرة الفعالية 

ويجب  ؟  مجمعة أو لالثنين معاً بالنسبة لكل فترة زمنية إلعادة التسعير على حدة أو لجميع الفترات

 وأهداف إدارة تدة عند تخصيص وتوثيق عالقة التغطية طبقا إلجراءاالسياسات المحد أن تكون

افي حيث البد من وجود مبررات على يرات في السياسات بشكل جزوال تتم التغي. المنشأةالمخاطر ب

خرى ويجب أن يكون التغيير طبقاً إلجراءات األ و العواملأساس التغيرات في ظروف السوق 

  .أةالمنشوأهداف إدارة المخاطر ب

  

 أو محفظة مشتقات  أداة مشتقة منفردة)")هـ(١١٤أت" قد تكون أداة التغطية المشار إليها في فقرة –١٢٠أت

على سبيل  (")د(١١٤أت"تتضمن جميعها مخاطر مغطاة بالنسبة لسعر الفائدة كما هو وارد في فقرة 

ومثل هذه المحفظة من ) ر الليبورعالمثال محفظة تبادالت سعر فائدة تتضمن جميعها مخاطر تتعلق بس

  أومكتوبةا قد ال تتضمن خيارات أنه ، إال Offsetting مخاطر تسوية حاالتالمشتقات قد تتضمن 

إدراج فيما عدا ( بإدراج هذه الخيارات كأدوات تغطية  ال يسمح* ألن المعيار بالصافيمكتوبةخيارات 

لتغطية تغطى القيمة الواردة في فقرة ، وإذا كانت أداة ا)خيار مشترى لOffset كتسوية مكتوبخيار 

 التى ا توزع على جميع الفترات الزمنيةأنه زمنية إلعادة التسعير، ففترةألكثر من "  )ج(١١٤أت"

 ال *إلعادة التسعير ألن المعيار التغطية على الفترات الزمنية  أدوات يجب توزيع جميع أنهتغطيها إال 

  .ط من الفترة الزمنية التي تظل فيها أداة التغطية قائمةتغطية لجزء واحد فقيسمح بإدراج عالقة 

  

ن  فإ")ز(١١٤أت" بقياس التغير في القيمة العادلة لبند قابل للسداد المعجل طبقاً لفقرة المنشأة عند قيام –١٢١أت

   Prepayable Itemالتغير في أسعار الفائدة يؤثر على القيمة العادلة للبند القابل للسداد المسجل 

السداد المقدم ( يؤثر على القيمة العادلة للتدفقات النقدية التعاقدية والقيمة العادلة لخيار التعجيل:ريقتينبط

prepayment ( للمنشأة من المعيار "٨١" الفقرة و تسمح للسداد المعجل، القابلالمتضمن في البند 

 بشرط إمكانية مغطً وذلك كبند بإدراج جزء من األصل أو االلتزام المالي الذي يشترك في نفس المخاطر

 من المعيار بتحقيق ذلك "أ٨١" القابلة للسداد المعجل تسمح الفقرة للبنود التغطية ، وبالنسبة فعاليةقياس 

فيما يتعلق بالتغير في القيمة العادلة التي تعزى إلى التغيرات في  وذلك المغطىالبند  تخصيص بإدراج 

  هـأنت التعاقدية ، إال ـعير المتوقعة وليسـادة التسـاريخ إعاس توـصص على أسـسعر الفائدة المخ

  
______________________________________________________________________    

  . من الملحق"٩٤" من المعيار وفقرة "٧٧"راجع فقرة * 

  . من المعيار"٧٥"راجع فقرة * 
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ى تواريخ إعادة التسعير المتوقعة عند تحديد التغير في  علالمغطىيتم إدراج التغيرات في سعر الفائدة 

على سبيل المثال  (المتوقعة عليه إذا تمت مراجعة تواريخ التسعير بناء ، والمغطىالقيمة العادلة للبند 

أو إذا اختلفت تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن التواريخ ) لتعكس التغير في السداد المسجل المتوقع

ن التغيرات  ، ومن ناحية أخرى فإ"١٢٦أت" التغطية كما سيرد في فقرة فعاليةئذ تظهر عدم المتوقعة عند

    :التىفي تواريخ التسعير المتوقعة 

  .المغطىتنشأ بوضوح من عوامل خالف التغيرات في سعر الفائدة   ) أ(

 ،المغطى الفائدة ليست مرتبطة بالتغيرات في سعر ) ب(

على سبيل المثال  (المغطىرات التي تعزى لسعر الفائدة  عن التغييعتمد عليهاق  يمكن فصلها بطر  ) ج(

