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 وزارة االستثمار والتعاون الدوىل
 ٢٠١٩ لسنة ٦٩رار رقم ـق

 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية

 ٢٠١٥ لسنة ١١٠الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم 

 وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل

بعد االطالع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات          
  ١٥٩مسئولية المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون رقـم        ذات ال 
  والئحته التنفيذية ؛١٩٨١لسنة 

  والئحته التنفيذية ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

  بتشكيل الحكومة ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

   بتـشكيل لجنـة    ٢٠١١ لـسنة    ٩٠٩وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم         
مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحـص المحـدود           

 ومهام التأكد األخرى ؛

   بإعـادة تنظـيم  ٢٠١٦ لـسنة  ١٤٨٦وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم       
 ر ؛وزارة االستثما

  بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛٢٠١٥ لسنة ١١٠وعلى قرار وزير االستثمار رقم 

  ٢٢٠وعلى قرار رئيس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة رقـم                 
 بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المـصرية والمعـايير المـصرية            ٢٠١٤لسنة  

 ى ؛للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخر

  ؛٢٠/١٢/٢٠١٨وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 

 : ررتــقــ

   )ادة األوىلـامل( 
يستبدل بملحق التمهيد الوارد بمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقـرار وزيـر            

 .ر  ملحق التمهيد المرافق بهذا القرا٢٠١٥ لسنة ١١٠االستثمار رقم 
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  )لثانية اادة ـامل( 
التدفقات النقدية ،   قائمة  ) ٤(عرض القوائم المالية ،     ) ١: (يستبدل بالمعايير أرقام    

 االعتـراف والقيـاس ،      -المالية  دوات  األ) ٢٦( العرض ، و   -دوات المالية   ألا) ٢٥(و
 -ت الماليـة    ااألدو) ٤٠(مزايـا العـاملين ، و     ) ٣٨(االستثمار العقـارى ، و    ) ٣٤(و

القوائم المالية المجمعة ، من معايير المحاسبة المصرية المـشار          ) ٤٢(اإلفصاحات ، و  
 .ر  ، المعايير المرافقة بهذا القراإليها

  )الثالثة ادة ـامل( 
القوائم  )١٧(اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة ، و      ) ١٥: (تعدل المعايير أرقام    

  نـصيب الـسهم   ) ٢٢(ارات فى شركات شـقيقة ، و      االستثم) ١٨(المالية المستقلة ، و   
القوائم الماليـة  ) ٣٠(تجميع األعمال ، و) ٢٩(ضرائب الدخل ، و  ) ٢٤(فى األرباح ، و   

األصول غير المتداولة المحـتفظ     ) ٣٢(اضمحالل قيمة األصول ، و    ) ٣١(الدورية ، و  
اإلفـصاح عـن الحـصص فـى        ) ٤٤(بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة ، و       

بة المصرية المشار إليها ، وذلـك علـى النحـو    سلمنشآت األخرى ، من معايير المحا  ا
  .المرافق بهذا القرار

  )الرابعة ادة ـامل( 
) ٤٧: (يضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها ، معايير جديدة بأرقام            

  التـأجير ،  عقـود   ) ٤٩(اإليراد عن العقود مع العمـالء ، و       ) ٤٨(األدوات المالية ، و   
  ترتيبات امتيـازات الخـدمات العامـة ،       ) ١(كما يضاف تفسير محاسبى مصرى رقم       

 .ر لك على النحو المرافق بهذا القراإلى ذات المعايير ، وذ
  )اخلامسة ادة ـامل( 

القواعـد  ) ٢٠(اإليـراد ، و   ) ١١(عقـود اإلنـشاء ، و     ) ٨(تلغى المعايير أرقام    
ليات التأجير التمويلى ، من معايير المحاسبة المصرية        والمعايير المحاسبية المتعلقة بعم   

  .المشار إليها
  )السادسة ادة ـامل( 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا مـن تـاريخ الـسريان          
  .المنصوص عليه بكل معيار

 ١٨/٣/٢٠١٩صدر فى 

 وزيرة االستثمار والتعاون الدولى
  سحر نصر/ د. أ
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  ٢٠١٩املعدل ) ١(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 عرض القوائم املالية



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٥

  

  المحتویات
  

 فقــرات   

  ١ ھدف المعیار

  ٦-٢  نطاق المعیار

  ٨-٧  تعریفات

  ٤٦-٩  القوائم المالیة

  ٩ الغرض من القوائم المالیة 

  ١٤-١٠  المجموعة الكاملة من القوائم المالیة

  ٤٦-١٥ خصائص عامة

  ١٣٨-٤٧  ھیكل ومحتویات القوائم المالیة 

  ٤٨-٤٧  مقدمة

  ٥٣- ٤٩  لقوائم المالیةتحدید ا

  ٨٠- ٥٤  قائمة المركز المالى

  ١٠٥- ٨١  وقائمة الدخل الشامل) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل 

  ١١٠-١٠٦  قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة

  ١١١  قائمة التدفقات النقدیة

  ١٣٨-١١٢  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

  ١٣٩  تاریخ السریان

    دلیل توضیحى
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  ٢٠١٩المعدل ) ١(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  عرض القوائم المالیة

  ھدف المعیار
شرح أسس عرض القوائم المالیة ذات األغراض العامة لضمان  إلى یھدف ھذا المعیار .١

إمكانیة مقارنة القوائم المالیة الحالیة للمنشأة بقوائمھا المالیة عن األعوام السابقة وبالقوائم 
ومن أجل تحقیق ھذا الھدف، یحدد ھذا المعیار المتطلبات العامة . ت األخرىالمالیة للمنشآ

كونات القوائم لعرض القوائم المالیة ویقدم إرشادات توضیحیة لھیكلھا والحد األدنى لم
   .المالیة المطلوبة

  نطاق المعیار
امة إعداد وعرض القوائم المالیة ذات األغراض العى على المنشأة تطبیق ھذا المعیار ف .٢

  . لمعاییر المحاسبة المصریةاًالمعدة طبق
  

تحدد معاییر المحاسبة األخرى متطلبات االعتراف والقیاس واإلفصاح لمعامالت معینة  .٣
  .وأحداث أخري

  

لمختصرة والمعدة  الدوریة اال ینطبق ھذا المعیار على ھیكل ومحتویات القوائم المالیة .٤
، ومع ھذا فإن "تقاریر المالیة الدوریةال) "٣٠(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًطبق

 وبنفس اًویطبق ھذا المعیار أیض. تطبق على مثل ھذه القوائم" ٣٥" إلى "١٥"الفقرات من 
ى  لمعیار المحاسبة المصراًتعرض قوائم مالیة مجمعة وفقى القدر على كل المنشآت الت

ى مالیة مستقلة كما ھتعرض قوائم ى وكذا تلك الت" القوائم المالیة المجمعة) "٤٢(رقم 
     ".القوائم المالیة المستقلة) "١٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى معرفة ف

ذلك ى تحقیق الربح بما ف إلى تھدفى یستخدم ھذا المعیار مصطلحات مناسبة للمنشآت الت .٥
تحقیق الربح  إلى وإذا قامت منشآت ذات أنشطة ال تھدف. منشآت قطاع األعمال العام

قطاع األعمال العام بتطبیق ھذا المعیار، فقد تحتاج لتعدیل  أو ع الخاصسواء بالقطا
أو قد (القوائم المالیة ذاتھا  أو تتضمنھا القوائم المالیةى الوصف المستخدم لبعض البنود الت

  ).لتلك القوائمى تضیف مكونات أخر
  

عیار المحاسبة مى معرفة فى لیست لھا حقوق ملكیة كما ھى وبالمثل فقد تحتاج المنشآت الت .٦
  ىالمنشآت الت أو )مثل صنادیق االستثمار(الخاص باألدوات المالیة ) ٢٥(رقم ى المصر

ألن تطبق أسلوب عرض القوائم ) مثل المنشآت التعاونیة(ال یعتبر رأسمالھا حقوق ملكیة 
 . المالیة على حصص األعضاء

  تعریفات 
 :لمذكور قرین كل منھااى ھذا المعیار بالمعنى تستخدم المصطلحات التالیة ف .٧

القوائم ى ھ"): القوائم المالیة"المشار إلیھا بـ (القوائم المالیة ذات األغراض العامة 
المعدة لتلبیة احتیاجات المستخدمین الذین ال یسمح وضعھم بمطالبة المنشأة بإعداد 

  .تقاریر مصممة الحتیاجاتھم الخاصة من المعلومات
عندما تعجز المنشأة عن " غیر عملي" أحد المتطلبات  یعد تطبیق:التطبیق غیر العملي

  .تطبیقھ بعد بذل كل المجھودات المعقولة لتطبیقھ
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إعداد القوائم ى تستخدم فى تلك المعاییر والتفسیرات التى ھ: معاییر المحاسبة المصریة
  .المعالجات المحاسبیة لبنود تلك القوائمى المالیة واإلیضاحات المتممة لھا وف

 

الحذف ببنود القوائم المالیة ذو أھمیة  أو یعد التحریف: اًالحذف الھام نسبی أو فالتحری
مجتمعة ستؤثر على القرارات االقتصادیة  أو كانت تلك البنود سواء منفردة إذا نسبیة

ویعتمد تحدید ھذه األھمیة النسبیة . القوائم المالیة المبنیة على تلك القوائمى لمستخدم
ضوء الظروف ى الحذف ف أو النسبة لطبیعة وحجم التحریفبى على الحكم الشخص

كالھما ھو العامل المحدد لتلك  أو حجم البند أو المحیطة، ومن الممكن أن یكون طبیعة
  .األھمیة النسبیة
  القوائم المالیة بالتحریفى إمكانیة تأثر القرارات االقتصادیة لمستخدمى یتطلب تقدیر مد

 .تلك القوائم المالیةى أھمیتھ النسبیة دراسة خصائص مستخدمى دتحدید مى اإلسقاط وبالتالأو 
من المفترض أن یكون "من إطار إعداد وعرض القوائم المالیة على أنھ ) ٣(وینص الجزء 

معقول من المعرفة باألعمال واألنشطة االقتصادیة ى القوائم المالیة مستوى مستخدمى لد
  ".تلك المعلومات بقدر معقول من العنایةدراسة ى الرغبة ف إلى والمحاسبة باإلضافة

 
قائمة (تلك المعروضة بالقوائم المالیة  إلى على معلومات باإلضافةى تحتو: اإلیضاحات

 قائمة – قائمة التدفقات النقدیة – قائمة الدخل الشامل – قائمة الدخل –ى المركز المال
 للبنود المعروضة ًالتفصی أو اً وصفیاًوتقدم اإلیضاحات شرح) حقوق الملكیةى التغیر ف

  .تلك القوائمى القوائم المالیة وكذا معلومات عن البنود غیر المؤھلة لالعتراف بھا فى ف
 

ذلك تسویات إعادة التبویب ى بما ف(یشمل بنود الدخل والمصروف : الدخل الشامل اآلخر
تسمح بھ  أو طبقا لما تتطلبھ" قائمة الدخل"الخسائر  أو األرباحى ال یعترف بھا فى والت

   ).معاییر المحاسبة المصریة األخرى
  :وتتضمن بنود الدخل الشامل اآلخر ما یلي

  .ملغاة  )أ (
مزایا )) "٣٨(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(إعادة قیاس نظم المزایا المحددة   )ب (

 ؛ و"العاملین
ى نبالمكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة بالعملة األجنبیة لنشاط أج  )ج (

أسعار صرف ى أثر التغیرات ف) "١٣(رقم ى معیار المحاسبة المصرراجع (
 ؛ و)"العمالت األجنبیة

أدوات حقوق ملكیة تم تخصیصھا ى المكاسب والخسائر الناتجة عن االستثمارات ف  )د (
من معیار " ٥.٧.٥" للفقرة اًبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفق

 ؛ و")األدوات المالیة) "٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل ى المكاسب والخسائر من األصول المالیة الت  )دأ(

  ؛ و)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" أ٢.١.٤" للفقرة اًالشامل اآلخر وفق
تغطیة ى  الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التغطیة المستخدمة ف  )ه (

تغطیة ى لتدفق النقدي، والمكاسب والخسائر من أدوات التغطیة المستخدمة فا
أدوات حقوق ملكیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل ى استثمارات ف

) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٥.٧.٥" للفقرة اًالشامل اآلخر وفق
   و؛))٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى  ف٦راجع القسم (

 )ھ(
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  القیمة العادلة لبعض االلتزامات المالیة المخصصة بالقیمة العادلةى مبلغ التغیر ف  )و (
خطر االئتمان لاللتزام ى الخسائر، فیما یرتبط بالتغیرات ف أو من خالل األرباح

  ؛))٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٧.٧.٥"راجع الفقرة (
الزمنیة لعقود الخیارات عند فصل القیمة القیمة العادلة المتعلقة بالقیمة ى التغیرات ف )ز (

ى والقیمة الزمنیة لعقد الخیار وتخصیص فقط التغیر ف) intrinsic value(الداخلیة 
  معیار المحاسبة المصريى  ف٦راجع القسم (القیمة الداخلیة كأداة تغطیة 

  ؛ و))٤٧(رقم 
ن اآلجل عن العقود اآلجلة عند فصل المكوى قیمة العناصر اآلجلة فى التغیرات ف  )ح (

كأداة تغطیة، ى المكون الفورى لعقد آجل وتخصیص فقط التغیر فى المكون الفور
 )foreign currency basis spread(مبلغ ھامش أساس العملة األجنبیة ى والتغیر ف

  ألداة مالیة عندما یتم استبعاده من تخصیص ھذه األداة المالیة كأداة تغطیة
  ؛ و))٤٧(رقم ى بة المصرمعیار المحاسى  ف٦راجع القسم (

  ملغاة؛ و   )ط (
 .ملغاة  )ي (
  

  . ھم أصحاب األدوات المبوبة كحقوق ملكیة:المالك
 

 منھ المصروفات وال اًالدخل مطروحى إجمالى  ھ:)قائمة الدخل(الخسائر  أو األرباح
  .تدخل فیھ بنود الدخل الشامل اآلخر

 
قائمة (الخسائر  أو رباحاأل إلى یعاد تبویبھاى المبالغ التى  ھ:تسویات إعادة التبویب

الفترة ى الدخل الشامل اآلخر فى سبق االعتراف بھا فى الفترة الحالیة والتى ف) الدخل
  .الفترات السابقة أو الحالیة

 
حقوق الملكیة خالل الفترة والناتج عن معامالت ى  ھو التغیر ف:الدخل الشاملى إجمال

  .امالت مع المالك بصفتھم ھذهفیما عدا التغیرات الناتجة عن المعى وأحداث أخر
الدخل الشامل " و" الخسائر أو األرباح"الدخل الشامل كافة بنود كل من ى ویشمل إجمال

  ".اآلخر
  

 . ملغاة .٨
: األدوات المالیة) "٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى ورد وصف للمصطلحات التالیة ف  أ-٨

 ):٢٥(معیار رقم ى دد فالمحى ھذا المعیار بنفس المعنى تستخدم فى ، وھ"العرض
  

 Puttable(ردھا ى لحاملھا الحق فى والمبوبة كحقوق ملكیة والتاألداة المالیة   )أ (
financial instruments) ( من " ب ١٦"، "أ ١٦"راجع الوصف الوارد بالفقرات

 )).٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصر
أصول ى صة نسبیة من صافترتب التزام على المنشأة بتسلیم طرف آخر حى األداة الت) ب( و

راجع الوصف الوارد (حالة تصفیتھا فقط وتبوب كأداة حقوق ملكیة ى المنشأة ف
  )).٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" د١٦"، "ج١٦"بالفقرات 
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٩

  القوائم المالیة
  

  الغرض من القوائم المالیة
وتھدف القوائم . ا الماليوأدائھى  لمركزھا المالاً ھیكلیاًتمثل القوائم المالیة للمنشأة عرض .٩

ى واألداء المالى توفیر المعلومات عن المركز المال إلى المالیة ذات األغراض العامة
اتخاذ ى القوائم المالیة فى تفید قطاعا عریضا من مستخدمى والتدفقات النقدیة لمنشأة والت

دارة للموارد المتاحة  نتائج استخدام اإلاًقراراتھم االقتصادیة، كما تبین القوائم المالیة أیض
 :ولتحقیق ھذا الھدف فإن القوائم المالیة تقدم البیانات التالیة عن المنشأة. لھا
  األصول) أ(
  االلتزامات) ب(و 
  حقوق الملكیة) ج(و 
  ذلك المكاسب والخسائر ى الدخل والمصروفات بما ف) د(و 
  مساھمات المالك والتوزیعات علیھم بصفتھم ھذه ) ھـ(و 
  تدفقات النقدیةال) و(و 

المعلومات األخرى الواردة  إلى  باإلضافة-القوائم المالیة ى وتساعد ھذه المعلومات مستخدم
التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة وعلى ى  ف-اإلیضاحات المتممة للقوائم المـالیة ى ف

  .التیقن منھاى األخص توقیتھا ومد
  

  الیةالمجموعة الكاملة من القوائم الم
  :تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالیة المكونات التالیة .١٠

  .نھایة الفترةى فى قائمة المركز المال) أ (  
  ).الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل عن الفترة ) ب(و   

  . قائمة الدخل الشامل عن الفترة)ج(و 
  .حقوق الملكیة عن الفترةى قائمة التغیرات ف) د(و   
  .ة التدفقات النقدیة عن الفترةقائم) ھـ(و   

اإلیضاحات المتممة بما تشملھ من ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة وأیة ) و(و 
  .معلومات إیضاحیة أخري

" ٣٨"الفقرتین ى المعلومات المقارنة للفترة السابقة كما ھو معرف ف)وأ(و 
  ".أ٣٨"و

وضة عندما تطبق المنشأة بدایة أول فترة مقارنة معرى فى قائمة المركز المال) ز(و 
قوائمھا المالیة بأثر ى تقوم بتعدیل بنود فأو ى سیاسة محاسبیة بأثر رجع

 للفقرات اًقوائمھا المالیة وفقى عندما تقوم بـإعادة تبویب بنود فأو ى رجع
  ".د٤٠" إلى "أ٤٠"

  

  

لقدر على المنشأة أن تبرز عرض كل قائمة من المجموعة الكاملة للقوائم المالیة بنفس ا .١١
  .من األھمیة

  

قائمة منفصلة للدخل ى الخسائر ف أو مكونات األرباح" ١٠"تعرض المنشأة طبقا للفقرة  .١٢
ویتعین على المنشأة أن تعرض قائمة الدخل مباشرة قبل قائمة الدخل الشامل كجزء من 

  .المجموعة الكاملة للقوائم المالیة
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یر مالیة معدة بمعرفة اإلدارة تعرض العدید من المنشآت خارج قوائمھا المالیة تقار .١٣
للمنشأة ى والمركز المالى تستعرض فیھا بیان وأسباب المالمح العامة لألداء المال

تواجھھا، ویجب أن یتضمن كل من ھذه التقاریر كحد ى وحاالت عدم التأكد األساسیة الت
 .كما ورد بقانون الشركات والئحتھ التنفیذیة والقوانین األخرى المنظمة لذلى أدن

   -: وقد یتضمن ذلك التقریر ما یلي
ى ذلك التغیرات فى بما فى تحدد األداء المالى العوامل والمؤثرات األساسیة الت  )أ (

استجابة المنشأة لتلك التغیرات وتأثیرھا علیھا وكذلك ى البیئة المحیطة بالمنشأة ومد
وتطویره بما ى تتبعھا المنشأة بغرض الحفاظ على أدائھا المالى سیاسة االستثمار الت

  .ذلك سیاسة توزیع األرباحى ف
 . المنشأة لتحقیقھاى تسعى حقوق الملكیة الت إلى مصادر تمویل المنشأة ومعدالت االلتزامات  )ب (
 لمعاییر اًطبقى قائمة المركز المالى لم یتم االعتراف بھا فى موارد المنشأة الت  )ج (

    . المحاسبة المصریة

ئمھا المالیة بعرض تقاریر وقوائم إضافیة مثل تقوم كثیر من المنشآت أیضا خارج قوا .١٤
تعد فیھا العوامل البیئیة ى التقاریر البیئیة وقوائم القیمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات الت

  .القوائم المالیةى مؤثرة وكذلك األمر عندما یمثل العاملون فئة ھامة من فئات مستخدم
راض الخاصة المعدة خارج نطاق القوائم المالیة ومن ثم تخرج ھذه التقاریر والقوائم ذات األغ

  ).عالیھ" ١٤"، "١٣"مثلما جاء بالفقرات (من نطاق تطبیق معاییر المحاسبة المصریة 
  

  خصائص عامة
 

  عدالة العرض وااللتزام بمعاییر المحاسبة المصریة 
لتدفقات واى واألداء المالى على القوائم المالیة أن تعبر بصورة عادلة عن المركز المال .١٥

ویتطلب العرض العادل أن تعكس القوائم المالیة بشكل أمین آثار . النقدیة للمنشأة
المعامالت واألحداث والظروف األخرى طبقا للتعریفات وأسس االعتراف باألصول 
. وااللتزامات والدخل والمصروفات الواردة باإلطار العام لمعاییر المحاسبة المصریة

عرض العادل للقوائم المالیة بتطبیق معاییر المحاسبة ومن المفترض أن یتحقق ال
  .كلما كان ذلك ضروریاى المصریة واإلفصاح اإلضاف

    

 لمعاییر المحاسبة المصریة أن تقوم اًتعد قوائمھا المالیة طبقى على المنشأة التى ینبغ .١٦
باإلفصاح الصریح وغیر المشروط عن التزامھا بھذه المعاییر وذلك ضمن اإلیضاحات 

 لمعاییر اًعلى المنشأة أن تصف قوائمھا المالیة بأنھا معدة طبقى وال ینبغ. متممةال
 .تلك القوائم بكافة متطلبات معاییر المحاسبة المصریةى المحاسبة المصریة ما لم تف

 

كل األحوال تقریبا تحقق المنشأة العرض العادل لقوائمھا المالیة بااللتزام بمعاییر المحاسبة ى ف .١٧
  : من المنشأة أن تقوم بما یلياًتنطبق علیھا، ویتطلب العرض العادل أیضى لتالمصریة ا

) ٥(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًاختیار وتطبیق السیاسات المحاسبیة طبق  )أ (
ویضع  " التقدیرات المحاسبیة واألخطاءى السیاسات المحاسبیة والتغییرات ف"

تفسیر  أو الة عدم وجود معیارحى  تسترشد بھ اإلدارة فًالالمعیار المذكور ھیك
  .ینطبق تحدیدا على بند معین

ذلك السیاسات المحاسبیة بأسلوب یوفر معلومات مالئمة ى عرض المعلومات بما ف  )ب (
  .ویعتمد علیھا وسھلة الفھم ویمكن مقارنتھا
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معاییر المحاسبة ى عرض إفصاحات إضافیة عندما تكون المتطلبات الواردة ف  )ج (
ین المستخدمین من فھم تأثیر معامالت معینة وأحداث المصریة غیر كافیة لتمك

  .للمنشأة وأدائھا الماليى على المركز المالى وظروف أخر
  

عندما تستخدم المنشأة سیاسات محاسبیة غیر مناسبة فال یعد اإلفصاح عن تلك  .١٨
معلومات إیضاحیة عنھا بمثابة تصحیح  أو إفراد إیضاحات أو السیاسات المتبعة

  .اسبیة غیر المناسبةللسیاسات المح
  

 أن االلتزام بأحد المتطلبات الواردة -بعض الحاالت النادرة ى  ف- عندما یتراءى لإلدارة  .١٩
بمعیار من معاییر المحاسبة المصریة یعتبر مضلال بشكل كبیر لدرجة أن یتعارض مع 

نشأة الھدف من القوائم المالیة كما ورد باإلطار العام لمعاییر المحاسبة المصریة، فللم
ى إذا كان اإلطار التنظیم""٢٠"فقرة ى أن تخرج عن ھذا المتطلب باألسلوب المذكور ف

  .ال یمنع القیام بذلك أو المالئم یتطلب الخروج عن ھذا التطبیق
  
  

عندما تخرج المنشأة عن أحد متطلبات معیار معین من معاییر المحاسبة المصریة كما  .٢٠
  : عما یليفیجب علیھا اإلفصاح " ١٩"فقرة ى ورد ف

ما توصلت إلیھ اإلدارة من أن القوائم المالیة بھذا الخروج تعبر بعدالة عن   )أ(
  . وكذا التدفقات النقدیة للمنشأةى وموقف األداء المالى المركز المال

إعداد القوائم المالیة بمعاییر المحاسبة المصریة فیما ى أن المنشأة قد التزمت ف  )ب(و 
  . ن تطبیقھ من أجل تحقیق العرض العادلخرجت عى عدا المتطلب الذ

ى تم الخروج عنھ وكذا طبیعة الخروج بما فى التفسیر الذ أو عنوان المعیار  )ج(و 
كون تطبیق ھذا المعیار ى  للمعیار، والسبب فاًذلك المعالجة الواجبة اإلتباع طبق

ظل ھذه الظروف لدرجة أن یتعارض مع ى  بدرجة كبیرة فًالسیكون مضل
ن القوائم المالیة كما وضحھ اإلطار العام لمعاییر المحاسبة المصریة، الھدف م

  . تم تطبیقھاى كما یجب اإلفصاح عن المعالجة الت
للخروج عن المعیار على كل فترة من الفترات المعروضة ولكل بند ى األثر المال) د(و 

 .كان سیعرض بالقوائم المالیة لو كان قد تم االلتزام بتطبیق ذلك المطلب
  

فترة ى إذا قامت المنشأة بالخروج عن أحد متطلبات معیار من معاییر المحاسبة المصریة ف .٢١
القوائم المالیة عن الفترة ى سابقة وكان ھذا الخروج یؤثر على المبالغ المعترف بھا ف

 )". د(٢٠"، )"ج(٢٠"الحالیة، فعلى المنشأة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح الواردة بالفقرات 
  

ى فترة سابقة عن متطلب فى خرجت منشأة ف إذا على سبیل المثال" ٢١"قرة تنطبق ف .٢٢
التزامات وكان ھذا  أو معیار من معاییر المحاسبة المصریة خاص بقیاس أصول

القوائم المالیة ى أصول والتزامات معترف بھا فى الخروج یؤثر على قیاس التغیر ف
  .للفترة الحالیة

  

أن االلتزام بأحد متطلبات  إلى تتوصل فیھا اإلدارةى تبعض الظروف النادرة جدا والى ف .٢٣
یمكن أن ى الحد الذ إلى معاییر المحاسبة المصریة قد یكون مضلال بدرجة كبیرة

یتعارض مع الھدف من القوائم المالیة كما ورد ذكره باإلطار العام لمعاییر المحاسبة 
لخروج عن ھذا المتطلب تمنع اى المصریة، وكانت القواعد المرتبطة باإلطار الرقاب

ذلك التضلیل الناتج عن ى مدى أقص إلى ھذه الحالة أن تقللى فیجب على المنشأة ف
 :تطبیق ذلك المتطلب عن طریق اإلفصاح عما یلي
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أن االلتزام  إلى توصلت بھ اإلدارةى اسم المعیار وطبیعة المتطلب والسبب الذ  ) أ(
یتعارض مع ى الحد الذإلى  ظل الظروفى بمتطلبات ذلك المعیار سیكون مضلال ف

 . الھدف من القوائم المالیة الوارد باإلطار العام لمعاییر المحاسبة المصریة
اإلدارة ضرورة ى ترى التسویات على كل بند بالقوائم المالیة لكل فترة معروضة والت) ب(و

  .عرض عادل إلى إجرائھا للوصول
تعارض أحد بنود المعلومات ، فمن الممكن أن ی"٢٣" إلى "١٩"ألغراض الفقرات من  .٢٤

مع الھدف من القوائم المالیة عندما ال یعرض بصدق المعامالت واألحداث والظروف 
كان من ى كان من المتوقع أن تعرض وبالتالى الت أو یعتزم عرضھاى التى األخر

وعند . یتخذھا مستخدمو القوائم المالیةى المرجح أن تؤثر على القرارات االقتصادیة الت
ً التفسیر معین سیكون مضل أو كان االلتزام بمطلب محدد من معیار إذا  اإلدارة لماتقییم

یمكن أن یتعارض مع الھدف من القوائم المالیة فیجب على ى الحد الذ إلى بدرجة كبیرة
  : اعتبارھا ما یليى المنشأة أن تأخذ ف

  .تلك الظروف المحددةى لماذا ال یتحقق ھدف القوائم المالیة ف  ) أ(
تلتزم بھذا ى التى تلف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت األخركیف تخ  ) ب(

المطلب، فإذا كانت المنشآت ذات الظروف المثیلة تلتزم بتطبیق ھذا المطلب عندئذ 
ینشأ افتراض غیر قابل للجدل مفاده أن التزام المنشأة بتطبیق ذلك المطلب لن یكون 

ورد ذكره باإلطار ى مالیة الذتتعارض مع الھدف من القوائم الى مضلال ًللدرجة الت
  .العام لمعاییر المحاسبة المصریة

  االستمراریة  
عند إعداد القوائم المالیة، أن تقوم اإلدارة بإجراء تقییم لقدرة المنشأة على ى یراع .٢٥

وعلى المنشأة أن تعد القوائم المالیة على أساس فرض االستمراریة ما لم . االستمرار
لم یعد لدیھا  أو التوقف عن مزاولة النشاط أو صفیة المنشأةاإلدارة النیة لتى تكن لد

  . أن تقوم بذلكى سوى بدیل واقع
وإذا كانت اإلدارة على درایة عند تقییمھا لقدرة المنشأة على االستمرار بوجود درجة 

قدرة ى فى ظروف قد یترتب علیھا شك جوھر أو كبیرة من عدم التأكد المرتبط بأحداث
وإذا كانت المنشأة ال تعد . تمرار، فعلیھا اإلفصاح عن تلك الشكوكالمنشأة على االس
 إلى  لفرض االستمراریة فعلیھا اإلفصاح عن ھذه الحقیقة باإلضافةاًالقوائم المالیة طبق

إعداد القوائم المالیة وكذا السبب وراء عدم ى استخدمتھ فى اإلفصاح عن األساس الذ
  .اعتبار المنشأة مستمرة

ى الخاص باالستمراریة، تأخذ اإلدارة فى مالءمة االفتراض المحاسبى عند تقییم مد .٢٦
یمثل فترة ال تقل عن ى اعتبارھا كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذ

وتتوقف درجة ذلك .  من نھایة الفترة المالیة ولكنھا قد تزید عن ذلكاًعشر شھرى اثن
المنشأة یتسم بعملیات مربحة ى  فإذا كان ماضاالعتبار على الحقائق الخاصة بكل حالة،

وبسھولة الحصول على الموارد المالیة، فقد تتوصل اإلدارة الستنتاج بأن فرض 
إجراء تحلیالت تفصیلیة، وقد یحتاج  إلى استمراریة المنشأة یعد مناسبا دون الحاجة

مل المرتبطة اعتبارھا مجموعة من العواى أن تأخذ فى حاالت أخرى األمر من اإلدارة ف
بالربحیة الحالیة والمتوقعة، وكذلك جداول سداد القروض ومصادر التمویل البدیلة 

  .یقینھا أن فرض استمراریة المنشأة یعد مناسباى المرتقبة وذلك قبل أن یستقر ف
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  ى أساس االستحقاق المحاسب
ا عدا فیمى على المنشأة إعداد قوائمھا المالیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسب .٢٧

  .معلومات التدفقات النقدیة
عندما یستخدم أساس االستحقاق المحاسبي، تعترف المنشأة بالبنود كأصول والتزامات  .٢٨

تلك البنود ى عندما تستوف) عناصر القوائم المالیة(وحقوق ملكیة ودخل ومصروفات 
  .اإلطار العام لمعاییر المحاسبة المصریةى التعریفات وأسس االعتراف الواردة ف

  األھمیة النسبیة و التجمیع
على المنشأة عرض كل مجموعة من البنود المتماثلة ذات األھمیة النسبیة بصورة  .٢٩

وعلى المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود غیر . القوائم المالیةى منفصلة ف
  .أھمیة نسبیةى وظیفتھا ما لم تكن غیر ذ أو طبیعتھاى المتماثلة ف

الجة عدد كبیر من المعامالت واألحداث والظروف األخرى تنتج القوائم المالیة من مع .٣٠
عملیة ى وتنتھ. وظیفتھا أو  لطبیعتھااًمجموعات طبق أو تصنیفاتى یتم تجمیعھا فى الت

وإذا .  بالقوائم المالیةاًالتجمیع والتصنیف ھذه بعرض لبیانات مركزة ومصنفة تشكل بنود
ى ة فیتم تجمیعھ مع البنود األخرى سواء فمن البنود المنفردة ال یشكل أھمیة نسبیى كان أ

 أھمیتھ النسبیةى ال ترقى إن البند الذ. اإلیضاحات المتممةى ف أو صلب القوائم المالیة
صلب القوائم المالیة قد یكون لھ مع ى تبرر عرضھ بصورة منفصلة فى الدرجة التإلى 

  .اإلیضاحات المتممةى ذلك أھمیة نسبیة تبرر عرضھ بصورة منفصلة ف
ع ى عند تطبیق ھذا المعیار والمعاییر األخرى، یجب على المنشأة أن تأخذ ف  .أ٣٠ ار جمی االعتب

ات ف ع المعلوم ة تجمی ول كیفی رار ح ذ ق ة لتتخ روف ذات العالق ائق والظ وائم ى الحق الق
م . تشمل اإلیضاحاتى المالیة، والت ة للفھ وائم المالی ة الق شأة من قابلی ل المن ویجب أال تقل

سبیمن خالل سبیاً حجب معلومات ھامة ن ة ن ر ھام ة  أو اً بمعلومات غی ود ھام ع بن بتجمی
  .وظائف مختلفة أو لھا طبیعة اًنسبی

ذلك ى القوائم المالیة بما فى تحدد بعض المعاییر المعلومات المطلوب اإلفصاح عنھا ف .٣١
عاییر  ألحد متطلبات ماًتقدیم إفصاحات معینة طبق إلى وال تحتاج المنشأة. اإلیضاحات

وتطبق . لم تكن للمعلومات المطلوب اإلفصاح عنھا أھمیة نسبیة إذا المحاسبة المصریة
تصف تلك  أو ھذه القاعدة حتى لو كانت المعاییر تتضمن قائمة بمتطلبات محددة

 بتقدیر مدى اًكما تقوم المنشأة أیض. المتطلبات بأنھا الحد األدنى لمتطلبات إلفصاح
ات إضافیة عند االلتزام بالمتطلبات المحددة بالمعاییر بحیث تقدیم إیضاح إلى الحاجة

أحداث وأحوال أخرى  أو القوائم المالیة من فھم أثر معامالت محددةى تسمح لمستخدم
  .للمنشأة وأدائھا الماليى على المركز المال
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  المقاصة
فات الدخل والمصرو أو على المنشأة أال تقوم بإجراء مقاصة بین األصول وااللتزامات .٣٢

  .معیار محاسبة مصريى  بھ بمقتضاًمسموح أو اًما لم یكن ذلك مطلوب
على المنشأة أن تعرض بصورة منفصلة األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات،  .٣٣

قائمة الدخل ى ف أو قائمة الدخلى فأو ى قائمة المركز المالى حیث إن إجراء مقاصة ف
یة على فھم المعامالت واألحداث والظروف القوائم المالى الشامل یقلل من قدرة مستخدم

كانت المقاصة  إذا حدثت وتقییم التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة إالى األخرى الت
وال یعتبر من قبیل المقاصة عرض األصول بقیمتھا . الحدث أو تعكس جوھر المعاملة

التخفیض الصافیة بعد خصم التخفیضات الخاصة بھا ومنھا على سبیل المثال خصم 
الناتج عن تقادم المخزون الراكد من بند المخزون وخصم االضمحالل الناتج عن الدیون 

  .المشكوك فیھا من بند المدینین
قیاس " اإلیراد من العقود مع العمالء) "٤٨(رقم ى یتطلب معیار المحاسبة المصر .٣٤

قع المنشأة أن تتوى المنشأة لإلیراد من العقود مع العمالء على أساس مبلغ المقابل الذ
على سبیل . الخدمات المتعھد بھا أو یكون من حقھا استالمھ بالتبادل مع تحویل السلع

وخصم كمیات تسمح ى خصم تجارى یتم االعتراف بھ أى المثال، یعكس مبلغ اإلیراد الذ
ال ینشأ عنھا ى سیاق نشاطھا المعتاد بمعامالت أخرى منشأة فى وتقوم أ. بھا المنشأة
ھذه الحالة ى عن األنشطة الرئیسیة المولدة لإلیراد، وفى ھا تتولد بشكل عرضإیراد ولكن

ینشأ عن المعاملة ى یتم عرض ناتج ھذه المعامالت بإجراء مقاصة بین الدخل الذ
ما كان ھذا العرض یعكس  إذا والمصروفات المتعلقة بھ والناشئة عن ذات المعاملة وذلك

  :جوھر المعاملة، فعلى سبیل المثال
ة   )أ( ر المتداول تخلص من األصول غی ا ف-یتم عرض مكاسب وخسائر ال ك ى  بم ذل

ع -االستثمارات وأصول التشغیل   بخصم القیمة الدفتریة لألصل ومصروفات البی
  .المتعلقة بھ من حصیلة البیع

ا   )ب(و  ھ طبق راف ب قد تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بین إنفاق مرتبط بمخصص تم االعت
ار المحاس صرلمعی م ى بة الم ة ) " ٢٨(رق ات المحتمل صات وااللتزام المخص

ة  الغ الت" واألصول المحتمل اق ى والمب ا التف اق طبق ذا االنف ن ھ تم استردادھا م ی
  ).اتفاقیة ضمان من مورد: على سبیل المثال(مع طرف ثالث ى تعاقد

عة من ما سبق، تقوم المنشأة بعرض المكاسب والخسائر الناتجة عن مجمو إلى باإلضافة .٣٥
وخسائر العمالت  المعامالت المتماثلة بالصافي، ومنھا على سبیل المثال، مكاسب

یحتفظ بھا ى األدوات المالیة التى المكاسب والخسائر الناتجة عن المتاجرة ف أو األجنبیة
 ومع ذلك تقوم المنشأة بعرض تلك المكاسب والخسائر بشكل منفصل. ألغراض المتاجرة

  .نسبیةكانت ذات أھمیة إذا 
  فترة القوائم المالیة

السنة على ى مرة ف) بما فیھا المعلومات المقارنة(على المنشأة أن تصدر قوائمھا المالیة الكاملة  .٣٦
أقل من  أو إصدار قوائمھا المالیة عن فترة أطول إلى تضطرى األقل، ویتعین على المنشأة الت

  :تغطیھا القوائم المالیةى لتاإلفصاح عن الفترة ا إلى باإلضافةى سنة أن تفصح عما یل
  .أقل من سنة أو استخدام فترة أطولى السبب ف  )أ (
  .القوائم المالیة غیر قابلة للمقارنة على وجھ اإلطالقى ف المقارنةحقیقة أن مبالغ   )ب(و 
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ومع ذلك تفضل ". سنة"من المعتاد أن تعد المنشأة القوائم المالیة باستمرار عن فترة  .٣٧
 على – على سبیل المثال –ى ب عملیة أن تكون فترة التقریر المالبعض المنشآت ألسبا

وال یمنع ھذا المعیار ذلك التطبیق إال لو تعارض ذلك مع .  أسبوعا٥٢أساس فترة 
ھذا وعادة . متطلبات القوانین واللوائح المصریة فعندئذ یتم االلتزام بتلك القوانین واللوائح

قوائم المالیة بانتظام عن سنة مالیة، ومع ذلك فیجوز ما تتطلب القوانین المصریة إعداد ال
ما ال یجاوز التاریخ المحدد لنھایة السنة  إلى للمنشأةى قانونا إطالة السنة المالیة األول

تم فیھا التأسیس، كما قد تتطلب القوانین المصریة أیضا من ى المالیة التالیة للسنة الت
نھایتھا أن تقوم بإصدار قوائم مالیة  أو ة المالیةحالة تعدیل تاریخ بدایة السنى المنشأة ف

 لتاریخ انتھاء السنة المالیة قبل التعدیلى عن فترة تقل عن سنة وتمثل المدة من الیوم التال
  .الیوم السابق لتاریخ بدایة السنة المالیة بعد التعدیلإلى 

  معلومات المقارنة
  الحد األدنى لمعلومات المقارنة

 اإلفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المبالغ یتعین على المنشأة .٣٨
 القوائم المالیة للفترة الحالیة ما لم تتطلب معاییر المحاسبة المصریةى المعترف بھا ف

وعلى المنشأة إدراج معلومات المقارنة السردیة والوصفیة . تسمح بخالف ذلكأو 
  .الیة للفترة الحالیةعندما یكون ذلك مرتبطا بفھم القوائم الم

ائمتین   .أ٣٨ الي، وق ز الم ائمتین للمرك ى، عن ق یجب على المنشأة اإلفصاح، كحد أدن
دفقات )دخلى قائمت(الخسائر  أو لألرباح ائمتین للت شامل، وق دخل ال ائمتین لل ، ق

  .حقوق الملكیة، واإلیضاحات المرتبطة بھمى النقدیة، وقائمتین للتغیرات ف
سردیة التبعض ى تستمر ف  .ب٣٨ دیمھا فى األحیان المعلومات ال م تق ة للفترةى ت وائم المالی  الق

ةأو  الفترة الحالی ة ب سابقة ذات عالق رات ال شأة . الفت وم المن ال، تق بیل المث ى س عل
زاع قضائى باإلفصاح ف ة عن تفاصیل ن ھ غیر مؤكدة فى الفترة الحالی ى كانت نتیجت

د سمھ بع تم ح م ی سابقة ول رة ال ة الفت ستخدم. نھای ستفید م د ی ن ى فق ة م وائم المالی الق
ودة ف زال موج د ال ت دم التأك ة ع ن أن حال صاح ع ن ى اإلف سابقة وم رة ال ة الفت نھای

  .تم اتخاذھا خالل الفترة لحل ھذه الحالةى اإلفصاح عن اإلجراءات الت
  معلومات مقارنة إضافیة

افة  .ج٣٨ ة باإلض ات مقارن دیم معلوم شأة تق ن للمن ى یمك د ا إل ة الح وائم المالی ى للق ألدن
ة الت تم ى المقارن ات ی ذه المعلوم ا أن ھ بة المصریة، طالم اییر المحاس ا مع تتطلبھ
دادھا وفق صریةاًإع بة الم اییر المحاس ة .  لمع ات المقارن ذه المعلوم ضمن ھ د تت وق

ب األمر أن "١٠"الفقرة ى أكثر من القوائم المشار إلیھا ف أو واحدة ، ولكن ال یتطل
وائ ضمن ق ةتت ة كامل ات ى ف. م مالی دیم معلوم شأة تق ى المن ب عل ة، یج ذه الحال ھ

  .اإلیضاحات ذات العالقة بھذه القوائم اإلضافیة
اح  .د٣٨ ة لألرب ة ثالث شأة قائم دم المن د تق ال(الخسائر  أو على سبیل المثال، ق دم ى وبالت تق

ع ذل). الفترة الحالیة، والفترة السابقة، وفترة مقارنة واحدة إضافیة ون وم ك، ال یك
شاملأو ى  من المنشأة أن تقدم قائمة ثالثة للمركز المالاًمطلوب دفقات  أو الدخل ال الت
شأة ف. حقوق الملكیةى التغیرات ف أو النقدیة دم ى ویجب على المن ة أن تق ذه الحال ھ