 الديموجرافيةالتغيرات في معدالت السداد المعجل التي تنشأ بوضوح من التغير في العوامل 

ويتم استبعادها عند تحديد التغير )  الضريبية وليس من التغيرات في سعر الفائدةالنظمأو  "السكانية"

 وإذا كان هناك عدم تأكد المغطىا ال تعزى للخطر نه وذلك نظراً ألطىالمغفي القيمة العادلة للبند 

 غير المنشأةوإذا كانت  ،بشأن العامل الذي أدى إلى نشأة التغير في تواريخ إعادة التسعير المتوقعة 

  المغطى التغيرات التي تنشأ من التغير في سعر الفائدة موثوق فيهاقادرة على أن تفصل بطريقة 

الذى ينشأ من عوامل أخرى ، عندئذ يفترض أن التغير ينشأ من التغير فى سعر الفائدة عن التغير 

 . المغطى
 

  وهى ")ز( ١١٤أت"ال يحدد هذا المعيار األساليب المستخدمة لتحديد القيمة المشار إليها في فقرة   –١٢٢أت

 وإذا ما تم استخدام أساليب ،المغطى التي تعزى للخطر المغطىفي القيمة العادلة للبند  التغير اًتحديد

 بدرجة كبيرة أساليب أخرى يجب على اإلدارة أن تتوقع أن النتيجة تقارب أيةتقدير إحصائية أو 

النتيجة التي كان سيتم الحصول عليها من قياس األصول أو االلتزامات المنفردة التي تشكل البند 

 تساوى التغيرات المغطى العادلة للبند  وليس من المناسب افتراض أن التغيرات في القيمة ،المغطى

  .  في القيمة العادلة ألداة التغطية

  
 
 عن فترة زمنية محددة إلعادة التسعير المغطى إذا كان البند أنه من المعيار "أ ٨٩"  تتطلب الفقرة –١٢٣أت

كان  فان التغير في قيمته العادلة يعرض في بند منفصل مع األصول ، ومن ناحية أخرى إذا أصالً

 فإن التغير في قيمته العادلة بعرض في بند منفصل مع االلتزامات وهذه هي البنود المنفصلة اًالتزام

  .المنفردة )أو االلتزامات( وليس مطلوب توزيع محدد لألصول " )ز( ١١٤أت"المشار إليها في فقرة 

  

التغير في القيمة العادلة للبند  أن عدم الفعالية تظهر في حدود اختالف " )ط(١١٤تأ"في فقرة   يالحظ–١٢٤أت

 عن التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية المشتقة وقد ينشأ المغطى التي تعزى إلى الخطر المغطى

    :منهاهذا الفرق من عدة أسباب 
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  .اختالف تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن المتوقعة أو مراجعة وتعديل التواريخ المتوقعة) أ(

  . من الدفاتراستبعادهامة البنود في المحفظة المغطاة أو  قيانخفاض) ب(

  .المغطىاختالف تواريخ سداد أداة التغطية والبند ) ج(

 من أقل بمعدل  تكون بعض البنود المغطاة محملة بفائدة دماعلى سبيل المثال عن(أسباب أخرى  أية) د(

الفعالية الناتجة ليست كبيرة بدرجة المعدل القياسي والمدرجين بالنسبة له كبنود تغطية وكانت عدم 

  . في التأهل لمحاسبة التغطيةتحققتجعل المحفظة ككل 

  .لخسائر اوأواالعتراف بها ضمن األرباح * ويتم تحديد عدم الفعالية هذه           

  

   : وفعالية التغطية في الحاالت التاليةةتحسين كفاء بشكل عام يتم –١٢٥أت

ولة البنود ذات خصائص السداد المعجل المختلفة بطريقة تأخذ في االعتبار  بجدالمنشأةإذا قامت ) أ (

  .االختالفات في أسلوب السداد المعجل

يكون هناك  من البنود  قليالًاً فعندما تتضمن المحفظة عدد.كبرأ يكون عدد البنود في المحفظة عندما) ب(

بل أو بعد ما هو متوقع ، ومن ناحية  إذا كان السداد المعجل للبنود قالفعاليةاحتمال نسبي لعدم 

   . كثيرة يمكن التنبؤ بأسلوب السداد المعجل بدقة أكثراًأخرى عندما تتضمن المحفظة بنود

 الفترة يقلل قربن حيث إ)  شهور٣شهر مقابل  (أقربعندما تكون الفترات الزمنية إلعادة التسعير   ) ج(

ون المدة الزمنية في غض( تسعير والسداد يخ إعادة ال بين توارMismatchمن تأثير عدم المطابقة 