احإیضاحات القوائم المالیة المعلومات المقارنة المتعلقة بالقائى ف  مة اإلضافیة لألرب
  .ائرالخسأو 
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 .ملغاة .٣٩
  

  .ملغاة .٤٠
  إعادة التبویب أو التعدیل بأثر رجعي، أو تغییر سیاسة محاسبیة،

دم قائمة مركز مال. أ٤٠ ة فى یجب على المنشأة أن تق ة أول فترة سابقة، باإلضافة ى ثالث بدای
  :عندما" أ٣٨"الفقرة ى الحد األدنى للقوائم المالیة المقارنة المطلوبة فى إل

القوائم ى تقوم بتعدیل بنود ف أو یاسة محاسبیة بأثر رجعي،تطبق المنشأة س  )أ(
  .قوائمھا المالیةى تقوم بإعادة تبویب بنود ف أو المالیة بأثر رجعي،

إعادة التبویب أثر ھام أو ى التعدیل بأثر رجعأو ى یكون للتطبیق بأثر رجع  )ب(و 
  .لسابقةبدایة الفترة اى فى قائمة المركز المالى  على المعلومات فاًنسبی

رة ى الحاالت التى ف  .ب٤٠ وائم للمركز "أ٤٠"ینطبق علیھا الفق الث ق شأة ث ، تعرض المن
  :كما فيى المال
  .نھایة الفترة الحالیة  )أ(
  .نھایة الفترة السابقة  )ب(و 
  .بدایة الفترة السابقة  )ج(و

الاًعندما یكون مطلوب  .ج٤٠ ة إضافیة للمركز الم شأة عرض قائم رة  للاًوفقى  من المن فق
الفقرات "أ٤٠" ة ب ات المطلوب ن المعلوم صاح ع ب اإلف ى "٤١"، یج " ٤٤" إل

صر بة الم ار المحاس م ى وبمعی ون مطلوب). ٥(رق ك، ال یك ع ذل دیم اًوم  تق
  .بدایة الفترة السابقةى فى االفتتاحى اإلیضاحات المتعلقة بقائمة المركز المال

ال  .د٤٠ ة المركز الم احاالفتى یجب أن یكون تاریخ قائم ا فى ت سابقة ى كم رة ال ة الفت بدای
رات  إذا بغض النظر عما ة لفت كانت القوائم المالیة للمنشأة تعرض معلومات مقارن

  ".ج٣٨"الفقرة ى كما ھو مسموح بھ ف(سابقة 
قوائمھا المالیة فیتعین ى التبویب لبنود ف أو عندما تغیر المنشأة من أسلوب العرض .٤١

وعندما .  ما لم تكن إعادة التبویب تلك غیر عملیةعلیھا إعادة تبویب القیم المقارنة
بدایة أول ذلك ى بما ف(تقوم المنشأة بإعادة تبویب قیم المقارنة فعلیھا أن تفصح عن 

  : )الفترة السابقة
  .طبیعة إعادة التبویب  ) أ(
 .مجموعة بنود إعید تبویبھا أو قیمة كل بند)   ب(و 
  . سبب إعادة التبویب)   ج(و 

  : إعادة تبویب قیم المقارنة فیتعین على المنشأة اإلفصاح عناًالمتعذر عملیعندما یكون من  .٤٢
  .سبب تعذر إعادة التبویب  ) أ(

  . ما كانت تلك القیم قد إعید تبویبھا إذا كان یتعین إجراؤھاى طبیعة التسویات الت)   ب(و 
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اتخاذ ى القوائم المالیة فى تساعد مستخدمى إن تحسین المقارنة للمعلومات من فترة ألخر .٤٣
المعلومات المالیة ألغراض ى القرارات االقتصادیة بما یسمح بإجراء تقییم لالتجاھات ف

ى بعض الظروف یتعذر عملیا إعادة تبویب معلومات المقارنة لفترة سابقة لكى التنبؤ، وف
تستقیم المقارنة مع الفترة الحالیة، فعلى سبیل المثال قد ال تكون المنشأة قد قامت أساسا 

الفترات السابقة بطریقة تسمح بإعادة التبویب وقد یتعذر  أو ع المعلومات عن الفترةبتجمی
  .علیھا عملیا إعادة بناء تلك المعلومات

التقدیرات ى السیاسات المحاسبیة والتغییرات ف) "٥(رقم ى یحدد معیار المحاسبة المصر .٤٤
لمقارنة عندما تقوم یتعین إجراؤھا على معلومات اى التسویات الت" المحاسبیة واألخطاء

  .تصحیح خطأ أو المنشأة بتغییر سیاسة محاسبیة
  العرض ى الثبات ف

 على المنشأة أن تحافظ على أسلوب عرض وتبویب بنود القوائم المالیة من فترة مالیة .٤٥
  :ما لمى أخرإلى 

حا   )أ( ن واض وس ف-یك ر ملم ة لتغی شأةى  نتیج ات المن ة عملی ة  أو طبیع دراس
ة  ا المالی رض-لقوائمھ لوب ع ة  أو  أن أس ر مالءم یكون أكث ر س ب آخ تبوی

لألحداث والمعامالت وذلك بمراعاة معاییر اختیار وتطبیق السیاسات المحاسبیة 
  ).٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى الواردة ف

  . العرضى إجراء تغییر فى یتطلب معیار محاسبة مصر  )ب(أو
 أو تخلص ھامة ألصل أو بعملیة اقتناء على سبیل المثال قد یترتب على قیام المنشأة  .٤٦

عرض  إلى عرض قوائمھا المالیة الحاجةى بإعادة النظر ف أو مجموعة من األصول
ھذه الحاالت تقوم المنشأة بتغییر عرض القوائم ى وف. القوائم المالیة على نحو مغایر

 أكثر العرض یوفر معلومات یعتمد علیھا وتكونى كان ذلك التغییر ف إذا المالیة فقط
القوائم المالیة، وأن یكون من المتوقع أن یستمر العرض المعدل بما ى مالءمة لمستخدم

العرض فیجب علیھا ى وعندما تقوم المنشأة بمثل ھذا التغییر ف. ال یخل بقابلیتھا للمقارنة
  ".٤٢"، "٤١" للفقرتین اًإعادة تبویب معلومات المقارنة طبق

  ھیكل ومحتویات القوائم المالیة 
  مقدمة 

ى ف أو قائمة الدخلى فأو ى قائمة المركز المالى یتطلب ھذا المعیار إفصاحات معینة ف .٤٧
حقوق الملكیة وكذلك اإلفصاح المستقل ى قائمة التغیرات فى ف أو قائمة الدخل الشامل
ى صلب ھذه القوائم المالیة، كما یتطلب اإلفصاح عن بنود أخرى عن بعض البنود ف

 -وقد أرفقت نماذج استرشادیھ . اإلیضاحات المتممةى ف أو وائمصلب ھذه القى سواء ف
ویحدد معیار .  یمكن للمنشأة تطبیقھا وفقا للظروف الخاصة بھا–كملحق للمعیار 
  .متطلبات العرض للتدفقات النقدیة " قائمة التدفقات النقدیة) " ٤(رقم ى المحاسبة المصر

ى الواسع لیشمل بنود معروضة فى  بالمعن"اإلفصاح" مصطلح اًیستخدم ھذا المعیار أحیان .٤٨
ومن . تتطلبھا معاییر المحاسبة المصریة األخرىى ویوجد إفصاحات أخر. القوائم المالیة

معیار  أو كان ھذا المعیار إذا صلب القوائم المالیة إالى الممكن عرض ھذه اإلفصاحات ف
  .قسم منھ على خالف ذلكى أى آخر ینص فى مصر



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٨

  الیةتحدید القوائم الم
على المنشأة تحدید القوائم المالیة وفصلھا بشكل واضح عن المعلومات األخرى الواردة  .٤٩

  .ذات الوثیقة المنشورةى ف
یقتصر تطبیق متطلبات معاییر المحاسبة المصریة على القوائم المالیة فقط ولیس  .٥٠

مستند آخر ى أى فأو ى تقریر سنوى بالضرورة على المعلومات األخرى المعروضة ف
القوائم والتقاریر المالیة من تمییز ى وعلى ذلك فمن المھم أن یتمكن مستخدم. منشأةلل

تم إعدادھا باستخدام معاییر المحاسبة المصریة عن المعلومات األخرى ى المعلومات الت
  .القوائم المالیة ولكنھا ال تخضع لتلك المتطلباتى قد یكون لھا فائدة لمستخدمى الت

ًعلى المنشأة تحدید كل .٥١  ا قائمة من القوائم المالیة وكذا اإلیضاحات المتممة لھا تحدید
ذلك فعلى المنشأة أن تعرض المعلومات اآلتیة بشكل بارز  إلى وباإلضافة. اًواضح

  :ذلك حتى تكون المعلومات المعروضة قابلة للفھم إلى وتكرارھا كلما دعت الضرورة
  .لتعریفھاى وسیلة أخرى أ أو اسم المنشأة  )أ (
  .مجموعة من المنشآت أو كانت القوائم المالیة تخص منشأة بمفردھا إذا تحدید ما) ب(و 

  تغطیھا القوائم المالیةى الفترة الت أو تحدید تاریخ نھایة الفترة المالیة) ج(و 
  .أو اإلیضاحات

  ).١٣(رقم ى معیار المحاسبة المصرى معرفة فى عملة العرض كما ھ) د(و 
ـ(و  ستو) ھ ب اى م ستخدم فالتقری الغ فى لم رض المب ة ى ع وائم المالی بیل (الق ى س عل

  ").المبالغ المدرجة باأللف ما لم یذكر صراحة على خالف ذلك: "المثال
من خالل عرض عناوین مناسبة للصفحات والقوائم " ٥١"المنشأة متطلبات الفقرة ى تلب .٥٢

ى الحكم الشخصویتطلب األمر استخدام . واإلیضاحات المتممة واألعمدة وما شابھ ذلك
كانت المنشأة  إذا – فعلى سبیل المثال -لتحدید أفضل سبل لعرض تلك المعلومات 

ھذا العرض صفحات منفصلة ى  وال تستخدم دوما فاًتعرض قوائمھا المالیة الكترونی
تضمن إمكانیة فھم ى عندئذ تقوم المنشأة بعرض البنود المذكورة أعاله بشكل متكرر لك

  . بالقوائم المالیةالمعلومات المعروضة
مالیین الوحدات من عملة العرض  أو عادة ما تقوم المنشأة بعرض المعلومات المالیة بآالف .٥٣

 طالما تقوم المنشأة ًال مقبواًویعتبر ھذا أمر. تجعل القوائم المالیة أكثر قابلیة للفھمى لك
  .امةالعرض وال تقوم بحذف معلومات ھى التقریب المستخدم فى باإلفصاح عن مستو

  قائمة المركز المالي
  ى قائمة المركز المالى المعلومات الواجب عرضھا ف

  :قائمة المركز الماليى تعرض مبالغ البنود التالیة بصورة منفصلة ف .٥٤
  .األصول الثابتة  ) أ(
 .االستثمارات العقاریة  )ب(و 
  .األصول غیر الملموسة  )ج(و 
  )).ط(، )ح(، )ھـ(بخالف المبالغ الموضحة تحت (األصول المالیة   ) د(و 
  .ملغاة  )دأ(و 
  .یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةى االستثمارات الت  )ھـ(و 
 ).٣٥(رقم ى نطاق معیار المحاسبة المصرى األصول البیولوجیة ف  )و(و 
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  .المخزون  )ز(و 
  .العمالء والمدیونیات األخرى المستحقة على الغیر  )ح(و 
  .مھاحكى النقدیة وما ف  )ط(و 
األصول المبوبة على أنھا محتفظ بھا بغرض البیع وكذا األصول ى إجمال  )ي(و 

وذلك ) محتفظ بھا لغرض البیع(ضمن مجموعات مبوبة على نفس النحو 
األصول غیر المتداولة المحتفظ ) "٣٢(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًطبق

  ".بھا لغرض البیع والعملیات غیر المستمرة
  .ن والمدیونیات األخرى المستحقة للغیرالموردی  )ك(و 
  .المخصصات  )ل(و 
  ))ل(، )ك(بخالف المبالغ الموضحة تحت (االلتزامات المالیة   )م(و 
األصول وااللتزامات الضریبیة الجاریة كما ورد تعریفھا بمعیار المحاسبة   )ن(و 

  ".ضرائب الدخل) "٢٤(رقم ى المصر
ألصول الضریبیة المؤجلة الجاریة كما ورد االلتزامات الضریبیة المؤجلة وا  )س(و 

  ).٢٤(رقم ى تعریفھا بمعیار المحاسبة المصر
 لمعیار اًااللتزامات ضمن المجموعات المبوبة كمحتفظ بھا لغرض البیع طبق  )ص(و 

 ).٣٢(رقم ى المحاسبة المصر
 .الملكیة الحقوق غیر المسیطرة المدرجة ضمن حقوق/ حقوق األقلیة   )ع(و 
 .تخص مالك الشركة األمى  المال المصدر واالحتیاطیات الترأس  )ف(و 

") ٥٤"الفقرة ى ذلك تفصیل البنود المبینة فى بما ف(تقوم المنشأة بعرض بنود  .٥٥
كان العرض على ھذا  إذا قائمة المركز المالي،ى وعناوین ومجامیع فرعیة إضافیة ف

    .للمنشأةى فھم المركز المالإلى ى النحو یؤد
رة اًتقوم المنشأة بعرض مجامیع فرعیة وفقعندما   .أ٥٥ ذه "٥٥" للفق ون ھ ، یجب أن تك

  :المجامیع الفرعیة
  . لمعاییر المحاسبة المصریةاًمكونة من مبالغ لبنود یتم قیاسھا وفق  )أ(
ى یتم عرضھا وعنونتھا على نحو یجعل البنود المكونة للمجموع الفرع  )ب(و 

  .واضحة ومفھومة
  ".٤٥" للفقرة اًخرى، وفقثابتة من فترة أل  )ج(و
قائمة ى ال یتم إبرازھا أكثر من المجامیع الفرعیة والمجامیع المطلوبة ف  )د(و

   لمعاییر المحاسبة المصریة اًوفقى المركز المال
عندما تعرض المنشأة بصورة مستقلة أصولھا المتداولة وغیر المتداولة والتزاماتھا  .٥٦

فعلیھا أال تقوم بتبویب األصول ى ركز المالقائمة المى المتداولة وغیر المتداولة ف
  .كالتزامات متداولة أو الضریبیة المؤجلة كأصول متداولة) االلتزامات(

.  تقوم المنشأة بعرض البنود على أساسھاً معینًالشك أو اً ال یصف ھذا المعیار ترتیب .٥٧
الدرجة ى  إلوظیفتھا أو طبیعتھاى ببساطة قائمة من بنود تختلف ف" ٥٤"وتقدم الفقرة 

 .قائمة المركز الماليى تؤھلھا للعرض بشكل منفصل فى الت



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٠

  :ذلك إلى وباإلضافة
 عندما یكون بند معینى قائمة المركز المالى یتم إدراج البنود بصورة منفصلة ف  )أ (

وظیفة تجعل العرض المنفصل  أو طبیعة أو مجموع بنود متماثلة ذات حجمأو 
  .للمنشأةى  بتفھم المركز المالاًلھا مرتبط

تجمیع البنود المتماثلة ى ف أو الوصف المستخدم وترتیب البنودى یجوز التعدیل ف  )ب(و 

على حسب طبیعة المنشأة ومعامالتھا وذلك بغرض تقدیم معلومات تتصل بتفھم 
  .للمنشأةى المركز المال

لومات فعلى سبیل المثال یمكن لمنشأة مالیة أن تعدل التوصیف المذكور أعاله لتوفیر مع

  .تتعلق بعملیات المؤسسة المالیة
الحاجة لعرض بنود إضافیة بشكل منفصل ى الحكم على مدى وتستخدم المنشأة تقدیرھا ف .٥٨

  :من عدمھ بناء على تقییم العوامل التالیة

  . طبیعة وسیولة األصول  )أ(
  .المنشأةى وظیفة األصول ف  )ب(و 
  .مبالغ وطبیعة وتوقیت االلتزامات  )ج(و 

 بأنھا تختلف اًخدام أسس مختلفة لقیاس بنود من األصول وااللتزامات انطباعاستى یعط .٥٩
  . طبیعتھا ووظیفتھا ومن ثم تعرض كبنود منفصلةى ف

 الفصل بین المتداول وغیر المتداول
تقوم المنشأة بعرض األصول المتداولة وغیر المتداولة وااللتزامات المتداولة وغیر  .٦٠

 إلى "٦٦" للفقرات من اًطبقى قائمة المركز المالى تبویبات منفصلة فى المتداولة ف
من ھذا المعیار، إال عندما یكون عرض القوائم المالیة بترتیب درجة السیولة " ٧٦"

وعند تطبیق ھذا االستثناء یتم عرض جمیع . یوفر معلومات أكثر مالئمة ویعتمد علیھا
  .  لترتیب درجة السیولةاًاألصول وااللتزامات طبق

 طریقة العرض المستخدمة فعلى المنشأة اإلفصاح عن المبلغ المتوقع أیا كانت .٦١
 لكل بند من بنود األصول اًعشر شھرى تسویتھ بعد أكثر من أثن أو استرداده

  :تسویتھا أو وااللتزامات یتضمن مبالغ متوقع استردادھا
  . على األكثر من تاریخ نھایة الفترة المالیةاً شھر١٢خالل ) أ (
  . من تاریخ نھایة الفترة المالیةاًعشر شھرى ر من اثنبعد أكث) ب(و
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إطار دورة تشغیل محددة بشكل واضح، فإن ى خدمات ف أو عندما تقوم منشأة بتورید سلع .٦٢
ى قائمة المركز المالى التبویب المنفصل لألصول وااللتزامات المتداولة وغیر المتداولة ف

یتم تدویرھا باستمرار كرأس ى التاألصول ى یوفر معلومات مفیدة من خالل تمییز صاف
ذلك  إلى باإلضافة. العملیات طویلة األجل للمنشأةى مال عامل عن تلك المستخدمة ف

من المتوقع أن یتم تحققھا خالل الدورة التشغیلیة ى الضوء على األصول التى فإنھا تلق

  . یستحق سدادھا خالل ذات الدورةى الحالیة وكذلك االلتزامات الت
سبة  .٦٣ شآت بالن بعض المن ة -ل سات المالی ل المؤس ات - مث ول وااللتزام رض األص إن ع  ف

صاعدی ةاًتنازلی أو اًت ر مالءم ات أكث وفر معلوم سیولة ی ة ال ب درج سب ترتی    ح

م عرضھا كأصول و ت ا ل ل  أو ویعتمد علیھا عم ة ألن مث ر متداول ة وغی التزامات متداول
ضائع د ب وم بتوری شآت ال تق ذه المن دمات ف أو ھ ددةإى خ شغیل مح ار دورة ت   ط

  .بشكل واضح

شأة ف .٦٤ سمح للمن رة ى ی ق الفق أن تعرض بعض من أصولھا " ٦٠"تطبی ار ب ذا المعی من ھ
ة اًوالبعض اآلخر طبق" متداول وغیر متداول"والتزاماتھا باستخدام التبویب  ب درج  لترتی

ا د علیھ ة ویعتم ر مالءم ى  إوتظھر الحاجة. السیولة عندما یوفر ذلك معلومات أكث ل ل مث

  .طبیعتھاى ھذا التبویب المختلط عندما تكون عملیات المنشأة متنوعة ف
دة .٦٥ ات مفی سویة االلتزام ول وت ق األص ة لتحق واریخ المتوقع ن الت ات ع ر المعلوم   تعتب

ة ى ف ا المالی شأة ومالءتھ ا(تقییم سیولة المن داد التزاماتھ ى س درتھا عل ار ). ق ب معی ویتطل

ة اإلفصاح ال) ٤٠(رقم ى المحاسبة المصر ات اإلفصاح عن األدوات المالی خاص بمتطلب
ة ات المالی ة وااللتزام ول المالی تحقاق األص واریخ اس ن ت ة . ع ول المالی ضمن األص وتت

ى  ستحقات األخرى عل بض والم المدیونیات المستحقة على العمالء التجاریین وأوراق الق

وردون  ستحقات الم ة م ات المالی ضمن االلتزام ا تت ر، بینم دفع الغی اریون وأوراق ال التج
  . والمستحقات األخرى للغیر

سویة  ل المخزون ولت ة مث ر نقدی ع السترداد أصول غی اریخ المتوق وتعد المعلومات عن الت

ت األصول ى  لمستخدماًالتزامات مثل المخصصات ذات فائدة أیض القوائم المالیة سواء كان
ة ات متداول ول والتزام ة كأص ات مبوب ر  أو وااللتزام ةغی شأة . متداول صح المن ى -وتف  عل

ر من أثن-سبیل المثال  د أكث  من اًعشر شھرى  عن القیمة المتوقع تحققھا من المخزون بع

  .تاریخ نھایة الفترة المالیة



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٢

  األصول المتداولة 
  :من الشروط التالیةى توافر فیھ أ إذا تبوب المنشأة األصل على أنھ أصل متداول .٦٦

  .استخدامھ خالل دورة التشغیل المعتادة لھا أو بیعھى تنوو  أتتوقع أن تسترد قیمتھ  )أ(
  .المقام األول لغرض االتجارى تحتفظ بھ ف  )ب(أو 
  . من تاریخ نھایة الفترة المالیةاًعشر شھرى تتوقع أن تسترد قیمتھ خالل اثن  )ج(أو 
معیار ى كما ھو معرف ف(حكمھا ى ما ف أو صورة نقدیةى یكون األصل ف) د(أو 

 اما لم یكن ھناك قیودً") قائمة التدفقات النقدیة) "٤(رقم ى بة المصرالمحاس
 على األقل بعد اًعشر شھرى سداد التزام لمدة اثنى استخدامھ ف أو على تداولھ

  .تاریخ نھایة الفترة المالیة
  .وعلى المنشأة تبویب كافة األصول األخرى بخالف ما ذكر بعالیھ كأصول غیر متداولة

لیضم األصول الملموسة وغیر الملموسة " غیر متداول"معیار مصطلح یستخدم ھذا ال .٦٧
  .كانت كلھا ذات طبیعة طویلة األجل إذا وكذا األصول المالیة

بین اقتناء األصول ألغراض ى تنقضى تمثل دورة التشغیل المعتادة لمنشأة الفترة الت .٦٨
شغیل المعتادة لمنشأة وعندما تكون دورة الت. حكمھاى ما ف أو نقدیة إلى التشغیل وتحولھا

تتضمن األصول المتداولة . اًعشر شھرى غیر محددة بوضوح فیفترض أن مدتھا أثن
تحقق قیمتھا خالل  أو استخدامھا أو یتم بیعھا) مثل المخزون والعمالء( ومنتجات ًالأصو

ى  أن تتحقق قیم تلك األصول خالل اثناًدورة التشغیل المعتادة حتى وإن لم یكن متوقع
 ًال أصواًكما تشمل األصول المتداولة أیض.  من تاریخ نھایة الفترة المالیةاًشھرعشر 

ومن أمثلة ذلك بعض (المقام األول ھو االتجار ى یكون الغرض من االحتفاظ بھا ف
 لمعیار اًبتعریف األصول المحتفظ بھا بغرض المتاجرة طبقى تفى األصول المالیة الت

  ).ء المتداول من األصول المالیة غیر المتداولةوالجز) ٤٧(رقم ى المحاسبة المصر

  االلتزامات المتداولة
  :من الشروط التالیةى توافر فیھ أ إذا تبوب المنشأة االلتزام على أنھ التزام متداول .٦٩

  .تتوقع تسویتھ خالل دورة التشغیل المعتادة لھا  ) أ(
  .المقام األول بغرض المتاجرةى تحتفظ بھ ف  )ب(أو 
  .  من تاریخ نھایة الفترة المالیةاًعشر شھرى ام مستحق التسویة خالل اثنیكون االلتز  )ج(أو 
عشر ى تأجیل سداد االلتزام لمدة اثنى ال تتمتع المنشأة بالحق غیر المشروط ف  ) د(أو 

ھذا وال "). ٧٣"راجع الفقرة ( على األقل من تاریخ نھایة الفترة المالیة اًشھر
املھ حق اختیار لتسویتھ عن طریق قد تمنح حى تؤثر شروط االلتزام الت

  .اصدار أدوات حقوق ملكیة على تبویب ھذا االلتزام
  .وعلى المنشأة تبویب كافة االلتزامات األخرى بخالف ما ذكر بعالیھ كالتزامات غیر متداولة

إن بعض االلتزامات المتداولة مثل الموردین والمستحقات التجاریة وبعض المستحقات  .٧٠
وتكالیف التشغیل األخرى تعتبر جزء من رأس المال العامل المستخدم الخاصة بالعاملین 

وتبوب المنشأة تلك البنود التشغیلیة كالتزامات متداولة . دورة التشغیل المعتادة للمنشأةى ف
ویتم .  من تاریخ نھایة الفترة المالیةاًعشر شھرى حتى ولو كانت تستحق التسویة بعد اثن

حالة عدم ى تبویب أصول والتزامات المنشأة، وفى معتادة فتطبیق نفس دورة التشغیل ال
 .اًعشر شھرى إمكانیة تحدید دورة التشغیل المعتادة بوضوح فیفترض أنھا اثن
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االلتزامات المتداولة األخرى ال یتم تسویتھا كجزء من دورة التشغیل الجاریة، وإنما تستحق  .٧١
المقام ى یكون االحتفاظ بھا ف أو ة المالیة من تاریخ نھایة الفتراًعشر شھرى التسویة خالل اثن

بتعریف ى تفى ومن األمثلة على ذلك بعض االلتزامات المالیة الت. األول بغرض المتاجرة
وبنوك ) ٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًااللتزامات المحتفظ بھا بغرض االتجار طبق

یر المتداولة والتزامات من االلتزامات المالیة غى السحب على المكشوف والجزء الجار
وتعتبر من . ضرائب الدخل واألرصدة المستحقة للدائنین غیر التجاریین ودائنو التوزیعات

ى تلك االلتزامات المالیة الت" ٧٥"و " ٧٤"تخضع للفقرات ى االلتزامات غیر المتداولة الت
 من رأس المال اًال تشكل جزءى االلتزامات الت: على سبیل المثال( طویل األجل ًالتقدم تموی

ى ال تستحق تسویتھا خالل اثنى والت) دورة التشغیل المعتادة للمنشأةى العامل المستخدم ف
  .  بعد تاریخ نھایة الفترة المالیةاًعشر شھر

عشر ى تبوب المنشأة التزاماتھا المالیة على أنھا متداولة عندما تستحق تسویتھا خالل اثن .٧٢
  :الیة حتى لو من تاریخ نھایة الفترة الماًشھر

  .اًعشر شھرى كانت الشروط األصلیة للسداد تتجاوز اثن  )أ(
 على فترة طویلة -جدولة االلتزامات  أو تم االنتھاء من االتفاق على إعادة تمویل  )ب(و 

  . بعد تاریخ نھایة الفترة المالیة وقبل اعتماد القوائم المالیة لإلصدار-األجل 
التزام ) جدولة(تمدید  أو إعادة تمویلى ریة التصرف فعندما تتوقع المنشأة ویكون لھا ح .٧٣

 على األقل بعد تاریخ نھایة اًعشر شھرى ضمن عقد قرض قائم بالفعل وذلك لمدة اثن
 على -الفترة المالیة فإنھا تبوب ھذا االلتزام على أنھ غیر متداول حتى ولو كان االلتزام 

ا ال یكون للمنشأة حریة ومع ذلك فعندم.  یستحق خالل فترة أقصر-خالف ذلك 
ومثال ذلك عندما ال توجد ترتیبات (التمدید لاللتزام  أو إعادة التمویلى التصرف ف

اعتبارھا احتمال إعادة التمویل وتبوب االلتزام ى عندئذ ال تأخذ المنشأة ف) إلعادة التمویل
  .على أنھ متداول

قبل أو ى یل األجل ف من شروط عقد قرض طواًخالفت شرط أو لم تطبق المنشأة إذا  .٧٤
تاریخ نھایة الفترة المالیة بما یجعل االلتزام مستحق السداد عند الطلب، تبوب المنشأة 
ذلك االلتزام على أنھ متداول حتى ولو وافق المقرض بعد تاریخ نھایة الفترة المالیة وقبل 

مخالفة ھذا  أو اعتماد القوائم المالیة لإلصدار على عدم طلب السداد كنتیجة لعدم تطبیق
نھایة الفترة ى ویتم تبویب االلتزام على أنھ متداول نظرا ألن المنشأة لیس لدیھا ف. الشرط

 على األقل اًعشر شھرى حق غیر مشروط لتأجیل تسویة ذلك االلتزام لفترة اثنى المالیة أ
  .بعد ھذا التاریخ

ض حتى تاریخ نھایة ومع ھذا تبوب المنشأة االلتزام على أنھ غیر متداول لو وافق المقر .٧٥
 من اًعشر شھرى على األقل بعد اثنى الفترة المالیة على منح المنشأة فترة سماح تنتھ

تستطیع المنشأة خاللھا تصحیح الشرط المخالف وال ى تاریخ نھایة الفترة المالیة والت
     .لاللتزامى یستطیع المقرض خاللھا طلب السداد الفور

ما وقعت األحداث المذكورة أدناه  إذا –لتزامات متداولة فیما یتعلق بالقروض المبوبة كا .٧٦
بین تاریخ نھایة الفترة المالیة وتاریخ اعتماد القوائم المالیة لإلصدار فعندئذ یتعین 

 لمعیار اً الحقة ال یترتب علیھا تسویات وفقاًاإلفصاح عن تلك األحداث باعتبارھا أحداث
  ":بعد الفترة المالیةتقع ى األحداث الت) ""٧(رقم ى المحاسبة المصر
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  .إعادة التمویل على أساس طویل األجل  ) أ(
 .تصحیح مخالفة بعقد قرض طویل األجل) ب(و 
 بعد تاریخ نھایة اًعشر شھرى قیام المقرض بمنح المنشأة فترة سماح ال تقل عن اثن) ج(و 

  .لتصحیح مخالفة بعقد قرض طویل األجل الفترة المالیة
  اإلیضاحاتى فأو ى قائمة المركز المالى  إما فیتم عرضھاى المعلومات الت

اإلیضاحات المتممة عن ى فأو ى قائمة المركز المالى على المنشأة أن تفصح إما ف .٧٧
تعرض بصورة منفصلة على أن یتم تبویبھا ى للبنود التى تبویبات فرعیة إضافیة أخر

 . بشكل یتالءم مع عملیات المنشأة
لفرعیة على متطلبات معاییر المحاسبة المصریة تتوقف درجة التفصیل بالتبویبات ا .٧٨

   العوامل الواردةاًكما تستخدم المنشأة أیض. وحجم وطبیعة ووظیفة المبالغ المعنیة
لتحدید أسس التبویب الفرعي، وتختلف اإلفصاحات حسب كل بند،  " ٥٨" الفقرة ى ف

  : فعلى سبیل المثال
رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًفقفئات و إلى یتم تبویب بنود األصول الثابتة  )أ(

  ".الثابتة وإھالكاتھااألصول ) "١٠(
مبالغ مستحقة على العمالء ومبالغ مستحقة على  إلى یتم تبویب المستحقات  )ب(و 

  .ى، ومبالغ مدینة أخراًعالقة، ومبالغ مدفوعة مقدمى أطراف ذو
 إلى ،"المخزون) "٢(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًیتم تبویب المخزون طبق  )ج(و 

تبویبات فرعیة مثل بضائع وخامات ومستلزمات إنتاج وإنتاج تحت التشغیل 
  .وإنتاج تام

  .ىمخصصات لمزایا العاملین ومخصصات لمبالغ أخر إلى یتم تبویب المخصصات  )د(و 
تستخدم تبویبات متنوعة لتحلیل رأس المال واالحتیاطیات مثل رأس المال   )ھـ(و 

  .اطیات بأنواعھاالمدفوع واالحتی
  قائمة التغیراتى فأو ى قائمة المركز المالى إما فى على المنشأة أن تفصح عما یل .٧٩

  : اإلیضاحات المتممة األخرىى ف أو حقوق الملكیةى ف

  :فیما یتعلق بكل فئة من أسھم رأس المال المصدر  )أ(
  .عدد األسھم المرخص بھا )١(
لم یتم ى وكذا األسھم المصدرة التعدد األسھم المصدرة والمدفوعة بالكامل ) ٢(و 

  .دفعھا بالكامل
أن األسھم لیس لھا قیمة اسمیة عندما تسمح  أو للسھماالسمیة القیمة ) ٣(و 

  .القوانین المصریة بذلك
  .نھایة الفترةى بدایة الفترة وفى تسویة بین عدد األسھم القائمة ف) ٤(و 
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ذلك القیود المفروضة ى ئة بما فالحقوق واالمتیازات والقیود المتعلقة بكل ف) ٥(و 
  .على توزیعات أرباح األسھم وعلى رد رأس المال

  )أسھم الخزینة(تحتفظ بھا المنشأة ذاتھا ى أسھم رأس مال المنشأة والت) ٦(و 
  .التابعة لھا أو تحتفظ بھا الشركات الشقیقةى أو الت

لمتعلقة ببیع األسھم المخصصة لإلصدار بموجب عقود خیارات وكذا العقود ا) ٧(و 
 .ذلك شروط ومبالغ اإلصدارى أسھم بما ف

  .مدرج ضمن حقوق الملكیةى وصف لطبیعة وغرض كل احتیاط  )ب(
غیرھا أن  أو لیس لھا رأس مال أسھم، مثل شركات األشخاصى على المنشأة الت .٨٠

مع )" أ(٧٩"تفصح عن المعلومات المعادلة للمعلومات المطلوب إعدادھا طبقا للفقرة 
كل فترة والحقوق ى كل فئة من فئات حصص الملكیة فى لتغیرات فتوضیح ا

 .واالمتیازات والقیود المتعلقة بكل فئة من فئات حصص الملكیة
حقوق الملكیة  إلى  من االلتزاماتالتالیةقامت المنشأة بإعادة تبویب األدوات  إذا .أ٨٠

 وإلى كل من أعید تبویبھا منى والعكس فیتعین علیھا اإلفصاح عن المبالغ الت
  :االلتزامات المالیة وحقوق الملكیة وتوقیت وسبب إعادة التبویب تلك

  .ردھاى لحاملھا الحق فى أداة مالیة مبوبة كحقوق ملكیة والت  ) أ(
 بأن تسلم لطرف آخر اًأداة مبوبة كحقوق الملكیة وتفرض على المنشأة التزام) ب(أو

  .أصول المنشأة فقط عند تصفیتھاى حصة نسبیة من صاف
  وقائمة الدخل الشامل) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل 

  .ملغاة   .٨١
الخسارة  أو كافة بنود الربح) قائمة الدخل(قائمة منفصلة ى یجب أن تعرض المنشأة ف . أ٨١

وأن . الخسائر للفترة أو بعرض مبلغ األرباحى تم االعتراف بھا خالل الفترة وتنتھى الت
الخسائر للفترة ثم تعرض  أو مبلغ األرباح) ل الشاملقائمة الدخ (ىقائمة أخرى تعرض ف

ى الدخل الشامل اآلخر للفترة وتنتھى بنود الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة ثم إجمال
الدخل ى الخسائر ومبلغ إجمال أو مجموع مبلغ األرباح(بعرض الدخل الشامل للفترة 

  ).الشامل اآلخر
تم االعتراف بھا خالل الفترة، یجب أن ى رة التالخسا أو بنود الربح إلى باإلضافة  . ب٨١

) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل ى الخسائر ف أو تعرض المنشأة توزیع األرباح
  :المجمعة ما بین

  .األطراف غیر المسیطرة  ) أ(
  .المنشأة األمى مالك) ب(و
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الدخل الشامل اآلخر، یجب أن تعرض المنشأة توزیع الدخل  إلى وبالمثل، باإلضافة  
  :قائمة الدخل الشامل المجمعة ما بینى الشامل ف

  .األطراف غیر المسیطرة  ) أ(
  .المنشأة األمى مالك) ب(و

  )الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل ى المعلومات الواجب عرضھا ف
البنود المطلوبة من معاییر محاسبة مصریة أخرى، یجب أن تتضمن  إلى باإلضافة .٨٢

  :تعرض المبالغ التالیة للفترةى لبنود التا) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل 
  :اإلیرادات، مع عرض منفصل لكل من) أ(

  .إیراد الفوائد المحسوب بطریقة الفائدة الفعلیة) ١(  
  )).٣٧(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(إیراد التأمین ) ٢(و

یتم قیاسھا ى المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء االعتراف باألصول المالیة الت  )أأ(و 
  .بالتكلفة المستھلكة

ى نطاق معیار المحاسبة المصرى تقع فى مصروفات خدمات التأمین من العقود الت) أب(و 
  ).٣٧(رقم 

  . تكالیف التمویل  )ب(و 
نطاق معیار ى تقع فى المصروف من تمویل التأمین من العقود الت أو الدخل) أ ب(و 

  ).٣٧(رقم ى المحاسبة المصر
راجع معیار (المصروفات التمویلیة من عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا أو  الدخل) ج ب(و

  )).٣٧(رقم ى المحاسبة المصر
خسائر الشركات الشقیقة والمشروعات المشتركة  أو أرباحى نصیب المنشأة ف  )ج(و 

  .یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةى والت
لفرق بین التكلفة المستھلكة السابقة لألصل خسارة ینتج عن ا أو مكسبى أ) أ ج(و 

ى تم إعادة تبویب أصل مال إذا تاریخ إعادة التبویب،ى وقیمتھ العادلة فى المال
خارج فئة القیاس بالتكلفة المستھلكة بحیث یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل 

  )).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى كما ھو معرف ف(الخسائر  أو األرباح
الدخل الشامل اآلخر ى  فاًخسارة متراكمة تم االعتراف بھا سابق أو مكسبى أ) ب ج(و 

خارج فئة ى الخسائر عند إعادة تبویب أصل مال أو األرباح إلى وتم إعادة تبویھا
القیاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بحیث یتم قیاسھ بالقیمة 

  .سائرالخ أو العادلة من خالل األرباح
  ).الضرائب الدخلیة(مصروف الضریبة   ) د(و 
  .ملغاة) ھـ(و 
ى راجع معیار المحاسبة المصر(مبلغ واحد یمثل مجموع العملیات غیر المستمرة ) أ ھـ(و 

  )).٣٢(رقم 
 .ملغاة) ط( إلى )و(
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 قسم الدخل الشامل اآلخرى المعلومات الواجب عرضھا ف
  :تعرض المبالغ التالیة للفترةى الشامل اآلخر البنود التیجب أن یعرض القسم الخاص بالدخل   .أ٨٢

 لطبیعتھا اً، مبوبة وفق))ب(الفقرة ى بخالف المبالغ ف(بنود الدخل الشامل اآلخر ) أ(
  :ومجموع تلك التي

  .الخسائر أو األرباح إلى اًلن یتم إعادة تبویبھا الحق) ١(  
  .الخسائر عند تحقق شروط محددة  أواألرباح إلى اًسوف یتم إعادة تبویبھا الحق) ٢(و

  . لمعاییر المحاسبة المصریة األخرىاًوفق
الدخل الشامل اآلخر من الشركات الشقیقة والمشروعات ى نصیب المنشأة ف  )ب(و 

یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة، مع فصل ى المشتركة والت
  :ن لمعاییر المحاسبة المصریة األخرى بیاًالبنود وفق

  .الخسائر أو األرباح إلى اًلن یتم إعادة تبویبھا الحق) ١(  
  .الخسائر عند تحقق شروط محددة أو األرباح إلى اًسوف یتم إعادة تبویبھا الحق) ٢(و

  .ملغاة .٨٣
  .ملغاة .٨٤
  .  ملغاة-أ٨٤
 ")٨٢"الفقرة ى ذلك تفصیل البنود المبینة فى بما ف(على المنشأة عرض بنود  .٨٥

كان ذلك  إذا قائمة الدخل وقائمة الدخل الشاملى  إضافیة فوعناوین ومجامیع فرعیة
  .للمنشأةى  لفھم األداء المالاًالعرض مالئم

  : ، یجب أن تكون تلك المجامیع الفرعیة"٨٥" للفقرة اًعندما تعرض المنشأة مجامیع فرعیة وفق. أ٨٥
  . لمعاییر المحاسبة المصریةاًمكونة من مبالغ لبنود یتم قیاسھا وفق  )أ(
ى یتم عرضھا وعنونتھا على نحو یجعل البنود المكونة للمجموع الفرع  )ب(و 

  .واضحة ومفھومة
  ".٤٥" للفقرة اًثابتة من فترة ألخرى، وفق  )ج(و
قائمة ى ال یتم إبرازھا أكثر من المجامیع الفرعیة والمجامیع المطلوبة ف  )د(و

  .  لمعاییر المحاسبة المصریةاًوفقى المركز المال
وقائمة الدخل ) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل ى  على المنشأة عرض البنود فیجب. ب٨٥

مطابقة للمجامیع " ٨٥" للفقرة اًمجامیع فرعیة تم عرضھا وفقى تجعل أى الشامل، والت
  .ھذه القوائمى تتطلبھا معاییر المحاسبة المصریة فى الفرعیة الت

ألخرى المتعددة للمنشأة تختلف من حیث  ألن آثار األنشطة والمعامالت واألحداث ااًنظر .٨٦
الخسارة وقابلیتھا للتنبؤ، لذا فإن اإلفصاح  أو  تكرارھا وتعرضھا الحتماالت الربحىمد

ى فھم ما تحقق من أداء مالى القوائم المالیة فى یساعد مستخدمى عن مكونات األداء المال
قائمة الدخل ى إضافیة فویتم إدراج بنود . المستقبليى وبناء تنبؤات عن األداء المال

 تعدیل الوصف وإعادة ترتیب البنود كلما یكون ذلك اًوقائمة الدخل الشامل كما یتم أیض
ى تأخذھا المنشأة فى وتتضمن العوامل الت.  لتفسیر عناصر األداء المالياًضروری
وعلى سبیل المثال . األھمیة النسبیة وطبیعة ووظیفة بنود الدخل والمصروفات: االعتبار

فقد تقوم مؤسسة مالیة ما بتعدیل األوصاف السابق ذكرھا لتوفیر معلومات أكثر مالءمة 
  . لعملیات تشغیل المؤسسة المالیة

حالة توفر الشروط ى وال تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بین بنود الدخل والمصروف إال ف
  .على تلك البنود" ٣٢"الفقرة ى الواردة ف
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قائمة ى المصروف كبنود غیر عادیة سواء ف أو  للدخلبنودى ال تقوم المنشأة بعرض أ .٨٧
  . ضمن اإلیضاحات المتممة أو قائمة الدخل الشاملى ف أو الدخل

  خسائر الفترة أو أرباح
 أو فترة ضمن األرباحى على المنشأة االعتراف بجمیع بنود الدخل والمصروف خالل أ .٨٨

 .آخر بخالف ذلكى مصرى یسمح معیار محاسب أو  یتطلبما لم) قائمة الدخل(الخسائر 
تحدد بعض معاییر المحاسبة المصریة حاالت تعترف فیھا المنشأة ببنود معینة خارج  .٨٩

ى ویحدد معیار المحاسبة المصر. عن الفترة الجاریة) قائمة الدخل(الخسائر  أو األرباح
حالتین " التقدیرات المحاسبیة واألخطاءى السیاسات المحاسبیة والتغییرات ف) "٥(رقم 

كما أن . السیاسات المحاسبیةى من تلك الحاالت وھما تصحیح األخطاء وأثر التغیرات ف
ى  الت-تسمح لبنود الدخل األخرى  أو بعض معاییر المحاسبة المصریة األخرى تتطلب

الخسارة  أو  بأن تستبعد من الربح-تتفق مع تعریف اإلطار العام للدخل والمصروف 
 ").٧"راجع الفقرة (

  

  شامل اآلخر عن الفترةالدخل ال
المرتبط بكل عنصر " ضریبة الدخل"اإلیضاحات عن مبلغ ى على المنشأة أن تفصح ف .٩٠

  ".تسویات إعادة التبویب"ذلك ى من عناصر الدخل الشامل اآلخر بما ف
قبل اآلثار الضریبیة المتعلقة بھا مع " الدخل الشامل اآلخر"تعرض المنشأة عناصر  .٩١

ى الدخل المرتبطة بتلك العناصر عبارة عن المبلغ اإلجمالإظھار قیمة وحیدة لضرائب 
لضریبة الدخل ذات العالقة بتلك العناصر على أن یتم اإلفصاح عن مبلغ ى التراكم

  .اإلیضاحاتى ضریبة الدخل المرتبط لكل عنصر من ھذه العناصر ف
دخل على المنشأة أن تفصح عن تسویات إعادة التبویب ذات العالقة بعناصر قائمة ال .٩٢

 .الشامل اآلخر
سبق االعتراف بھا ى كانت المبالغ الت إذا تحدد معاییر المحاسبة المصریة األخرى ما .٩٣

) قائمة الدخل(الخسائر  أو األرباح إلى ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر یعاد تبویبھا
المبالغ المعاد تبویبھا على ھذا  إلى ھذا المعیارى ویشار ف. وتوقیت إعادة التبویب

ویتم إدراج تسویة إعادة التبویب ضمن العنصر ". تسویات إعادة التبویب"اس بـ األس
یعاد فیھا تبویب تلك ى الفترة التى ف" الدخل الشامل اآلخر"المرتبط بھا من عناصر 

، حیث قد تكون تلك المبالغ تم االعتراف )قائمة الدخل(الخسائر  أو األرباح إلى التسویة
" الدخل الشامل اآلخر"الفترات السابقة ضمن عناصر ى ف أو الفترة الجاریةى بھا ف

كمكاسب غیر محققة ومن ثم یجب أن یتم خصم تلك المكاسب غیر المحققة من عناصر 
 یتم خاللھا إعادة تبویب ما تحقق من تلك المكاسبى الفترة التى ف" الدخل الشامل اآلخر"

 . مرتین" ل الشاملالدخ"ى إجمالى الخسائر لتجنب إدراجھا ف أو األرباحإلى 
. اإلیضاحاتى ف أو قائمة الدخل الشاملى یمكن للمنشأة أن تعرض تسویات إعادة التبویب ف .٩٤

الدخل "اإلیضاحات بعرض عناصر ى تعرض تسویات إعادة التبویب فى وتقوم المنشأة الت
 .ذات العالقة" بتسویات إعادة التبویب"القائمة بعد تأثیرھا ى ف" الشامل اآلخر
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راجع (ى  عند التخلص من نشاط أجنب- على سبیل المثال -" سویات إعادة التبویبت"تنشأ  .٩٥
كما تنشأ عندما تؤثر معاملة متوقعة مغطاة على )) ١٣(رقم ى معیار المحاسبة المصر

) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" د١١.٥.٦"راجع الفقرة (الخسائر  أو األرباح
 ).فیما یخص تغطیة التدفق النقدي

تم االعتراف ى عن إعادة قیاس نظام المزایا المحددة والت" تسویات إعادة تبویب" تنشأ ال .٩٦
الدخل "ویتم االعتراف بھذه البنود ضمن ). ٣٨(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًبھا طبق

الفترات ى ف) قائمة الدخل(الخسائر  أو األرباح إلى وال یتم إعادة تبویبھا" الشامل اآلخر
عندما ، ال تنشأ تسویات إعادة التبویب )٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًقوف. الالحقة

أو العنصر اآلجل من (المحاسبة عن قیمة الزمن لعقد خیار أو ى ینتج عن تغطیة تدفق نقد
)) foreign currency basis spread(نقاط األساس لفروق العمالت األجنبیة  أو عقد آجل

مكون منفصل من حقوق الملكیة، أو ى تغطیة تدفق نقدى طأن یتم حذف مبالغ من احتیا
 أو ألصلى الرصید الدفتر أو التكلفة األولیةى على الترتیب، وضم ھذه المبالغ مباشرة ف
  .االلتزامات أو األصول إلى التزام، حیث یتم تحویل ھذه المبالغ مباشرة

  اإلیضاحات ى ف أو شاملقائمة الدخل الى قائمة الدخل وفى یتم عرضھا فى المعلومات الت
عندما تكون بنود الدخل والمصروف ذات أھمیة نسبیة فعلى المنشأة أن تفصح عن  .٩٧

  .طبیعة وقیمة تلك البنود بصورة منفصلة
اإلفصاح بصورة منفصلة لبنود الدخل إلى ى یمكن أن تؤدى تتضمن الحاالت الت .٩٨

  : والمصروفات ما یلي
قیمتھا  إلى تخفیض األصول الثابتة أو القیمة البیعیةى صاف إلى تخفیض المخزون  ) أ(

  . حالة رد مثل تلك التخفیضاتى القابلة لالسترداد وكذلك ف
  .من المخصصات المكونة لتكالیف إعادة الھیكلةى إعادة ھیكلة أنشطة للمنشأة ورد أ) ب(و
  استبعادات لبنود أصول ثابتة ) ج(و
  استبعادات استثمارات ) د(و
  رة العملیات غیر المستم) ھـ(و
  تسویات دعاوي) و(و
  رد مخصصات أخري) ز(و
  . لبنود المصروفات بما فیھا المصروفات األخرىًالتحلی) ح(و
  الخسائر أو األرباحى  للمصروفات المعترف بھا فًالعلى المنشأة أن تعرض تحلی .٩٩

ى وظیفتھا داخل المنشأة حسبما توفر أ أو بناء على طبیعة المصروفات) قائمة الدخل(
  .تین معلومات أكثر مالءمة ویعتمد علیھامن الطریق

  "٩٩"الفقرة ى یشجع ھذا المعیار المنشآت على عرض التحلیل السابق ذكره ف .١٠٠
  ).الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل ى ف
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 وذلك إللقاء الضوء على مكونات ًالیتم تبویب بنود المصروفات بصورة أكثر تفصی .١٠١
خسائر منھ  أو ار واحتماالت تحقق أرباحقد یختلف من حیث التكرى الذى األداء المال

 :من النموذجین التالیینى ویمكن تقدیم ھذا التحلیل باستخدام أ.  توقع ذلكىومد
  ". طبیعة المصروف"النموذج األول للتحلیل ھو طریقة  .١٠٢

  الخسائر أو وبناء علیھا تقوم المنشأة بتبویب وتجمیع المصروفات ضمن األرباح
إھالكات، مشتریات مواد خام، تكالیف نقل، : ومثال ذلك(عتھا  لطبیاًوفق) قائمة الدخل(

وال یتم إعادة توزیعھا على الوظائف المختلفة داخل ) مزایا عاملین وتكالیف إعالن
تحلیل  أو توزیعى تطبیقھا ألنھا ال تستدعى ھذه الطریقة ربما تكون سھلة ف. المنشأة

   لوظیفتھااًالمصروفات طبق
  ":طبیعة المصروف"إعداده طریقة ى  استخدم فمثال لتصنیفى وفیما یل

 X   إیرادات 
 X     ىعناصر دخل أخر

 X X  مخزون إنتاج تام وغیر تام ى التغیر ف
  X  المستخدم من الخامات والمواد المستھلكة األخرى 

   X  تكلفة مزایا العاملین
   X  مصروف إھالك واستھالك 

   X   ى مصروفات أخر
  )X(   المصروفاتى إجمال

  X   الربح قبل الضریبة
ما یطلق علیھا طریقة ى وھ" وظیفة المصروف"للتحلیل ھو طریقة ى النموذج الثان .١٠٣

علیھ یتم تبویب المصروفات حسب وظیفتھا إما كجزء من  وبناء). تكلفة المبیعات(
. األنشطة اإلداریة أو  كتكالیف أنشطة التوزیع- على سبیل المثال – أو تكلفة المبیعات

القوائم المالیة معلومات أكثر مالءمة عن تلك ى أن تقدم ھذه الطریقة لمستخدمویمكن 
تقدمھا طریقة تحلیل المصروفات حسب طبیعتھا، إال أن توزیع التكالیف على ى الت

كبیرة ى على تقدیرات أخرى  كما قد ینطواً حكمیاًوظائف المنشأة قد یتطلب توزیع
توزیع التكالیف فالبد أن تفصح كحد ى یقة فومن ثم فعندما تستخدم المنشأة ھذه الطر

 . المصروفات األخرىى عن تكلفة مبیعاتھا بصورة منفصلة عن باقى أدن
 ":وظیفة المظروف"إعداده طریقة ى مثال لتبویب استخدم فى وفیما یل

 X  اإلیرادات بما فیھا المبیعات 
  )X (  ) تكلفة الحصول على اإلیراد(تكلفة المبیعات 

 X   مجمل الربح
 X   ىعناصر دخل أخر

  )X (  تكالیف توزیع 
  )X (  مصروفات إداریة 

  )X (   ىمصروفات أخر
 X  الربح قبل الضریبة
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 لوظیفة المصروف أن تفصح عن معلومات اًتبوب مصروفاتھا طبقى على المنشأة الت .١٠٤
ذلك مصروف اإلھالك واالستھالك وتكالیف ى إضافیة توضح طبیعة المصروفات بما ف

  . العاملینمزایا
طبیعتھا یعتمد على  أو تحلیل المصروفات حسب وظیفتھاى إن االختیار بین طریقت .١٠٥

كلتا ى وتعط. طبیعة نشاط المنشأة إلى عوامل تاریخیة وعوامل الصناعة باإلضافة
ًغیر مباشرة وفق أو ًقد تتغیر بصورة مباشرةى الطریقتین مؤشرات عن التكالیف الت  اً

منشآت مختلفة فإن ى وألن لكل طریقة ما یبررھا لد. لشركةمبیعات وإنتاج اى لمستو
یمكن ى ھذا المعیار یتطلب من اإلدارة أن تختار طریقة العرض األكثر مالءمة والت

التنبؤ ى  ألن المعلومات عن طبیعة المصروفات تكون مفیدة فاًونظر. االعتماد علیھا
إفصاحات إضافیة عندما یتم بالتدفقات النقدیة المستقبلیة فأن األمر یتطلب تقدیم 

  . لوظیفتھااًاستخدام طریقة تبویب المصروفات طبق
  حقوق الملكیة ى قائمة التغیرات ف

  حقوق الملكیةى قائمة التغیرات فى المعلومات الواجب عرضھا ف
حقوق الملكیة كما ھو مطلوب بالفقرة ى على المنشأة أن تعرض قائمة للتغیرات ف .١٠٦

 : بھا ما یلياًموضح" ١٠"
المبالغ الخاصة ى الدخل الشامل للفترة، بحیث یظھر بصورة منفصلة إجمالى إجمال  ) أ(

  .تخص أصحاب الحصص غیر المسیطرةى بمالك الشركة األم وكذا المبالغ الت
ى بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكیة، اآلثار المعترف بھا للتطبیق بأثر رجع) ب(و

  ).٥(رقم ى حاسبة المصر لمعیار الماًوفقى التعدیل بأثر رجعأو 
  .ملغاة) ج(و
بدایة ى فى بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكیة، تسویة بین الرصید الدفتر) د(و

بصورة ) كحد أدنى(ونھایة الفترة على أن تتضمن تلك التسویة اإلفصاح 
  :منفصلة عن التغیرات الناتجة عن

  .الخسارة أو الربح )١(
  .الدخل الشامل اآلخر) ٢(و
 على أن تظھر بصورة منفصلة -  بصفتھم مالك -معامالت مع المالك ال) ٣(و

ى حصص الملكیة فى مساھمات المالك والتوزیعات علیھم والتغیرات ف
  .ال یترتب علیھا فقد السیطرةى الشركات التابعة الت

  اإلیضاحات ى ف أو حقوق الملكیةى قائمة التغیرات فى یمكن عرضھا فى المعلومات الت
اإلیضاحات ى ف أو حقوق الملكیةى قائمة التغیرات فى لمنشأة أن تعرض سواء فعلى ا. أ١٠٦

  )".٢)(د(١٠٦"راجع الفقرة ( لبنود الدخل الشامل اآلخر ًالتحلی
ى ف أو حقوق الملكیةى قائمة التغیرات فى على المنشأة أن تعرض سواء ف .١٠٧

 الفترة المالیة اإلیضاحات عن أرباح األسھم المعترف بھا كتوزیعات على المالك خالل
 .ونصیب السھم منھا



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٢

كل : أعاله على سبیل المثال" ١٠٦"الفقرة ى تتضمن مكونات حقوق الملكیة الواردة ف .١٠٨
فئة من فئات حقوق الملكیة المساھم بھا، والرصید المتراكم لألرباح المرحلة ولكل فئة 

 ".الدخل الشامل اآلخر"من بنود 
 بدایة ونھایة الفترة المالیة الزیادةى ن تاریخحقوق ملكیة منشأة بیى تعكس التغیرات ف .١٠٩

وباستثناء التغیرات الناتجة عن . أصول تلك المنشأة خالل الفترةى صافى النقص فأو 
المساھمات وإعادة شراء أدوات حقوق : مثل(المعامالت مع مالك المنشأة بصفتھم ھذه 

تكالیف "وكذا ) كالملكیة لذات المنشأة وتوزیعات أرباح المنشأة على ھؤالء المال
حقوق الملكیة ى المرتبطة مباشرة بكل تلك المعامالت فإن التغیر الشامل ف" المعاملة

ذلك المكاسب ى مبلغ بنود الدخل والمصروف بما فى خالل فترة معینة یمثل إجمال
  . والخسائر الناجمة من أنشطة المنشأة خالل تلك الفترة

ى للتغییرات فى جراء تسویات بأثر رجعإ) ٥(رقم ى یتطلب معیار المحاسبة المصر .١١٠
ى آخر تقضى كانت األحكام االنتقالیة لمعیار محاسبة مصر إذا السیاسات المحاسبیة إال

 إذا إالى  أن یتم تصحیح األخطاء بأثر رجعاًویتطلب ذات المعیار أیض. بخالف ذلك
ى یرات فبمثابة تغى وال تعد التسویات وإعادة العرض بأثر رجع. كان ذلك غیر عملي

 ما لم -حقوق الملكیة ولكنھا تعد تسویات على رصید أول المدة لألرباح المرحلة 
على مكون آخر من مكونات ى آخر التسویة بأثر رجعى یتطلب معیار محاسبة مصر

من المنشأة أن تقوم باإلفصاح بقائمة )" ب(١٠٦"وتتطلب الفقرة . حقوق الملكیة
تمت على كل مكون من ى التسویات التى حقوق الملكیة عن إجمالى التغیرات ف

السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء كل ى مكونات حقوق الملكیة نتیجة التغیرات ف
ویتم اإلفصاح عن ھذه التسویات بالنسبة لكل فترة سابقة معروضة وكذلك . ةعلى حد

  ).أرصدة أول المدة(بدایة الفترة الجاریة ى ف
  قائمة التدفقات النقدیة 

القوائم المالیة أساس لتقییم قدرة المنشأة على ى لمستخدمى  معلومات التدفق النقد توفر .١١١
. حكمھا وتحدید احتیاجات المنشأة الستخدام تلك التدفقات النقدیةى تولید نقدیة وما ف

متطلبات العرض واإلفصاح عن معلومات ) ٤(رقم ى ویتناول معیار المحاسبة المصر
  .التدفق النقدي

  متممة للقوائم المالیةاإلیضاحات ال
  ھیكل اإلیضاحات

  :على اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة أن .١١٢
تعرض معلومات عن أسس إعداد القوائم المالیة وعن السیاسات المحاسبیة المحددة   )أ(

  ".١٢٤" إلى "١١٧"تطبقھا المنشأة بما یتفق مع متطلبات الفقرات من ى الت
ى لم تعرض فى طلبھا معاییر المحاسبة المصریة والتتتى تفصح عن المعلومات الت  )ب( و 

  .القوائم المالیةى مكان آخر ف
القوائم المالیة إال أنھا ذات صلة ى مكان آخر فى تقدم معلومات إضافیة لم تعرض ف  )ج(و 

  .من ھذه القوائمى والزمة لتفھم أ
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ظم كلما  على المنشأة أن تعرض اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة على نحو منت .١١٣
االعتبار األثر ى ، یجب أن تأخذ المنشأة فاً منتظماً عند تحدید نحو.اًكان ذلك عملی

قائمة ى وعلى المنشأة ربط كل بند ف. على قابلیة القوائم المالیة للفھم والمقارنة
حقوق الملكیة ى وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیر فى المركز المال

  .اإلیضاحاتى  النقدیة بالمعلومات المرتبطة بذلك البند فوقائمة التدفقات
  :تجمیع اإلیضاحات على نحو منتظم ما یلي أو ترتیبمن أمثلة  .١١٤

 بفھم األداء اًتعتبرھا المنشأة األكثر ارتباطى األنشطة التى التركیز على نواح  )أ  (
  .والمركز المالي، مثل تجمیع المعلومات عن أنشطة تشغیلیة معینةى المال

یتم ى یتم قیاسھا بشكل مماثل، مثل األصول التى تجمیع المعلومات عن البنود الت )ب(و 
  .قیاسھا بالقیمة العادلة

وقائمة الدخل الشامل ) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل ى اتباع ترتیب البنود ف  )ج(و 
  :وقائمة المركز المالي، مثل

راجع الفقرة (سبة المصریة فقرة توضح االلتزام بتطبیق معاییر المحا) ١(
"١٦.("  

  "). ١١٧"راجع الفقرة (ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة ) ٢(و
وقائمة الدخل ى قائمة المركز المالى المعلومات المؤیدة للبنود المعروضة ف) ٣(و

حقوق الملكیة وقائمة التدفقات ى وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیر ف
  . كل قائمة منھا وكل بند فیھاالنقدیة وبترتیب عرض

  :ذلكى بما فى إفصاحات أخر  )٤(و
)) ٢٨(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(االلتزامات المحتملة   ) أ(

  .واالرتباطات التعاقدیة غیر المعترف بھا بالقوائم المالیة
إدارة ى إفصاحات غیر مالیة مثل أھداف وسیاسات المنشأة ف) ب(و

  )).   ٤٠(رقم ى ع معیار المحاسبة المصرراج(المخاطر المالیة 
  .ملغاة .١١٥
یمكن للمنشأة أن تعرض إیضاحات تقدم معلومات عن أسس إعداد القوائم المالیة وكذا  .١١٦

  .عن سیاسات محاسبیة محددة بقسم منفصل من اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
  اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة

  :المحاسبیة الھامة المتمثلة فيعلى المنشأة أن تفصح عن السیاسات  .١١٧
  .إعداد القوائم المالیةى أسس القیاس المستخدمة ف أو أساس  )أ (  
  .السیاسات المحاسبیة األخرى المتبعة ذات الصلة والالزمة لفھم القوائم المالیة  )ب(و   

أسس  أو القوائم المالیة بأساسى من األھمیة بمكان أن تقوم المنشأة بإعالم مستخدم .١١٨
القیمة ى التكلفة التاریخیة، التكلفة الجاریة، صاف(تلك القوائم ى  المستخدمة فالقیاس

تعد المنشأة بناء ى ألن األساس الذ) القیمة القابلة لالسترداد أو البیعیة، القیمة العادلة
وعندما . تلك القوائمى على تحلیالت مستخدمى علیھ قوائمھا المالیة یؤثر بشكل جوھر

 إعادة تقییم فئات: مثل(القوائم المالیة ى ر من أساس واحد للقیاس فتستخدم المنشأة أكث
  فئات األصول إلى یمكن عندئذ االكتفاء باإلشارة) تبویبات معینة من األصولأو 

 .طبق علیھا كل أساس تقییمى أو االلتزامات الت
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 إذا اإلفصاح عن سیاسة محاسبیة بذاتھا، فعلى اإلدارة تقییم ما إلى عند تحدید الحاجة .١١٩
انعكست ى القوائم المالیة على تفھم الطریقة التى كان ھذا اإلفصاح سیساعد مستخدم

. بموجبھا المعلومات واألحداث والظروف األخرى على نتائج األعمال والمركز المالي
تتوقع أن یرغب ى االعتبار طبیعة أنشطتھا والسیاسات التى ویجب أن تأخذ ف

إن اإلفصاح . رف علیھا لمثل ھذا النوع من المنشآتالتعى القوائم المالیة فى مستخدم
القوائم المالیة خاصة عندما یتم ى عن سیاسات محاسبیة معینة ھو أمر مفید لمستخدم

. معاییر المحاسبة المصریةى اختیار تلك السیاسات من بین بدائل مسموح بھا ف
محاسبیة بعض معاییر المحاسبة المصریة بشكل محدد اإلفصاح عن سیاسات ى وتقض

ى تقوم بھا اإلدارة من بین السیاسات المختلفة التى ذلك االختیارات التى معینة، بما ف
 .تسمح بھا تلك المعاییر

  .ملغاة .١٢٠
قد ینظر للسیاسة المحاسبیة على أنھا ذات أھمیة نسبیة بسبب طبیعة أنشطة المنشأة  .١٢١

السابقة لیست ذات الفترة الحالیة والفترات ى حتى ولو كانت المبالغ المرتبطة بھا ف
 أن یتم اإلفصاح عن كل سیاسة محاسبیة تقوم المنشأة اًومن المناسب أیض. أھمیة نسبیة

ى إعداد قوائمھا المالیة بما یتوافق مع معیار المحاسبة المصرى باختیارھا وتطبیقھا ف
كانت ذات أھمیة نسبیة للمنشأة حتى ولو لم تتطلب معاییر المحاسبة  إذا )٥(رقم 

 .ة اإلفصاح عنھاالمصری
اإلیضاحات األخرى عن ى ف أو على المنشأة أن تفصح مع السیاسات المحاسبیة .١٢٢

راجع (على تقدیرات ى تنطوى  بخالف تلك الت–اتخذتھا اإلدارة ى األحكام الفنیة الت
لھا األثر األھم ى إطار تطبیق السیاسات المحاسبیة للمنشأة والتى  ف-") ١٢٥"فقرة 

 .القوائم المالیةى ف بھا فعلى المبالغ المعتر
إطار تطبیق السیاسات المحاسبیة للمنشأة باستخدام أحكام فنیة مختلفة ى تقوم اإلدارة ف .١٢٣

على ى یمكن أن تؤثر بشكل جوھرى  والت–على تقدیرات ى تنطوى  بخالف تلك الت–
دارة تستخدم اإل: فعلى سبیل المثال. القوائم المالیةى تعترف بھا المنشأة فى المبالغ الت

  :تحدیدى األحكام الفنیة ف
  .ملغاة  ) أ(

ة، ى مت) ب(و  ول المالی ة األص ة بملكی افع المرتبط اطر والمن ة المخ ل كاف تم تحوی ی
 .بصورة جوھریةى منشآت أخر إلى وبالنسبة للمؤجرین األصول المؤجرة،

ا) ج(و  ل ف إذا م ضائع تمث ن الب ة م ات معین ت مبیع ة ى كان ات تمویلی ا ترتیب جوھرھ
  .اًفال ینشأ عنھا إیراد ىوبالتال

ا) د(و  ال إذا م ة ألصل م شروط التعاقدی ت ال ة فى كان دفقات نقدی ا ت شأ عنھ واریخ ى ین ت
  .القائمى والفائدة على المبلغ األصلى محددة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصل

بھا معاییر محاسبة مصریة ى تقض" ١٢٢" للفقرة اًتعرض طبقى بعض اإلفصاحات الت .١٢٤
من المنشأة أن ) ٤٤(رقم ى یتطلب معیار المحاسبة المصر: ى سبیل المثالأخري، فعل

. أم الى كانت تسیطر على منشأة أخر إذا تحدید ماى اتخذتھ فى تفصح عن الحكم الذ
عندما ى الخاص باالستثمار العقار) ٣٤(رقم ى كما یتطلب معیار المحاسبة المصر

ى ة لھا أن تفصح عن األسس التتبویب العقارات المملوكى تجد المنشأة صعوبة ف
تشغلھا المنشأة وعن تلك ى عن العقارات التى وضعتھا لتمییز أصول االستثمار العقار

  .تحتفظ بھا لغرض البیع ضمن النشاط المعتاد للمنشأةى العقارات الت
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  مصادر التقدیرات غیر المؤكدة 
ا اإلدارة تستخدمھى على المنشأة أن تفصح عن معلومات بشأن االفتراضات الت .١٢٥

ى وتتعلق بالمستقبل وكذا عن المصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة ف
تتسم بمخاطر جوھریة قد یترتب علیھا تسویات ذات ى نھایة الفترة المالیة والت

  .التاليى أھمیة نسبیة على القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل العام المال
  : لتزامات یجب أن تتضمن اإلیضاحات بیانات تفصیلیة عنوبالنسبة لتلك األصول واال

  .طبیعة األصول وااللتزامات  ) أ(
  .تاریخ نھایة الفترة المالیةى قیمتھا الدفتریة ف)   ب(و 

 آلثار أحداث اًإن تحدید القیمة الدفتریة لبعض األصول وااللتزامات یحتاج تقدیر .١٢٦
ومثال . نھایة الفترة المالیة ىمستقبلیة غیر مؤكدة على تلك األصول وااللتزامات ف

حالة عدم وجود أسعار سوقیة ملحوظة فإن التقدیرات المستقبلیة تكون ى ف: ذلك
ضروریة لقیاس القیمة القابلة لالسترداد من فئات األصول الثابتة ولقیاس تأثیر التقادم 

ى تعتمد على أحداث مستقبلیة فى على المخزون ولقیاس المخصصات التى التكنولوج
ال زالت منظورة أمام القضاء وكذا لقیاس التزامات مزایا عاملین طویلة األجل ى ودع

 .مثل التزامات المعاشات
تتعلق ى ھذه التقدیرات على افتراضات عن بنود بعینھا مثل االفتراضات التى وتنطو

سعر الخصم المستخدم ضمن معامل الخطر،  أو بتسویة مخاطر متعلقة بالتدفقات النقدیة
  .تؤثر على التكالیف األخرىى األسعار التى المرتبات وفى رات المستقبلیة فوالتغی

 اًتتعلق االفتراضات والمصادر األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة المفصح عنھا طبق .١٢٧
 أو تتطلب من اإلدارة استخدام أحكام بالغة الصعوبةى بالتقدیرات الت" ١٢٥"للفقرة 
تؤثر ى ا زاد عدد المتغیرات واالفتراضات التوكلم. تتسم بعدم الموضوعیة أو التعقید

على األحكام المستقبلیة المحتملة للتقدیرات غیر المؤكدة كلما زادت درجة التعقید وعدم 
الموضوعیة لتلك األحكام، وبالتبعیة تزید احتماالت تعرض القیم الدفتریة لألصول 

 .وااللتزامات لتسویة ذات أھمیة نسبیة
ى واجبة بالنسبة لألصول وااللتزامات الت" ١٢٥"ردة بالفقرة اإلفصاحات الواال تعد  .١٢٨

ى  خالل العام المالاًأن تتغیر قیمتھا الدفتریة بقدر ھام نسبیى فى یصاحبھا خطر جوھر
تاریخ نھایة كل فترة مالیة على أساس القیمة العادلة بناء ى لو أن قیاسھا یتم فى التال

ذا  (اً ملموساً مثل تلك القیم العادلة تغیروقد تتغیر. على أحدث أسعار سوقیة ملحوظة
خالل السنة المالیة التالیة إال أن ھذه التغیرات لن تكون ناتجة عن ) أھمیة نسبیة
  .تاریخ نھایة الفترة المالیةى مصادر التقدیرات غیر المؤكدة األخرى ف أو االفتراضات

القوائم ى د مستخدمبأسلوب یساع" ١٢٥" تعرض المنشأة اإلفصاحات الواردة بالفقرة  .١٢٩
تستخدمھا اإلدارة عن المستقبل ولتفھم المصادر األخرى ى المالیة على تفھم األحكام الت

 .للتقدیرات غیر المؤكدة
یتم عرضھا حسب طبیعة االفتراضات ى المعلومات التى ھذا وتختلف طبیعة ومد

  :أمثلة على أنواع اإلفصاحات المطلوبةى وفیما یل. والظروف األخرى
  .التقدیرات األخرى غیر المؤكدة أو ة االفتراضاتطبیع  ) أ(
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  استخدمتى حساسیة القیم الدفتریة للطرق واالفتراضات والتقدیرات التى مد) ب(و
 .تحدید قیمتھا وكذا أسباب تلك الحساسیةى ف

 خالل اًالمقدر للنتائج المحتمل تحققھا منطقیى الحدوث المتوقع لعدم التأكد والمد) ج(و
تتأثر ى التالیة على األرصدة الدفتریة لألصول وااللتزامات التالسنة المالیة 

  .بذلك
 تغییرات تمت على افتراضات سابقة تتعلق بتلك األصول وااللتزاماتى تفسیر أ) د(و

  .ما بقیت حالة عدم التأكدإذا 
 أو ال یتطلب ھذا المعیار من المنشأة أن تفصح عن معلومات الموازنة التقدیریة .١٣٠

  ".١٢٥"تتطلبھا الفقرة ى إعدادھا لإلفصاحات التى خدمة فالتوقعات المست
المقدر ى بعض الحاالت یتعذر على المنشأة من الناحیة العملیة أن تفصح عن المدى ف .١٣١

تاریخ نھایة ى لمصدر آخر للتقدیرات غیر المؤكدة ف أو لآلثار المحتملة الفتراض معین
ضوء ى  باإلفصاح عما تتوقعھ فمثل تلك الحاالت تقوم المنشأةى وف. الفترة المالیة

قد تختلف ى  والت- ى التالى المعلومات المتاحة لھا من أن النتائج الفعلیة خالل العام المال
 قد تتطلب تسویة جوھریة على القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات –عن افتراضھا 

 .تتأثر بھذا االفتراضى الت
 أو طبیعة واألرصدة الدفتریة لألصولجمیع الحاالت على المنشأة ان تفصح عن الى وف

  .تتأثر بتلك االفتراضاتى االلتزامات الت
استخدمتھا اإلدارة ى والمتعلقة باألحكام الت" ١٢٢"تتطلبھا الفقرة ى أن اإلفصاحات الت .١٣٢

إطار تطبیق سیاسات الشركة المحاسبیة لیست لھا عالقة باإلفصاحات األخرى عن ى ف
  ".١٢٥"تتطلبھا الفقرة ى التمصادر التقدیرات غیر المؤكدة 

تتطلب بعض معاییر المحاسبة المصریة األخرى اإلفصاح عن بعض االفتراضات  .١٣٣
یتطلب : فعلى سبیل المثال. من ھذا المعیار باإلفصاح عنھا" ١٢٥"الفقرة ى تقضى الت

اإلفصاح عن االفتراضات الھامة المتعلقة ) ٢٨(رقم ى معیار المحاسبة المصر
توثر على بنود المخصصات، كما أن معیار المحاسبة ى لیة والتباألحداث المستقب

یتطلب اإلفصاح عن االفتراضات "  اإلفصاح–المالیة األدوات ) "٤٠(رقم ى المصر
ى تقدیر القیم العادلة لألصول وااللتزامات المالیة التى تستخدمھا اإلدارة فى الھامة الت

 . یتم قیاسھا بالقیمة العادلة
  رأس المال 

قوائمھا المالیة من ى تمكن مستخدمى  المنشأة أن تفصح عن المعلومات الت على .١٣٤
 .تقییم أھداف وسیاسات وأسالیب إدارة رأس المال

  :على المنشأة أن تفصح عما یلي" ١٣٤"لاللتزام بما ورد بالفقرة  .١٣٥
  إدارة رأس المال بماى معلومات نوعیة عن أھداف وسیاسات وأسالیب المنشأة ف  ) أ (

  :ذلكى ف
  .وصف لما تقوم بإدارتھ كرأس مال) ١(
كانت المنشأة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من قبل  إذا حالة ماى ف) ٢(و

جھات خارج المنشأة فیجب علیھا اإلفصاح عن طبیعة تلك المتطلبات و كیفیة 
  .إدارة رأس المالى وضع تلك المتطلبات ضمن أسالیب المنشأة ف

  .إدارة رأس المالى ھا فكیف تحقق المنشأة أھداف) ٣(و
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إن بعض المنشآت . ملخص بالبیانات الكمیة لما تقوم المنشأة بإدارتھ كرأس مال) ب(
كجزء من رأس ) مثل بعض أنواع القروض المساندة(التزامات مالیة  إلى تنظر

أن رأس المال یقاس بعد استبعاد  إلى المال، بینما ینظر البعض اآلخر من المنشآت
مثل البنود الناتجة من عملیات التغطیة من مخاطر (الملكیة بعض بنود حقوق 

  ).التدفق النقدي
  . عن الفترة السابقة) ب(، )أ(ى تغییرات فى أ  ) ج(
ى كانت المنشأة قد التزمت خالل الفترة الجاریة بمتطلبات رأس المال الت إذا ما  ) د(

  .تخضع لھا والمفروضة علیھا من قبل جھات خارج المنشأة
ذا خالفت المنشأة متطلبات رأس المال المفروضة علیھا من قبل جھات خارج إ ) ھـ(

  . المنشأة فیتعین علیھا اإلفصاح عن عواقب تلك المخالفات
ى مسئول إلى اًتعرض داخلیى المنشأة ھذه اإلفصاحات على أساس المعلومات التى وتبن

  .اإلدارة الرئیسیین
نفس الوقت لعدد من ى  من الطرق وتخضع فقد تقوم المنشأة بإدارة رأس المال بالعدید .١٣٦

قد یضم اتحاد معین منشآت تقوم : فعلى سبیل المثال. المتطلبات المختلفة لرأس المال
. مناطق جغرافیة متعددةى بأنشطة تأمین وأنشطة مصرفیة كما قد تعمل تلك المنشآت ف

ال ال یوفر وإذا كان اإلفصاح المجمع عن متطلبات رأس المال وكیفیة إدارة رأس الم
القوائم المالیة عن موارد رأس المال للمنشأة ى قد یفسد فھم مستخدم أو معلومات مفیدة

فیتعین على المنشأة أن تفصح عن معلومات منفصلة لكل متطلب تخضع لھ المنشأة من 
 .متطلبات رأس المال

  ردھاى لحاملھا الحق فى األدوات المالیة المبوبة كحقوق ملكیة والت
ردھا یتعین ى لحاملھا الحق فى نسبة لألدوات المالیة المبوبة كحقوق ملكیة والتبال  -أ١٣٦

إذا لم یكن قد (ى على المنشأة أن تفصح باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة عما یل
  ):مكان آخرى تم اإلفصاح عنھا ف

  .ملخص للبیانات الكمیة عن المبلغ المبوب كحقوق ملكیة  ) أ(
استرداد  أو اءات المنشأة إلدارة التزاماتھا بإعادة شراءأھداف وسیاسات وإجر  )ب(و

ى ذلك أى األداة بما فى األدوات عندما یفرض علیھا ذلك االلتزام من قبل حامل
  .تغیرات حدثت منذ الفترة السابقة

إعادة شراء ھذه الفئة من  أو التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة نتیجة استرداد) ج(و
  .األدوات المالیة

التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة عند  إلى معلومات عن كیفیة التوصل  )د(و
  .إعادة الشراء أو االسترداد
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  ىإفصاحات أخر
  :على المنشأة أن تفصح عما یلي .١٣٧

المعلن عنھا قبل تاریخ اعتماد القوائم المالیة  أو قیمة توزیعات األرباح المقترحة) أ (
) ات أرباح على المالك خالل الفترة الجاریةلم یعترف بھا كتوزیعى والت(لإلصدار 

  .ونصیب كل سھم من تلك األرباح

 .توزیعات أرباح متراكمة على األسھم الممتازة لم یعترف بھاى قیمة أ) ب(و
مكان آخر ى إال لو تم اإلفصاح عنھا ف(على المنشأة أن تفصح عن البنود التالیة  .١٣٨

  ):لیةضمن البیانات المنشورة المرافقة للقوائم الما

المقر (وبلد التأسیس وعنوان مكتبھا المسجل ى مقر المنشأة وشكلھا القانون  ) أ(
  ).اختلف عنوانھ عن عنوان مكتبھا المسجل إذا للنشاطى الرئیس

  .وصف لطبیعة عملیات المنشأة وأنشطتھا الرئیسیة  )ب(و 

  .اسم الشركة األم واسم الشركة األم النھائیة للمجموعة  )ج(و 

  .كان لھا أجل محدد إذا لمنشأةمدة أجل ا  )د(و 
  تاریخ السریان 

تطبیقھ على ى  ویسر٢٠١٥المعدل ) ١(رقم ى یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المصر
تم تطبیق  إذا ، ویسمح بالتطبیق المبكر٢٠٢٠ ینایر ١بعد أو ى تبدأ فى الفترات المالیة الت

قامت  إذا .نفس التوقیتى  ف٢٠١٩ "األدوات المالیة) "٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  .المنشأة بالتطبیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلك
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  دلیل توضیحى 
  .  منھاًو لكنھ ال یمثل جزء) ١(یرافق ھذا الدلیل معیار المحاسبة المصرى رقم 

  نموذج لھیكل القوائم المالیة
  

اح فى قائمة المركز المالى أورد المعیار مكونات القوائم المالیة والحد األدنى لمتطلبات اإلفص

  .وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل ، وكذلك فى عرض قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة
فى  أو كما أورد المعیار بنود أخرى من الممكن عرضھا إما فى القوائم المالیة المعنیة

 المختلفة لكل توفیر أمثلة تتفق مع متطلبات العرض إلى ویھدف الدلیل التوضیحى. اإلیضاحات

 فى حقوق الملكیة اتمن قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیر
  . وذلك فى القوائم المالیة األساسیة

  من أجل التوصلاًوعلى المنشأة تعدیل ترتیب العرض وتسمیة البنود عندما یكون ذلك ضروری
  .بكل منشأةعرض عادل یتناسب مع الظروف الخاصة إلى 
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  مثال توضیحى للقوائم المالیة المجمعة : الجزء األول 
   أ ب جمجموعة

  :  دیسمبر٣١فى   المجمعةقائمة المركز المالى
  باأللف جنیھ مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

        األصول
        األصول غیر المتداولة

  ٣٦٠ ٠٢٠    ٣٥٠ ٧٠٠  أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفیذ
  ٨١ ٢٠٠    ٧٠ ٨٠٠  شھرة

  ٢٢٧ ٤٧٠    ٢٢٧ ٤٧٠  أصول غیر ملموسة 
  ١١٠ ٧٧٠    ١٠٠ ١٥٠   )شركات شقیقة( بطریقة حقوق الملكیةستثمارات ا

  ١٥٦ ٠٠٠    ١٤٢ ٥٠٠  استثمارات مالیة متاحة للبیع
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  أصول ضریبیة مؤجلة

  ٩٤٥ ٤٦٠    ٩٠١ ٦٢٠  األصول غیر المتداولھى إجمال
        المتداولة األصول 
  ١٣٢ ٥٠٠    ١٣٥ ٢٣٠  مخزون

   ١١٠ ٨٠٠    ٩١ ٦٠٠  عمالء وأوراق قبض
  ١٢ ٥٤٠    ٢٥ ٦٥٠  أصول متداولة أخرى

  ٣٢٢ ٩٠٠    ٣١٢ ٤٠٠  حكمھاى النقدیة وما ف
  ٥٧٨ ٧٤٠    ٥٦٤ ٨٨٠  األصول المتداولھى إجمال

  ١ ٥٢٤ ٢٠٠    ١ ٤٦٦ ٥٠٠  إجمالى األصول
        حقوق الملكیة واإللتزامات 

        :قوق ملكیة الشركة األم ح
  ٦٠٠ ٠٠٠    ٦٥٠ ٠٠٠  رأس المال المدفوع

  ١٦١ ٧٠٠    ٢٤٣ ٥٠٠  مرحلة) خسائر( أو  أرباح
  ٢١ ٢٠٠   ١٠ ٢٠٠  یاطیاتتإح
  ٧٨٢ ٩٠٠    ٩٠٣ ٧٠٠  

  ٤٨ ٦٠٠   ٧٠ ٠٥٠  الحقوق غیر المسیطرة
  ٨٣١ ٥٠٠    ٩٧٣ ٧٥٠  إجمالى حقوق الملكیة

        
        االلتزامات غیر المتداولة

  ١٦٠ ٠٠٠    ١٢٠ ٠٠٠  طویلة االجلقروض 
  ٢٦ ٠٤٠    ٢٨ ٨٠٠  لتزامات ضریبیة مؤجلھا

  ٥٢ ٢٤٠    ٢٨ ٨٥٠  مخصصات
  ٢٣٨ ٢٨٠    ١٧٧ ٦٥٠  إجمالى االلتزامات غیر المتداولة

        االلتزامات المتداولة 
  ١٨٧ ٦٢٠    ١١٥ ١٠٠  موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون

  ٢٠٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠  قروض وتسھیالت قصیرة األجل
  ٢٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  الجزء المستحق خالل سنة من القروض طویلة األجل

  ٤٢ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠  ضریبة الدخل المستحقھ
  ٤ ٨٠٠    ٥ ٠٠٠  مخصصات

  ٤٥٤ ٤٢٠    ٣١٥ ١٠٠  إجمالى االلتزامات المتداولة 
  ٦٩٢ ٧٠٠    ٤٩٢ ٧٥٠  اجمالى االلتزامات

  ١ ٥٢٤ ٢٠٠    ١ ٤٦٦ ٥٠٠  إجمالى حقوق الملكیة وااللتزامات 
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  :تابع
  مثال توضیحى للقوائم المالیھ المجمعة: الجزء األول

  لوظیفتھااًقائمة الدخل مع تبویب المصروفات طبق  -  أ
أ ب جمجموعة   

   ةالمجمع) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل 
  : دیسمبر٣١عن السنة المنتھیة فى 

  باأللف جنیھ مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٣٥٥ ٠٠٠    ٣٩٠ ٠٠٠  اإلیرادات
  )٢٣٠ ٠٠٠(    )٢٤٥ ٠٠٠(  تكلفة الحصول على اإلیراد/ تكلفة المبیعات

  ١٢٥ ٠٠٠    ١٤٥ ٠٠٠  مجمل الربح
  ١١ ٣٠٠    ٢٠ ٦٦٧  إیرادات أخرى

  )٨ ٧٠٠(    )٩ ٠٠٠(  مصروفات بیع وتوزیع
  )٢١ ٠٠٠(    )٢٠ ٠٠٠(  مصروفات إداریة وعمومیة

  )١ ٢٠٠(    )٢ ١٠٠(  مصروفات أخرى
  ١٠٥ ٤٠٠    ١٣٤ ٥٦٧  التشغیلنتائج أنشطة 

  ٤ ٠٠٠    ٤ ٠٠٠  إیرادات تمویلیة
  )١١ ٥٠٠(    )١٢ ٠٠٠(  مصروفات تمویلیة

  )٧ ٥٠٠(    )٨ ٠٠٠(  تكلفة التمویلى صاف
  ٣٠ ١٠٠    ٣٥ ١٠٠  )أ(إیرادات أستثمارات

  ١٢٨ ٠٠٠    ١٦١ ٦٦٧  األرباح قبل الضریبة
  )٣٢ ٠٠٠(    )٤٠ ٤١٧(  مصروف ضریبة الدخل