  . وكذلك بالنسبة ألدوات التغطيةالمغطىللبند ) إلعادة التسعير

على سبيل المثال  (المغطىكثرة تكرار تعديل وتسوية مبلغ أداة التغطية إلظهار التغيرات في البند ) د(و 

 ).Prepaymentبسبب التغيرات في توقعات السداد المعجل 

  

 تاريخال بصفة دورية وإذا ما تغيرت تقديرات تواريخ إعادة التسعير بين الفعاليةار  باختبالمنشأةم  تقو–١٢٦أت

  : مبلغ عدم الفعالية إمابحساب المنشأة عندئذ تقوم و تاريخ تال الفعالية بتقدير المنشأة تقوم فيه الذى

 والتغير ) من المعيار")ح( ١١٤" فقرة راجع(كالفرق بين التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية   ) أ(

ويشمل ذلك تأثير  (المغطى ككل الذي يعزى إلى التغيرات في سعر الفائدة المغطىفي قيمة البند 

  ).ىضمن على القيمة العادلة ألي خيار سداد معجل المغطىالتغيرات في سعر الفائدة 

 :المنشأةام التقريب التالي تقوم باستخد) ب(أو 

في كل فترة زمنية إلعادة التسعير مغطاة على أساس   ) االلتزاماتأو ( نسبة األصول بحساب )١(

 .تواريخ إعادة التسعير المقدرة في أخر تاريخ قامت فيه باختبار الفعالية 

 في هذه الفترة الزمنية إلعادة التسعير ) للقيمة(تطبيق هذه النسبة على التقدير المعدل للمبلغ ب ) ٢(

   .على التقدير المعدل بناء المغطىالبند  مبلغ لحساب

  

   .تطبق نفس اعتبارات األهمية النسبية فى هذا السياق كما تطبق فى جميع معايير المحاسبة المصرية* 
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 المغطى الذى يعزى للخطر المغطى التغير في القيمة العادلة للتقدير المعدل للبند حسابب) ٣ ( 

 ."ز١١٤أت"وإظهاره كما ورد في فقرة 

 والتغير في بعاليه) ٣( المبلغ المحدد في رقم ا تساوى الفرق بينأنهبعدم الفعالية على االعتراف ) ٤  (

  ).")ط( ١١٤أت"راجع فقرة (القيمة العادلة ألداة التغطية 
 

) االلتزامات(تعديالت تواريخ إعادة التسعير المقدرة لألصول  بين  المنشأة عند قياس الفعالية تميز –١٢٧أت

 )األصول أو االلتزامات القائمة(ن السابقة فقط الجديدة حيث إ) تااللتزاما(ألصول القائمة  عن إنشاء ا

خالف (إعادة التسعير المقدرة هي التي تؤدى إلى عدم الفعالية ، ويتم إدراج جميع تعديالت تواريخ 

ية عند بما في ذلك إعادة توزيع البنود القائمة بين المدد الزمن) "١٢١أت" لفقرةلمستبعدة طبقاً ا تلك

 ومن ثم عند قياس ")٢) (ب(١٢٦أت  "مراجعة وتعديل القيمة المقدرة في الفترة الزمنية طبقاً لفقرة

 إلجمالي اً جديداً تقديرالمنشأة تضع بعاليهموضح هو  الفعالية كما مالفعالية، وبمجرد االعتراف بعد

 )االلتزامات( األصول كفي كل فترة زمنية إلعادة التسعير ويتضمن ذل) أو االلتزامات(األصول 

 ونسبة جديدة مغطً كبند اً جديداًخر اختبار لفعالية التغطية وتخصص مبلغالجديدة التي نشأت منذ آ

 الختبار  في التاريخ التال")ب( ١٢٦أت"فس اإلجراءات الواردة في فقرة كنسبة تغطية وعندئذ تكرر ن

  .الفعالية

  
 
بسبب   من الدفاترتها أصالً ضمن الفترة الزمنية إلعادة التسعير البنود التي تم جدولاستبعاد يمكن – ١٢٨أت

  بسبب القيمة أواضمحاللالسداد المعجل أو شطب المديونية في تاريخ أقرب مما هو متوقع بسبب 

البيع وعندما يحدث هذا يتم استبعاد مبلغ التغير في القيمة العادلة المدرج في بند مستقل كما ورد في 

 والذي يرتبط بالبند المشطوب وذلك من الميزانية وإدراجه مع األرباح أو الخسائر ")ز( ١١٤أت"فقرة 

ولهذا الغرض من الضروري معرفة الفترة أو الفترات الزمنية ، من الدفاتر بند  الاستبعادالناشئة عن 