  ٩٦ ٠٠٠    ١٢١ ٢٥٠  لعملیات المستمرةربح السنة من ا
  )٣٠ ٥٠٠(    -  )بالصافى بعد الضریبھ(خسائر السنة من العملیات غیر المستمرة 

  ٦٥ ٥٠٠    ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة
        :یتم توزیع الربح كالتالى

  ٥٢ ٤٠٠    ٩٧ ٠٠٠  مساھمین الشركة األم
  ١٣ ١٠٠    ٢٤ ٢٥٠  الحقوق الغیر مسیطرة

  ٦٥ ٥٠٠    ١٢١ ٢٥٠  
  ٠.٣٠    ٠.٤٦   السھم األساسى والمخفض فى األرباح نصیب

بعد خصم الضریبة والحقوق ى أ(أصحاب ملكیة الشركھ الشقیقة  إلى أرباح الشركھ الشقیقة المنسوبھى ھذا یعنى الحصھ ف  ) أ(

  )غیر المسیطره بالشركة الشقیقة
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٤٢

  :تابع
  مثال توضیحى للقوائم المالیھ المجمعة: الجزء األول

  لطبیعتھااًبویب المصروفات طبققائمة الدخل مع ت  -  أ
  مجموعة أ ب ج    

  ةالمجمع) الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل 
  : دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة فى 

  باأللف جنیھ مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٣٥٥ ٠٠٠    ٣٩٠ ٠٠٠  اإلیرادات/ المبیعات 
  ١١ ٣٠٠    ٢٠ ٦٦٧  إیرادات أخرى 

  )١٠٧ ٩٠٠(    )١١٥ ١٠٠(  التامالتغیرات فى المخزون التام وغیر 
 ١٥ ٠٠٠   ١٦ ٠٠٠  أعمال تمت من قبل المنشأة وتم رسملتھا

 )٩٢ ٠٠٠(   )٩٦ ٠٠٠(  مواد خام ومھمات مستخدمة
 )٤٣ ٠٠٠(   )٤٥ ٠٠٠(  تكلفة مزایا العاملین 
 )١٧ ٠٠٠(   )١٩ ٠٠٠(  اإلھالك واإلستھالك

 -   )٤ ٠٠٠(  أضمحالل قیمة األصول الثابتة وغیر الملموسة
 )٥ ٥٠٠(   )٦ ٠٠٠(  مصروفات أخرى 

 ١١٥ ٩٠٠   ١٤١ ٥٦٧  نتائج أنشطة التشغیل
 ٢ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠  إیرادات تمویلیة

 )٢٠ ٠٠٠(   )٢٠ ٠٠٠(  مصروفات تمویلیة
 )١٨ ٠٠٠(   )١٥ ٠٠٠(  تكلفة التمویلى صاف

 ٣٠ ١٠٠   ٣٥ ١٠٠  )أ(إیرادات استثمارات
 ١٢٨ ٠٠٠   ١٦١ ٦٦٧  األرباح قبل الضریبة 

 )٣٢ ٠٠٠(   )٤٠ ٤١٧(  صروف ضریبة الدخلم
 ٩٦ ٠٠٠   ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة من العملیات المستمرة 

 )٣٠ ٥٠٠(   -  )بعد خصم ضریبة الدخل(خسائر السنة من العملیات غیر المستمرة 
 ٦٥ ٥٠٠   ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة 

      :یتم توزیع الربح كالتالى
 ٥٢ ٤٠٠   ٩٧ ٠٠٠  مساھمى الشركة األم

 ١٣ ١٠٠   ٢٤ ٢٥٠   الغیر مسیطرةالحقوق
  ٦٥ ٥٠٠   ١٢١ ٢٥٠ 

 ٠.٣٠   ٠.٤٦  نصیب السھم األساسى والمخفض فى األرباح 
بعد خصم الضریبة ى أ(أصحاب ملكیة الشركھ الشقیقة  إلى أرباح الشركھ الشقیقة المنسوبھى ھذا یعنى الحصھ ف  ) أ(

  )والحقوق غیر المسیطره بالشركة الشقیقة
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٤٣

  :تابع
   مثال توضیحى للقوائم المالیھ المجمعة:الجزء األول

  مجموعة أ ب ج
  قائمة الدخل الشامل المجمعة

  : دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة فى 
  باأللف جنیھ مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٦٥ ٥٠٠    ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة
        : الدخل الشامل اآلخر 

        :ئر الخسا أو البنود التى لن یتم إعادة تبوبیھا لقائمة األرباح

 ٣ ٣٦٧   ٩٣٣  أخرى

 ٢٦ ٦٦٧   )٢٤ ٠٠٠(  االستثمارات المالیة المتاحة للبیع

 ١ ٣٣٣   )٦٦٧(  إعادة قیاس نظم المزایا المحددة

 )٧٠٠(   ٤٠٠  )أ(نصیب المنشأة من  الدخل الشامل اآلخر فى الشركات الشقیقة 

 )٧ ٦٦٧(   ٥ ٨٣٤  ) ب(لن یتم إعادة تبوبیھا ى ضریبة الدخل المتعلقة بالبنود الت

  )٢٣ ٠٠٠   )١٧ ٥٠٠ 

      :الخسائر  أو یمكن إعادة تبوبیھا الحقا لقائمة األرباحى البنود الت

 ١٠ ٦٦٧   ٥ ٣٣٤  فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملیات األجنبیة

  )٤ ٠٠٠(    )٦٦٧(  تغطیة التدفق النقدى

 )١ ٦٦٧(   )١ ١٦٧(  )ب(یمكن إعادة تبوبیھا ى ضریبة الدخل المتعلقة بالبنود الت

  ٥ ٠٠٠    ٣ ٥٠٠ 

 ٢٨ ٠٠٠   )١٤ ٠٠٠(  مجموع  الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضریبة

 ٩٣ ٥٠٠   ١٠٧ ٢٥٠  إجمالى الدخل الشامل عن السنة

      :یتم توزیع الدخل الشامل كاالتى 

 ٧٤ ٨٠٠   ٨٥ ٨٠٠  مساھمى الشركة االم

 ١٨ ٧٠٠   ٢١ ٤٥٠  الحقوق الغیر مسیطرة

  ٩٣ ٥٠٠   ١٠٧ ٢٥٠ 

سوبةى ھذا یعنى الحصھ ف  ) أ( ى بنود الدخل الشامل اآلخر بالشركة الشقیقة المن شقیقة  إل شركة ال ة ال د ى أ(أصحاب ملكی بع

 )خصم الضریبة والحقوق غیر المسیطره بالشركة الشقیقة

 .تضرائب الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل االخر یتم اإلفصاح عنھا باإلیضاحا  ) ب(
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٤٤

   :تابع
   مثال توضیحى للقوائم المالیة المجمعة: الجزء األول

  )أ(شكل لإلیضاح الخاص بعرض تسویات إعادة التبویب لبنود الدخل الشامل اآلخر 
 باأللف جنیھ مصرى  

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
      بنود الدخل الشامل اآلخر

٥ ٣٣٤    فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملیات األجنبیة    ١٠ ٦٦٧  

)٢٤ ٠٠٠(   :االستثمارات المالیة المتاحة للبیع   ٢٦ ٦٦٧  

      :تغطیة التدفق النقدى

)٤ ٦٦٧(    الخسائر الناتجة خالل السنة   )٤ ٠٠٠(  

٤ ٠٠٠  خ/تسویات إعادة التبویب لالرباح المثبتة فى أ:   یخصم   - 

)٦٦٧(   خسائر تغطیة التدفق النقديى صاف   (  ٤ ٠٠٠ ) 

٣ ٣٦٧  ٩٣٣  أخرى  

١ ٣٣٣  (٦٦٧)   األرباح اإلكتواریة من نظم المزایا المحددة )الخسائر(  

)٧٠٠(  ٤٠٠ نصیب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر فى الشركات الشقیقة  

)   إجمالى الدخل الشامل اآلخر قبل الضریبة ١٨ ٦٦٧ )  ٣٧ ٣٣٤  

٤ ٦٦٧   )ب(ضریبة الدخل المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى   (  ٩ ٣٣٤ ) 

)   إجمالى الدخل الشامل اآلخر عن السنة  ١٤ ٠٠٠ )  ٢٨ ٠٠٠  

شرك) أ( ع فةعندما تقوم ال ب والمكاسبى  بعرض مجم ادة التبوی سویات إع تم عرض ت شامل ، ی دخل ال ة ال   قائم

   باإلیضاحاتة الخسائر خالل السنأو

  .ل الشامل اآلخر یتم اإلفصاح باإلیضاحات عن ضریبة الدخل المتعلقة بكل مكون من الدخ) ب(
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٤٥
تابع

: 
الجزء األول

 :
ضیحى للقوائم المجمعة

مثال تو
 

ضریبة المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل األخر
صاح عن آثار ال

شكل اإلف
  

السنة المنتھیة فى 
٣١

 دیسمبر
:  

صري
ف جنیھ م

باألل  
 

٢٠١٩ 
٢٠١٨ 

 
 المبلغ قبل 
ضریبة

 ال
ضریبة

 
 الدخل

صافي المبلغ
 

ضریبة
 بعد ال

 المبلغ قبل 
ضریبة

 ال
ضر

یبة
 

 الدخل
صافي المبلغ

 
ضریبة

 بعد ال
ت 

فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملیا
األجنبیة 

  
٣٣٤

 ٥
 

)
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 ١
(

 
٠٠٠

 ٤
 

٦٦٧
 

١٠
 

)
٦٦٧

 ٢
(

 
٠٠٠

 ٨
 

ت المالیة المتاحة للبیع
االستثمارا

 
)

٠٠٠
 

٢٤
(

 
٠٠٠

 ٦
 

)
٠٠٠

 
١٨

(
 

٦٦٧
 

٢٦
 

)
٦٦٧

 ٦
(

 
٠٠٠

 
٢٠

 
تغطیة التدفق النقدى

 
)

٦٦٧
(

 
١٦٧ 

)
٥٠٠

(
 

)
٠٠٠

 ٤
(

 
٠٠٠

 ١
 

)
٠٠٠

 ٣
(

 
أخرى
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)
٣٣٣

(
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٣٦٧

 ٣
 

)
٦٦٧

(
 

٧٠٠
 ٢

 
األرباح 

)
الخسائر

 (
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المحددة
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٥٠٠
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 ١
 

)
٣٣٣

(
 

٠٠٠
 ١

 
ب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر فى 

صی
ن

ت الشقیقة 
الشركا
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٤٠٠ 
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٧٠٠
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 الدخل الشامل اآلخر 
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٠٠٠
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٠٠٠
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٤٦

تابع
:  

الجزء األول
 :

ضیحى القوائم المالیھ المجمع
مثال تو

 ة
شركة أ ب ج

 
قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة المجمعة

  
عن السنة المنتھیة فى 

٣١
 دیسمبر 

٢٠١٩
 

 
 

 
 

 
 

 
صرى

ف جنیھ م
 باألل

 

 

س المال
 رأ

األرباح 
 المرحلة

إحتیاطي 
ترجمة 
األالكیانات 
جنبیة

 

ناتج إعادة تقییم 
االستثمارات 

المالیة المتاحة 
 للبیع

ناتج عقود 
تغطیة 
تدفقات 
 نقدیھ

 اخرى
 اإلجمالى

الحقوق غیر 
 المسیطرة

إجمالى 
حقوق الملكیة  

صید فى 
الر

١
 ینایر 
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١٠٠
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٨٠٠

 
٢٩

 
٥٠٠

 
٧٤٧
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٠٠٠
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٠٠٠
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٤٧

   والمجمعة المستقلة بخالف القوائم المالیة–للقوائم المالیة ى مثال توضیح: الجزء الثاني
  شركة أ ب ج

  قائمة المركز المالى
 : دیسمبر٣١ى ف

  باأللف جنیھ مصرى      
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

        األصول
        األصول غیر المتداولة

  ٣٦ ٠٠٢    ٣٥ ٠٧٠  أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفیذ
  ٩ ١٢٠    ٨ ٠٨٠  استثمار عقاري

  ٢٢ ٧٤٧    ٢٢ ٧٤٧  أصول غیر ملموسة 
  ١١ ٠٧٧    ١٠ ٠١٥  )شركات شقیقھ(استثمارات بطریقة حقوق الملكیة 

  ١٥ ٠٠٠    ١٤ ٢٥٠  ومشتقات مالیةى استثمارات أخر
  ٦٠٠    -  أصول ضریبیة مؤجلة 

  ٩٤ ٥٤٦    ٩٠ ١٦٢  إجمالى األصول غیر المتداولة  
         المتداولة األصول

  ٢ ٠٠٠    ٣ ٠٠٠  أصول محتفظ بھا لغرض البیع
  ١١ ٢٥٠    ١٠ ٥٢٣  مخزون

  ١١ ٠٨٠    ٩ ١٦٠  عمالء وأوراق قبض
  ١ ٢٥٤    ٢ ٥٦٥  مستحق من أطراف ذات عالقة

  ٦ ٥٠٠    ٦ ٠٠٠  ومشتقات مالیة ىأخراستثمارات 
  ٢٥ ٧٩٠    ٢٥ ٢٤٠  حكمھا ى النقدیة وما ف

  ٥٧ ٨٧٤    ٥٦ ٤٨٨  إجمالى األصول المتداولة 
  ١٥٢ ٤٢٠    ١٤٦ ٦٥٠  إجمالى األصول
        حقوق الملكیة 

  ٦٠ ٠٠٠    ٦٥ ٠٠٠  رأس المال المدفوع
  ٦ ٩٨٠     ٨ ٠٢٥  االحتیاطیات

  إذا استوفت شروط (المدفوعات المبنیة على أسھم 
  )التصنیف كأدوات حقوق ملكیة لذات المنشأة

٦ ٥٥٠    ١٢ ١٢٥  

  ٩ ٦٢٠    ١٢ ٢٢٥  مرحلة) خسائر( أو  أرباح
  ٨٣ ١٥٠    ٩٧ ٣٧٥  إجمالى حقوق الملكیة

        االلتزامات غیر المتداولة
  ١٠ ٠٠٠    ٩ ٠٠٠  قروض وتسھیالت بنكیة

  ٢ ٠٠٠    ١ ٠٠٠  أطراف ذات عالقة ى لإمستحق 
  ٤ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠  التزامات نظم مزایا العاملین

 التزامات مالیة عن مدفوعات المبنیة على أسھم
  )نیف كالتزامات مالیةإذا استوفت شروط التص(

٦٠٤    ٨٨٠  

  ٥ ١٠٠    ٢ ٨٠٠  مخصصات
  ٢ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠  لتزامات ضریبیة مؤجلةا

  ١٢٤    ٨٥  التزامات أخرى 
  ٢٣ ٨٢٨    ١٧ ٧٦٥  إجمالى االلتزامات غیر المتداولة

        االلتزامات المتداولة 
  ٤ ٠٠٠    ٣ ٠٠٠  بنوك سحب على المكشوف

  ١٦ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠  قروض وتسھیالت بنكیة
  ١٦ ٧٦٢    ١٠ ٥١٠  موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون

  ٢ ٠٠٠    ١ ٠٠٠  أطراف ذات عالقة  ىلإمستحق 
  ٤ ٢٠٠    ٣ ٥٠٠  ضریبة الدخل المستحقة

  ٢ ٤٨٠    ١ ٥٠٠  مخصصات
  ٤٥ ٤٤٢    ٣١ ٥١٠  إجمالى االلتزامات المتداولة 

  ١٥٢ ٤٢٠    ١٤٦ ٦٥٠  إجمالى حقوق الملكیة وااللتزامات 
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٤٨

  تابع
   والمجمعة المستقلة بخالف القوائم المالیة–للقوائم المالیة ى مثال توضیح: انيالجزء الث

   لوظیفتھااًقائمة الدخل مع تبویب المصروفات طبق  -  أ
  شركة أ ب ج

  )الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل 
  : دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة فى 

  باأللف جنیھ مصرى      
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٣٥ ٥٠٠    ٣٩ ٠٠٠  تاإلیرادا/ المبیعات 
  )٢٣ ٠٠٠(    )٢٤ ٥٠٠(  تكلفة المبیعات

  ١٢ ٥٠٠    ١٤ ٥٠٠  مجمل الربح
  ٨٧٥    ٢ ٨٧٩  إیرادات أخرى

  )٨٧٠(    )٩٠٠(  مصروفات بیع وتوزیع
  )٢ ١٠٠(    )٢ ٠٠٠(  مصروفات إداریة وعمومیة
  )٥٦٠(    )٧٠٠(  مصروفات أبحاث وتطویر

  )١٥٥(    )٩٢٣(  ىمصروفات أخر
  ٩ ٦٩٠    ١٢ ٨٥٦  شغیلنتائج أنشطة الت
  ٤٠٠    ٥٠٠  إیرادات تمویلیة

  )٥٠٠(    )٧٠٠(  مصروفات تمویلیة
  )١٠٠(   )٢٠٠(  تكلفة التمویلى صاف

  ٣ ٠١٠    ٣ ٥١٠  ستثمارات یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیةاإیرادات 
  ١٢ ٦٠٠    ١٦ ١٦٦  األرباح قبل الضریبة

  )٣ ٠٠٠(    )٤ ٠٤١(  مصروف ضریبة الدخل
  ٩ ٦٠٠    ١٢ ١٢٥  اح الناتجة من العملیات المستمرةاألرب

ح  ر المستمرة ) خسائر(رب ات غی ریبة (العملی د خصم ض بع
  )الدخل

-    )٣ ٠٥٠(  

  ٦ ٥٥٠    ١٢ ١٢٥  ربح السنة
  ٠.٠٣٠    ٠.٠٤٦ نصیب السھم األساسى فى ربح السنة
  ٠.٠٣٠    ٠.٠٤٦  نصیب السھم المخفض فى ربح السنة
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  تابع
   والمجمعة المستقلة بخالف القوائم المالیة–للقوائم المالیة ى مثال توضیح: يالجزء الثان

   لطبیعتھااًقائمة الدخل مع تبویب المصروفات طبق  - ب
  شركة أ ب ج

  )الخسائر أو األرباح(قائمة الدخل 
  : دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة فى 

  باأللف جنیھ مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٣٥ ٥٠٠    ٣٩ ٠٠٠  إیرادات المبیعات 
  ١ ١٣٠     ٢ ٠٦٦  إیرادات أخرى 

  )١٠ ٧٩٠(    )١١ ٥١٠(  المشتریات
 )٧ ٧٠٠(   )٨ ٠٠٠(  المخزونى التغیر ف

 )٤ ٣٠٠(   )٤ ٥٠٠(  تكلفة مزایا العاملین 
 )١ ٦٠٠(   )١ ١٠٠(  ستھالكاإلھالك واال

 -   )٤٠٠(  ضمحالل قیمة األصولا
 )٢ ٠٠٠(   )٢ ١٠٠(  یجاراتإ

 )٥٥٠(   )٦٠٠(  مصروفات أخرى
 ٩ ٦٩٠   ١٢ ٨٥٦  نتائج أنشطة التشغیل

 ٤٠٠   ٥٠٠  إیرادات تمویلیة
 )٥٠٠(   )٧٠٠(  مصروفات تمویلیة

 )١٠٠(   )٢٠٠(  تكلفة التمویلى صاف
  ٣ ٠١٠    ٣ ٥١٠  ستثمارات یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیةاإیرادات 

 ١٢ ٦٠٠   ١٦ ١٦٦  األرباح قبل الضریبة 
 )٣ ٠٠٠(   )٤ ٠٤١(  خلمصروف ضریبة الد

 ٩ ٦٠٠   ١٢ ١٢٥  ربح السنة من العملیات المستمرة 
 )٣ ٠٥٠(   -  )بعد خصم ضریبة الدخل(العملیات غیر المستمرة ) خسائر(ربح 

 ٦ ٥٥٠   ١٢ ١٢٥  ربح السنة

 ٠.٠٣٠   ٠.٠٤٦  نصیب السھم األساسى فى ربح السنة

  ٠.٠٣٠    ٠.٠٤٦  نصیب السھم المخفض فى ربح السنة
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  ابعت
   والمجمعة المستقلة بخالف القوائم المالیة–للقوائم المالیة ى مثال توضیح: الجزء الثاني

  شركة أ ب ج
  قائمة الدخل الشامل 

  : دیسمبر٣١عن السنة المنتھیة فى 
  باأللف جنیھ مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٦ ٥٥٠     ١٢ ١٢٥  ربح السنة
         الدخل الشامل اآلخربنود

  ١ ٠٦٧     ٥٣٣  رجمة العملیات األجنبیة  ت عملة منفروق
 ٢ ٦٦٦   )٢ ٤٠٠(  بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخراستثمارات 

 )٤٠٠(   )٦٧(  تغطیة التدفق النقدى 
  ١٣٣   )٦٦(  اإلكتواریة من نظم المزایا المحددة للعاملین) الخسائر(األرباح 

شامل اآلخ دخل ال ود ال ن بن شأة م صیب المن شركات ن ى ال ر ف
  ٢٦٧    ١٣٣  الشقیقة 

 )٩٣٣(   ٤٦٧  ضریبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 
 ٢ ٨٠٠   )١ ٤٠٠(  مجموع  الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضریبة

 ٩ ٣٥٠   ١٠ ٧٢٥  إجمالى الدخل الشامل عن السنة
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٥١

  ٢٠١٩املعدل ) ٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 قائمة التدفقات النقدية
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  المحتویات
  

 فقــرات   
   ھدف المعیار

  ٣-١  عیارنطاق الم
  ٥-٤ مزایا معلومات التدفق النقدي

  ٩-٦  تعریفات
  ٩-٧ حكمھاى النقدیة و ما ف

  ١٧- ١٠  عرض قائمة التدفقات النقدیة
  ١٥- ١٣  أنشطة التشغیل

  ١٦  أنشطة االستثمار
  ١٧  أنشطة التمویل

  ٢٠- ١٨  عرض التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
  ٢١  ثمار والتمویلعرض التدفقات النقدیة من أنشطة االست

  ٢٤- ٢٢  عرض التدفقات النقدیة على أساس الصافي
  ٢٨- ٢٥  التدفقات النقدیة بالعملة األجنبیة

  ٣٤- ٣١  رباحاألالفوائد وتوزیعات 
  ٣٦- ٣٥  الضرائب على الدخل

  ٣٨- ٣٧  شركات تابعة وشقیقة ومشروعات مشتركةى االستثمارات ف
  ب٤٢- ٣٩  ة وأنشطة األعمال األخرىالشركات التابعى حصص الملكیة فى التغیر ف

  ٤٤- ٤٣  المعامالت غیر النقدیة
  د٤٤- أ٤٤  االلتزامات الناتجة من األنشطة التمویلیةى التغیرات ف

  ٤٧- ٤٥  حكمھاى مكونات النقدیة وما ف
  ٥٢- ٤٨  االفصاحات األخرى 

    أمثلة توضیحیة
    الیةقائمة التدفقات النقدیة لمنشأة من غیر المؤسسات الم) أ(ملحق 
    قائمة التدفقات النقدیة لمؤسسة مالیة) ب(ملحق 
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  ٢٠١٩المعدل ) ٤(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  قائمة التدفقات النقدیة

  ھدف المعیار 
القوائم المالیة بأساس لتقییم ى إمداد مستخدمى تفید المعلومات عن التدفقات النقدیة ألیة منشأة ف

. حكمھا واحتیاجات المنشأة لتوظیف ھذه التدفقات النقدیةى ما فقدرة المنشأة على تولید نقدیة و
تقییم قدرة المنشأة على تولید  إلى یتخذھا ھؤالء المستخدمونى وتحتاج القرارات االقتصادیة الت

 إلى ویھدف ھذا المعیار. تولد التدفقات النقدیةى حكمھا وتوقیت ودرجة الیقین فى نقدیة وما ف
حكمھا للمنشأة وذلك عن ى النقدیة وما فى معلومات عن التغیرات التاریخیة فإلزام المنشأة بتقدیم 

تدفقات من أنشطة  إلى تبوب التدفقات النقدیة خالل الفترةى طریق قائمة التدفقات النقدیة والت
  .التشغیل واالستثمار والتمویل

  نطاق المعیار
أن ى لمتطلبات ھذا المعیار وینبغعلى المنشأة إعداد قائمة للتدفقات النقدیة وفقا  یتعین  -  ١

تعرض ھذه القائمة كجزء متمم لقوائمھا المالیة لكل فترة یتم عنھا عرض قوائم مالیة 
  . للمنشأة

  . ملغاة-٢
یھتم مستخدمو القوائم المالیة لمنشأة بالتعرف على كیفیة قیام المنشأة بتولید واستخدام   -  ٣

كان یمكن  إذا بیعة أنشطة المنشأة وماحكمھا وذلك بغض النظر عن طى النقدیة وما ف
وتحتاج المنشآت . النظر للنقدیة كمنتج للمنشأة أم ال كما ھو الحال بالنسبة لمؤسسة مالیة

تؤدى لتولید ى للنقدیة بصفة أساسیة لذات األسباب مھما تباینت أنشطتھا الرئیسیة الت
لتزاماتھا ولتوفیر عائد وتحتاج المنشآت للنقدیة للقیام بعملیاتھا ولسداد ا. اإلیراد

ومن ثم فإن ھذا المعیار یتطلب من جمیع المنشآت أن . تلك المنشآتى للمستثمرین ف
  .تعرض قائمة للتدفقات النقدیة
  مزایا معلومات التدفق النقدي

  
-القوائم المالیة ى  عندما یتم استخدامھا باالشتراك مع باق–توفر قائمة التدفقات النقدیة   -  ٤

ى تحدث على صافى القوائم المالیة من تقییم التغیرات التى ن مستخدممعلومات تمك
ذلك درجة السیولة ومالءتھا المالیة بمعنى ى بما ف(ى أصول المنشأة وھیكلھا المال

وكذا قدرة المنشأة على التأثیر على مبالغ وتوقیت التدفقات ) مقدرتھا على سداد دیونھا
وتفید معلومات . مع الظروف والفرص المتغیرةالنقدیة بما یسمح لھا بتوفیق أوضاعھا 

ى حكمھا كما تمكن مستخدمى تقییم قدرة المنشأة على تولید نقدیة وما فى فى التدفق النقد
القوائم المالیة من تطویر نماذج بغرض تقییم ومقارنة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 

لمنشآت ى مقارنة األداء التشغیلكما أنھا تحسن من إمكانیة . المستقبلیة لمنشآت مختلفة
 ألنھا تستبعد اآلثار الناتجة من استخدام معالجات محاسبیة مختلفة لنفس اًمختلفة نظر

  .المعامالت واألحداث
 كمؤشر لقیمة وتوقیت ودرجة التیقن من ًاغالبى تستخدم المعلومات التاریخیة للتدفق النقد  -  ٥

فحص مدى دقة التقدیرات ى  تساعد فاًنھا أیضتحقق التدفقات النقدیة المستقبلیة، كما أ
التدفق ى السابق إعدادھا للتدفقات النقدیة المستقبلیة، واختبار العالقة بین الربحیة وصاف

  .وتأثیر تغیر األسعارى النقد
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  تعریفات 
  :ھذا المعیار بالمعنى المذكور قرین كل منھاى تستخدم المصطلحات التالیة ف  -  ٦

  .نقدیة بالصندوق والودائع تحت الطلبتتضمن ال: النقدیة  
 استثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة یمكن تحویلھا بسھولةى ھ: حكم النقدیةى ما ف  

  .ًالقیمتھا ضئیى مبالغ نقدیة محددة ویكون خطر تعرضھا لتغیر فإلى 
  .حكمھا الداخلة والخارجةى تدفقات النقدیة وما فى ھ: التدفقات النقدیة  

ال ى األنشطة الرئیسیة المولدة إلیراد المنشأة واألنشطة األخرى التى ھ: یلأنشطة التشغ
  .تمویل أو تمثل أنشطة استثمار

اقتناء أصول طویلة األجل واستثمارات أخرى والتخلص منھا ى ھ: أنشطة االستثمار
  .حكم النقدیةى وھى أنشطة ال تدخل ضمن ما ف

حجم ومكونات كل من حقوق الملكیة ى تغییرات ف إلى أنشطة تؤدىى ھ: أنشطة التمویل
  .تحصل علیھا المنشأةى والقروض الت

  حكمھاى النقدیة وما ف
بغرض الوفاء بااللتزامات النقدیة قصیرة األجل " حكم النقدیةى ما ف"یحتفظ بمكونات   -  ٧

ى ما ف"وال یعتبر االستثمار من مكونات .  أخرىألغراض أو ولیس بھدف االستثمار
محدد وأن یكون خطر ى مبلغ نقد إلى  للتحویل بسھولةًالال لو كان قابإ" حكم النقدیة

" ما حكم النقدیة"استثمار من مكونات ى وعادة ال یعتبر أ. ًالقیمتھ ضئیى تعرضھ لتغیر ف
اقل من  أو كان ذا تاریخ استحقاق قصیر األجل یمكن القول بأنھ یمثل ثالثة أشھر إذا إال

ما لم " حكم النقدیةى ما ف"األسھم من مكونات ى تثمارات فوتستبعد االس. تاریخ االقتناء
حكم النقدیة مثلما ھو الحال بالنسبة لألسھم الممتازة ذات تواریخ ى جوھرھا فى تكن ف

  .یتم اقتناؤھا قبل تاریخ استحقاقھا بفترة قصیرةى االسترداد المحددة والت
. فة عامة بمثابة أنشطة تمویلیةتحصل علیھا المنشأة من البنوك بصى تعتبر القروض الت  -  ٨

یستحق سدادھا ى  الت–بعض العقود تشكل بنوك السحب على المكشوف ى ففومع ذلك 
وفى مثل ھذه الحاالت تدرج بنوك .  ال یتجزأ من إدارة النقدیة بمنشأةاً جزء–عند الطلب 

ات وتتصف مثل ھذه الترتیب. حكمھاى السحب على المكشوف كأحد مكونات النقدیة وما ف
  .رصید مكشوف إلى  بتذبذب رصید البنك من رصید موجبًاالبنكیة غالب

، ألن "حكمھاى ما ف أو النقدیة"تتم بین مكونات ى ال تتضمن التدفقات النقدیة الحركة الت  -  ٩
  من أنشطتھا التشغیلیةاً من إدارة النقدیة للمنشأة وال تعتبر جزءاًھذه المكونات تمثل جزء

بنود تدخل ى فى وتتضمن إدارة النقدیة استثمار الفائض النقد. التمویلیة أو االستثماریةأو 
  ".حكم النقدیةى ما ف"ضمن مكونات 
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  عرض قائمة للتدفقات النقدیة
أنشطة  إلى أن تعرض قائمة التدفقات النقدیة التدفقات النقدیة خالل الفترة مبوبةى ینبغ  - ١٠

  .التشغیل واالستثمار والتمویل
شأة بعرض تدفقاتھا النقدیة من أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل بالطریقة تقوم المن  - ١١

ویقدم التبویب حسب النشاط معلومات تسمح . تكون أكثر مالءمة ألعمالھاى الت
وعلى مبالغ ى القوائم المالیة بتقدیر أثر تلك األنشطة على المركز المالى لمستخدم

 استخدام ھذه المعلومات أیضا لتقییم العالقات ویمكن. للمنشأة" حكمھاى النقدیة وما ف"
  .بین تلك األنشطة

ومن األمثلة . تتضمنھا المعاملة الواحدة بشكل مختلفى قد یتم تبویب التدفقات النقدیة الت  - ١٢
حین أن المنشأة قد تبوب ى ففذلك فوائد القرض، ى لقرض بما فى السداد النقد: على ذلك

  .ن أصل القرض یبوب كنشاط تمویليفإى عنصر الفائدة كنشاط تشغیل
  أنشطة التشغیل

 على مدى قدرة عملیات ًا رئیسیاًیعتبر مبلغ التدفقات النقدیة الناتج من أنشطة التشغیل مؤشر  - ١٣
المنشاة على تولید تدفقات نقدیة كافیة إلعادة سداد القروض والحفاظ على القدرة التشغیلیة 

مصادر  إلى لقیام باستثمارات جدیدة دون اللجوءرباح وفى ااألللمنشأة وسداد توزیعات 
وتفید المعلومات المستقاة من المكونات المحددة للتدفقات النقدیة التاریخیة . خارجیة للتمویل

  .المستقبلى التنبؤ بالتدفقات النقدیة للتشغیل فى للتشغیل مع المعلومات األخرى ف
 عن طریق األنشطة الرئیسیة المولدة اًیل أساستنشأ التدفقات النقدیة المتعلقة بأنشطة التشغ  - ١٤

ى نھا تنتج بصفة عامة من المعامالت واألحداث األخرى التإلإلیراد بالمنشأة، ولذلك ف
ومن األمثلة على التدفقات النقدیة المتعلقة . الخسارة أو الربحى تحدید صافى تدخل ف

  :بأنشطة التشغیل ما یلي
  .البضائع وتقدیم الخدماتالمقبوضات النقدیة من بیع   )أ  ( 
  .تاوات واألتعاب والعموالت واإلیرادات األخرىالمقبوضات النقدیة من اال  )ب(و
  . لقیمة بضائع وخدماتاًالمدفوعات النقدیة للموردین سداد  )ج (و
  .العاملین ونیابة عنھم إلى المدفوعات النقدیة  )د ( و
ن عن األقساط والمطالبات واالشتراكات المقبوضات والمدفوعات النقدیة لمنشأة التأمی  )ھـ(و

  .السنویة والمزایا األخرى للوثیقة
االستردادات النقدیة لضرائب الدخل ما لم تكن على وجھ التحدید  أو المدفوعات  )و( و

  .مرتبطة بأنشطة التمویل واالستثمار
  .اجرةالمت أو المقبوضات والمدفوعات النقدیة من عقود محتفظ بھا ألغراض التعامل  )ز( و

خسارة یدرج ضمن  أو  ربح-  مثل بیع أحد األصول الثابتة - قد ینشأ عن بعض المعامالت 
الخسائر المحققة، وتمثل التدفقات النقدیة المتعلقة بمثل ھذه المعامالت تدفقات  أو األرباح

تقوم المنشأة ى األصول التى ومع ذلك فإن المدفوعات النقدیة ف. نقدیة من أنشطة االستثمار
إطار األنشطة المعتادة ى  فًایتم بیعھا الحقى والتاقتنائھا بغرض تأجیرھا للغیر  أو صنیعھابت

) ١٠(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" أ٦٨"الفقرة ى للمنشأة كما ھو موضح ف
وتعتبر المتحصالت النقدیة من . تعتبر تدفقات نقدیة من أنشطة التشغیل" األصول الثابتة"

  َ.یعات الالحقة لتلك األصول تدفقات نقدیة من أنشطة التشغیل أیضااإلیجارات ومن المب
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المتاجرة فیھا، وفى ھذه  أو قد تحتفظ المنشأة بأوراق مالیة وقروض ألغراض التعامل  - ١٥
لذلك فإن التدفقات .  بغرض إعادة بیعھاًیتم اقتناؤه تحدیدى الحالة فإنھا تماثل المخزون الذ

المتاجرة فیھا تبوب  أو یتم التعاملى وبیع األوراق المالیة التتنشأ من شراء ى النقدیة الت
تمنحھا المؤسسات المالیة ى فإن السلف والقروض النقدیة الت: وبالمثل. كأنشطة تشغیل

  .المولد إلیراد تلك المنشاةى  ألنھا تتعلق بالنشاط الرئیساًتبوب عادة كأنشطة تشغیل نظر
  أنشطة االستثمار

 حیث إن ھذه اًالمستقل عن التدفقات النقدیة المتعلقة بأنشطة االستثمار مھمیعتبر اإلفصاح   - ١٦
 إلى  تھدفمواردحدوده للحصول على ى تم اإلنفاق فى الذالتدفقات النقدیة تمثل المدى 

تقوم بإنفاقھا ى  تبوب المبالغ التأالوعلى المنشأة . تولید دخل وتدفقات نقدیة مستقبلیة
. قائمة المركز الماليى رتب على ذلك اإلنفاق االعتراف بأصل فكأنشطة استثمار إال لو ت

  : ومن األمثلة على التدفقات النقدیة المتعلقة بأنشطة االستثمار ما یلي
 المدفوعات النقدیة القتناء أصول ثابتة وأصول غیر ملموسة وأصول أخرى   )أ  ( 

تطویر المرسملة طویلة األجل وتتضمن ھذه المدفوعات ما یتعلق منھا بتكالیف ال
  .ًایتم إنشاؤھا ذاتیى وتكالیف األصول الثابتة الت

المقبوضات النقدیة من بیع األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة واألصول   )ب(و
  .األخرى طویلة األجل

منشآت أخرى ى أدوات دین ف أو المدفوعات النقدیة القتناء أدوات حقوق ملكیة  )ج (و
األدوات ى بخالف المدفوعات ف(رة مشتركة مشروعات ذات سیطى وحصص ف

تحتفظ بھا المنشأة ى وتلك الت" حكم النقدیةى ما ف"تعتبر من مكونات ى المالیة الت
  ).المتاجرة فیھا أو  التعاملألغراض

منشآت أخرى ى أدوات دین ف أو المقبوضات النقدیة من بیع أدوات حقوق ملكیة  )د(و
بخالف المقبوضات من األدوات (مشروعات ذات سیطرة مشتركة ى وحصص ف

تحتفظ بھا المنشأة ى وتلك الت" حكم النقدیةى ما ف"تعتبر من مكونات ى المالیة الت
  ).المتاجرة فیھا أو ألغراض التعامل

بخالف السلف والقروض النقدیة (السلف والقروض النقدیة الممنوحة للغیر   )ھـ(و
  ).الممنوحة من مؤسسة مالیة

بخالف (نقدیة من تحصیل السلف والقروض النقدیة الممنوحة للغیر المقبوضات ال  )و ( و
  ).السلف والقروض النقدیة الممنوحة من مؤسسة مالیة

وعقود ) Futures(وعقود مستقبلیة ) Forwards(عقود آجلة ى المدفوعات النقدیة ف  )ز( و
ود  إال عندما یكون الغرض من ھذه العق)Swaps(وعقود مبادلة ) Options(خیارات 

  .عندما تبوب المدفوعات عنھا كأنشطة تمویلیة أو المتاجرة فیھا، أو ھو التعامل
وعقود ) Futures(وعقود مستقبلیة ) Forwards(المقبوضات النقدیة من عقود آجلة ) ح(و

إال عندما یكون الغرض من ھذه العقود ) Swaps(وعقود مبادلة ) Options(خیارات 
  .عندما تبوب المقبوضات منھا كأنشطة تمویلیة أو المتاجرة فیھا، أو ھو التعامل

وعندما تتم المحاسبة عن عقد كأداة تغطیة لمركز محدد فإن التدفقات النقدیة لھذا العقد تبوب 
  .یتم تغطیة مخاطرهى بنفس األسلوب الذى تبوب على أساسھ التدفقات النقدیة للمركز الذ
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  أنشطة التمویل
 ألنھ یساعد اًفقات النقدیة المتعلقة بأنشطة التمویل مھمیعتبر اإلفصاح المستقل عن التد - ١٧

ومن . التدفقات النقدیة المستقبلیةى على التنبؤ باحتیاجات أصحاب رأس مال المنشأة ف
  : یلياألمثلة على التدفقات النقدیة المتعلقة بأنشطة التمویل ما 

  .رىأدوات حقوق ملكیة أخ أو المتحصالت النقدیة من إصدار أسھم  )أ  ( 
  .استرداد أسھم المنشاة أو المدفوعات النقدیة للمالك القتناء  )ب( و
المتحصالت النقدیة من إصدار سندات دین غیر مضمونة وقروض وأوراق   )ج ( و

 تجاریة وسندات أخرى وقروض برھن وقروض أخرى من الغیر سواء قصیرة
  .طویلة األجلأو 

  .للمبالغ المقترضةى السداد النقد  )د ( و
یقوم بھا المستأجر لتخفیض االلتزام القائم المتعلق ى المدفوعات النقدیة الت  )ھـ(و

  .بتأجیر تمویلي
  عرض التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

  :منى یتعین على المنشأة أن تعرض التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل باستخدام أ  - ١٨
 عن التبویبات الرئیسیة یتم بمقتضاھا اإلفصاحى الطریقة المباشرة والت  )أ ( 

  .باإلجماليللمقبوضات النقدیة والمدفوعات النقدیة 
الخسارة بآثار  أو الربحى یتم بمقتضاھا تعدیل صافى الطریقة غیر المباشرة والت  )ب(

االستحقاقات الناشئة عن  أو المعامالت ذات الطبیعة غیر النقدیة والمؤجالت
تسویة آثار بنود  إلى قبلیة باإلضافةمست أو مدفوعات تشغیل ماضیة أو مقبوضات

  .التمویلیة أو المصروف المصاحبة للتدفقات النقدیة االستثماریة أو اإلیراد
تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ى توفر الطریقة المباشرة معلومات قد تكون مفیدة ف.   - ١٩

 للطریقة المباشرة ًاووفق. ظل استخدام الطریقة غیر المباشرةى قد ال یتاح فى األمر الذ
المقبوضات النقدیة ى یمكن الحصول على معلومات عن التبویبات الرئیسیة إلجمال

  :المدفوعات النقدیة إماى وإلجمال
  .من السجالت المحاسبیة للمنشأة  ) أ (

: المؤسسات المالیةى یقابلھما ف(عن طریق تعدیل مبالغ المبیعات وتكلفة المبیعات   )ب(أو 
وبنود ) ئد واإلیرادات المماثلة، والفوائد المدینة واألعباء الماثلةالدخل من الفوا

  :یليقائمة الدخل بما ى أخرى ف
المخزون وفى عمالء وموردو ى حدثت أثناء الفترة فى التغییرات الت  )١ (

  .التشغیل
  .البنود غیر النقدیة األخرى  )٢(و
 فقات نقدیة استثماریةتكون آثارھا النقدیة عبارة عن تدى البنود األخرى الت  )٣(و

  .تمویلیةأو 
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 للطریقة غیر المباشرة عن طریق ًامن أنشطة التشغیل وفقى التدفق النقدى یتم تحدید صاف  - ٢٠
  : الخسارة باآلثار المتعلقة بما یلي أو الربحى تعدیل صاف

  . المخزون وفى حسابات مدینو ودائنو التشغیلى حدثت أثناء الفترة فى التغییرات الت  )أ (
البنود غیر النقدیة مثل اإلھالك والمخصصات والضرائب المؤجلة وأرباح   )ب(و

  .وخسائر العملة األجنبیة غیر المحققة وأرباح الشركات الشقیقة غیر الموزعة
 تكون آثارھا النقدیة عبارة عن تدفقات نقدیة استثماریةى جمیع البنود األخرى الت  )ج(و

  .تمویلیةأو 
 للطریقة غیر المباشرة ًامن أنشطة التشغیل طبقى النقدالتدفق ى یمكن عرض صاف

قائمة الدخل ى بأسلوب بدیل وذلك بإظھار اإلیرادات والمصروفات المفصح عنھا ف
  .المخزون حسابات مدینو ودائنو التشغیلى حدثت أثناء الفترة فى والتغیرات الت

  عرض التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار والتمویل
المقبوضات ى نشأة أن تعرض بصورة منفصلة الفئات الرئیسیة لكل من إجمالعلى الم  - ٢١

المدفوعات النقدیة الناتجة من أنشطة االستثمار والتمویل باستثناء ى النقدیة وإجمال
  .ما تم عرضھا بالصافي إذا "٢٤"، "٢٢"الفقرات ى التدفقات النقدیة الموضحة ف

  عرض التدفقات النقدیة على أساس الصافي
یمكن عرض التدفقات النقدیة التالیة من أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل على   - ٢٢

  :أساس الصافي
كانت تلك التدفقات النقدیة  إذا المقبوضات والمدفوعات النقدیة نیابة عن العمالء  )أ (

  .تعكس أنشطة العمیل بدال من أنشطة المنشأة
یكون معدل دورانھا سریع وتكون ى المقبوضات والمدفوعات النقدیة للبنود الت  )ب(و

  . كبیرة وتواریخ استحقاقھا قصیرةھامبالغ
  :ما یلي)" أ(٢٢"الفقرة ى والمدفوعات النقدیة المشار إلیھا ف من أمثلة المقبوضات  - ٢٣

  .قبول سداد الودائع البنكیة تحت الطلب لبنك  )أ (
  .شأة استثماریتم االحتفاظ بھا لحساب العمالء بواسطة منى األموال الت  )ب(و
  .یتم تحصیلھا نیابة عن مالك العقارات وسدادھا لھمى اإلیجارات الت  )ج(و

المقدمات )" ب(٢٢"الفقرة ى ومن أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدیة المشار إلیھا ف  أ- ٢٣
  : من البنود التالیة والمتحصالت منھاى أى المدفوعة ف

  .االئتمانأصل المبالغ المتعلقة بعمالء بطاقات   )أ (
  .شراء وبیع االستثمارات  )ب(و
  تكون فترة استحقاقھا ثالثة أشھرى السلفیات األخرى قصیرة األجل مثل تلك الت  )ج(و

  .أو أقل
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  یمكن عرض التدفقات النقدیة الناشئة عن كل من األنشطة التالیة لمؤسسة مالیة   - ٢٤
  :على أساس الصافي

یكون لھا تاریخ ى بول وسداد الودائع التالمقبوضات والمدفوعات النقدیة عن ق  )أ (
  .استحقاق محدد

  .ربط الودائع لدى مؤسسات مالیة أخرى وسحبھا منھا  )ب(و
  .السلف والقروض النقدیة المقدمة للعمالء وتسدیدات ھذه القروض والسلف  )ج(و

  التدفقات النقدیة بالعملة األجنبیة
عامالت بالعملة األجنبیة بعملة التعامل تسجیل التدفقات النقدیة الناتجة عن المى ینبغ  - ٢٥

على ) بین عملة التعامل والعملة األجنبیة(ى السارللمنشأة وذلك بتطبیق سعر الصرف 
  .تاریخ التدفق النقديى المبلغ بالعملة األجنبیة ف

ترجمة التدفقات النقدیة الخاصة بالشركة التابعة األجنبیة باستخدام أسعار ى ینبغ  -٢٦
  .تواریخ التدفقات النقدیةى  بین عملة التعامل والعملة األجنبیة فالصرف الساریة

ى یتم عرض التدفقات النقدیة بالعملة األجنبیة بطریقة تتفق مع معیار المحاسبة المصر  - ٢٧
باستخدام ویسمح ذلك " أسعار صرف العمالت األجنبیةى آثار التغیرات ف) "١٣(رقم 

یمكن استخدام متوسط سعر : ل المثالوعلى سبی. سعر صرف یقارب السعر الفعلي
ترجمة التدفقات  أو صرف مرجح عن فترة ما وذلك لتسجیل المعامالت بالعملة األجنبیة

ى ولكن ال یسمح ھذا المعیار باستخدام سعر الصرف السائد ف. النقدیة لشركة تابعة أجنبیة
  . ة أجنبیةتاریخ نھایة الفترة المالیة عند ترجمة التدفقات النقدیة لشركة تابع

أسعار صرف العملة ى  ال تعتبر المكاسب والخسائر غیر المحققة والناتجة عن التغیرات ف- ٢٨
سعر الصرف المرتبطة ببنود ى األجنبیة تدفقات نقدیة، ولكن یجب عرض أثر التغیرات ف

 وذلكى قائمة التدفق النقدى المستحقة بعملة أجنبیة ف أو حكمھا المحتفظ بھاى النقدیة وما ف
ویتم عرض ھذا المبلغ . بدایة ونھایة الفترةى حكمھا فى حتى یتم تسویة النقدیة وما ف

 عن التدفقات النقدیة الناتجة عن أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل ویتضمن ًالمنفص
كان یمكن أن تنشأ لو أن عرض تلك التدفقات النقدیة ى الت) إن وجدت(ھذا المبلغ الفروق 
  .نھایة الفترةى عار الصرف السائدة فكان على أساس أس

  . ملغاة- ٢٩
  . ملغاة- ٣٠
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  رباحاألالفوائد وتوزیعات 
رباح األاإلفصاح عن التدفقات النقدیة المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وتوزیعات ى ینبغ - ٣١

تبویب كل منھا بطریقة متسقة من فترة ألخرى إما كأنشطة ى  كما ینبغةكل على حد
  .تمویل أو استثمار أو تشغیل

قائمة التدفقات النقدیة سواء ى مبلغ الفوائد المدفوعة خالل الفترة فى  یتم اإلفصاح عن إجمال–٣٢
ى الت أو )قائمة الدخل(الخسائر  أو اعترفت بھا المنشأة كمصروف ضمن األرباحى تلك الت

  .الخاص بتكالیف االقتراض) ١٤(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصرًاتم رسملتھا طبق
رباح المقبوضة األً تبوب المؤسسات المالیة عادة الفوائد المدفوعة والفوائد وتوزیعات –٣٣

كتدفقات نقدیة تشغیلیة ولكن ال یوجد إجماع على التبویب فیما یتعلق بھذه التدفقات النقدیة 
رباح المقبوضة توزیعات األوقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد و. بالنسبة للمنشآت األخرى

  .الخسارة أو تحدید الربحى دفقات نقدیة تشغیلیة ألنھا تؤثر فكت
 من ذلك كتدفقات ًالرباح المقبوضة بدتوزیعات األوقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد و

ألنھا تمثل تكالیف للحصول على ى نقدیة تمویلیة وكتدفقات نقدیة استثماریة على التوال
  .تعوائد على االستثمارا أو موارد مالیة

 ألنھا تمثل تكلفة الحصول اًنظرى تمویلى رباح المدفوعة كتدفق نقداألیمكن تبویب توزیعات - ٣٤
 من ذلك كعنصر من ًالرباح المدفوعة بداألوقد یتم تبویب توزیعات . على موارد مالیة

ى القوائم المالیة فى عناصر التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل من أجل مساعدة مستخدم
  .رباح من التدفقات النقدیة التشغیلیةاألقدرة المنشاة على سداد توزیعات تحدید 

  الضرائب على الدخل 
اإلفصاح عن التدفقات النقدیة المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل، كما ى ینبغ –٣٥

تبویبھا كتدفقات نقدیة ناتجة من أنشطة التشغیل ما لم یكن من الممكن ربطھا ى ینبغ
  .استثمار محددة أو أنشطة تمویلًمباشرة ب

 استثمار أو تنشأ ضرائب الدخل على معامالت تولد تدفقات نقدیة یتم تبویبھا كأنشطة تشغیل - ٣٦
قائمة التدفقات النقدیة، وعلى الرغم من سھولة التعرف على عالقة مصروف ى تمویل فأو 

حیة العملیة تحدید التدفقات تمویلیة إال أنھ یتعذر عادة من النا أو ضریبى بأنشطة استثماریة
فترة مختلفة عن تلك تحدث بھا ى النقدیة المتعلقة بالمصروف الضریبى كما أنھا قد تنشأ ف

التدفقات النقدیة من المعاملة الرئیسیة، ولذلك فإن الضرائب المسددة تبوب عادة كتدفقات 
ى  عالقة التدفق النقد من تحدیدًاولكن عندما تتمكن المنشأة عملی. نقدیة من أنشطة التشغیل

تمویلیة، فإن التدفق  أو الضریبى لمعاملة فردیة ذات تدفقات نقدیة مبوبة كأنشطة استثماریة
وعندما یتم . اًحسبما یكون ذلك مالئمى تمویلأو ى یبوب كنشاط استثمارى الضریبى النقد

ن على المنشأة توزیع التدفقات النقدیة الضریبیة بین أكثر من تبویب واحد من النشاط فیتعی
  . مبلغ الضرائب المسددةى اإلفصاح عن إجمال
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  شركات تابعة وشقیقة ومشروعات مشتركة ى االستثمارات ف
  شركة شقیقةى المحاسبة عن االستثمار فى عند استخدام طریقة حقوق الملكیة ف   - ٣٧

شركة تابعة، فیجب على المستثمر ى المحاسبة عن االستثمار فى أو طریقة التكلفة ف
لدى إعداده لقائمة التدفقات النقدیة مراعاة أن تقتصر تلك القائمة على عرض التدفقات 

  .رباح والسلفاألتوزیعات :  مثل-تتم بینھ وبین الجھة المستثمر فیھا ى النقدیة الت
راجع معیار (منشأة تخضع لسیطرة مشتركة ى تعرض حصتھا فى على المنشأة الت   - ٣٨

باستخدام طریقة حقوق الملكیة ") الترتیبات المشتركة") ٤٣(رقم ى المحاسبة المصر
  قائمة التدفقات النقدیة الخاصة بھا التدفقات النقدیة المتعلقة باستثماراتھاى أن تدرج ف

  رباح والمدفوعاتاألتخضع للسیطرة المشتركة وكذا توزیعات ى المنشأة التى ف
  . یطرة المشتركةتخضع للسى أو المقبوضات األخرى بینھا وبین المنشاة الت

  الشركات التابعة وأنشطة األعمال األخرىى حصص الملكیة فى التغیر ف
فقد السیطرة على  أو التدفقات النقدیة الناتجة عن الحصول علىى عرض إجمالى  ینبغ–٣٩

  .أنشطة األعمال األخرى بشكل منفصل وتبویبھا كأنشطة استثمار أو الشركات التابعة
أنشطة  أو حالة حصولھا على السیطرة على الشركات التابعةى فعلى المنشأة ى  ینبغ–٤٠

عندما تفقد تلك السیطرة علیھا خالل الفترة أن تفصح بشكل مجمل  أو األعمال األخرى
  :عن كل من البنود التالیة

  .المحصل أو المقابل المدفوعى إجمال) أ (
  .حكمھاى دیة وما فالبیع الذى یتكون من نق أو مقدار الجزء من مقابل الشراء) ب(و 
ى أنشطة األعمال األخرى الت أو الشركات التابعةى حكمھا فى مبلغ النقدیة وما ف) ج(و 

  .فقدت السیطرة علیھا أو تحققت
  الشركات التابعةى حكمھا فى مبلغ األصول وااللتزامات بخالف النقدیة وما ف) د(و 

ھا، على أن فقدت السیطرة علی أو حصلتى أو أنشطة األعمال األخرى الت
 على أساس كل مجموعة رئیسة من تلك ةلغ مبوببا المهیعرض ملخص ھذ
  .األصول وااللتزامات

شركة تابعة یتم قیاسھا ى على االستثمار ف)" د(٤٠" أو )"ج(٤٠"ال یتعین تطبیق الفقرة   -أ٤٠
رفة معى الخسائر بواسطة المنشأة االستثماریة، كما ھ أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح

  ".القوائم المالیة المجمعة) "٤٢(رقم ى معیار المحاسبة المصرى ف
فقد السیطرة على الشركات  أو الناتج عن تحققى إن العرض المنفصل آلثار التدفق النقد  - ٤١

التابعة وأنشطة األعمال األخرى كبنود مستقلة، مع اإلفصاح المستقل عن مبالغ األصول 
تم التخلص منھا، یساعد على تمییز تلك التدفقات النقدیة عن ى الت أو وااللتزامات المقتناة

. غیرھا من التدفقات النقدیة الناشئة من أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل األخرى
المرتبط ى المرتبط بفقد السیطرة من التدفق النقدى ویراعى أال یتم خصم آثار التدفق النقد

 .بالحصول على السیطرة
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المقبوضة  أو قائمة التدفقات النقدیة المبلغ المجمع للنقدیة المدفوعةى ض فأن یعرى ینبغ  - ٤٢
فقد تلك السیطرة على الشركات  أو تقترن بالحصول على السیطرةى المعامالت التى ف

تم التخلص ى الت أو  وذلك بعد خصم البنود المقتناة،أنشطة األعمال األخرى أو التابعة
  األحداث أو تدخل كجزء من تلك المعامالتى التو "حكمھاى النقدیة وما ف"منھا من 

  .الظروفى التغیرات فأو 
ال ینتج ى والتشركة تابعة ى حصص الملكیة فى  التدفقات النقدیة الناتجة عن التغیرات ف-أ٤٢

 إذا ، إالعنھا فقد السیطرة یتم تبویبھا ضمن التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التمویل
معیار المحاسبة ى معرفة فى كما ھ تحتفظ بھا منشأة استثماریة، كانت الشركة التابعة

  .الخسائر أو ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح) ٤٢(رقم ى المصر
ال ینتج عنھا فقد ى والتشركة تابعة ى حصص الملكیة فى یتم المحاسبة عن التغیرات ف-ب٤٢

ى لشركة األم ألدوات حقوق ملكیة فالبیع الالحق بمعرفة ا أو  مثل الشراء،السیطرة
رقم ى معیار المحاسبة المصرراجع (حقوق ملكیة ى  كمعامالت ف،الشركة التابعة

ویجب قیاسھا بالقیمة كانت الشركة التابعة تحتفظ بھا منشأة استثماریة  إذا ، إال))٤٢(
تجة یتم تبویبھا وبناء علیھ فإن التدفقات النقدیة النا. الخسائر أو العادلة من خالل األرباح
تتم مع مالك المنشأة كما ھو ى تبویب المعامالت األخرى التى بنفس األسلوب المتبع ف

  ".١٧"الفقرة ى موضح ف
  المعامالت غیر النقدیة

ى ما ف أو ال تتطلب استخدام النقدیةى استبعاد معامالت االستثمار والتمویل التى ینبغ  -٤٣
مكان ى اإلفصاح عن مثل تلك المعامالت فى نبغوی. حكمھا من قائمة التدفقات النقدیة

القوائم المالیة بطریقة توفر كافة المعلومات المالئمة عن تلك األنشطة ى آخر ف
  .االستثماریة والتمویلیة

ال یوجد للعدید من أنشطة االستثمار والتمویل تأثیر مباشر على التدفقات النقدیة الجاریة   - ٤٤
وتتسق عملیة استبعاد . یكل رأس مال وأصول المنشأةعلى الرغم من أنھا تؤثر على ھ

مع الھدف من قائمة التدفقات النقدیة حیث ى المعامالت غیر النقدیة من قائمة التدفق النقد
ومن أمثلة المعامالت غیر . الفترة الجاریةى على تدفقات نقدیة فى تنطوإن ھذه البنود 

  : النقدیة ما یلي
  .عن طریق التأجیر التمویلي أو اللتزامات المتعلقة مباشرة بھااقتناء أصول سواء بتحمل ا  )أ(

  .اقتناء منشأة عن طریق إصدار أدوات حقوق ملكیة  )ب(و
  .أداة حقوق ملكیة إلى تحویل أداة دین  )ج(و
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  االلتزامات الناشئة من األنشطة التمویلیةى التغیرات ف
القوائم المالیة من تقییم ى تمكن مستخدمى یجب على المنشأة تقدیم اإلفصاحات الت   -أ٤٤

ذلك كال من التغیرات ى تنشأ من األنشطة التمویلیة، بما فى االلتزامات التى التغیرات ف
  .تغیرات غیر نقدیة أو الناشئة من تدفقات نقدیة

، عن "أ٤٤"یتفق مع متطلبات الفقرة ى الذى المد إلى یجب على المنشأة اإلفصاح،  -ب٤٤
  :تزامات والناشئة من األنشطة التمویلیةااللى التغیرات التالیة ف

  .التغیرات من التدفقات النقدیة التمویلیة  )أ(
أنشطة  أو فقد السیطرة على شركات تابعة أو التغیرات الناشئة عن الحصول  )ب(و

  .األعمال األخرى
  .أسعار الصرف األجنبيى أثر التغیرات ف  )ج(و
  .القیمة العادلةى التغیرات ف  )د(و
  .رات األخرىالتغی  )ـھ(و

تم تصنیف تدفقاتھا ى تلك االلتزامات التى االلتزامات الناشئة من األنشطة التمویلیة ھ  - ج٤٤
قائمة التدفقات النقدیة على أنھا ى سیتم تصنیف تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة ف أو النقدیة،

الفقرة ى  فذلك، فإن اإلفصاح المطلوب إلى باإلضافة. تدفقات نقدیة من األنشطة التمویلیة
 على سبیل المثال، األصول(األصول المالیة ى ینطبق كذلك على التغیرات ف" أ٤٤"

تم تصنیف التدفقات النقدیة  إذا ) الناشئة من أنشطة تمویلیةالمحتفظ بھا لتغطیة االلتزامات
سیتم تصنیف تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة على أنھا تدفقات  أو من تلك األصول المالیة،

  . من األنشطة التمویلیةنقدیة
من خالل تقدیم تحلیل للحركة بین " أ٤٤"الفقرة ى یمكن الوفاء بمتطلبات اإلفصاح ف  -د٤٤

قائمة المركز ى تنشأ من أنشطة تمویلیة فى األرصدة االفتتاحیة والختامیة لاللتزامات الت
أة باإلفصاح عندما تقوم المنش". ب٤٤"الفقرة ى ذلك التغیرات المحددة فى المالي، بما ف

القوائم المالیة من ى عن ھذا التحلیل، یجب تقدیم معلومات كافیة بحیث تمكن مستخدم
  .وقائمة التدفقات النقدیةى ھذا التحلیل مع قائمة المركز المالى ربط البنود ف

ى مع اإلفصاحات عن التغیرات ف" أ٤٤"الفقرة ى إذا قدمت المنشأة اإلفصاح المطلوب ف  - ھـ٤٤
االلتزامات ى لتزامات األخرى، یجب على المنشأة اإلفصاح عن التغیرات فاألصول واال

  .األصول وااللتزامات األخرىى الناشئة من أنشطة تمویلیة بشكل منفصل عن التغیرات ف
  حكمھا ى مكونات النقدیة وما ف

علیھا ى كما ینبغ" حكمھاى النقدیة وما ف"على المنشأة اإلفصاح عن مكونات ى ینبغ  -٤٥
قائمة التدفقات النقدیة والبنود المناظرة لھا ى تظھر فى  التسویة بین المبالغ التعرض

  .للمنشأةى قائمة المركز المالى تظھر فى الت
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أنحاء العالم ولغرض ى ممارسات إدارة النقدیة والترتیبات المصرفیة فى  للتنوع فاًنظر  - ٤٦
، یتعین على المنشأة " المالیةعرض القوائم) "١(رقم ى االلتزام بمعیار المحاسبة المصر

 .حكمھاى تحدید مكونات النقدیة وما فى تطبقھا فى أن تفصح عن السیاسة الت
ى النقدیة وما ف"السیاسة المتبعة لتحدید مكونات ى یتعین اإلفصاح عن أثر التغییر ف  - ٤٧

ات السیاسات المحاسبیة والتغییر) "٥(رقم ى وذلك طبقا لمعیار المحاسبة المصر" حكمھا
 تبویب أدوات مالیةى التغییر ف: من األمثلة على ذلك". التقدیرات المحاسبیة واألخطاءى ف

كانت المنشأة تعالج تلك األدوات المالیة قبل ھذا التبویب  إذا "حكمھاى نقدیة وما ف"إلى 
  .كجزء من محفظة استثماراتھا

   األخرىاإلفصاحات
ى حكمھا التى ذات األھمیة النسبیة للنقدیة وما فأن تفصح المنشأة عن مبلغ األرصدة ى ینبغ  - ٤٨

  .تحتفظ بھا المنشأة وغیر المتاحة لالستخدام بواسطة المجموعة مع تعلیق اإلدارة على ذلك
تحتفظ بھا منشأة غیر متاحة لالستخدام بواسطة ى حكمھا التى تكون أرصدة النقدیة وما ف  - ٤٩

ى عندما تكون أرصدة النقدیة وما ف: ومن األمثلة على ذلك. ظروف عدیدةى المجموعة ف
 أو تحتفظ بھا شركة تابعة غیر متاحة لالستخدام العام بواسطة المجموعةى حكمھا الت

دولة تطبق إجراءات ى تعمل ف ألن تلك الشركة التابعة اًالشركات التابعة األخرى نظر
  .قیود قانونیة أخرى أو رقابیة على التحویالت

القوائم المالیة من أجل تفھم المركز ى ضافیة مالئمة لمستخدمقد تكون المعلومات اإل  - ٥٠
ویشجع ھذا المعیار اإلفصاح عن تلك المعلومات مع . والسیولة المالیة للمنشأةى المال

  :تعلیق اإلدارة على ذلك، وقد یتضمن ھذا
قد تكون متاحة ألنشطة ى مبلغ تسھیالت االقتراض غیر المستخدمة والت  ) أ(

  ولتسویة االرتباطات الرأسمالیة، وتراعى المنشأة اإلشارةالتشغیل المستقبلیة
  .أیة قیود على استخدامات تلك التسھیالتإلى 

  .ملغاة  )ب(و
الطاقة التشغیلیة بصورة ى تمثل زیادات فى مبلغ التدفقات النقدیة التى إجمال  )ج(و

  .تكون مطلوبة لالحتفاظ بالطاقة التشغیلیةى منفصلة عن التدفقات النقدیة الت
مبلغ التدفقات النقدیة المتولدة من أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل لكل   ) د(و

) ٤١(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(قطاع یتم اإلفصاح عنھ 
  "). القطاعات التشغیلیة"



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٦٥

الطاقة التشغیلیة ى تمثل زیادات فى من المفید اإلفصاح المستقل عن التدفقات النقدیة الت  - ٥١
ات النقدیة المطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغیلیة حیث یتیح ذلك لمستخدم والتدفق

. صیانة طاقتھا التشغیلیةى كانت المنشأة تستثمر بشكل كاف ف إذا القوائم المالیة تحدید ما
صیانة طاقتھا التشغیلیة ى ال تقوم باالستثمار بشكل كاف فى فقد تعرض المنشأة الت

توفیر سیولة وإجراء توزیعات على ى ر نتیجة لرغبتھا فالمستقبل للخطى ربحیتھا ف
  .الفترة الحالیةى أصحاب المنشأة ف

تفھم العالقة ى یساعد اإلفصاح عن التدفقات النقدیة القطاعیة مستخدمو القوائم المالیة ف  - ٥٢
بین التدفقات النقدیة للمنشأة ككل وتلك المتعلقة باألجزاء المكونة لھا وفى التعرف على 

  . توافر التدفقات النقدیة القطاعیة والتغیر فیھامدى
  تاریخ السریان

ى  محل معیار المحاسبة المصر٢٠١٩المعدل ) ٤(رقم ى یحل معیار المحاسبة المصر  - ٥٣
على ى ، یسر"ب٤٢" إلى "أ٤٢"و " أ٤٠"، وباستثناء الفقرات ٢٠١٥المعدل ) ٤(رقم 

  .٢٠١٩ ینایر ١بعد أو ى تبدأ فى الفترات المالیة الت
 ینایر ١بعد أو ى تبدأ فى على الفترات الت" ب٤٢" إلى "أ٤٢"و " أ٤٠"الفقرات ى تسر  -أ٥٣

) ٤٢(رقم ى تم تطبیق معیار المحاسبة المصر إذا ، ویسمح بالتطبیق المبكر٢٠٢٠
  .نفس التاریخى  ف٢٠١٩المعدل 

 . یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي-ب٥٣
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  )أ(ملحق 
   لمنشأة من غیر المؤسسات المالیة النقدیةاتقائمة التدفق

  أمثلة توضیحیة

  . منھاًولكنھا ال تمثل جزء) ٤(رقم ى ترافق األمثلة التوضیحیة بھذا الملحق معیار المحاسبة المصر

رة  -١ اظرة عن الفت الغ المن ین عرض المب ط، ویتع ة فق رة الجاری الغ الفت توضح األمثلة مب

 ".عرض القوائم المالیة) "١(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصرًاالسابقة طبق

ال -٢ ز الم ة المرك دخل وقائم ة ال ن قائم ستقاة م ات الم ذهى المعلوم دیمھا بھ م تق   ت

ة الت شرح الكیفی ط ل ة فق ة فى األمثل دفقات النقدی ة الت داد قائم ھا إع ى أساس م عل ل ى ت ظ

رض أی تم ع م ی ذا فل رة، ل ر المباش ة غی رة والطریق ة المباش دخلاًالطریق ة ال ن قائم    م

اییر ى  لمتطلبات العرض واإلفصاح فًاالواجب عرضھا وفقى قائمة المركز المالأو  مع

 .المحاسبة األخرى

 : ذات عالقة بإعداد قائمة التدفقات النقدیةاًأیضى ھالمعلومات اإلضافیة التالیة  -٣

ول الت. ٥٩٠الشركة التابعة بمبلغ ى تم اقتناء كافة األسھم ف - ة لألص ى وكانت القیم العادل

 :تم التعھد بھا كما یليى نائھا وااللتزامات التتم اقت

    

  ١٠٠  مخزون

  ١٠٠  عمالء

  ٤٠  نقدیة

  ٦٥٠  أصول ثابتة

  ١٠٠  موردون تجاریون

  ٢٠٠  دیون طویلة األجل 

غ  - شأ مبل غ ٢٥٠ن شأ مبل ا ن ال، كم ھم رأس الم دار أس ن إص اف م دره ى إض   ٢٥٠ق

 .من اقتراض طویل األجل

م أیض١٧٠ھا مبلغ  سدد من٤٠٠بلغ مصروف الفوائد  - ا ت رة، كم اء الفت رة اً أثن اء الفت  أثن

 . من مصروف الفوائد عن الفترة السابقة١٠٠الحالیة سداد مبلغ 
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 .١٢٠٠ المدفوعة  األرباحبلغت توزیعات -

ضرائب ف - زام ال غ الت رة ى بل ة الفت ة ونھای ى ٤٠٠  و١٠٠٠بدای وال عل م ى الت د ت وق

غ  ت الضرائب المحتجزة  خالل ٢٠٠االعتراف بضرائب إضافیة بمبل ا بلغ رة، كم الفت

 .١٠٠ حصلةرباح الماألمن المنبع عن توزیعات 

 أصول  منھا١٢٥٠قامت المجموعة خالل الفترة باقتناء أصول ثابتة بتكلفة إجمالیة تقدر بمبلغ  - 

 .٣٥٠ تم اقتنائھا باألجل، كما بلغت المدفوعات النقدیة لشراء أصول ثابتة ٩٠٠بمبلغ 

 .٦٠ھالكھ إ ومجمع ٨٠ علما بأن تكلفتھ األصلیة قدرھا ٢٠ بمبلغ تم بیع أصل ثابت -

 .١٠٠ فوائد مستحقة بمبلغ ٢٠١٨نھایة ى یتضمن بند العمالء ف -

  ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ى قائمة الدخل للفترة المنتھیة ف

    

  ٣٠٦٥٠  المبیعات

  )٢٦٠٠٠(  تكلفة المبیعات

  ٤٦٥٠  مجمل الربح

  )٤٥٠(  اإلھالك

  )٩١٠(  والبیعیةالمصروفات اإلداریة 

  )٤٠٠(  مصروف الفوائد

  ٥٠٠  إیراد استثمار

  )٤٠(  خسارة فروق العملة األجنبیة

  ٣٣٥٠  الربح قبل الضرائبى صاف

  )٣٠٠(  ضرائب الدخل

  ٣٠٥٠  الربحى صاف

شأة  رف المن م تعت أل ةى ب رة المنتھی الل الفت ر خ شامل اآلخ دخل ال ر لل   عناص

  .٣١/١٢/٢٠١٨ى ف
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  ٢٠١٨ / ١٢/ ٣١ى فى قائمة المركز المال

      ٢٠١٧        ٢٠١٨  

                

                األصول

  ١٦٠        ٢٣٠      حكمھاى نقدیة وما ف

  ١٢٠٠        ١٩٠٠      عمالء تجاریون

  ١٩٥٠        ١٠٠٠      مخزون

  ٢٥٠٠        ٢٥٠٠      محفظة استثمارات

      ١٩١٠        ٣٧٣٠  أصول ثابتة بالتكلفة

      )١٠٦٠(        )١٤٥٠(  مجمع اإلھالك

  ٨٥٠        ٢٢٨٠      )بالصافي(تة األصول الثاب

  ٦٦٦٠        ٧٩١٠      األصولى إجمال

                االلتزامات

  ١٨٩٠        ٢٥٠      موردون تجاریون

  ١٠٠        ٢٣٠      فوائد مستحقة

  ١٠٠٠        ٤٠٠      ضرائب دخل مستحقة

  ١٠٤٠        ٢٣٠٠      دیون طویلة األجل

  ٤٠٣٠        ٣١٨٠      االلتزاماتى إجمال

                حقوق المساھمین

  ١٢٥٠        ١٥٠٠      رأس المال

  ١٣٨٠        ٣٢٣٠      أرباح محتجزة

  ٢٦٣٠        ٤٧٣٠      حقوق المساھمینى إجمال

ال وق ى إجم ات وحق االلتزام
  المساھمین

    ٦٦٦٠        ٧٩١٠  
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  )"أ(١٨"قائمة التدفقات النقدیة طبقا للطریقة المباشرة فقرة 
  ٢٠١٨  
    

        التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
      ٣٠١٥٠  ت نقدیة من العمالءمقبوضا

      )٢٧٦٠٠(  مدفوعات نقدیة للموردین والموظفین

      ٢٥٥٠  نقدیة متولدة من التشغیل
      )٢٧٠(  فوائد مدفوعة

      )٩٠٠(  ضرائب دخل مدفوعة

  ١٣٨٠      النقدیة من أنشطة التشغیلى صاف
        التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

      )٥٥٠(  )أ( إیضاح -بعد خصم النقدیة المقتناة ) س(اقتناء الشركة التابعة 
      )٣٥٠(  )"ب(إیضاح "شراء أصول ثابتة 

      ٢٠  متحصالت من بیع معدات
      ٢٠٠   محصلةفوائد

      ٢٠٠  محصلةتوزیعات أرباح 

  )٤٨٠(      أنشطة االستثمارى النقدیة المستخدمة فى صاف
        التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل 

      ٢٥٠   إصدار أسھم رأس المالمتحصالت من
      ٢٥٠  متحصالت من اقتراض طویل األجل

      )٩٠(  ى تمویلمدفوعات عن التزامات تأجیر 
      )١٢٠٠(  *توزیعات أرباح مدفوعة 

  )٧٩٠(      أنشطة التمویلى النقدیة المستخدمة فى صاف

  ١١٠      حكمھاى النقدیة وما فى الزیادة فى صاف
  ١٢٠      )"ج(إیضاح "بدایة الفترة  ىحكمھا فى النقدیة وما ف

  ٢٣٠      )"ج(إیضاح "نھایة الفترة ى حكمھا فى النقدیة وما ف

        

        ى تشغیلى  كتدفق نقداًیمكن أن تعرض أیض* 
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  )"ب(١٨"قائمة التدفقات النقدیة طبقا للطریقة غیر المباشرة فقرة 
  ٢٠١٨  
    

         التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
      ٣٣٥٠  الربح قبل الضرائبى صاف

        :یتم تسویتھ بـ 
      ٤٥٠  اإلھالك

      ٤٠  خسارة العملة األجنبیة
      )٥٠٠(  إیراد استثمار 

      ٤٠٠  مصروف الفوائد 
  ٣٧٤٠      

      )٥٠٠(  أرصدة العمالء التجاریون والمدیونیات األخرىى الزیادة ف
      ١٠٥٠  المخزونى النقص ف
      )١٧٤٠(  یینالموردین التجارى النقص ف

      ٢٥٥٠  النقدیة المتولدة من التشغیل
      )٢٧٠(  فوائد مدفوعة

      )٩٠٠(  ضرائب دخل مدفوعة
  ١٣٨٠      النقدیة من أنشطة التشغیلى صاف

        التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
      )٥٥٠(  )أ( إیضاح -بعد خصم النقدیة المقتناة ) س(اقتناء الشركة التابعة 

      )٣٥٠(  )"ب(إیضاح "ل ثابتة شراء أصو
      ٢٠  متحصالت من بیع معدات

      ٢٠٠  محصلةفوائد 
      ٢٠٠  محصلةأرباح توزیعات 

  )٤٨٠(      أنشطة االستثمارى النقدیة المستخدمة فى صاف
        التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

      ٢٥٠  متحصالت من إصدار أسھم رأس المال
      ٢٥٠  جلمتحصالت من اقتراض طویل األ

      )٩٠(  تمویليمدفوعات عن التزامات تأجیر 
      )١٢٠٠(  *أرباح مدفوعة توزیعات 

  )٧٩٠(      أنشطة التمویلى النقدیة المستخدمة فى صاف
  ١١٠      حكمھاى النقدیة وما فى الزیادة فى صاف

  ١٢٠      )"ج(إیضاح "بدایة الفترة ى حكمھا فى النقدیة وما ف
  ٢٣٠      )"ج(إیضاح "نھایة الفترة  ىحكمھا فى النقدیة وما ف

  
  ى تشغیلى  كتدفق نقداًیمكن أن تعرض أیض* 
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  )الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة(إیضاحات متممة لقائمة التدفقات النقدیة 
 الحصول على سیطرة على شركة تابعة   ) أ(

ة  شركة التابع ت ). س(قامت المجموعة أثناء الفترة بالحصول على سیطرة على ال وكان
  :ى تم التعھد بھا كما یلى القیم العادلة لألصول المقتناة وااللتزامات الت

    
  ٤٠  نقدیة

  ١٠٠  مخزون
  ١٠٠  عمالء تجاریون

  ٦٥٠  أصول ثابتة
  )١٠٠(  موردون تجاریون
  )٢٠٠(  دیون طویلة األجل

  ٥٩٠  سعر الشراء المسدد نقداى إجمال
  )٤٠(  )س( بالشركة مقتناهنقدیة : یخصم

  ٥٥٠  النقدیة المسددة للحصول على السیطرة مخصوما منھا النقدیة المقتناة

 األصول الثابتة  ) ب(
ة  ا اإلجمالی ت تكلفنھ ة بلغ ول ثابت اء أص رة باقتن اء الفت ة أثن ت المجموع ا ١٢٥٠قام  منھ

دفوعات . تمویلي تم شرائھا عن طریق عقود تأجیر ٩٠٠أصول بمبلغ  ت الم ذلك بلغ وب
  .٣٥٠ األصول شراء تلكى النقدیة ف

 حكمھا ى النقدیة وما ف  ) ج(
ا ف ة وم ون النقدی ة فى تتك دة النقدی ة واألرص ة بالخزین ن النقدی ا م وك ى حكمھ البن

دى واالستثمارات ف وق النق ا ف. أدوات س ة وم ا التى وتتضمن النقدی ى تظھر فى حكمھ
  :تظھر بقائمة المركز الماليى قائمة التدفقات النقدیة المبالغ التالیة الت

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  ٢٥    ٤٠  نقدیة بالخزینة وأرصدة نقدیة لدى البنوك

  ١٣٥    ١٩٠   قصیرة األجلاستثمارات

  ١٦٠    ٢٣٠  حكمھا كما سبق عرضھا ى نقدیة وما ف

  )٤٠(    -  أسعار الصرفى أثر التغیرات ف

  ١٢٠    ٢٣٠  حكمھا المعدلةى النقدیة وما ف
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رة ودى حكمھا فى وتتضمن النقدیة وما ف ة الفت غ نھای وك بمبل دى البن ع ل  محتفظ ١٠٠ائ
ة  ركة تابع ة ش ا بمعرف ى ى وھبھ ود عل سبب قی ضة ب شركة القاب ل لل ة للتحوی ر قابل غی

 .تحویالت العملة بدولة الشركة التابعة
 یمكن ٧٠٠ منھا مبلغ ٢٠٠٠لم تقم المجموعة باستخدام تسھیالت اقتراض یبلغ حجمھا 

  .ةتمویل التوسعات المستقبلیى استخدامھ فقط ف
 المعلومات القطاعیة  ) د(

  اإلجمالي    قطاع ب    قطاع أ  

            :تدفقات نقدیة من

  ١٣٨٠    )١٤٠(    ١٥٢٠  أنشطة التشغیل

  )٤٨٠(    ١٦٠    )٦٤٠(  أنشطة االستثمار

  )٧٩٠(    )٢٢٠(    )٥٧٠(  أنشطة التمویل

  ١١٠    )٢٠٠(    ٣١٠  

 تسویة االلتزامات الناشئة من األنشطة التمویلیة)  ھ(
 تدفقات  ٢٠١٧    التغیرات غیر النقدیة

االستحواذ على   نقدیة

  شركة تابعة

إیجارات 

  جدیدة

٢٠١٨  

قروض طویلة 

  األجل

١ ٤٩٠  -  ٢٠٠  ٢٥٠  ١ ٠٤٠  

  ٨١٠  ٩٠٠  -  )٩٠(  -  التزامات االیجار

االلتزامات ى اجمال

من األنشطة 

  التمویلیة

٢ ٣٠٠  ٩٠٠  ٢٠٠  ١٦٠  ١ ٠٤٠  

  )رةالطریقة غیر المباش(طریقة العرض البدیلة 
ستخدم ف سابق الم شكل ال دیل لل ر ى وكب ة غی اس الطریق ى أس ة عل دفقات النقدی ة الت رض قائم ع

  :رأس المال العامل كما یليى المباشرة، یمكن أحیانا عرض ربح التشغیل قبل التغیرات ف
    ٣٠٦٥٠     االستثمارإیراداإلیرادات باستثناء 

    )٢٦٩١٠(    مصروفات التشغیل باستثناء اإلھالك
    ٣٧٤٠    التشغیل قبل تغیرات رأس المال العامل ربح 
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٧٣

  )ب(ملحق 
  لمؤسسة مالیةى قائمة التدفق النقد

  . منھاًولكنھ ال یمثل جزء) ٤(رقم ى یرافق ھذا الملحق معیار المحاسبة المصر

رة -١ الغ الفت ال مب رض المث ةیع الغ  الحالی رض المب ین ع ط، ویتع ة  فق رة المقابل ن الفت ع

  ".عرض القوائم المالیة) "١(رقم ى  المحاسبة المصر لمعیارًاالسابقة طبق

 .عرض ھذا المثال باستخدام الطریقة المباشرةتم ی -٢

  ٢٠١٨  

  

        التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 

      ٢٨٤٤٧  محصلةفوائد وعموالت 

      )٢٣٤٦٣(  فوائد مدفوعة 

      ٢٣٧  متحصالت من مدیونیات سبق إعدامھا 

      )٩٩٧(  فین والموردینمدفوعات نقدیة للموظ

  ٤٢٢٤      

        :أصول التشغیلى النقص ف) الزیادة(

      )٦٥٠(  تسھیالت مالیة قصیرة األجل

      ٢٣٤  رقابیة) أو ( لمتطلبات نقدیة واًودائع محتفظ بھا طبق

      )٢٨٨(  قروض ممنوحة للعمالء

      )٣٦٠(  مستحقات بطاقات االئتمانى الزیادة فى صاف

      )١٢٠(   قصیرة األجل قابلة للتداولأوراق مالیة أخرى

        :التزامات التشغیلى ف) النقص(الزیادة 

      ٦٠٠  ودائع من العمالء

      )٢٠٠(  شھادات إیداع قابلة للتداول

      ٣٤٤٠  النقدیة من أنشطة التشغیل قبل ضرائب الدخلى صاف

      )١٠٠(  ضرائب الدخل المدفوعة

  ٣٣٤٠      النقدیة من أنشطة التشغیلى صاف
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        التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

      ٥٠  ) ع(التخلص من الشركة التابعة 

      ٢٠٠  محصلةتوزیعات أرباح 

      ٣٠٠  محصلةفوائد 

      ١٢٠٠  المتاجرةمتحصالت من مبیعات أوراق مالیة غیر مخصصة ألغراض 

       )٦٠٠(  المتاجرةشراء أوراق مالیة غیر مخصصة ألغراض 

      )٥٠٠(  بتة صول ثاأشراء 

  ٦٥٠      النقدیة من أنشطة االستثمارى صاف

  

  التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

      

      ١٠٠٠  إصدار سندات

      ٨٠٠  إصدار أسھم ممتازة عن طریق الشركة التابعة

      )٢٠٠(  سداد التزامات عن قروض طویلة األجل

      )١٠٠٠(  التزامات القروض األخرى ى النقص فى صاف

      )٤٠٠(  ات أرباح مدفوعةتوزیع

  ٢٠٠      النقدیة من أنشطة التمویلى صاف

  ٦٠٠      حكمھاى أسعار الصرف على النقدیة وما فى أثر التغیرات ف

  ٤٧٩٠      حكمھاى النقدیة وما فى الزیادة فى صاف

  ٤٠٥٠      بدایة الفترة ى حكمھا فى النقدیة وما ف

  ٨٨٤٠      نھایة الفترة ى حكمھا فى النقدیة وما ف
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٧٥

  )ج(ملحق 
 تسویة االلتزامات الناشئة من األنشطة التمویلیة

  

  . منھاًولكنھ ال یمثل جزء) ٤(رقم ى یرافق ھذا الملحق معیار المحاسبة المصر

رات  -١ ب الفق ة بموج صاحات المطلوب دیم االف ة لتق دى الطرق الممكن ال إح ذا المث یوضح ھ

 ).ھـ٤٤-أ٤٤(

ذایعرض -٢ رة ھ الغ الفت ال مب الغ ة الحالی المث ین عرض المب ط، ویتع ة  فق رة المقابل عن الفت
  ".عرض القوائم المالیة) "١(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصرًاالسابقة طبق

تدفقات   ٢٠١٧    التغیرات غیر النقدیة

االستحواذ   نقدیة

على شركة 

  تابعة

تغیرات 

أسعار 

  الصرف

تغیرات 

القیمة 

  العادلة

٢٠١٨  

  ٢١ ٠٠٠  -  -  -  )١ ٠٠٠(  ٢٢ ٠٠٠  قروض طویلة األجل

  ٩ ٧٠٠  -  ٢٠٠  -  )٥٠٠(  ١٠ ٠٠٠  قروض قصیرة األجل

  ٣ ٥٠٠  -  -  ٣٠٠  )٨٠٠(  ٤ ٠٠٠  التزامات االیجار

أصول محتفظ بھا لتغطیة 

  القروض طویلة األجل

)٥٥٠(  )٢٥(  -    ١٥٠  )٦٧٥(  

االلتزامات من ى اجمال

  األنشطة التمویلیة

٣٣ ٦٥٠  )٢٥(  ٢٠٠  ٣٠٠  )٢ ١٥٠(  ٣٥ ٣٢٥  
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  ٢٠١٩املعدل ) ٢٥(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 العرض: دوات املالية األ
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  لمحتویاتا
  

  فقــرةمن ال  

  ٢  ھدف المعیار

  ٤  نطاق المعیار

  ١١  ")٢٣أت" إلى "٣أت" الفقرات اًراجع أیض(تعریفات 

  ١٥  العرض

" ي١٤أت" إلى "١٣أت" الفقرات اًراجع أیض(االلتزامات وحقوق المساھمین 
  ")أ٢٩أت" إلى "٢٥أت"و