منية التي يتم ن ذلك يحدد الفترة أو الفترات الزالمستبعد نظراً ألإلعادة التسعير التي يجدول فيها البند 

  ")ز( ١١٤أت "فيها استبعاد البند ومن ثم القيمة التي تستبعد من البند المستقل المشار إليه في فقرة

د البند مكن تحديد الفترة الزمنية التي تم إدراجه فيها، عندئذ يستبعن أوإ من الدفاتر  البند استبعادوعند 

هذه الفترة الزمنية يستبعد البند من أقرب فترة زمنية  تحديد اًن لم يكن ممكنمن هذه الفترة الزمنية وإ

الفترات أعلى من المتوقعة أو يتم توزيع البند على جميع   عن معدالت سداد معجل ستبعاداالإذا نشأ 

  . قيمتهاضمحلت تم بيع األصل أو إذاالبند على أساس منتظم ومعقول التي تتضمن 
 
 لم   مبلغ يرتبط بفترة زمنية معينة بأىالخسائر  وأمن األرباح   باإلضافة إلى ذلك يتم االعتراف ض–١٢٩أت

 من "أ ٨٩" فقرة راجع(زمنية في ذلك الوقت هذه الفترة ال عند انقضاء  من الدفاتراستبعادهيتم 

فترات زمنية إلعادة التسعير ،  )٣( بجدولة بنود على المنشأةعلى سبيل المثال افترض قيام ).المعيار
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 تبلغ يص السابق كان التغير في القيمة العادلة المثبتة في بند منفرد في الميزانية أصالًعند إعادة التخص

 وعند  ،لتوالىاعلى  ١٠،٨،٧واقع ب ٣،٢،١ التي تعزى للفترات القيم، ويمثل هذا المبلغ ٢٥قيمته 

رات في فت) ١(عادة جدولة األصول التي تعزى للفترة رقم  تحقيق أو إتميعادة التخصيص التالي إ

ما أ، األرباح أو الخسائر تم االعتراف به في يمن الميزانية و) ٧(مبلغ  استبعادتم يأخرى، وبالتالي 

 على التوالي ويتم بعد ذلك تعديل وتسوية الفترات ٢،١ يعزيان لفترات اآلن مافه) ١٠) (٨(مبلغ 

  ." )ز( ١١٤أت"الضرورة وذلك بالتغيرات في القيمة العادلة كما ورد في فقرة عند المتبقية 
 
  قامت بجدولة األصول بتوزيع نسبة من المنشأةأن  كتوضيح لمتطلبات الفقرتين السابقتين، افترض –١٣٠أت

 في كل ١٠٠ا قامت بجدولة مبلغ أنهالمحفظة على كل فترة زمنية إلعادة التسعير ، وافترض أيضا 

 من األصول ١٠٠يتم شطب   التسعير عندما تنقضي الفترة الزمنية األولى إلعادة ،فترة من الفترتين

 وفى هذه الحالة يتم استبعاد إجمالي المبلغ المدرج في، بسبب السداد المعجل المتوقع وغير المتوقع 

الذي يرتبط بالفترة الزمنية األولى وذلك من الميزانية  ")ز( ١١٤أت"في فقرة البند المستقل المشار إليه 

  .تبط بالفترة الزمنية الثانيةمن المبلغ الذي ير% ١٠باإلضافة إلى 
 
               للفترة الزمنية إلعادة التسعير بدون األصول ذات الصلةالمغطى إذا تم تخفيض المبلغ -١٣١أت

 ١١٤أت"في فقرة   في إليهالمنفصل المشار ن المبلغ المدرج في البند المستبعدة ، فإ) أو االلتزامات(

   ."٩٢"فقرة ل لكه طبقاً بالتخفيض يتم استهالوالمرتبط " )ز(

  
 
 على تغطية " ١٣١أت" إلى " ١١٤أت" من  في تطبيق المنهج الوارد في فقرات المنشأة قد ترغب -١٣٢أت

 رقم المصرىالمحفظة التي تمت المحاسبة عنها من قبل كتغطية تدفقات نقدية طبقاً لمعيار المحاسبة 

 للفقرةلسابق لتغطية التدفقات النقدية طبقاً  التخصيص ااستبعاد بالمنشأة عندئذ تقوم هذه ،) ٢٦(

  و إدراج من المعيار وتطبق الشروط الواردة في هذه الفقرة وتقوم أيضاً بإعادة تخصيص")د(١٠١"

 الحق بأثر "١٣١أت"إلى " ١١٤أت"من وتطبق المنهج الموضح في فقرات التغطية كتغطية قيمة عادلة 

  .على الفترات المحاسبية التالية
 
 