١٥  

  ٢٨  ")٣٥أت" إلى "٣٠أت" الفقرات اًراجع أیض(األدوات المالیة المركبة 

  ٣٣  ")٣٦أت" الفقرة اًراجع أیض(أسھم الخزینة 

  ٣٥  ")٣٧أت" الفقرة اًراجع أیض(الفوائد وتوزیعات األرباح والمكاسب والخسائر 

 إلى "أ٣٨أت" الفقرات اًراجع أیض(ى إجراءات المقاصة بین أصل والتزام مال
  ")٣٩أت"و" و٣٨أت"

٤٢  

  ٩٦  یةتاریخ السریان والقواعد االنتقال

    

    إرشادات التطبیق  )أ(ملحق 
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  ٢٠١٩المعدل ) ٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  العرض: األدوات المالیة

  ھدف المعیار 

 .ملغاة -١
حقوق  أو الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ لعرض األدوات المالیة ضمن االلتزامات - ٢

ویطبق على تبویب األدوات . لمالیةالملكیة وإجراء مقاصة بین األصول المالیة وااللتزامات ا
 ما بین أصول مالیة والتزامات مالیة وأدوات حقوق – من وجھة نظر المصدر –المالیة 

الملكیة وكذلك على تبویب ما یرتبط بھا من فوائد ذات صلة، واألرباح والخسائر والمكاسب 
 .امات المالیةیجب فیھا إجراء مقاصة بین األصول المالیة وااللتزى وكذلك الظروف الت

تعتبر مبادئ ھذا المعیار مكملة لمبادئ االعتراف باألصول وااللتزامات المالیة وقیاسھا  -٣
االفصاح عن ولمبادئ " األدوات المالیة) "٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى الواردة ف

 –األدوات المالیة ) " ٤٠(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًالمعلومات عنھا طبق
 ".تاإلفصاحا

  نطاق المعیار

 : على جمیع المنشآت تطبیق ھذا المعیار على جمیع أنواع األدوات المالیة فیما عدا -٤
المشروعات ى الشركات التابعة والشقیقة وحصص الملكیة فى االستثمارات ف) أ(

) ٤٢(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًیتم المحاسبة عنھا طبقى المشتركة والت
القوائم ) "١٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر أو "جمعةالقوائم المالیة الم"

ى االستثمارات ف) "١٨(رقم ى معیار المحاسبة المصر أو "المالیة المستقلة
) ١٧(، ومع ھذا قد تسمح معاییر المحاسبة المصریة أرقام "شركات شقیقة 

ى  لمعیار المحاسبة المصراًعلى أن یتم المحاسبة عنھا وفق) ٤٢(أو) ١٨(أو
وفى ھذه الحاالت، تطبق المنـشأة متطلبات ھذا المعیار، كما تقوم ). ٤٧(رقم 

المنشأة كذلك بتطبیق ھذا المعیار على جمیع المشتقات المرتبطة باالستثمارات 
  . المشروعات المشتركة أو الشقیقة أو الشركات التابعةى ف

بق علیھا یطى حقوق والتزامات صاحب العمل بموجب نظم مزایا العاملین، والت) ب(
 ".مزایا العاملین) "٣٨(رقم ى معیار المحاسبة المصر

  .ملغاة) ج(
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ومع ذلك ". عقود التأمین) "٣٧(رقم ى نطاق معیار المحاسبة المصرى العقود ف) د(
  :على المنشأة تطبیق ھذا المعیار على

ى كان معیار المحاسبة المصر إذا المشتقات الضمنیة داخل عقود التأمین  ) ١(
  . یتطلب المحاسبة عنھا بصورة منفصلة)٤٧(رقم 

نطاق معیار المحاسبة ى یتم فصلھا من العقود فى مكونات االستثمار الت  )٢(
إجراء ) ٣٧(رقم ى تطلب معیار المحاسبة المصر إذا ،)٣٧(رقم ى المصر

  .ھذا الفصل
إذا ى عالوة على ذلك فعلى المصدر تطبیق ھذا المعیار على عقود الضمان المال    

عند االعتراف بالعقود ) ٤٧(رقم ى لمصدر بتطبیق معیار المحاسبة المصرقام ا
 إذا )٣٧(رقم ى وقیاسھا، إال أنھ یجب علیھ تطبیق معیار المحاسبة المصر

 .منھ تطبیقھ عند االعتراف وقیاسھا)" د(٤"اختار المصدر حسب الفقرة 
 .ملغاة) ھـ(
 بمعامالت المدفوعات المبنیة على األدوات المالیة والعقود وااللتزامات المتعلقة) و(

  :وذلك باستثناء) ٣٩(رقم ى ینطبق علیھا معیار المحاسبة المصرى أسھم والت
من ھذا " ١٠" إلى "٨"تقع ضمن نطاق الفقرات من ى العقود الت )١(

 .ینطبق علیھا ھذا المعیارى المعیار والت
ھم یتم تطبیقھا على أسى من ھذا المعیار، والت" ٣٤"و" ٣٣"الفقرات  )٢(

الملغاه فیما یتعلق بنظم  أو المصدرة أو المباعة أو الخزینة المشتراة
خیارات األسھم للعاملین ونظم شراء العاملین لألسھم، وجمیع النظم 

  .األخرى للمدفوعات المبنیة على أسھم
 .ملغاة -٥
 .ملغاه -٦
 .ملغاة -٧
سویتھا یمكن تى بیع البنود غیر المالیة الت أو یطبق ھذا المعیار على عقود شراء -٨

بمبادلة األدوات المالیة كما لو كانت تلك  أو بأداة مالیة أخرى أو انقدًى بالصاف
یتم الدخول فیھا واستمرار االحتفاظ ى العقود أدوات مالیة وذلك باستثناء العقود الت

   الحتیاجات المنشأة المتوقعةاًتسلیم بنود غیر مالیة طبق أو بھا ألغراض استالم
ولكن یتم تطبیق ھذا المعیار على العقود . االستخدام أو مبیعاتال أو من المشتریات

  الخسائر أو تخصصھا المنشأة للقیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباحى الت
 ". األدوات المالیة) "٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٢.٥" للفقرة اًوفق
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بأداة  أو اًنقدى الیة بالصافبیع البنود غیر الم أو ھناك طرق متعددة لتسویة عقود شراء -٩

 :عن طریق مبادلة األدوات المالیة وتتضمن الحاالت التالیة أو مالیة أخرى

 بأداة مالیة أخرى أو اًنقدى عندما تسمح بنود العقد ألحد أطرافھ بتسویتھ بالصاف  )أ (

 .بمبادلة األدوات المالیةأو 

عن  أو بأداة مالیة أخرىأو  اًنقدى عندما تكون المقدرة على التسویة بالصاف  )ب(و

شروط العقد ولكن لدى المنشأة ى طریق مبادلة األدوات المالیة غیر صریحة ف

  بأداة مالیة أخرى أو اًنقدى تسویة عقود مثیلة بالصافى ممارسات سابقة ف

بالدخول  أو إما مع الطرف اآلخر للعقد(أو عن طریق مبادلة األدوات المالیة 

 ).نھایتھ أو ل بیع العقد قبل تنفیذهمن خال أو عقود مقاصةى ف

استالم مضمون ى عقود مثیلة فى عندما یكون للمنشأة ممارسات سابقة فعلیة ف  )ج(و

العقد وإعادة بیعھ خالل فترة زمنیة قصیرة من تاریخ االستالم بغرض تحقیق 

 . ھامش الربح أو األسعارى أرباح من التقلبات قصیرة المدى ف

 . نقدیة إلى ود غیر المالیة موضوع العقد قابلة للتحویل بسھولةعندما تكون البن  )د(و

تسلیم  أو بغرض استالم" ج" أو "ب"تنطبق علیھ الفقرة ى العقد الذى و ال یتم الدخول ف

  المبیعات أو  الحتیاجات المنشأة المتوقعة من المشتریاتاًبنود غیر مالیة طبق

  .معیارأو االستخدام وعلیھ فإنھ یقع ضمن نطاق ھذا ال

كان قد تم  إذا فیتم تقییمھا لتحدید ما" ٨"تنطبق علیھا الفقرة ى أما العقود األخرى والت

 اًطبقى استالم البند غیر المال أو الدخول فیھا واستمرار االحتفاظ بھا بغرض تسلیم

االستخدام وعلیھا یتم تحدید  أو المبیعات أو الحتیاجات المنشأة المتوقعة من المشتریات

  .كانت تقع ضمن نطاق ھذا المعیارا  إذما

بیع بنود غیر مالیة  أو تقع ضمن نطاق ھذا المعیار العقود المكتوبة لحق خیار شراء - ١٠

عن طریق مبادلة األدوات  أو بأداة مالیة أخرى أو اًنقدى یمكن تسویتھا بالصافى والت

مثل ھذه ى  فوال یكون الدخول)" د (٩" أو )"أ (٩"المالیة على النحو الوارد بالفقرة 

 الحتیاجات المنشأة المتوقعة من اًطبقى تسلیم البند غیر المال أو العقود بغرض استالم

 . االستخدام أو المبیعات أو المشتریات
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 ")٢٣أت " إلى "٣أت" الفقرات من اًراجع أیض(تعریفات 
 :ھذا المعیار بالمعنى المذكور قرین كل منھاى تستخدم المصطلحات التالیة ف -١١

أداة أو ى لمنشأة والتزام مالى نشأة أصل مال إلى عقد یؤدىى أى  ھ: المالیةاألداة
  .حقوق ملكیة لمنشأة أخرى

  :أصل یكون إماى ھو أ: األصل المالي
  نقدیة) أ (
  أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى) ب(أو
  : حق تعاقدي) ج(أو

 . آخر من منشأة أخرىى أصل مال أو الستالم نقدیة) ١ (
االلتزامات المالیة مع منشأة أخرى بموجب  أو ة األصول المالیةلمبادل) ٢(أو 

 شروط تكون على األرجح لمصلحة المنشأة 
  : أدوات حقوق الملكیة للمنشأة ذاتھا ویكونى قد تتم تسویتھ ف أو عقد سیتم) د(أو

 المنشأة ملتزمة بموجبھ باستالم -قد تكون  أو -من غیر المشتقات وتكون ) ١ (
 . أدوات حقوق الملكیة للمنشأة ذاتھاعدد متغیر من

 تسویتھا بطرق أخرى غیر مبادلة مبلغ ثابت من -قد یتم  أو -مشتقة سیتم ) ٢(أو 
آخر، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكیة ى أصل مال أو النقد

ولھذا الغرض ال تتضمن أدوات حقوق الملكیة . الخاصة بالمنشأة ذاتھا
المالیة المحملة بحق إعادة البیع والمبوبة الخاصة بالمنشأة األدوات 

ى األدوات الت أو "ب١٦"و" أ١٦" للفقرات اًكأدوات حقوق ملكیة طبق
ى صافى تفرض على المنشأة التزام بتسلیم طرف آخر حصة تناسبیة ف

 اًأصول المنشأة فقط عند التصفیة والمبوبة كأدوات حوق ملكیة طبق
  نفسھا عقود لالستالمى ھتكون ى الت أو "د١٦"و" ج١٦"للفقرات 

  .ألدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة ذاتھاى أو التسلیم المستقبل
  : التزام یكون إماى ھو أ: االلتزام المالي

  :اً تعاقدیاًالتزام) أ (
 .منشأة أخرى إلى آخرى أصل مال أو لتسلیم النقدیة) ١ (
أخرى بموجب شروط تكون االلتزامات المالیة مع منشأة  أو لمبادلة األصول) ٢(أو

  .غیر مصلحة المنشأةى على األرجح ف
  :أدوات حقوق الملكیة للمنشأة ذاتھا ویكونى  تسویتھ ف-قد تتم  أو - عقد سیتم ) ب(أو

 المنشأة ملتزمة بموجبھ بتسلیم - قد تكون  أو - من غیر المشتقات وتكون ) ١ (
 .دوات حقوق الملكیة للمنشأة ذاتھاعدد متغیر من أ
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 تسویتھا بطرق أخرى غیر مبادلة مبلغ ثابت من - قد تم  أو - مشتقة سیتم )٢(أو
آخر، مقابل أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة ى أصل مال أو النقد

الضمانات لالستحواذ  أو الخیارات أو ذاتھا، ولھذا الغرض فإن الحقوق
  على عدد محدد من أدوات ملكیة المنشأة نفسھا مقابل مبلغ محدد من

  الخیارات أو عرضت المنشأة الحقوق إذا عملة تعتبر أدوات ملكیةى أ
المشتقة  أو الضمانات على المالك الحالیین لنفس فئة أدوات الملكیة غیر

 ال تتضمن أدوات حقوق اًبالنسبة والتناسب بینھم ولھذا الغرض أیض
الملكیة الخاصة بالمنشأة األدوات المالیة المحملة بحق إعادة البیع 

 "ب١٦"و" أ١٦" للفقرات للفقرات اًلمبوبة كأدوات حقوق ملكیة طبقوا
تفرض على المنشأة التزام بتسلم طرف آخر حصة ى األدوات التأو 

أصول المنشأة فقط عند التصفیة والمبوبة كأدوات ى صافى تناسبیة ف
نفسھا ى تكون ھى الت أو "د١٦"و" ج١٦" للفقرات اًحقوق ملكیة طبق

ألدوات حقوق الملكیة الخاصة ى التسلیم المستقبل أو عقود لالستالم
  .بالمنشأة ذاتھا

على أنھا ى تستوفى تعریف االلتزام المالى وكاستثناء من ھذا، یتم تبویب األداة الت
ى أداة حقوق ملكیة إن كانت لھا جمیع الصفات وتستوفى كافة الشروط الواردة ف

  ."د١٦"، "ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"، "أ١٦"الفقرتین 
باقى أصول منشأة بعد خصم جمیع ى عقد یثبت الحق فى أى ھ: أداة حقوق الملكیة

  .التزاماتھا
سیتم دفعھ لنقل ى الذ أو سیتم الحصول علیھ لبیع أصلى السعر الذ: القیمة العادلة

راجع معیار (تاریخ القیاس ى السوق فى معاملة منظمة بین المشاركین فى التزام ف
  ).٤٥(رقم ى المحاسبة المصر

  إعادةى تعطى لحاملھا الحق فى األداة المالیة التى  ھ:األداة المحملة بحق إعادة البیع
مصدرھا  إلى اًتعاد تلقائیى الت أو آخرى أصل مالى أ أو مصدرھا مقابل نقدیة إلى بیع األداة

 .تقاعد حامل األداة أو حالة وفاةى ف أو غیر مؤكدى حالة وقوع حدث مستقبلى ف
) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر) أ(ملحق ى مصطلحات التالیة فتم تعریف ال - ١٢

االعتراف : األدوات المالیة) "٢٦(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٩"الفقرة ى وف
معاییر المحاسبة المصریة ى ھذا المعیار بنفس المعنى الوارد فى وتستخدم ف" والقیاس

 ).٤٧(و) ٢٦(رقم 
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  ى االلتزام المالأو ى المالالتكلفة المستھلكة لألصل 
  االستبعاد من الدفاتر 
  المشتقة 
 طریقة الفائدة الفعلیة  
 عقد الضمان المالي 
 الخسائر  أو بالقیمة العادلة من خالل األرباحى االلتزام المال 
 االرتباط المؤكد 
 المعاملة المتوقعة 
  فعالیة التغطیة 
  البند المغطى 
  أداة التغطیة 
  المحتفظ بھ للمتاجرة 
 بیع بالطریقة المعتادة  أو شراء 
 تكلفة المعاملة 

أكثر یكون لھ  أو اتفاق بین طرفینى على أ" تعاقدي" أو "عقد"ھذا المعیار لفظ ى یطلق ف - ١٣
 -ال یكون لھم اختیار بالمرة  أو -آثار اقتصادیة واضحة ویكون لألطراف اختیار ضئیل 

 القانون، وعلیھ فإن العقود واألدوات  بحكماًلتجنب تلك اآلثار حیث یكون ذلك االتفاق نافذ
 .  متعددة وال یتحتم أن تكون مكتوبةاًالمالیة یمكن أن تأخذ صور

  ھذا المعیار األفراد والشركات والمؤسسات والصنادیقى ف" منشأة"یقصد بلفظ  - ١٤
 .والھیئات الحكومیة

  العرض 
أت "ومن " ى١٤تأ" إلى "١٣أت "راجع كذلك الفقرات من (االلتزامات وحقوق المساھمین 

 ) "أ٢٩أت " إلى "٢٥
مكوناتھا كأصل  أو عند االعتراف األولى یتعین على مصدر األداة المالیة تبویب األداة -١٥

وتعریفات األصل ى  لجوھر االتفاق التعاقداًأداة حقوق ملكیة وفقأو ى التزام مالأو ى مال
 .وأداة حقوق الملكیةى االلتزام المالأو ى المال

كانت  إذا لتحدید ما" ١١"الفقرة ى ر األداة بتطبیق التعریفات الواردة فعندما یقوم مصد - ١٦
، فإن األداة تكون أداة حقوق ملكیة اً مالیاًاألداة المالیة أداة حقوق ملكیة ولیست التزام

 .اًمع) ب(و) أ( یتوافر الشرطان التالیان - وفقط عندما -عندما 
 : التزام تعاقديى ال تتضمن األداة أ  ) أ (

   . آخر لمنشأة أخرىى أصل مال أو لدفع النقدیة) ١( 
  االلتزامات المالیة مع منشأة أخرى بموجب شروط أو لمبادلة األصول) ٢(أو

 .غیر مصلحة المصدرى قد تكون ف
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أدوات حقوق الملكیة الخاصة ى  تسویة األداة ف-قد یتم  أو -إذا كان سیتم   ) ب(و
 :بالمصدر ذاتھ، فتكون األداة

 على المصدر لتسلیم عدد اً تعاقدیاًة مالیة غیر مشتقة ال تتضمن التزامأدا) ١ (
 .متغیر من أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمصدر ذاتھ

یقوم بمبادلة مبلغ ثابت من ى مشتقة سیتم تسویتھا فقط بواسطة المصدر، الذ) ٢(أو
آخر بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكیة الخاصة ى أصل مال أو النقد
الضمانات  أو الخیارات أو صدر ذاتھ، ولھذا الغرض فإن الحقوقبالم

لالستحواذ على عدد محدد من أدوات حقوق ملكیة المنشأة نفسھا مقابل مبلغ 
 أو عرضت المنشأة الحقوق إذا عملة تعتبر أدوات حقوق ملكیةى محدد من أ
كیة الضمانات على المالك الحالیین لنفس فئة أدوات حقوق المل أو الخیارات

 ال تتضمن أدوات اًغیر المشتقة بالنسبة والتناسب بینھم ولھذا الغرض أیض
لھا كل السمات وتستوفى ى حقوق الملكیة الخاصة بالمصدر ذاتھ األدوات الت

 "د١٦"و" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"و" أ١٦"الفقرتین ى الشروط الواردة ف
ألدوات ى  المستقبلالتسلیم أو  لالستالماًحد ذاتھا عقودى تكون فى التأو 

  . حقوق الملكیة الخاصة بالمصدر ذاتھ
عالیھ أداة ) ب(و) أ(ى ال ینطبق علیھ الشروط الواردة فى التزام تعاقدى وال یعتبر أ

یمكن أن  أو -ذلك االلتزام الناشئ عن أداة مالیة مشتقة ستؤدى ى حقوق ملكیة بما ف
 حقوق الملكیة الخاصة بالمصدر ألدواتى التسلیم المستقبل أو االستالم إلى -تؤدى 

على ى تستوفى تعریف االلتزام المالى وكإستثناء من ھذا یتم تبویب األداة الت. ذاتھ
ى كانت لھا جمیع الصفات وتستوفى الشروط الواردة ف إذا أنھا أداة حقوق ملكیة

  ". د١٦"و" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"و" أ١٦"الفقرتین 
  بیع األدوات المحملة بحق إعادة ال

) Puttable financial instruments( تتضمن األدوات المالیة المحملة بحق إعادة البیع -أ١٦
ى أصل مال أو استھالك األداة مقابل نقدیة أو على المصدر إلعادة شراءى التزام تعاقد

ى فإن األداة التى  من تعریف االلتزام المالوكاستثناء. حالة ممارسة الحقى آخر ف
  :توافرت فیھا كل السمات التالیة إذا ا االلتزام تبوب كأداة حقوق ملكیةتتضمن مثل ھذ

حالة ى أصول المنشأة فى صافى حصة تناسبیة فى أنھا تعطى لحاملھا الحق ف  ) أ(
تتبقى بعد خصم كل ى أصول المنشأة تلك األصول التى ویعنى صاف. تصفیتھا

 :اآلتىالمطالبات األخرى على ھذه األصول وتحسب الحصة التناسبیة ك
 .وحدات بمبالغ متساویة إلى أصول المنشأة عند التصفیةى تقسیم صاف )١(
 .تخص حامل األداة المالیةى عدد الوحدات التى ضرب ھذا المبلغ ف) ٢(و
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تكمل النوعیات األخرى من األدوات ولكى ى ضمن نوعیة من األدوات التى األداة ھ  ) ب(
 :تكون األداة ضمن ھذه النوعیة فیجب أن تتصف باآلتى

 .لیس لھا أولویة على المطالبات األخرى على أصول المنشأة عند التصفیة )١(
ى أداة أخرى قبل وجودھا ضمن نوعیة األدوات الت إلى تحویلھا إلى ال تحتاج) ٢(و

  .تكمل النوعیات األخرى من األدوات
تكمل ى ضمن نوعیة األدوات التى ھى  كافة األدوات المالیة والتاًأن تتشابھ تمام) ج(

على سبیل المثال أن تكون كلھا محملة بحق إعادة البیع وأن تكون . عیات األخرىالنو
ى االستھالك ھ أو طریقة أخرى أستخدمت لحساب سعر إعادة الشراءى أ أو المعادلة

  .نفسھا لكل األدوات الموجودة ضمن ھذه النوعیة
أصل  أو مقابل نقدیةاستھالك األداة  أو إلعادة الشراءى وبخالف التزام المصدر التعاقد) د(

منشأة  إلى آخرى أصل مال أو لتقدیم نقدیةى التزام تعاقدى مالي، ال تتضمن األداة أ
ى التزامات مالیة مع منشأة أخرى بشروط لیست ف أو استبدال أصول مالیة أو أخرى

أدوات حقوق ملكیة ى ربما یتم تسویتھ ف أو صالح المنشأة كما أنھا لیست عقد سیتم
  .من تعریف االلتزام المالي) ب(الفقرة الفرعیة ى ھا كما ھو موضح فالمنشأة نفس

 یعتمد مجموع التدفقات النقدیة المتوقعة لألداة طوال عمرھا بشكل كبیر على الربح) ھـ(
القیمة العادلة ى التغیر ف أو األصول المعترف بھاى صافى التغیر ف أو الخسارةأو 

ف بھا الخاصة بالمنشأة طوال عمر األداة األصول المعترف بھا وغیر المعترى لصاف
  ).آثار لألداةى باستبعاد أ(

كل السمات المذكورة عالیھ ولكى تبوب أداة على أنھا أداة حقوق ملكیة  إلى  باإلضافة-ب١٦
  :عقد آخر أو یجب أن ال یكون لدى المصدر أیة أداة مالیة

ى التغیر ف أو الخسائرو  أ على األرباحاًتدفقات نقدیة تتوقف أساسى إجمال إلى یؤدى  ) أ(
أصول المنشأة ى القیمة العادلة لصافى التغیر ف أو األصول المعترف بھاى صاف

 ).العقد أو مع استبعاد تأثیر ھذه األداة(غیر المعترف بھا  أو المعترف بھا
حامل األداة المحملة بحق  إلى تقیید العائد المتبقى أو تحدیدى فى لھ تأثیر جوھر) ب( و

  .یعإعادة الب
الحسبان العقود غیر المالیة مع ى ولغرض تطبیق ھذا الشرط، على المنشأة أال تأخذ ف

تحتوى على شروط تعاقدیة تشبھ الشروط ى والت" أ١٦"فقرة ى حامل أداة كالواردة ف
وإذا لم تستطع . التعاقدیة لعقد مماثل قد یتم بین حامل األداة غیر المالیة والمنشأة المصدره

تحمل ى كان ھذا الشرط سیتم أستیفاؤه فعلیھا أال تبوب ھذه األداة الت إذا  ماالمنشأة تحدید
  .حق إعادة البیع كأداة حقوق ملكیة
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تفرض على المنشأة التزام بتسلیم طرف آخر حصة ى عناصر من األدوات الت أو األدوات
  أصول المنشأة فقط عند التصفیة ى صافى تناسبیة ف

منشأة  إلى بأن تسلم المنشأة المصدرةى یة على التزام تعاقد تحتوى بعض األدوات المال- ج١٦
وینشأ االلتزام بسبب . أصول األولى فقط عند التصفیةى صافى أخرى حصة تناسبیة ف

 )مثل شركة محدودة المدة(أن التصفیة إما مؤكدة الحدوث وھى خارج سیطرة المنشأة 
وكإستثناء من تعریف . األداةأنھا غیر مؤكدة الحدوث إال أنھا تتم بأختیار حامل أو 

 إذا .تتضمن مثل ھذا االلتزام تبوب كأدة حقوق ملكیةى فإن األداة التى االلتزام المال
  :توفرت فیھا كل السمات التالیة

حالة ى أصول المنشأة فى صافى حصة تناسبیة فى أنھا تعطى لحاملھا الحق ف  ) أ(
بقى بعد خصم كل تتى أصول المنشأة تلك األصول التى ویعنى صاف. تصفیتھا

 :المطالبات األخرى على ھذه األصول وتحسب الحصة التناسبیة كاآلتى
  .وحدات بمبالغ متساویة إلى أصول المنشأة عند التصفیةى تقسیم صاف )١(

  .تخص حامل األداة المالیةى عدد الوحدات التى ضرب ھذا المبلغ ف) ٢( و
. ألخرى من األدواتتكمل النوعیات اى ضمن نوعیة من األدوات التى األداة ھ  ) ب(

 :ولكى تكون األداة ضمن ھذه النوعیة فیجب أن تتصف باآلتى
 .لیس لھا اولویة على المطالبات األخرى على أصول المنشأة عند التصفیة )١(
ى أداة أخرى قبل وجودھا ضمن نوعیة األدوات الت إلى تحویلھا إلى ال تحتاج) ٢( و

  .تكمل النوعیات األخرى من األدوات
تكمل النوعیات ى ضمن نوعیة األدوات التى ھى ة األدوات المالیة والتأن كاف) ج(

بنفس الشكل على المنشأة المصدرة لتسلیم حصة ى األخرى تتضمن التزام تعاقد
  .أصولھا عند التصفیةى صافى تناسبیة ف

كل السمات المذكورة عالیھ فلكى تبوب أداة على أنھا أداة حقوق ملكیة  إلى  باإلضافة-د١٦
  :عقد أو أال یكون لدى المصدر أداة مالیةیجب 

ى التغیر ف أو الخسائر أو  على األرباحاًتدفقات نقدیة تتوقف أساسى إجمال إلى یؤدى  ) أ(
أصول المنشأة ى القیمة العادلة لصافى التغیر ف أو األصول المعترف بھاى صاف

 ).العقد أو مع استبعاد تأثیر ھذه األداة(غیر المعترف بھا  أو المعترف بھا
  .األدواتى حامل إلى تقیید العائد المتبقى أو تحدیدى فى لھ تأثیر جوھر) ب( و

الحسبان العقود غیر المالیة مع حامل ى ولغرض تطبیق ھذا الشرط، على المنشأة أال تأخذ ف
تحتوى على شروط تعاقدیة تشبھ الشروط التعاقدیة لعقد ى ج والت١٦فقرة ى أداة كالواردة ف

وإذا لم تستطع المنشأة تحدید .  حامل األداة غیر المالیة والمنشأة المصدرةمماثل قد یتم بین
 .كان ھذا الشرط سیتم أستیفاؤه فعلیھا أال تبوب ھذه األداة كأداة حقوق ملكیة إذا ما
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تفرض على المنشأة التزام ى إعادة تبویب األدوات المحملة بحق إعادة البیع واألدوات الت
  أصول المنشأة فقط عند التصفیة ى صافى بیة ف تناسةبتسلیم طرف آخر حص

  "ب١٦"، "أ١٦" للفقرتین اً على المنشأة أن تبوب أداة مالیة كأدة حقوق ملكیة طبق-ھـ١٦
من تاریخ تمتع األداة بالسمات وأستیفائھا للشروط الواردة " د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتین 

یة من تاریخ توقف األداة عن وعلى المنشأة إعادة تبویب األداة المال. ھذه الفقراتى ف
 ھذه الفقرات فعلى سبیل المثالى استیفائھا كل الشروط الواردة ف أو التمتع بكل السمات

أدوات ى أستھلكت المنشأة كل أدواتھا المالیة غیر المحملة بحق إعادة البیع وتبقت أإذا 
الفقرتین ى محملة بحق إعادة البیع ولھا كل السمات ومستوفاه لكل الشروط الواردة ف

فعلى المنشأة أن تعید تبویب األدوات المحملة بحق إعادة البیع كأدوات " ب١٦"و" أ١٦"
  .حقوق ملكیة من تاریخ أستھالكھا لألدوات غیر المحملة بحق إعادة البیع

  : كاآلتىاًعلى المنشأة أن تعالج ذلك محاسبی" ھـ١٦" للفقرة اً عند إعادة تبویب أداة طبق-و١٦
من تاریخ توقف األداة عن التمتع ى یب أداة حقوق الملكیة كالتزام مالأن تعید تبو  ) أ(

 أو "ب١٦"، "أ١٦"الفقرتین ى استیفائھا لكل الشروط الواردة ف أو بكل السمات
تاریخ ى بالقیمة العادلة لألداة فى ویقاس االلتزام المال" د١٦"و" ج١٦"الفقرتین 

 الملكیة بأى فرق بین الرصید حقوقى وعلى المنشأة األعتراف ف. إعادة التبویب
 .تاریخ إعادة التبویبى فى الدفترى ألداة حقوق الملكیة والقیمة العادلة لاللتزام المال

كحقوق ملكیة من تاریخ تمتع األداة بكل السمات ى أن تعید تبویب االلتزام المال  ) ب(
" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"، "أ١٦"الفقرتین ى وإستیفائھا لكل الشروط الواردة ف

تاریخ ى فى وتقاس أداة حقوق الملكیة بقیمة الرصید الدفترى لاللتزام المال" د١٦"و
 .إعادة التبویب

 " أ١٦"آخر الفقرة ى أصل مال أو بتسلیم نقدیةى عدم وجود التزام تعاقد
فإن " د١٦"و" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"و" أ١٦"الفقرتین ى باستثناء الحاالت الواردة ف - ١٧

وأداة حقوق الملكیة ھو أنھ بالنسبة لاللتزام ى ییز بین االلتزام المالمن أھم مالمح التم
أصل  أو بتسلیم النقدیة) المصدر(ألحد أطراف األداة المالیة ى یوجد التزام تعاقدى المال
االلتزامات المالیة  أو باستبدال األصول المالیة أو )حامل األداة(آخر للطرف األخر ى مال

وبالرغم من أنھ قد یحق لحامل أداة . مصلحة المصدرى تكون فمع الحامل بشروط قد ال 
توزیعات ملكیة  أو حقوق الملكیة الحصول على حصة نسبیة من أیة توزیعات أرباح

للوفاء بتلك التوزیعات حیث ال یمكن ى أخرى فإنھ لیس على المصدر التزام تعاقد
 .آخر لطرف آخرى أصل مال أو مطالبتھ بتسلیم النقدیة
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ى تبویبھا فى وھر األداة المالیة، ولیس شكلھا القانونى، ھو العامل المتحكم فیعتبر ج - ١٨
 ما یكون الجوھر والشكل القانونى متوافقین ولكن ھذا اًالمنشأة وغالبى قائمة المركز المال

تأخذ الشكل القانونى لحقوق ى  فھناك بعض األدوات المالیة التاًلیس ھو الحال دائم
تجمع ى جوھرھا وھناك بعض األدوات األخرى التى  التزامات فالملكیة إال أنھا تكون

الخواص المرتبطة بأدوات حقوق الملكیة والخواص المرتبطة بااللتزامات المالیة، على 
 : سبیل المثال

 تلزم المصدر باستردادھا مقابل مبلغ محددى  األسھم الممتازة التاً مالیاًتعتبر التزام  )أ (
تعطى حاملھا الحق  أو قابل للتحدید، أو محددى تقبلتاریخ مسى قابل للتحدید فأو 

  بعد تاریخ معین وبقیمة محددةأو ى أن یطلب من المصدر استرداد األداة فى ف
 . أو قابلة للتحدید

 "ب١٦"و" أ١٦" للفقرتین اًتبوب كأدوات حقوق ملكیة طبقى باستثناء ھذه األدوات الت )ب (
تعطى لحاملھا حق ى  األداة المالیة التاًلی مااًتعتبر التزام" د١٦"و" ج١٦"الفقرتین أو 

أداة محملة بحق إعادة البیع (آخر ى أصل مالى أ أو خیار ردھا للمصدر مقابل نقدیة
(Puttable instrument).أو ویكون الحال بالمثل حتى عندما یتم تحدید مبلغ النقدیة 

 أو فاعبند آخر لھ احتمال االرت أو األصول المالیة األخرى على أساس مؤشر
 للفقرتین ًاتبوب كأدوات حقوق ملكیة طبقى باستثناء ھذه األدوات الت. االنخفاض

ى فأن وجود الخیار لحامل األداة ف" د١٦"و" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"، "أ١٦"
حد ذاتھ أن ى أصل آخر یعنى فى أ أو عرضھا مرة أخرى على مصدرھا مقابل نقدیة

على سبیل المثال، قد . لیھا تعریف االلتزام المالياألداة القابلة للعرض للبیع ینطبق ع
) unit trust(تعطى صنادیق االستثمار غیر محددة االستحقاق ووحدات الوقف 

ألعضائھا  أو حصصھاى والمساھمات وبعض المنشآت التعاونیة قد تعطى لحامل
وقت مقابل نقدیة مساویة ألنصبتھم ى أى استرداد حصص ملكیتھم، فى الحق ف

الوثائق ى ینتج عنھا تبویب حصص حاملى قیمة أصول المصدر والتى ة فالنسبی
تبوب كأدوات حقوق ملكیة ى واألعضاء كالتزامات مالیة باستثناء ھذه األدوات الت

وبالرغم من ذلك فإن ". د١٦"و" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"و" أ١٦" للفقرتین اًطبق
قیمة األصول ى صاف" مثل ال یمنع استخدام أوصاف أخرىى التبویب كالتزام مال

ى قیمة األصول المستحقة لحاملى صافى التغیر ف" أو "الحصصى المستحقة لحامل
لیس لھا حقوق ملكیة ى صلب القوائم المالیة للمنشأة التى ف" Unit Holdersالحصص 

وال یمنع كذلك من ) مثل بعض صنادیق االستثمار ووحدات الوقف(مساھم فیھا 
 مثل اًحصص األعضاء تتضمن بنودى یة لتوضیح أن إجمالاستخدام ایضاحات إضاف

ینطبق علیھا تعریف حقوق الملكیة، واألدوات القابلة للعرض للبیع ى االحتیاطیات الت
 . ال ینطبق علیھا ھذا التعریفى الت
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  "ب١٦"و" أ١٦" للفقرتین اًتبوب كأدوات حقوق ملكیة طبقى باستثناء ھذه األدوات الت - ١٩
كانت المنشأة ال تمتلك الحق غیر المشروط لتجنب دفع  إذا ".د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتین 

األصول المالیة األخرى لتسویة التزام تعاقدي، فإن ذلك االلتزام ینطبق علیھ  أو النقدیة
 :تعریف االلتزام المالي، على سبیل المثال

مثل صعوبة الحصول ى وجود حظر على مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزام تعاقد  )أ (
الحصول على الموافقة على السداد من ھیئة  إلى الحاجة أو ى العملة األجنبیةعل

 . لحامل األداةى للمنشأة وال الحق التعاقدى رقابیة، ھذا الحظر ال یلغى االلتزام التعاقد
االسترداد ى مشروط بالنسبة للطرف اآلخر عند ممارسة حقھ فى وجود التزام تعاقد  )ب (

ن المنشأة ال تمتلك الحق غیر المشروط لتجنب تسلیم  حیث إاً مالیاًیعتبر التزام
 . آخرى أصل مال أو النقدیة

أصل  أو بسداد النقدیةى نشوء التزام تعاقد إلى ًال تؤدى صراحةى یمكن لألداة المالیة الت - ٢٠
نشوء التزام، وذلك من خالل شروطھا  إلى آخر أن تؤدى بطریقة غیر مباشرةى مال

 :وأحكامھا، على سبیل المثال
 وفقط عندما -یجب تسویتھ عندما ى  غیر مالاًیمكن أن تتضمن األداة المالیة التزام  )أ (

إعادة األداة، وإذا كان یمكن للمنشأة أن ى ف أو القیام بالتوزیعاتى  تخفق المنشأة ف-
ى آخر فقط عن طریق تسویة االلتزام غیر المالى أصل مال أو تتجنب تحویل النقدیة
 .اً مالیاًیة التزامفتعتبر تلك األداة المال

 :منى كانت تشترط عند التسویة أن تقوم المنشأة بتسلیم أ إذا اًتعتبر األداة المالیة التزام  )ب (
 .آخرى أصل مال أو نقدیة) ١ (
  أسھم المنشأة نفسھا بحیث تتعدى قیمتھا بصورة جوھریة قیمة النقدیة) ٢(أو

  . اآلخرى أو األصل المال
آخر ى أصل مال أو الصریح لتسلیم نقدیةى ى المنشأة االلتزام التعاقدوبالرغم من أنھ قد ال یكون عل

فإن بدیل السداد عن طریق األسھم یفترض التسویة النقدیة، وفى كل األحوال فإن حامل األداة 
  ").٢١"راجع الفقرة . ( استالم مبلغ یساوى على األقل خیار التسویة النقدیةاًیضمن جوھری

 "  ب١٦"وق الملكیة الخاصة بالمنشأة الفقرة التسویة عن طریق أدوات حق
استالم أدوات  أو تسلیم إلى ال یعتبر العقد أداة حقوق ملكیة فقط لمجرد أنھ قد یؤدى - ٢١

  لتسلیمى التزام تعاقد أو حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة، فیمكن أن یكون للمنشأة حق
حیث تكون القیمة العادلة أدوات حقوق ملكیة أخرى متباینة ب أو أو استالم عدد من أسھم

االلتزام  أو استالمھا مساویة لمبلغ الحق أو ألدوات حقوق الملكیة المزمع تسلیمھا
  اًمتغیرة كلی أو ذو قیمة ثابتةى االلتزام التعاقد أو ویمكن أن یكون ذلك الحقى التعاقد

لكیة عوامل معینة غیر السعر السوقى ألدوات حقوق المى  للتغیرات فاً وفقاًأو جزئی
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عقد ) أ(ومن أمثلة ذلك ) سعر أداة مالیة أو سعر سلعة معینة أو مثل سعر الفائدة(للمنشأة 
) ب( و١٠٠القیمة لقیمة نقدیة معینة مثل ى لتسلیم أدوات حقوق ملكیة المنشأة مساویة ف

القیمة لقیمة وزن معین من الذھب ى عقد لتسلیم أدوات حقوق ملكیة المنشأة مساویة ف
 على المنشأة حتى لو كان یجب على اً مالیاًویعتبر ھذا العقد التزام). ًال مث أوقیة١٠٠(

بمقدورھا تسلیم أدوات حقوق ملكیتھا، وال تعتبر أداة حقوق ملكیة، حیث إن  أو المنشأة
 من أدوات حقوق ملكیتھا كوسیلة لتسویة العقد، وبناء على اً متغیراًالمنشأة تستخدم عدد

 .أصول الشركة بعد خصم جمیع التزامات العقدى  قیمة متبقیة فالعقدى ذلك فال یكون ف
یعتبر أداة حقوق ملكیة كل عقد تقوم المنشأة بتسویتھ " أ٢٢"الفقرة ى باستثناء ما جاء ف - ٢٢

 ثابتى عدد محدد من أدوات حقوق ملكیتھا مقابل مبلغ نقد) أو استالم(عن طریق تسلیم 
یعطى الطرف ى یار األسھم الصادر الذآخر، على سبیل المثال، فإن خى أصل مالأو 

مقابل مبلغ محدد ثابت  أو اآلخر حق شراء عدد محدد من أسھم المنشأة مقابل سعر محدد
من سند، یعتبر أداة حقوق ملكیة، وال یمنع العقد من كونھ أداة حقوق ملكیة تلك التغیرات 

  السوق والتيى دة فأسعار الفائى تنتج عن التغیرات فى القیمة العادلة للعقد والتى ف
  استالمھا أو سیتم دفعھاى األصول المالیة األخرى الت أو ال تؤثر بدورھا على النقدیة

سیتم تسلیمھا واستالمھا عند تسویة العقد، ى أو على عدد أدوات حقوق الملكیة الت
مثل العالوة المحصلة نظیر (حقوق الملكیة أیة مبالغ یتم استالمھا  إلى وتضاف مباشرة

، كما یخصم من حقوق الملكیة أیة مبالغ )ضمانة على أسھم المنشأة أو  مكتوبخیار
ى وال یتم االعتراف بالتغیرات ف) مثل العالوة المدفوعة نظیر خیار تم شراؤه(مدفوعة 

 . القوائم المالیةى القیمة العادلة ألداة حقوق الملكیة ف
أدوات ى لم بمعرفة المنشأة لتسویة عقد ھستس أو كانت أدوات حقوق ملكیة المنشأة ستستلم إذا - أ٢٢

ى مالیة محملة بحق إعادة البیع وتتمتع بكافة السمات وتستوفى كافة الشروط الواردة ف
تفرض على المنشأة التزام بتسلیم طرف آخر ى األدوات الت أو "ب١٦"و" أ١٦"الفقرتین 

السمات وتستوفى أصول المنشأة فقط عند التصفیة وتتمتع بكافة ى صافى حصة تناسبیة ف
ى التزام مالأو ى ، یعتبر العقد أصل مال"د١٦"و" ج١٦"الفقرتین ى كافة الشروط الواردة ف

  سیتم تسویتھ بمعرفة المنشأة عن طریق استالمى ویتضمن ذلك العقد الذ. حسب األحوال
 .آخرى أصل مال أو أو تسلیم عدد محدد من ھذه األدوات مقابل مبلغ محدد من النقدیة

، "د١٦"و" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"و" أ١٦"الفقرتین ى ناء الحاالت الواردة فباستث - ٢٣
أصل  أو  على المنشأة بشراء حقوق ملكیتھا مقابل نقدیةاًیتضمن التزامى یؤدى العقد الذ

حالة القیمة الحالیة ى كما ف(بالقیمة الحالیة لمبلغ التسدید، ى نشوء التزام مال إلى آخرى مال
ویكون ھذا ھو ). مبلغ تسدید آخرى أ أو سعر تنفیذ الخیار أو اء اآلجل،لسعر إعادة الشر

كان العقد نفسھ أداة حقوق ملكیة، ومن أحد أمثلة ذلك التزام المنشأة  إذا الحال حتى
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 اًویتم االعتراف بااللتزام أولی. بموجب عقد آجل لشراء أدوات حقوق ملكیتھا مقابل نقدیة
 لذلك، یتم قیاس اًالحق. د ویتم إعادة تبویبھ من حقوق الملكیةبالقیمة الحالیة لمبلغ التسدی

وإذا انقضى العقد بدون التسلیم ). ٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًوفقى االلتزام المال
حقوق الملكیة، ویؤدى التزام إلى ى لاللتزام المالى فیتم إعادة تبویب الرصید الدفتر

بالقیمة الحالیة لمبلغ ى نشوء التزام مال إلى  ملكیتھالشراء أدوات حقوقى المنشأة التعاقد
 بقیام الطرف المقابل بممارسة حق اًالتسدید حتى لو كان االلتزام بالشراء مشروط

یعطى الطرف المقابل حق بیع أدوات حقوق ى خیار البیع المكتوب الذ: مثال(االسترداد 
 ). ملكیة المنشأة لھا مقابل سعر ثابت

استالم  أو  كل عقد ستقوم المنشأة بتسویتھ عن طریق تسلیماً مالیاًالتزام أو ًالیعتبر أص - ٢٤
أداة مالیة أخرى، ومن  أو متغیرى عدد محدد من أدوات حقوق ملكیتھا مقابل مبلغ نقد

 من أدوات حقوق ملكیتھا مقابل مبلغ ١٠٠أمثلة ذلك عقد تقوم المنشأة بموجبھ بتسلیم 
 . أوقیة من الذھب١٠٠مة  لقیاًیتم حسابھ لیكون مساویى نقد

 مخصصات التسویة الطارئة
تسویتھا  أو آخرى أصل مال أو یمكن أن تتطلب األداة المالیة قیام المنشأة بتسلیم نقدیة - ٢٥

 أحداث مستقبلیة غیر -عدم حدوث  أو -حالة حدوث ى  وذلك فاً مالیاًبحیث تكون التزام
تكون خارج نطاق تحكم ى والت) ةنتائج ظروف غیر مؤكد إلى اًأو استناد(مؤكدة الحدوث 

 أو مؤشر بورصة األوراق المالیةى كل من مصدر وحامل األداة وذلك مثل التغیر ف
اإلیرادات المستقبلیة  أو المتطلبات الضریبیة أو سعر الفائدة أو مؤشر أسعار المستھلكین

ثل تلك وال یكون لمصدر م. رأس المال إلى نسبة المدیونیة أو أرباحھى صاف أو للمصدر
أو تسویة األداة بطریقة (آخر ى أصل مال أو األداة الحق المطلق لتجنب تسلیم النقدیة

 : على المصدر إال إذااً مالیاًوعلیھ فتعتبر األداة التزام) اً مالیاًتجعلھا التزام
یمكن أن یتطلب ى  ذلك الجزء من مخصص التسویة الطارئة الذاًلم یكن حقیقی  )أ (

أو فیما عدا ذلك بطریقة تجعل األداة (آخر ى اسطة أصل مالبو أو تسویة نقدیة
 ).اً مالیاًالتزام

ى بواسطة أصل مال أو اًكان من الممكن أن یلتزم المصدر بتسویة االلتزام نقد  )ب( أو
حالة تصفیة ى فقط ف) اً مالیاًأو فیما عدا ذلك بطریقة تجعل األداة التزام(آخر 

  .المصدر
" أ١٦"الفقرتین ى فة السمات واستیفائھا لكافة الشروط الواردة فتتمتع األداة بكا) ج( أو

 ".ب١٦"و
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 خیارات التسویة 
مثال أن یكون (كیفیة تسویتھا ى عندما تعطى أداة مالیة مشتقة أحد األطراف الخیار ف -٢٦

ً أو من حق المصدر عن طریق استبدال  أو احامل األداة اختیار كیفیة تسویتھا نقد
كانت جمیع خیارات  إذا  إالاً مالیاًالتزام أو اً مالیًالتبر األداة أصفتع) األسھم بالنقدیة
 . أن تكون أداة حقوق ملكیة إلى التسویة ستؤدى

 حقوق خیار اً مالیاًتعتبر التزامى من أمثلة األداة المالیة المشتقة ذات خیارات التسویة والت - ٢٧
عن طریق مبادلة أسھم  أو اًیمكن للمصدر بموجبھا اختیار التسویة، إما نقدى األسھم الت

شراء بند  أو وبالمثل، تقع ضمن نطاق ھذا المعیار بعض عقود بیع. المصدر بالنقدیة

مقابل أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة حیث یمكن تسویتھا إما عن ى غیر مال
" ٨"راجع الفقرات من (بواسطة أداة مالیة أخرى  أو اًنقدأو ى طریق تسلیم بند غیر مال

 . التزامات مالیة ولیست أدوات حقوق ملكیة أو ًالوتعتبر تلك العقود أصو"). ١٠"إلى

  األدوات المالیة المركبة 
 ")٣٥أت" إلى "٣٠أت"راجع كذلك الفقرات من (

 إذا سیقوم مصدر األداة المالیة من غیر المشتقات تقییم شروط األداة المالیة لتحدید ما -٢٨
ویتم تبویب تلك المكونات بصورة . اً ملكیة معكانت تتضمن مكونات التزام وحقوق

 ".١٥" للفقرة رقم اًأدوات حقوق ملكیة وفق أو التزامات مالیة أو منفصلة كأصول مالیة
نشوء  إلى تؤدى) أ(ى تقوم المنشأة باالعتراف بصورة منفصلة بمكونات األداة المالیة الت - ٢٩

أداة حقوق ملكیة  إلى  تحویلھاتمنح لحامل األداة خیار) ب(على المنشأة وى التزام مال
یمكن أن یقوم حاملھا ى األدوات المماثلة الت أو على سبیل المثال فإن السندات. للمنشأة

عدد ثابت من األسھم العادیة للمنشأة تعتبر أدوات مالیة مركبة، ومن وجھة  إلى بتحویلھا

ى اتفاق تعاقد(ى م مالنظر المنشأة فإن مثل تلك األداة تمثل مكونین أساسیین، األول التزا
خیار للشراء یمنح حامل (والثانى أداة حقوق ملكیة ) آخرى أصل مال أو لتسلیم النقدیة

) عدد ثابت من األسھم العادیة للمنشأة خالل فترة زمنیة محددة إلى األداة حق تحویلھا

ام  إلصدار أداة دین بھا أحكًالویعتبر األثر االقتصادى إلصدار مثل تلك األداة مماث
إصدار أداة دین لضمانات شراء أسھم  أو للسداد المبكر وضمانات لشراء أسھم عادیة

كل األحوال تقوم المنشأة بعرض مكونات االلتزامات ى عادیة یمكن فصلھا، وعلیھ فإنھ ف

 .قائمة مركزھا الماليى وحقوق الملكیة بصورة منفصلة ف
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كیة الخاصة باألداة القابلة للتحویل ال یتم مراجعة تبویب مكونات االلتزامات وحقوق المل - ٣٠
بدا ان ممارسة حق التحویل  إذا احتمال ممارسة حق التحویل حتىى كنتیجة للتغیر ف

أن یفعلوا ما ى األداة حیث إنھم لیس من الضرورى  لبعض حاملاًستكون مجزیة اقتصادی
قد ى ل والت بالمیزات الضریبیة الناتجة عن التحویًالنتوقعھ منھم ألسباب قد تتعلق مث

ذلك فإن احتمال التحویل قد یختلف من  إلى األسھم، باإلضافةى تتباین بین مختلف حامل
 حتى اً قائماًلسداد مدفوعات مستقبلیة دائمى آخر ویبقى التزام المنشأة التعاقد إلى وقت

 . أیة معاملة أخرى أو استحقاق األداة أو نفاذه عن طریق التحویل
قیاس األصول المالیة وااللتزامات المالیة أما ) ٤٧(رقم ى المصریتناول معیار المحاسبة  - ٣١

أصول المنشأة بعد خصم ى تبقى لھا حصة فى أدوات حقوق الملكیة فھى األدوات الت
لألداة ى األولى وبناء على ذلك فانھ عندما یتم توزیع الرصید الدفتر. جمیع التزاماتھا

یة، فیتم تحمیل القیمة المتبقیة بالمكون المالیة المركبة بین االلتزامات وحقوق الملك
المتعلق بحقوق الملكیة وذلك بعد خصم المبلغ المحدد لاللتزامات من القیمة العادلة لألداة 

ضمن األداة المالیة ) مثل حق خیار االسترداد(بأكملھا، أما قیمة أیة مشتقات ضمنیة 
فتكون )  حقوق الملكیةمثل خیار تحویل(المركبة باالختالف عن مكون حقوق الملكیة 

ویكون مجموع القیم الدفتریة الموزعة بین مكونات االلتزامات . ضمن مكون االلتزام
كان من الممكن ى  للقیمة العادلة التاً دائماًوحقوق الملكیة عند االعتراف األولى مساوی

لة إعطاؤھا لألداة بأكملھا وال ینشأ عن االعتراف األولى بمكونات األداة بصورة منفص
 . خسارة أو مكسبى أ

ً الأسھم عادیة أن یقوم أو إلى یجب على مصدر السند القابل للتحویل" ٣١" للفقرة اً وفق - ٣٢
بما (بتحدید القیمة الدفتریة لمكون االلتزام عن طریق قیاس القیمة العادلة اللتزام مماثل 

 حقوق مكونى ال یرتبط بھ أ) ذلك أیة مشتقات مشمولة ولیست من حقوق الملكیةى ف
خیار تحویل ى تتمثل فى ملكیة ثم یتم بعدھا تحدید القیمة الدفتریة ألداة حقوق الملكیة والت

من القیمة العادلة ى أسھم عادیة عن طریق خصم القیمة العادلة لاللتزام المال إلى األداة
  . لألداة المالیة المركبة بأكملھا

 ")٣٦أت "راجع كذلك الفقرة (أسھم الخزینة 
فیتم ) أسھم خزینة( المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بھا إذا قامت -٣٣

 أو عرض تلك األدوات مخصومة من حقوق الملكیة وال یجوز االعتراف بأى مكسب
إلغاء أدوات  أو إصدار أو بیع أو الخسائر الناتجة عن شراء أو األرباحى خسارة ف

أیة منشأة أخرى تكون ضمن  أو أةویمكن أن تقوم المنش. حقوق ملكیة المنشأة ھذه
 أو المجموعة بشراء تلك األسھم واالحتفاظ بھا ویتم االعتراف بالقیمة المدفوعة

 . حقوق الملكیةى المحصلة مباشرة ف
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ًتشغل بعض المنشآت، إما داخلی  -أ٣٣ ّ ، صندوق استثمار یقدم منافع للمستثمرین یتم اًخارجی أو اُ
سیتم ى یتم االعتراف بالتزامات مالیة مقابل المبالغ التتحدیدھا بوحدات وثائق الصندوق و

وبالمثل، تصدر بعض المنشآت مجموعات من عقود التأمین . سدادھا لھؤالء المستثمرین
وتتضمن . بخاصیة المشاركة المباشرة وتحتفظ ھذه المنشآت بالبنود الضمنیة محل العقد

وعلى .  الخزینة الخاصة بالمنشأةالبنود الضمنیة محل العقد أسھم أو بعض ھذه الصنادیق
، قد تختار المنشأة أال تخصم من حقوق الملكیة أسھم الخزینة "٣٣"الرغم من الفقرة 

محل العقد عندما فقط تقوم ى تمثل البند الضمنى الت أو ھذا الصندوقى الموجودة ف
قد  عن ذلك، ًالبد. المنشأة باسترجاع أدوات حقوق الملكیة الخاصة بھا لھذا الغرض

المحاسبة عن أسھم الخزینة ھذه كحقوق ملكیة وأن تقوم ى تختار المنشأة االستمرار ف
وتقیسھ بالقیمة ى تم استرجاعھا كما لو كانت األداة أصل مالى بالمحاسبة عن األداة الت

ویكون ). ٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًالخسائر وفق أو العادلة من خالل األرباح
. ر قابل للرجوع فیھ ویتم إجراؤه على مستوى كل أداة على حدةھذا االختیار غی

ألغراض إجراء ھذا االختیار، تتضمن عقود التأمین عقود االستثمار ذات خواص 
للمصطلحات ) ٣٧(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر. (المشاركة االختیاریة

 ).ذلك المعیارى تم تعریفھا فى ھذه الفقرة والتى المستخدمة ف
ى تحتفظ بھا المنشأة وذلك إما فى  اإلفصاح بصورة منفصلة عن أسھم الخزینة التیتم - ٣٤

 لمعیار اًاإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة وذلك وفقى فأو ى صلب قائمة المركز المال
وإذا أعادت المنشأة شراء أدوات " عرض القوائم المالیة) "١(رقم ى المحاسبة المصر

 لمعیار اًمن أطراف ذوى عالقة فإنھا تقوم باإلفصاح وفقحقوق الملكیة الخاصة بھا 
 ".اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة) "١٥(رقم ى المحاسبة المصر

  ")٣٧أت"راجع كذلك الفقرة (الفوائد وتوزیعات األرباح والمكاسب والخسائر 
  ةیتم االعتراف بالفوائد وتوزیعات األرباح والمكاسب والخسائر المرتبطة بأداة مالی - ٣٥

الخسائر، أما توزیعات  أو األرباحى كمصروف ف أو ، كإیراداً مالیاًأو مكون یمثل التزام
أما تكالیف . أدوات حقوق الملكیة فتقوم المنشأة بخصمھا مباشرة من حقوق الملكیةى حامل

  . المعاملة المتعلقة بحقوق الملكیة، فیتم المحاسبة عنھا بخصمھا من حقوق الملكیة
أدوات حقوق الملكیة ى سبة عن ضریبة الدخل المرتبطة بتوزیعات حاملیتم المحا  -أ٣٥

   لمعیار المحاسبة المصرياًوبتكالیف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكیة، وذلك وفق
  ".ضرائب الدخل) "٢٤(رقم 
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كان سیتم االعتراف  إذا أداة حقوق ملكیة ماأو ى یحدد تبویب األداة المالیة كالتزام مال - ٣٦
مصروف  أو وزیعات األرباح واألرباح والخسائر المتعلقة بتلك األداة كإیرادبالفوائد وت

تم ى الخسائر، وعلیھ یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على األسھم والت أو األرباحى ف
االعتراف بھا بالكامل كالتزامات كمصروفات بنفس طریقة الفوائد بالنسبة للسند، وبالمثل 

إعادة تمویل أدوات حقوق  أو خسائر المرتبطة باالسترداداتیتم االعتراف باألرباح وال
القیمة العادلة ألداة حقوق ى وال یتم االعتراف بالتغیرات ف. حقوق الملكیةى ملكیة كتغیر ف

 . القوائم المالیةى الملكیة ف
اقتناء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بھا  أو عادة ما تتحمل المنشأة تكالیف مختلفة إلصدار - ٣٧

سوم التسجیل والرسوم القانونیة األخرى والمبالغ المدفوعة للمستشارین القانونیین مثل ر
ویتم المحاسبة عن تكلفة . الخ... والمحاسبین وغیرھم وتكالیف الطباعة وضرائب الدمغة

ى تتعلق بحقوق الملكیة عن طریق خصمھا من حقوق الملكیة وذلك فى المعاملة الت
 بمعاملة حقوق الملكیة اً مباشراًتكلفة الزیادة مرتبطة ارتباطتكون فیھا تلك الى الحدود الت

ویتم االعتراف كمصروف بتكالیف . أحوال أخرىى كان من الممكن تجنبھا فى والت
 .تم إلغائھاى معاملة حقوق الملكیة الت

یتم توزیع تكلفة المعاملة المرتبطة بإصدار أداة مالیة مركبة على مكونات االلتزامات  - ٣٨
لكیة لألداة بنفس نسبة توزیع حصیلة تلك المكونات، أما تكالیف المعامالت وحقوق الم

مثل تكالیف طرح بعض األسھم (وقت واحد ى ترتبط مجتمعة بأكثر من معاملة تتم فى الت
فیتم توزیعھا على تلك ) وقت واحدى بورصة األوراق المالیة فى وقید أسھم أخرى ف

 . المعامالت المماثلةالمعامالت على أساس معقول ومتناسب مع 
تمت المحاسبة عنھا بخصمھا ى یجب اإلفصاح بصورة منفصلة عن تكالیف المعاملة الت - ٣٩

عرض ) "١(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًمن حقوق الملكیة خالل الفترة وذلك وفق
 ".القوائم المالیة

ع الفوائد قائمة الدخل إما مى تم تبویبھا كمصروف فى یمكن عرض توزیعات األرباح الت - ٤٠
متطلبات ھذا المعیار، یخضع  إلى وباإلضافة. كبند منفصل أو على االلتزامات األخرى

) ١(رقم ى اإلفصاح عن الفوائد وتوزیعات األرباح ألحكام معیار المحاسبة المصر
وفى بعض األحیان یفضل اإلفصاح عن كل من ). ٤٠(رقم ى ومعیار المحاسبة المصر

ى  لوجود فروق بینھما فاًقائمة الدخل بصورة منفصلة نظرى فالفوائد وتوزیعات األرباح 
بعض األمور مثل الخضوع للضرائب ویخضع اإلفصاح عن اآلثار الضریبیة ألحكام 

 ).٢٤(رقم ى معیار المحاسبة المصر
ى القیمة الدفتریة لاللتزام المالى یتم االعتراف باألرباح والخسائر المرتبطة بالتغیرات ف - ٤١

الخسائر / الخسائر وذلك عندما تكون تلك األرباح  أو األرباحى فمصروف  أو كدخل
 أو أصول المنشأة مقابل نقدیةى الحصة المتبقیة فى مرتبطة بأداة تتضمن حق حاملھا ف

خسائر  أو وتقوم المنشأة بعرض أیة أرباح)"). ب (١٨"راجع الفقرة (أخر ى أصل مال
صلب قائمة الدخل عندما یكون ذلك ى  فناتجة عن إعادة قیاس تلك األداة بصورة منفصلة

 ).١(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًشرح أداء المنشأة وذلك وفقى  فاًمالئم
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  ى إجراء المقاصة بین أصل والتزام مال
 ")٣٩أت "و" و٣٨أت" إلى "إ٣٨أت"راجع كذلك الفقرات (

زانیة المیى المقاصة فى وعرض صافى والتزام مالى یتم عمل مقاصة بین أصل مال -٤٢
 الحق القانونى القابل للنفاذ إلجراء اًتمتلك المنشأة حالی) أ: (عندما، وفقط عندما

  المقاصة بین المبالغ المعترف بھا 
تحقیق  أو المبالغى ساس صافألدى المنشأة النیة إما إلجراء التسویة على   )ب(و

  . آن واحدى األصل وتسویة االلتزام ف
غیر مؤھل لالستبعاد من الدفاتر، ال تقوم ى وعند المحاسبة عن تحویل أصل مال

راجع معیار (المنشأة بإجراء مقاصة بین األصل المحول وااللتزام المرتبط بھ 
  ").٢٢.٢.٣"فقرة ) ٤٧(رقم ى المحاسبة المصر

یتطلب ھذا المعیار عرض األصول المالیة وااللتزامات المالیة على أساس القیمة الصافیة،  - ٤٣
 أو ات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للمنشأة الناتجة عن تسویة اثنینعندما یعكس ذلك التدفق

دفع مبلغ  أو استالمى وعندما یكون للمنشأة الحق ف. أكثر من األدوات المالیة المنفصلة
أما . واحدى التزام مال أو واحدى واحد وتنوى عمل ذلك، فإن لدیھا بالفعل أصل مالى صاف

ل من األصول المالیة وااللتزامات المالیة بصورة األحوال األخرى، فیتم عرض كى ف
منفصلة عن بعضھما وبشكل یتوافق مع الخصائص المرتبطة بكل منھما مثل موارد 

 للفقرات اًویجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة وفق. المنشأة والتزاماتھا
لنسبة لألدوات وذلك با) ٤٠(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ھـ١٣" إلى "ب١٣"

من معیار المحاسبة " أ١٣"نطاق الفقرة ى تقع فى تم االعتراف بھا والتى المالیة الت
 ).٤٠(رقم ى المصر

ى المعترف بھما مع عرض الصافى وااللتزام المالى یختلف إجراء المقاصة بین األصل المال - ٤٤
االعتراف  إلى ىااللتزام، وبالرغم من ان إجراء المقاصة ال یؤد أو عن االعتراف باألصل

إلغاء من المیزانیة  إلى خسائر فإن استبعاد األداة المالیة من الدفاتر ال یؤدى فقط أو بأیة أرباح
 .خسارة أو االعتراف بربح إلى بند سبق االعتراف بھ ولكنھ قد یؤدى كذلك

زء ج أو إلغاء كل أو خالفھ أو  للمدین بموجب العقداً قانونیاًیعتبر حق إجراء المقاصة حق - ٤٥
من مبلغ مستحق للدائن عن طریق خصم مبلغ مستحق من الدائن مقابل ھذا المبلغ، وفى 

 لتسویة مبلغ مستحق من طرف اً قانونیاًبعض الحاالت غیر العادیة قد یكون للمدین حق
ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن بشرط وجود اتفاقیة بین األطراف الثالثة تنص 

ن حق إجراء المقاصة یعتبر إوحیث . جراء المقاصةإى صراحة على حق المدین ف
االعتبار ى  األخذ فاً، إال أن الظروف المؤیدة لھ قد تختلف ویجب دائماًإجراء قانونی

 . القوانین الحاكمة للعالقة بین األطراف
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من شأنھ أن ى وااللتزام المالى  وجود حق قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین األصل المالأن - ٤٦
كما یؤثر على ى وااللتزام المالى الحقوق وااللتزامات المرتبطة باألصل المالیؤثر على 

 اًتعرض المنشأة لمخاطر االئتمان والسیولة، إال أن وجود الحق بحد ذاتھ ال یعتبر أساس
آن واحد ال ى إجراء التسویة ف أو  إلجراء المقاصة، ففى غیاب النیة لممارسة الحقاًكافی

 . التوقیت أو ة المستقبلیة للمنشأة ال من حیث القیمةتتأثر التدفقات النقدی
ن عرض األصل إآن واحد فى إجراء التسویة ف أو وعندما تنوى المنشأة ممارسة الحق

وااللتزام على أساس القیم الصافیة یعكس التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة بصورة 
تتعرض لھا تلك ى لمخاطر التأكثر مالءمة من حیث القیمة والتوقیت، كما یعكس كذلك ا

ساس القیم الصافیة أكال الطرفین إلجراء التسویة على  أو وال تكفى نیة أحد. التدفقات
بدون وجود حق قانونى لذلك كمبرر إلجراء المقاصة حیث إن الحقوق وااللتزامات 

  .بدون تغییرى  تبقى كما ھاًمنفردى المرتبطة باألصل وااللتزام المال
المنشأة بالنسبة لتسویة أصول والتزامات معینة بممارساتھا العادیة قد تتأثر نیة  - ٤٧

یمكن أن تحد من قدرة المنشأة على ى وبمتطلبات األسواق المالیة وبالظروف األخرى الت
آن واحد، وعندما یكون للمنشأة حق إجراء ى التسویة الصافیة ف أو إجراء التسویة

آن واحد ى تحقیق األصل وتسویة االلتزام فو  أالمقاصة ولكنھا ال تنوى التسویة الصافیة
 للفقرة اًفیجب اإلفصاح عن تأثیر ذلك الحق على المخاطر االئتمانیة للمنشأة وذلك وفق

 ). ٤٠(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٣٦"
 حدوث التسویة المتزامنة ألداتین مالیتین، عن طریق عملیات غرفة المقاصة ًالیمكن مث - ٤٨

، وفى تلك الظروف تكون ) لوجھاًوجھ(المبادلة المباشرة  أو لیة المنظمةاألسواق الماى ف
 مساویة لقیمة واحدة صافیة، وال تكون المنشأة معرضة لمخاطر اًالتدفقات النقدیة فعلی

السیولة، وفى ظروف أخرى یمكن أن تقوم المنشأة بتسویة أداتین عن طریق  أو االئتمان
یعرضھا لمخاطر االئتمان وذلك بالنسبة للقیمة الكلیة استالم مبالغ منفصلة مما  أو دفع

یعرضھا كذلك لمخاطر السیولة وذلك بالنسبة للقیمة الكلیة لاللتزام، ویمكن أن  أو لألصل
 بالرغم من صغره النسبى، وعلیھ فال یعتبر تحقیق اًیكون ھذا التعرض للمخاطر كبیر

ى تمت المعامالت المتعلقة بذلك ف إذا متزامنین إالى وتسویة االلتزام المالى األصل المال
 . نفس اللحظة

 ما یكون إجراء اًال تتحقق وغالب" ٤٢"الفقرة ى بصفة عامة فإن الشروط الواردة ف - ٤٩
 : المقاصة غیر مالئم عندما

أداة اصطناعیة (یتم استخدام عدة أدوات مالیة لمحاكاة المالمح العامة ألداة مالیة واحدة ) أ(
synthetic instrument.(  

تنشأ األصول المالیة وااللتزامات المالیة من أدوات مالیة معرضة لنفس المخاطر ) ب( أو
المشتقات  أو مثل األصول وااللتزامات داخل محفظة من العقود اآلجلة(الرئیسیة 
  . مختلفةاًإال أنھا تتضمن أطراف) األخرى
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ت مالیة غیر قابلة لالسترداد غیر مالیة كضمانات اللتزاما أو یتم تقدیم أصول مالیة) ج( أو
)non-recourse.( 

صندوق منفصل بواسطة مدین بغرض التخلص من التزام ى یتم تجنیب أصول مالیة ف) د( أو 
مثل (معین بدون أن یتم قبول تلك األصول بواسطة الدائن لتسویة االلتزام 

  ). Sinking Fund arrangementارتباطات استھالك الدین 

حدوث  إلى تكبدتھا المنشأة كنتیجة ألحداث أدتى قع أن یتم استرداد االلتزامات التمن المتو) ھـ(أو
  .خسائر من المتوقع استردادھا من طرف ثالث بواسطة مطالبة بموجب عقد تأمین

عدد من معامالت األدوات المالیة مع طرف واحد أن تدخل ى تدخل فى یمكن للمنشأة الت - ٥٠

مع ذلك الطرف ویسمح " Master netting arrangementاتفاقیة تصفیة رئیسیة "ى ف
یغطیھا االتفاق وذلك ى ذلك االتفاق بإجراء تسویة واحدة صافیة لجمیع األدوات المالیة الت

عقد، وعادة ما تستخدم المؤسسات المالیة تلك االتفاقات ى إنھاء أ أو حالة إخفاقى ف

 إلى تؤدىى ألخرى التالظروف ا أو حاالت اإلفالسى لتوفیر الحمایة ضد الخسارة ف
عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماتھ، وعادة ما تمنح اتفاقیة التسویة الرئیسیة 

  للنفاذ كما یؤثر على تحقق األصول المالیةًالالحق إلجراء مقاصة ویصبح ھذا الحق قاب

ى الظروف األخرى التى ف أو الوقت الالحق لحدوث إخفاق معینى تسویتھا فقط فأو 
وال تكون اتفاقیة التصفیة . األحوال العادیة لسیر األعمالى لیس من المتوقع حدوثھا ف

". ٤٢"الفقرة ى حالة توافر الشرطین الواردین فى  إلجراء المقاصة إال فاًالرئیسیة أساس

وعندما ال یتم إجراء المقاصة بین األصول وااللتزامات المالیة الخاضعة التفاقیة التصفیة 
 اًجب اإلفصاح عن تأثیر االتفاق على تعرض المنشأة للخطر االئتمانى وفقالرئیسیة ی

 ).٤٠(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٣٦"للفقرة 

  .ملغاة  -٩٥ إلى ٥١
  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة

ى  ویسر٢٠١٥المعدل ) ٢٥(رقم ى یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المصر -٩٦
، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢٠ ینایر ١بعد أو ى تبدأ فى مالیة التتطبیقھ على الفترات ال

  ٢٠١٩" األدوات المالیة) "٤٧(رقم ى تم تطبیق معیار المحاسبة المصر إذا المبكر
 .قامت المنشأة بالتطبیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلك إذا .نفس التوقیتى ف

  .یتم تطبیق متطلبات ھذا المعیار بأثر رجعي -٩٧
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  )أ(ملحق 
  ت التطبیقإرشادا

  . ال یتجزأ منھاًویعتبر جزء) ٢٥(رقم ى یرافق ھذا الملحق معیار المحاسبة المصر
  .معینة من المعیارى شرح إرشادات التطبیق ھذه كیفیة تطبیق نواحت   -١أت 
ة   - ٢أت  األدوات المالی ار االعتراف ب ار المحاسبة . قیاسھا أو ال یتناول ھذا المعی ویتضمن معی

  . المتطلبات الخاصة باالعتراف باألدوات المالیة وقیاسھا)٤٧(رقم ى المصر
  ")١٤" إلى "١١"الفقرات من (تعریفات 

  األصول المالیة وااللتزامات المالیة
ر ھاً مالیًالتعتبر النقدیة أص   -٣أت  ھ فتعتب ة، وعلی یلة المبادل ل وس ا تمث ث إنھ أساس ى  حی

ة ف. مالیةالقوائم الى قیاس جمیع المعامالت واالعتراف بھا ف ة النقدی ى فتعتبر الودیع
ك ة أصى ف أو بن ة مماثل سة مالی داً مالیًالمؤس ق التعاق ل الح ا تمث ودع ى ، ألنھ للم

یك ر ش وم بتحری ة وأن یق سة المالی ن المؤس ة م ى نقدی صول عل ة  أو للح أداة مماثل
  .مسحوبة على الرصید لصالح دائن معین وفاء اللتزام مالي

شائع   -٤أت  ة ال ن األمثل ة، التم ول المالی ل حقى ة لألص دیاًتمث ة فاً تعاق تالم النقدی ى  الس
ة الت ة المقابل ات المالی ستقبل، وااللتزام ل التزامى الم دیاًتمث ة فاً تعاق سلیم النقدی ى  لت

 :المستقبل ما یلي
  .ندیحسابات العمالء والمور  ) أ(
 .أوراق القبض وأوراق الدفع  ) ب(
 .قتراضاإلقراض واال  ) ج(
 .یل والدفعالسندات المستحقة للتحص  ) د(

دى و ف ق التعاق إن الح ة، ف ل حال تالم ى ك راف الس د األط سلیم(ألح زام بت ) أو الت
  ).االستالمى أو حقھ ف(النقدیة یقابلھ التزام الطرف المقابل بالتسلیم 

رى األدوات الت   -٥أت  ة األخ واع األدوات المالی ن أن صادیة ى م ة االقت ا المنفع ون فیھ تك
سندات أصو.  غیر النقدیةاً مالیًالطائھا أصإع أو المزمع الحصول علیھا  ًالوتعتبر ال
ل التزام ر اًمالیة ألنھا تمث ا تعتب ھ فإنھ ة، وعلی سداد النقدی ة المصدرة ب ى الحكوم  عل

  . على مصدرھااً مالیاً لحاملھا والتزاماً مالیًالأص
ستمرة اًغالب   -٦أت  دین الم ى أدوات ال ا تعط   )Perpetual Debt Instruments( م

ا الحق ف) مثل السندات المستمرة والقروض وصكوك رأس المال( استالم ى لحاملھ
د،  إلى تواریخ محددة تمتدى مبالغ ف المستقبل غیر المحدد، وذلك تحت حساب الفوائ

ق ف دون الح ا ب ك إم لى وذل ال األص ترداد رأس الم ق فأو ى اس ود الح ع وج ى م
ترداد بع ك االس ل ذل روط تجع ب ش ن بموج ترداده ولك الاس د االحتم ن  أو ی ممك
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د جدى الحدوث ف ستقبل البعی شأة أداة . اًالم ال، یمكن أن تصدر المن ى سبیل المث عل
ساوى  دة محدد ی ساوى سعر فائ ستمرة ت مالیة تتطلب منھا سداد مدفوعات سنویة م

ة % ٨ ى قیم ق عل ةایطب میة معین ل أو س ال األص ى رأس الم ساوى عل ثى الم  ًالم
ت ى سعر الفائدة فى ھ% ٨ـ  جنیھ وبافتراض أن ال١٠٠٠ ألداة وق سبة ل سوق بالن ال

دی زم تعاق صدر یلت إن الم دارھا، ف ث اًإص ستقبلیة، بحی د الم دفوعات الفوائ سداد م  ب
ى١٠٠٠) الحالیة(تكون قیمتھا العادلة  راف األول د االعت ة عن ى .  وحدة نقدی اء عل بن

 .، على الترتیباً مالیاً والتزاماً مالیًالذلك یكون لكل من حامل األداة ومصدرھا أص
سلیم أو الستالمى االلتزام التعاقد أو یعتبر الحق   -٧أت  ة ف أو ت ة األدوات المالی حد ى مبادل

ة ھ أداة مالی وق. ذات سلة الحق ى سل ق عل ف األداة  أو فینطب ة تعری ات التعاقدی االلتزام
ة، تؤدى ف إذا المالی ت س ةى كان ى النھای تالم إل ة، أو اس ع النقدی ىدف اء  أو إل  أو اقتن

 .إصدار أداة حقوق ملكیة
د   -٨أت  ة الحق التعاق ى ممارس درة عل ون المق د تك دأو ى ق التزام تعاق اء ب ات الوف ى متطلب

ین ف دث مع دوث ح شروطة بح ون م د تك ة، وق ستقبلى مطلق ث. الم ر ًالفم ، تعتب
ة من الضامن، والتزاماً تعاقدیاًالضمانة المالیة حق دی تعاً للمقرض الستالم النقدی  اًاق

دفعًالمقاب ى  على الضامن لل اق المقترضى المقرض، ف إل ة إخف ر الحق . حال ویعتب
د زام التعاق ابقةى وااللت ة س سبب معامل ودین ب ابق  أو موج دث س راض (ح افت

ات الضامن )الضمانة ى ممارسة الحق ومتطلب ، بالرغم من أن مقدرة المقترض عل
ى حدث ین عل ا االثن ھ مشروطین ھم اء بالتزام ستقبلللوف اق المقترضى  م و إخف . ھ

ق إن الح ھ ف ال أو وعلی ل الم ف األص ا تعری ق علیھم شروطان ینطب زام الم ى االلت
یس دائم ھ ل ن أن الرغم م الي، ب زام الم ات اًوااللت ول وااللتزام ك األص ون تل ا تك  م

ةى معترف بھا ف وائم المالی ود . الق وق وااللتزامات المشروطة عق ومن ضمن الحق
  ".عقود التأمین) " ٣٧(رقم ى نطاق معیار المحاسبة المصرى ع فتقى التأمین الت

 .ملغاة   -٩أت 
ة    - ١٠أت  ول الملموس ر األص ة(ال تعتب ول الثابت زون واألص ل المخ ة) مث ول المعنوی   واألص

تحكم ف.  مالیةًالأصو) مثل العالمات التجاریة والبراءات( ل تلك األصول ى ویؤدى ال مث
ر الملموسة ةى  إلالملموسة وغی ة داخل دفقات نقدی د ت ق الفرصة لتولی ال أو خل ى أصل م

 .آخرى أصل مال أو الستالم النقدیةى نشوء حق حال إلى آخر، ولكن ال یؤدى
و   -١١أت  ر أص ول ًالال تعتب ة األص دم( مالی ة مق صروفات المدفوع ل الم ل ى الت) اًمث تتمث

یس الحق فالخدمات، أو استالم السلعى منافعھا االقتصادیة المستقبلیة ف استالم ى  ول
ة ال أو النقدی ل م رى أص م . آخ ل ومعظ راد المؤج ل اإلی ود مث إن البن ل، ف وبالمث

ة  صادیة المدفوع افع االقت ك ألن المن ة، ذل ر التزامات مالی ضمان ال تعتب التزامات ال
ست التزامى والمرتبطة بھا تتمثل ف سلع والخدمات ولی دیاًتسلیم ال ةاً تعاق دفع النقدی   ل

 .آخرى مالأصل أو 
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اتًالأصو أو ال تعتبر التزامات مالیة   -١٢أت ك االلتزام ة تل ة  أو  مالی ر التعاقدی األصول غی
دخل الت( رائب ال ل ض اتى مث ھا الحكوم ة تفرض ات نظامی ة لمتطلب شأ كنتیج ). تن

أسس المحاسبة عن " ضرائب الدخل) "٢٤(رقم ى ویتناول معیار المحاسبة المصر
إ ل ف دخل، وبالمث رائب ال ضمنیة ض ات ال  Constructive Liabilitiesن االلتزام

م ى معیار المحاسبة المصرى المعرفة ف ا ال ) ٢٨(رق ة ألنھ ر التزامات مالی ال تعتب
 .تنشأ من عقود

 أدوات حقوق الملكیة 
ع    -١٣أت ة بحق إعادة البی ر المحمل -Nonمن أمثلة أدوات حقوق الملكیة األسھم العادیة غی

Puttableض األدو ع  وبع ادة البی ق إع ة بح رتین (ات المحمل ع الفق " أ١٦"راج
ض األدوات الت") ب١٦"و ر ى وبع رف آخ سلیم ط زام بت شأة الت ى المن رض عل تف

رتین (أصول المنشأة فقط عند التصـفیة ى صافى حصة تناسبیة ف " ج١٦"راجع الفق
ازة ") د١٦"و واع األسھم الممت ـض أن رتین  (Preference Sharesوبعـ راجع الفق
ضمانات")٢٦أت"و" ٢٥تأ" ة  أو ، وال شراء المكتوب ارات ال  Written Sellخی

Optionsة أو ى تسمح لحاملھا باالكتتاب فى  الت شراء عدد محدد من األسھم العادی
د غ نق ل مبل ك مقاب شأة المصدرة، وذل ع للمن ة للبی ر القابل ددى غی ال أو مح ى أصل م

ة الخاصة شراء عدد أو ویعتبر التزام المنشأة بإصدار. آخر  محدد من أدوات الملكی
شأة ى آخر فى أصل مال أو معینى بھا مقابل مبلغ نقد ة للمنـ حد ذاتھ أداة حقوق ملكی

زام  إذا وبالرغم من ذلك،"). أ٢٢"الفقرة ى فیما عدا ما جاء ف( ى الت د عل اشتمل العق
ة دفع النقدی ى المؤسسة ب ال أو عل ؤدىى أصل م ك ی إن ذل ى آخر، ف زام  إل شوء الت ن

غ االسترداد  ة لمبل ة الحالی ادل القیم رة (یع ع الفق ر مصدر )") أ (٢٧أت "راج ویعتب
وم رسمی دما یق ین، عن التزام مع د ب د تعھ ع ق ة للبی إجراء اًاألسھم العادیة غیر القابل  ب

ذلكاً قانوناًتوزیعات، ویصبح ملتزم ساھمین ب د .  تجاه الم و الحال بع ك ھ ون ذل ویك
ة  أو إعالن توزیعات األرباح، ة أصول متبقی ع أی سیتم توزی شأة ف دما تصفى المن عن

 .على المساھمین بعد الوفاء بااللتزامات
و   -١٤أت ر أص شراءًالال تعتب ارات ال ة خی رى الت أو  مالی ة األخ ود المماثل ى ى العق تعط

غ  سلیم مبل ل ت ا مقاب ة لھ وق الملكی المنشأة حق إعادة شراء عدد محدد من أدوات حق
الفقرة (آخر ى الأصل م أو معینى نقد تم خصم ")أ٢٢"فیما عدا ما جاء ب ھ ی ، إال أن

  .سیاق ھذه العقود من حقوق الملكیةى مبالغ مدفوعة فى أ
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  )"ب(ج١٦"و)" ب(أ١٦"الفقرتین (تكمل كل النوعیات األخرى ى نوعیة األدوات الت
ة ض" ج١٦"و" أ١٦"الفقرتین ى  أحد السمات الواردة ف-أ١٤أت ون األداة المالی ة أن تك من نوعی

  .تكمل كل النوعیات األخرىى األدوات الت
ا-ب١٤أت د م د تحدی یم  إذا  عن شأة تقی ى المن ة، عل ة األدوات المكمل من نوعی ت األداة ض كان

صفى ف ا ست صفیة وكأنھ د الت ة األداة عن ذى مطالب اریخ ال ب ى الت ھ بتبوی تقوم فی س
د النظر ف. األداة شأة أن تعی بى وعلى المن ان ھن إذا التبوی ر فك الظروف ى اك تغی

صلة ال،. ذات ال بیل المث ى س دار إذا فعل شأة بإص ت المن ة  أو قام تھالك أداة مالی اس
ا ى م ك عل ب ھ إذا أخرى فمن الممكن أن یؤثر ذل ت األداة محل التبوی ضمن ى كان

  .نوعیة األدوات المكملة لكل النوعیات األخرى أم ال
ى صافى فى لمنشأة ال تعد أداة لھا حق نصیب تناسبلھا حق امتیاز عند تصفیھ اى  األداة الت- ج١٤أت

شأة از ف. أصول المن ال، األداة لھا حق امتی أعطت الحق  إذا التصفیةى فعلى سبیل المث
أصول ى صافى نصیب ف إلى توزیعات أرباح محددة عند التصفیة باإلضافةى لحاملھا ف
شأة ف رى فى المن ین أن األدوات األخ ة ى ح ة األدوات المكمل صة نوعی ق ح ا ح ولھ
  .أصول المنشأة ال تتمتع بنفس الحقوق عند التصفیةى صافى تناسبیة ف

ا  إذا -د١٤أت ى أنھ ة عل ذه النوعی ة تعامل ھ ن األدوات المالی ة واحدة م شأة نوعی دى المن ان ل ك
  .مكملة لكل النوعیات األخرى

  ))"ھـ(أ١٦"فقرة (التدفقات النقدیة المتوقعة المتعلقة باألداة خالل عمرھا 
اح   -ھـ١٤أت ى أساس األرب ا عل ألداة خالل عمرھ ة ل ة المتوقع  أو یجب حساب التدفقات النقدی

سائر ر ف أو الخ افى التغی اى ص رف بھ ول المعت صاف أو األص ة ل ة العادل ى القیم
ربح. غیر المعترف بھا للمنشأة خالل عمر األداة أو األصول المعترف بھا  ویقاس ال

ر فأو  سارة والتغی افى الخ ا طبقاى ص رف بھ ول المعت بة اًألص اییر المحاس  لمع
  .المصریة ذات العالقة

  ")ج١٦"، "أ١٦الفقرتین (یقوم بھا حامل أداة من غیر أصحاب المنشأة ى المعامالت الت
ع-و١٤أت زام  أو  قد یدخل حامل ألداة مالیة محملة بحق إعادة البی شأة الت ى المن أداة تفرض عل

د التصفیة فى صافلتسلیم طرف آخر حصة تناسبیة من  ط عن شأة فق ى أصول المن
شأة ون . معاملة مع المنشأة بصفة غیر صفة صاحب المن د یك ال، ق ى سبیل المث فعل

ض و أی ل األداة ھ وظفین فاًحام د الم اى  أح د م د تحدی شأة وعن ت األداة  إذا المن كان
رة  أو "أ١٦" للفقرة اًیجب أن تبوب كحقوق ملكیة طبق ط األخذ " ج١٦"الفق یجب فق

ة بحامل األداة كأحد ى ف ألداة المتعلق ة ل شروط التعاقدی ة وال دفقات النقدی االعتبار الت
  .أصحاب المنشأة
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وم بعض من -ز١٤أت د یق ا شركاء موصین وشركاء متضامنون ق  كمثال، شركة توصیة فیھ
ذه  إلى ن بتقدیم ضمانةیالشركاء المتضامن دیم ھ ل لتق المنشأة وقد یحصلون على مقاب

ضمانة رتبط وف. ال ا ت ئة عنھ ة الناش دفقات النقدی ضمانة والت ة فال ذه الحال ل ھ ى مث
امل شأةى بح صفتھم أصحاب المن یس ب صفتھم ضامنون ول ل . أدوات ب إن مث ذلك ف ل

شركاء  صبح ال ا أن ی تج عنھ ا ال ین ئة عنھ ة الناش دفقات النقدی ضمانة والت ذه ال ھ
ال شركاء الموصین وبالت ك فیجب عدم أخذى المتضامنون مكملین لل الحسبان ى  ذل

ا یم م د تقی ین وأدوات  إذا عن شركاء الموص ة ألدوات ال شروط التعاقدی ت ال كان
  .اًالشركاء المتضامنین متشابھة تمام

شاركة ف-ح١٤أت احى  مثال آخر عندما توجد ترتیبات معینة للم وزع ى الخسائر والت أو األرب ت
اح امل أو األرب ى ح سائر عل دیمھمى الخ ى تق اء عل دماتاألدوات بن دھم  أو  لخ تولی

سابقة رات ال ة والفت رة الحالی الل الفت ال خ ات ھ. ألعم ذه الترتیب ع ى ھ امالت م مع
امل ذھا فى ح دم أخ ب ع شأة، ویج الكین للمن ر م صفتھم غی د ى أدوات ب ار عن االعتب

واردة ف سمات ال یم ال رة ى تقی رة  أو "أ١٦"الفق ات ". ج١٦"الفق إن ترتیب ذا ف ع ھ وم
ى ى الخسائر على حامل أو توزع األرباحى التالخسائر و أو األرباح اء عل األدوات بن

رین ف سبة لآلخ م بالن یم أدواتھ ل ى ق امالت تمث ذه المع إن ھ ة األدوات ف س نوعی نف
د ى أدوات بصفتھم أصحاب المنشأة ویجب أخذھا فى معامالت مع حامل االعتبار عن

  ".ج١٦"الفقرة  أو "أ١٦"الفقرة ى تقییم السمات الواردة ف
ل أداة -ط١٤أت ع حام ة م ة لمعامل شروط التعاقدی ة وال دفقات النقدی ل الت ب أن تتماث یس ( یج ل

ر ) بصفتھ من أصحاب المنشأة ین غی ع ب د تق ة ق ة مثیل ع معامل شأة المصدرة م والمن
  .حامل ألداة والمنشأة المصدرة

ال أو عدم وجود أدوات مالیة ود أخرى بإجم ة تحددى عق دفقات نقدی د جوھری أو ت د  اًتقی العائ
  ")د١٦"و" ب١٦"الفقرتین (لحامل األداة ى المتبق

ة والت-ى١٤أت وق مالی ة كحق ب أداة مالی شرط لتبوی واردة فى  ك شروط ال ستوفى ال رة ى ت الفق
  .عقود أخرى أو أال یكون لدى المنشأة أدوات مالیة" ج١٦"الفقرة  أو "أ١٦"
ؤدى  ) أ( ى ت ال إل ف أساسى إجم ة تتوق دفقات نقدی احاًت ى األرب سائرو  أ عل   الخ

ر ف أو األصول المعترف بھاى صافى أو التغیر ف ة لصافى التغی ة العادل ى القیم
 .غیر المعترف بھا أو أصول المنشأة المعترف بھا

 .تقیید العائد المتبقي أو تحدیدى فى  لھا تأثیر جوھر  ) ب(
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دخول ف تم ال دما ی ھ عن رى إال أن ة مع طرف غی ة العادی شروط التجاری ة بال ى  ذاألدوات التالی
ك األدوات والت ع ذل ع أن یمن ر المتوق ن غی ة فم واردة فى عالق شروط ال ستوفى ال رة ى ت الفق

  :من أن یتم تبویبھا كحقوق ملكیة" ج١٦"الفقرة  أو "أ١٦"
د جوھریى األدوات الت  ) أ( ة تعتم دفقات نقدی ا ت شأ عنھ ول اًین ة من أص ى أصول معین  عل

 .المنشأة
 .عتمد على نسبة من اإلیرادینشأ عنھا تدفقات نقدیة تى األدوات الت  ) ب(
  .العقود المصممة إلثابة موظفین بعینھم عن خدمات أدوھا للمنشأة) ج(
  .بضائع وردت أو تتطلب دفع نسبة ضئیلة من األرباح مقابل خدمات أدیتى العقود الت) د(

 
  األدوات المالیة المشتقة

یة    - ١٥أت ة األدوات األساس ضمن األدوات المالی ب(تت ل أوراق الق وق مث دفع وأدوات حق ض وال
ة شتقة ) الملكی ة الم ة (واألدوات المالی ارات المالی ل الخی  Futures and Forwardsمث

ة ة العمل ود مبادل ة المشتقة ). وعقود مبادلة سعر الفائدة وعق وینطبق على األدوات المالی
  .نطاق ھذا المعیارى تعریف األدوات المالیة، وبناء على ذلك تدخل ف

أثیر تحویل خطر مال إلى ألدوات المالیة المشتقةتؤدى ا   - ١٦أت وق والتزامات لھا ت شوء حق ى ن
شوئھا، تعطى األدوات . األداة المالیة األصلیة بین أطراف األداةى أكثر كامن فأو  د ن فعن

. االلتزامات مع طرف آخر أو  لمبادلة األصولاً تعاقدیًاالمالیة المشتقة أحد األطراف حق
ون غا روط تك ب ش رف،ى  فاًلببموج ذا الط الح ھ ھ التزام أو ص رض علی دیاًتف  اً تعاق

ة مع طرف آخر، بموجب شروط تكون غالب أو لمبادلة األصول ى  فاًااللتزامات المالی
ك، فإنھا عامة . غیر صالحھ ؤدى* بالرغم من ذل ة األصلیة  إلى ال ت تحویل األداة المالی

ضرور ن ال یس م د، ول شوء العق د ن ذا الى عن دث ھ دأن یح تحقاق العق د اس ل عن . تحوی
ةاً والتزاماًآن واحد، حقى وتتضمن بعض األدوات، ف تم اًونظر.  إلجراء المبادل ھ ی  ألن

ك الظروف ف صبح تل د ت شتقة، فق شوء األداة الم د ن ة عن د شروط المبادل الح ى تحدی ص
  .األسواق المالیةى المنشأة مع تغیر األسعار ف

ع   -١٧أت ار البی ى خی شراء ل أو یعط ولال ة األص ة  أو مبادل ات المالی األدوات ى أ(االلتزام
ا شأة ذاتھ ة للمن وق الملكی ر حق ن غی ة م افع ) المالی ى المن صول عل ق الح ھ ح لحامل

التغیرات ف ة ى االقتصادیة المستقبلیة المحتملة المرتبطة ب ألداة المالی ة ل ة العادل القیم
د وع العق زم بالتن. موض ار یلت إن مصدر الخی ك ف س ذل ى عك افع وعل ن المن ازل ع

ة ستقبلیة المحتمل صادیة الم صادیة  أو االقت افع االقت ة للمن سارة المحتمل ل الخ تحم
وینطبق على كل . القیمة العادلة لألداة المالیة موضوع العقدى المرتبطة بالتغیرات ف

د ق التعاق الى من الح ف األصل الم زام المصدر تعری ل األداة والت زام ى لحام وااللت
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ار أ. ترتیبعلى الى المال د الخی ة موضوع عق ون األداة المالی أصل ى ویمكن أن تك
دى ذلك األسھم فى مالي، بما ف ة بالفوائ ویمكن أن . منشآت أخرى واألدوات المحمل

د ن، ب الي، إال أن ًالیتطلب الخیار من مصدره أن یصدر أداة دی ل أصل م  من تحوی
  . تم ممارسة الخیار إذا لحاملھا اً مالیًالحد ذاتھا أصى األداة موضوع الخیار تمثل ف

ون فاً غالباًبموجب شروطى ویعتبر حق حامل الخیار لمبادلة األصل المال ا تك ى  م
ال ة األصل الم ار بمبادل  اًبموجب شروطى صالح المنشأة وكذلك التزام مصدر الخی

د ى  عن األصل المالاًغیر صالح المنشأة مختلفى  ما تكون فاًغالب ھ عن ع مبادلت المزم
ارم ة الخی ال . مارس ة احتم صدر بدرج زام الم ل والت ق الحام ة ح أثر طبیع وال تت

  .ممارسة الخیار من عدمھ
من األمثلة األخرى لألدوات المالیة المشتقة عقد آجل من المزمع تسویتھ خالل ستة    -١٨أت

رفین  د الط د أح ھر، ویتعھ شترى(أش سلیم ) الم ندات ١٠٠٠٠٠٠بت ل س ھ مقاب  جنی
دة ث ة بفائ ة حكومی ة بقیم میة اابت ر ١٠٠٠٠٠٠س رف اآلخ د الط ا یتعھ ھ بینم  جنی

ائع( ة ) الب ة بقیم دة ثابت ة بفائ ندات حكومی سلیم س میة ابت ل ١٠٠٠٠٠٠س ھ مقاب  جنی
ى  والتزامى تعاقدوخالل األشھر الست، یكون لدى الطرفین حق.  جنیھ١٠٠٠٠٠٠

د ةىتعاق ة األدوات المالی سندات .  لمبادل عر ال اع س ة ارتف ى حال ن وف ة ع الحكومی
روف ف١٠٠٠٠٠٠ صبح الظ ھ ت شترى وفى  جنی الح الم ائع، ى ص الح الب ر ص غی

سی ع عك صبح الوض ن ى  فاًوی سعر ع اض ال ة انخف ھ١٠٠٠٠٠٠حال ون .  جنی ویك
ق شترى ح د للمـ الي (ىتعاق ل م اث) أص شراء والتزامًالمم ار ال ق خی دیاً لح  اً تعاق

اث) اً مالیاًالتزام( زام فًالمم ار البى  لاللت دخی ق تعاق ھ ح ون ل ائع، فیك ا الب ع، أم ى ی
دیاً لحق خیار البیع والتزامًالمماث) أصل مالي( الي (اً تعاق زام م اث) الت زام ًالمم  لاللت
  الخـــــیارات، ى وكما ھو الحال ف. حق الشراءى ف

_____________________________________________________  
یس كل، المشت*  دة ذات ى ، فًالقات، فمثینطبق ھذا على معظم، ول ة أسعار الفائ ود مبادل بعض عق

  ) وإعادة مبادلتھ عند االستحقاق(عند نشوء العقد ى العمالت المختلفة، یتم مبادلة المبلغ األصل
ل أصو ة منفصلة ًالفإن ھذه الحقوق وااللتزامات التعاقدیة تمث ة والتزامات مالی  مالی

ا(ا ومستقلة عن األدوات المالیة المتعلقة بھ زم ). السندات والنقدیة المزمع تبادلھ ویلت
د ف ذ العق ل بتنفی د اآلج ا العق ھى طرف ق علی ت المتف ا ف. الوق ود ى بینم ة العق حال

 . یختار حامل الخیار أن یمارسھ- وفقط عندما -الخیاریة، یحدث التنفیذ عندما 
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شتقة حق   -١٩أت ستقبلیة،  اًالتزام أو اًتتضمن أنواع أخرى كثیرة من األدوات الم ة الم للمبادل
دة، والحدود ى بما ف دة والعمالت، وأسقف أسعار الفائ ذلك عقود مبادلة أسعار الفائ

ة  سفـلیة والعلوی سھیالت إصدار Floors and Collarsال ، وارتباطات القروض وت
ان ات االئتم ى ویمكن النظر. الصكوك وخطاب ھ  إل ى أن دة عل ة سعر الفائ د مبادل عق

ود اآل ور العق ادالت أحد ص ن المب سلة م ام بسل ى القی ان عل ق الطرف ث یتف ة، بحی جل
ة، الت الغ النقدی الرجوعى المستقبلیة للمب تم حساب أحدھا ب ى ی ر،  إل دة متغی سعر فائ

الرجوع ى واآلخر ب ت إل دة ثاب عر فائ ستقبلیة . س ود الم ذلك العق ر ك  Futuresوتعتب
ودكونى  فاًصورة أخرى من صور العقود اآلجلة، تختلف أساس ا عق تم اًھ ة وی  نمطی

 .السوقى تداولھا ف
  ")١٠" إلى "٨"الفقرات من (شراء البنود غیر المالیة  أو عقود بیع

ك  أو ال ینطبق على عقود بیع   -٢٠أت ة، ذل ة تعریف األدوات المالی ر المالی ود غی شراء البن
د ق التعاق الى ألن الح ر م ل غی تالم أص راف الس د األط زام أو ى ألح ة وااللت خدم

انال ر ال یؤدی رف اآلخ ل للط ى مقاب ق إل شوء ح ال أو ن زام ح رفین ى ألى الت الط
تالم سلیم أو الس الي أو ت ل م ة أص ود الت. مبادل ر العق ال، ال تعتب بیل المث ى س ى عل

ق استالم ط عن طری ال أو تسمح بالتسویة فق ر م د غی سلیم بن ارات(ى ت ل الخی  أو مث
ى الفضة أو العقود اآلجلة ة، وتنتمال ) المستقبلیة عل ر أدوات مالی ر من ى تعتب الكثی
سلع ود ال ى عق ر نمطی إل بعض اآلخ ون ال ا یك وع، بینم ذا الن تم ى  فاًھ شكل وی ال

ھ ف ةى متاجرت واق المنظم ى األس ض األدوات  إل داول بع لوب ت نفس أس ر ب د كبی ح
تم شراء. المالیة المشتقة ال، یمكن أن ی ى سبیل المث ستقبل أو عل د م ع عق سلع ى بی لل

دى مقابل نقدیة، حیث إنھ مدرج للمتاجرة ف اًفور ى السوق، ویمكن أن تتداولھ عدة أی
ى بیع العقد، تقوم ف أو تقوم بشراءى وبالرغم من ذلك، فإن األطراف الت. عدة مرات

بیع عقد السلعة  أو إال أن المقدرة على شراء. الواقع، بمتاجرة السلعة موضوع العقد
ة شرا أو مقابل نقدیة، وسھولة بیعھ سویة النقدی ى الت اوض عل ة التف ذلك إمكانی ئھ وك

تالم زام باس ة  أو لاللت د بطریق یة للعق سمة األساس ر ال ك ال یغی ل ذل سلعة، ك سلیم ال ت
ؤدى ى ت ة إل ق أداة مالی ع. خل ود بی ض عق إن بع ذا، ف ع ھ ر  أو وم ود غی راء البن ش

ة، الت صافي،ى المالی سویتھا بال ن ت ة، أو یمك ة األدوات المالی ن ى التأو  بمبادل یمك
ال سھولةى بموجبھا تحویل البند غیر الم ى ب دخل ف إل ة، ت ار، ى نقدی ذا المعی تطاق ھ

  ").٨"راجع الفقرة (كما لو كانت أدوات مالیة 
وب وفق   -٢١أت و مطل ا ھ تثناء م بة المصراًباس ار المحاس م ى  لمعی ن ) "٤٨(رق راد م اإلی

ذ"العقود مع العمالء د ال ؤدى العق سلیم أصول ملموسة أو تالمیتضمن اسى ، ال ی  ت
ى  الإل ل م شوء أص الى ن زام م راف والت د األط ر، إالى ألح رف اآلخ ت  إذا للط كان

ة ل األصول الثابت ى . ھناك مدفوعات مقابلة مؤجلة بعد تاریخ تحوی ذا عل سرى ھ وی
 .بیع السلع باالئتمان أو حالة شراء
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س   -٢٢أت ا ال تتضمن الت سلع، إال أنھ ود بال رتبط بعض العق سلیم  أو ویة خالل االستالمت الت
ة اًیتم تحدیدھا وفقى وتحدد التسویة خالل المدفوعات النقدیة الت. للسلعى الفعل  لمعادل

ة . العقد، ولیس من خالل دفع مبالغ محددةى ف على سبیل المثال، یمكن حساب القیم
اریخ استحقاى السوق فى للسند عن طریق تطبیق سعر البترول السائد فاالسمیة  ق ت

ى بالرجوعاالسمیة السند على كمیة محددة من البترول ویتم حساب مؤشر القیمة   إل
 .ویعتبر مثل ھذا العقد أداة مالیة.  فقطاًسعر سلعة إال أنھ تتم تسویتھ نقد

ر  أو نشوء أصل إلى تؤدىى یتضمن تعریف األداة المالیة كذلك العقود الت   -٢٣أت زام غی الت
د اًوغالب. التزام مالي أو أصل إلى باإلضافةى مال ة أح ك األدوات المالی ا تعطى تل  م

إن . مقابل أصل غیر ماليى األطراف خیار مبادلة األصل المال ال، ف على سبیل المث
د  دفوعات الفوائ سلة من م ھ حق استالم سل د یعطى لحامل البترول ق السند المرتبط ب

ة باإلضافة ة والدوری ى الثابت د إل غ نق د االستحقى مبل ت عن ة ثاب ار مبادل ع خی اق، م
ممارسة ذلك الخیار ى وتتغیر الرغبة ف. مقابل كمیة ثابتة من البترولاالسمیة القیمة 

رول قیاس ة للبت ة العادل سب القیم ر ح ت آلخ ن وق ى اًم ة  إل ین النقدی ادل ب سبة التب ن
ق ى المتضمنة ف) سعر التبادل(والبترول  ا یتعل السند، وال تؤثر نوایا حامل السند فیم

البمما ل الم ن األص ل م ل ك ة، ویجع ول المكون وھر األص ى ج ار عل ة الخی ى رس
ال زام الم سند وااللت ل ال ن ى لحام ر ع ض النظ ة بغ سند أداة مالی صدر ال واعلم  األن

 . نتجت عن السندى  وااللتزامات التاألصول من األخرى
سلع   -٢٤أت ود ال ى عق ود ال أو بالرغم من أنھ لم یتم إعداد ھذا المعیار لیطبق عل  األخرىعق

ةى الت ا تعریف األداة المالی ق علیھ رة  أو ال ینطب ع ضمن نطاق الفق د " ٨"تق د تج ق
واردة ف ات اإلفصاح المناسبة وال ق متطلب م تطبی شآت من المالئ ار ى المن ذا المعی ھ

 . على تلك العقود
  العرض 

  ")٢٧" إلى "١٥"الفقرات من (االلتزامات وحقوق الملكیة 
  ")٢٠" إلى "١٧"الفقرات من (آخر ى أصل مال أو لتسلیم النقدیةى دال یوجد التزام تعاق

ن    -٢٥أت داریمك اإص د م د تحدی ة وعن وق متباین ھم بحق واع األس بعض أن سھم  إذا  ل ان ال ك
ة  أو اً مالیاًالتزام ة المرتبط وق الخاص یم الحق صدر تقی ى الم ة، عل وق ملكی أداة حق

ا د م سھم لتحدی ا الخص إذا بال وافر فیھ ان یت اليك زام الم یة لاللت ى . ائص األساس عل
ل اًوفق أو تاریخ معینى یسمح باالسترداد فى سبیل المثال، فإن السھم الذ ار حام  لخی

سھم اً مالیاًالسھم یتضمن التزام  ألن المصدر یلتزم بتحویل األصول المالیة لحامل ال
د التزام التعاق اء ب صدر للوف ة للم درة المحتمل دم الق ر ع تى وال تعتب سھم باس رداد ال

زام ة لاللت ا. منافی ر عم ك بصرف النظ وال إذا ذل وافر األم دم ت سبب ع ك ب ان ذل   ك
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میةأ ود رس سبب قی اح أو و ب ة األرب دم كفای ات أو ع ار . االحتیاطی سبة لخی ا بالن أم
ال زام الم ھ تعریف االلت ق علی ال ینطب ھ ى المصدر السترداد األسھم مقابل نقدیة ف ألن

ة، ى ف. بتحویل األصول المالیة للمساھمینى اللیس على المصدر التزام ح ذه الحال ھ
دما  زام عن شأ الت د ین ھ ق ة المصدر إال أن ى رغب اء عل ط بن ھم فق ون استرداد األس ًیك

اره، غالب ھم خی صدر األس ارس م میاًیم ساھمین رس الم الم ق إع ن طری ھ اً ع  بنیت
  . السترداد األسھم

تم تحعندما تكون األسھم قابلة لالسترداد،    -٢٦أت وق األی ى الحق اء عل ب بن د التبوی خرى ًدی
ف  ة وتعری ات التعاقدی یم جوھر الترتیب ى تقی اء عل ب بن ون التبوی ا ویك ًالمرتبطة بھ

األسھم ى وأدوات حقوق الملكیة، وعندما تكون التوزیعات على حاملى االلتزام المال
ة ار المصدر ت أو الممتازة سواء تراكمی ى اختی اء عل ة، بن ر تراكمی ون األسھم ًغی ك

ة  أو أدوات حقوق ملكیة وال یتأثر تبویب األسھم كأدوات حقوق ملكیة التزامات مالی
 : على سبیل المثالى بما یل

  .الخلفیة السابقة عن التوزیعات) أ (
 .المستقبلى النیة لعمل توزیعات ف) ب(أو
م حالة عدى التاثیر السلبى المحتمل على سعر األسھم الممتازة للمصدر ف) ج(أو

بسبب القیود على دفع توزیعات األرباح على األسھم (القیام بتوزیعات 
 ). حالة عدم دفع توزیعات أرباح لألسھم الممتازةى العادیة ف

 .حجم احتیاطیات المصدر) د(أو
 .فترة معینةى الخسارة ف أو توقع المصدر للربح) ھـ(أو
 .خسارتھ خالل الفترةأو  حجم ربحھى عدم قدرة المصدر على التأثیر ف أو قدرة) و(أو

 ")٢٤" إلى "٢١"الفقرات من (تسویة أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة ذاتھا 
ة    -٢٧أت وق الملكی ى أدوات حق ة عل ود المختلف توضح األمثلة التالیة كیفیة تبویب أنواع العق

 :الخاصة بالمنشأة
 ن طریق استالمستقوم المنشأة بتسویقھ عى یعتبر أداة حقوق ملكیة، العقد الذ  )أ (

مبادلة عدد محدد أو ى تسلیم عدد محدد من أسھمھا بدون مقابل مستقبلأو 
ًوبناء على ذلك فإن . آخرى أصل مال أو محددى من أسھمھا مقابل مبلغ نقد

 إضافتھاإطار ھذا العقد یتم ى دفعھا ف أو أیة مبالغ یتم الحصول علیھا
 ومن أمثلة ذلك، خیار .خصمھا مباشرة من حقوق الملكیة إلى أو مباشرة

شراء عدد محدد من ى الذى یعطى الطرف اآلخر الحق ف األسھم المصدر
تطلب العقد أن تقوم المنشأة  إذا محدد إال أنھى أسھم المنشأة مقابل مبلغ نقد

  آخر عند تاریخ محددى أصل مال أو أسھمھا مقابل نقدیة) استعادة(بشراء 
ى  المنشأة كذلك االعتراف بالتزام مالعند الطلب، فعلى أو أو قابل للتحدید،

ومن امثلة ذلك التزام المنشأة بموجب . مساو للقیمة الحالیة لمبلغ االسترداد
 . محددى عقد آجل إلعادة شراء عدد محدد من أسھمھا مقابل مبلغ نقد
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مساو ى نشوء التزام مال إلى یؤدى التزام المنشأة بشراء أسھمھا مقابل نقدیة  )ب (
تلتزم المنشأة ى كان عدد األسھم الذ إذا لمبلغ االسترداد حتىللقیمة الحالیة 

ى  بالنسبة للطرف اآلخر الذاًكان االلتزام مشروط أو إذا بشرائھ غیر محدد
 االلتزامات المشروطة ھو الخیار أمثلةسیمارس حق االسترداد ومن 

مارس  إذا  مقابل نقدیةأسھمھایتطلب من المنشأة إعادة شراء ى المصدر الذ
 . لطرف اآلخر الخیارا

" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"و" أ١٦"الفقرتین ى  الحاالت الواردة فباستثناء  )ج (
 ًالآخر أصى مقابل أصل مال أو اًسیتم تسویتھ نقدى یعتبر العقد الذ" د١٦"و

سیتم ى اآلخر الذى األصل المالأو ى  حتى لو كان المبلغ النقداً مالیاًالتزامأو 
ى أسعار أسھم المنشأة فى  على اساس التغیرات فاًاستالمھ مبنی أو تسلیمھ
 .اًنقدى یتم تسویتھ بالصافى ومن أمثلة ذلك خیار األسھم الذ. السوق

 اًسیتم تسویتھ بعدد متغیر من أسھم المنشأة تساوى قیمتھا مبلغى یعتبرالعقد الذ  )د (
 ًالأص) مثل سعر السلعة(عوامل مؤثرة ى مبلغ یعتمد على تغیرات ف أو اًمحدد

حالة ى ومن أمثلة ذلك الخیار المكتوب لشراء الذھب والذى، ف. اً مالیاًالتزامو أ
عن طریق أدوات المنشأة ذاتھا بأن تقوم ى ممارستھ، سیتم تسویتھ بالصاف

ویعتبر مثل . المنشأة بتسلیم عدد من تلك األدوات بما یساوى قیمة عقد الخیار
تى لو كان المتغیر المؤثر ھو سعر سھم  حاً مالیاًالتزام أو اً مالیًالھذا العقد أص

سیتم تسویتھ بعدد محدد ى المنشأة نفسھا ولیس الذھب ومثل ذلك فإن العقد الذ
من أسھم المنشأة نفسھا ولكن ستتغیر الحقوق المرتبطة بتلك األسھم بحیث تكون 

عامل مؤثر، یعتبر ھذا ى قیمة التسویة مساویة لمبلغ ثابت معتمد على تغیرات ف
 . اً مالیاًالتزام أو اً مالیًال أصالعقد

 ")٢٥"الفقرة (مخصصات تسویة البنود المحتملة 
ذاًكان جزء إذا نھإف" ٢٥" للفقرة اًوفق   -٢٨أت ة ال ود المحتمل سویة البن د ى  من مخصص ت ق

ال أو اًیستلزم التسویة نقد ؤدى(آخر ى من خالل أصل م د ی ة أخرى ق ى أو بطریق  إل
صبح األداة التزام ر حقیق) اً مالیاًأن ت ى ى غی ؤثر عل سویة ال ی صص الت إن مخ ف

ذ د ال ان العق دى تبویب األداة المالیة، وعلیھ ف سویة نق ستلزم الت من خالل عدد  أو اًی
ط ف سھا فق شأة نف ھم المن ن أس ر م دوثى متغی ادر الح ین ن يء مع دوث ش ة ح   حال

ل . ةغیر محتمل الحدوث بشكل كبیر یعتبر أداة حقوق ملكیأو ى غیر طبیعأو  وبالمث
ون ممنوعإف ا یمكن أن یك شأة ذاتھ سویة من خالل عدد محدد من أسھم المن  اًن الت

شأة ولكنى  وذلك فاًتعاقدی م المن ون خارج تحك ك الظروف  إذا ظروف تك ت تل كان
 .اًغیر محتملة الحدوث یكون التبویب كأداة حقوق ملكیة مالئم
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ةى تقوم المنشأة ف   -٢٩أت ة المجمع وائم المالی سیطرة، الق ر الم وق الحصص غی  بعرض حق
رى فى أ راف األخ صص األط ة، ى ح ركاتھا التابع ن ش دخل م ة وال وق الملكی حق

ك وفق صراًوذل بة الم ار المحاس م ى  لمعی صر) ١(رق بة الم ار المحاس م ى ومعی رق
القوائم المالیة المجمعة تأخذ ى ف) أو أحد مكوناتھا(وعند تبویب األداة المالیة ). ٤٢(

ین أعضاء المجموعة ى المنشأة ف ا ب ق علیھ شروط المتف ام وال اعتبارھا جمیع األحك
اى وحامل د م ك بغرض تحدی سلیم  إذا األداة وذل زام بت ى المجموعة ككل الت ان عل ك
األداةى أصل مال أو نقدیة ق ب ا یتعل ؤدى أو آخر فیم ا ت ة م سویة األداة بطریق ى بت  إل

شأة وعندما تصدر منشأة تابعة داخ. تبویب االلتزام ق المن ة وتتف ل مجموعة أداة مالی
ى شروط إضافیة ى منشأة اخرى داخل المجموعة مباشرة مع حامل أو األم األداة عل

ضمانة( ل ال ات) مث سبة للتوزیع ار بالن ة االختی ون للمجموع د ال یك ترداد أو ق . االس
ة صحیحة ف وب األداة بطریق د تب ا المالیى وبالرغم من أن المنشأة التابعة ق ة قوائمھ

ست شروط اإلالم ك ال ذ فقلة بصرف النظر عن تل ب األخ ر ى ضافیة یج ار أث االعتب
ة ى االتفاقات األخرى بین أعضاء المجموعة وحامل وائم المالی األداة للتأكد من أن الق

اك ى المجمعة تعكس العقود والمعامالت الت ا دام ھن دخلت فیھا المجموعة ككل، وم
زام( األداة مخصص للتسویة فیجب تبویب أو التزام ) أو أحد مكوناتھا موضوع االلت

  . القوائم المالیة المجمعةى فى كالتزام مال
دى  بعض أنواع األدوات الت-أ٢٩أت وق ى تفرض التزام تعاق أداة حق ا ك تم تبویبھ شأة ی ى المن عل

ب ". د١٦"و" ج١٦"الفقرتین  أو "ب١٦"و" أ١٦" للفقرتین اًملكیة طبق ویعتبر التبوی
ة ف لھذه الفاًطبق ب ى قرات كاستثناء من المبادئ المطبق ار بخصوص تبوی ذا المعی ھ

تثناء. األداة ذا االس د ھ ى وال یمت ر ذو إل وق غی ب حق سیطرة فى تبوی وائم ى ال الق
ة طبقى وبالتال. المالیة المجمعة وق ملكی أدوات حق ة ك إن األدوات المبوب رتین اًف  للفق

رتین  أو "ب١٦"و" أ١٦" ستقلةالقى ف" د١٦"و" ج١٦"الفق ة الم  أو وائم المالی
ردة والت ر ذوى ھى المنف وق غی ات فى حق ا كالتزام تم تبویبھ سیطرة ی وائم ى ال الق

 .المالیة المجمعة للمجموعة
 ") ٣٢" إلى "٢٨"الفقرات من (األدوات المالیة المركبة 

شتقات ى فقط على مصدر" ٢٨"تنطبق الفقرة    -٣٠أت ر الم ة من غی ة المركب األدوات المالی
ة نظر حامل" ٢٨" تتعامل الفقرة وال ة من وجھ األداة، ى مع األدوات المالیة المركب

اس ) ٤٧(رقم ى ویتضمن معیار المحاسبة المصر ة كیفیة تبویب وقی األصول المالی
 . األداةى أدوات مالیة مركبة من وجھة نظر حاملتمثل ى الت
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ة أداة ال   - ٣١أت ة المركب ألداة المالی شائعة ل ل الضمنمن األشكال ال ار التحوی ل ى دین ذات خی مث
دون أ إلى السند القابل للتحویل ة للمصدر ب . خصائص للمشتقات الضمنیةى أسھم عادی

رة  ب الفق زام " ٢٨"وتتطل ون االلت رض مك ة أن یع ك األداة المالی ل تل صدر مث ن م م
 : قائمة المركز المالي، على النحو التاليى ومكون حقوق الملكیة بصورة منفصلة ف

تبر التزام المصدر بسداد مدفوعات مجدولة من الفوائد وأصل المبلغ یع  )أ (
وعند االعتراف األولى تكون .  قائما ما دام لم یتم تحویل األداةاً مالیاًالتزام

القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ى القیمة العادلة لمكون االلتزام ھ
السوق ى مطبق حینذاك ف للعقد مخصومة على أساس سعر الفائدة الاًوفق

 إلى على األدوات ذات الوضع االئتمانى المقارن والتدفقات النقدیة المماثلة
 .حد كبیر وبنفس الشروط فیما عدا خیار التحویل

حقوق ملكیة  إلى  لتحویل االلتزاماً ضمنیاًتعتبر أداة حقوق الملكیة خیار  )ب (
كان غیر  إذا حتىویكون لھذا الخیار قیمة عند االعتراف األولى . المصدر

  .out of the money بالتنفیذ اًجدیر مالی
ون    -٣٢أت تبعاد مك شأة اس ى المن تحقاقھا، عل د اس ل عن ة للتحوی ل األداة القابل د تحوی عن

ة  وق الملكی ون حق ى مك ة ویبق وق ملكی ھ كحق راف ب دفاتر واالعت ن ال زام م االلت
ة ى فى األصل د(حقوق الملكی ل من بن د ینق ھ ق الرغم من أن ى ب وق  إل آخر داخل حق
   . عن التحویل عند االستحقاقاًخسارة ناتج أو وال یوجد ربح) الملكیة

ل استحقاقھا من خالل االسترداد المبكر   -٣٣أت ل قب ة للتحوی  عندما تستنفد المنشأة أداة قابل
ع أو  شأة بتوزی وم المن ل تق لیة للتحوی ا األص ر المزای ث ال تتغی شراء وبحی ادة ال إع

الغ الم شراءالمب ادة ال ة إع الیف لمعامل ة تك ة وأی ات  أو دفوع ى مكون ترداد عل االس
ألداة ف ة ل ةى االلتزام وحقوق الملكی اریخ المعامل ع . ت ة التوزی ق طریق ویجب ان تتف

استلمتھا ى للمكونات المنفصلة للحصیلة التى التوزیع األصلى مع تلك المستخدمة ف
ل و ة للتحوی رات من المنشأة عند إصدار األداة القابل ع الفق ا یتمشى م ك بم  "٢٨"ذل

 ". ٣٢"إلى 
ة أ   -٣٤أت تم معامل الغ ی ع المب رد توزی حى بمج ادئ  أو رب ع المب شى م ا یتم سارة بم خ

 : المحاسبیة المطبقة على المكون المرتبط بالتوزیع كما یلي
 . الخسائر أو األرباحى الخسارة المرتبطة بمكون االلتزام ف أو یتم االعتراف بالربح) أ (
  . حقوق الملكیةى یتم االعتراف بالمبالغ المرتبطة بمكون حقوق الملكیة ف) ب(و
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 عن ًالقد تقوم المنشأة بتعدیل شروط األداة القابلة للتحویل لتحفز التحویل المبكر، مث   -٣٥أت
ل أفضل الغ إضافیة ف أو طریق منح نسبة تحوی ع مب اریخ ى دف ل ت ل قب ة التحوی حال

راف ب تم االعت ین وی ا ى الفرق فمع ة لم ة العادل ین القیم شروط ب دیل ال اریخ تع ت
سیحصل علیھ حامل األداة عند تحویلھا بموجب الشروط المعدلة وبین القیمة العادلة 

   .الخسائر أو األرباحى لما كان سیحصل علیھ بموجب الشروط األصلیة، كخسارة ف
 ")٣٤-٢٣"الفقرات (أسھم الخزینة 

أد   -٣٦أت راف ب الال یتم االعت ا كأصل م شأة ذاتھ ة الخاصة بالمن وق الملكی ك ى وات حق وذل
رة  ب الفق ا وتتطل شأة الت" ٣٣"بغض النظر عن سبب إعادة اقتنائھ د ى من المن تعی

ن  صومة م ك األدوات مخ رض تل ا أن تع ة بھ ة الخاص وق الملكی اء أدوات حق اقتن
ابة عن اآلخرین حقوق الملكیة إال أنھ عندما تحتفظ المنشأة بأدوات حقوق ملكیتھا نی

اك ى مثل المؤسسة المالیة الت تحتفظ بحقوق ملكیتھا نیابة عن أحد عمالئھا فتكون ھن
  . میزانیة المنشأةى عالقة وكالة، وعلیھ ال یجب ادخال تلك الحیازات ف

 ")٤١-٣٥"الفقرات (الفوائد وتوزیعات األرباح واألرباح والخسائر 
ال   -٣٧أت ال الت ح المث رى یوض ق الفق ة" ٣٥"ة تطبی ة المركب ى األداة المالی رض أن . عل افت

ھم اك س ازاًھن ر تراكماً ممت ب ى  غی ارإیج س اًجب الل خم ة خ ل نقدی ترداده مقاب  اس
نوات  اریخ إس ل ت شأة قب ار المن ى اختی اء عل اح بن ات األرب ع توزیع تم دف ھ ی ال أن

زام. االسترداد ون االلت ون مك ة، یك ة مركب ذه األداة أداة مالی ل ھ ر مث و تعتب ا ھ  فیھ
رد الخصم  راف ب تم االعت ترداد وی غ االس ة لمبل ة الحالی ذا unwindingالقیم ى ھ  عل

دى المكون ف اح . األرباح والخسائر ویصنف كمصروف فوائ ة توزیعات أرب ا أی أم
اح ا كتوزیعات ألرب راف بھ تم االعت ھ فی ة وعلی وق الملكی  فتكون مرتبطة بمكون حق

م یكن االسترداد إجباریذا  إخسائر وتطبق مثل ھذه المعاملةأو  ى اًل اء عل ً، ولكن بن
ل ار الحام سھم اجباری أو إذا اختی ل ال یتم تحوی ان س ى اًك ھم  إل ن األس ر م دد متغی ع

رات ف أو العادیة تحسب لتكون مساویة لمبلغ محدد ى تغی اء عل ده بن ى ًمبلغ یتم تحدی
ى غیر مدفوعةتم إضافة أیة توزیعات أرباح  إذا إال أنھ) مثل سلعة(عنصر مؤثر   إل

ات اًمبلغ االسترداد تعتبر األداة بالكامل التزام ة توزیع ب أی تم تبوی  وفى ھذه الحالة ی
  .أرباح على أنھا مصروف فوائد

 ") ٥٠-٤٢"الفقرات (ى والتزام مالى المقاصة بین أصل مال
 . ملغاة   -٣٨أت
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شأة حالی ون للمن وابط أن یك انوناًض ق الق راءى  الح اذ إلج ل للنف الغ القاب ین المب ة ب  المقاص
  )")أ(٤٢"الفقرة (المعترف بھا 

ون الحق ف  -أ٣٨أت د یك ون معلق أو اً حالیاًإجراء المقاصة متاحى ق د یك دثى  علاًق وع ح   وق
شأ الحق(المستقبل ى ف د ین ال ق ابال أو على سبیل المث وع ًیصبح ق د وق ط عن ذ فق  للتنفی

دث ف اقى ح ل اإلخف ستقبل، مث سار أو الم ةاإل أو اإلع د األطراف المقابل الس ألح ). ف

ابالاًحتى لو لم یكن الحق إلجراء المقاصة معلق ون ق  ً على وقوع حدث مستقبلي، قد یك
ة،ى فقط فى للنفاذ القانون اق، أو ظروف العمل العادی د حدوث إخف د حدوث  أو عن عن

  .لجمیع األطراف المقابلة أو إفالس ألحد أو إعسار

و  -ب٣٨أت رة ى اردة فحتى تنطبق الضوابط ال شأة حالی)"أ(٤٢"الفق ون للمن  حق اً، یجب أن یك
  :ھذا أن حق إجراء المقاصةى ویعن. قابل للنفاذ إلجراء المقاصةى قانون

  على وقوع حدث مستقبلي؛ واًال یكون معلق  ) أ(

اذ قانون  ) ب( ل للنف ون قاب ب أن یك راف ى  فاًیج ع األط شأة ولجمی ة للمن وال التالی ع األح جمی

 :المقابلة

  مل العادیة؛ وظروف الع )١(

 حالة اإلخفاق؛ و )٢(

  .اإلفالس أو حالة اإلعسار )٣(

ا فى  للنطاق القانوني، قد تختلف طبیعة ومدى الحق فاًوفق  -ج٣٨أت كى إجراء المقاصة، بم   ذل

 اإلعسار أو حالة اإلخفاقى كان ھذا الحق لیبقى ف إذا شروط ملحقة بممارستھا وماى أ
ة ى  الحق فوبالتالي، ال یمكن افتراض أن. اإلفالسأو  اح بصفة آلی إجراء المقاصة مت

وانین اإلفالس. خارج ظروف العمل العادیة ع ق د تمن ال، ق   اإلعسار أو على سبیل المث

  .بعض الظروفى إعسار ف أو تحد من حق إجراء المقاصة عند حدوث إفالسأو 
ین األطراف   -د٣٨أت ات ب ى العالق ة عل وانین المطبق ذ الق ال األ(یجب أخ ى سبیل المث ام عل حك

د،ى التعاقدیة، والقوانین الت اق أو یخضع لھا العق وانین اإلخف اإلفالس  أو اإلعسار أو ق

اى ف) المطبقة على أطراف العقد د مم انون إذا االعتبار حتى یمكن التأك ان الحق الق ى ك
ة وفى  للنفاذ فًإلجراء المقاصة قابال اق وفى ظروف العمل العادی ة حدوث إخف ى حال

ة  أو رحالة حدوث إعسا ع األطراف المقابل شأة ولجمی و محدد ف(إفالس للمن ا ھ ى كم

  )").ب(ب٣٨أت"الفقرة 
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اف اس ص ى اس سویة عل راء الت ا إلج ة إم شأة النی دى المن ون ل ضوابط إلن تك الغى ال  أو المب
  )")ب(٤٢"الفقرة (آن واحد ى تحقیق األصل وتسویة االلتزام ف

رة ى حتى تنطبق الضوابط ف  -ھ٣٨أت ا إلجراء )"ب(٤٢"الفق ة إم شأة النی ون للمن ، یجب أن یك
اف اس ص ى اس سویة عل الغى الت زام ف أو المب سویة االلت ل وت راف باألص آن ى االعت

د . واحد سویة بالصافي، ق شأة الحق إلجراء الت دى المن ون ل د یك ھ ق على الرغم من أن
  .تحقیق األصل وتسویة االلتزام بشكل منفصلى تستمر المنشأة ف

ى  إذا )"ب(٤٢"الفقرة ى منشأة الضوابط فتحقق ال  -و٣٨أت تمكنت المنشأة من تسویة المبالغ عل
دما، . الواقع ما یماثل التسویة بالصافيى نحو ینتج عنھ ف ط عن ویحدث ذلك عندما، وفق

ر  أو تكون آلیة التسویة لھا خصائص تستبعد ینتج عنھا خطر ائتمان وخطر سیولة غی
شغیل واحدة أو اد من خالل عملیةھامین، ویتم بموجبھا التحصیل والسد ى . دورة ت عل

سویة بالصاف ى فى سبیل المثال، یمكن لنظام تسویة إجمالیة أن تنطبق علیھ ضوابط الت
  :استوفى جمیع الخصائص التالیة إذا )"ب(٤٢"الفقرة 

زمن ى یتم تقدیم األصول المالیة وااللتزامات المالیة المؤھلة للمقاصة ف  )أ ( ن ال نفس النقطة م

 یل؛ وللتشغ

یلتزم األطراف بأداء تعھداتھم بالتسویة ریثما یتم تقدیم األصول المالیة وااللتزامات المالیة   )ب (

 للتشغیل؛ و

دیمھا   )ج ( ال توجد إمكانیة لتغییر التدفقات النقدیة الناشئة من األصول وااللتزامات ریثما یتم تق

 ؛ و)أدناه) د( راجع –ما لم تفشل العملیة (للتشغیل 

ل أوراق سوف یتم األصو  )د ( ام تحوی اس نظ ى أس ل وااللتزامات المضمونة بأوراق مالیة عل

ة شابھ  أو مالی ام م دفع(نظ ل ال سلیم مقاب ال، الت بیل المث ى س ث)عل ل  إذا ، بحی شل تحوی ف

ض شل أی وف یف ة، س ستحقاتاًاألوراق المالی شغیل الم ة  أو  ت دفوعات ذات العالق الم

 ؛ و)عكسوالعكس بال(والمضمونة بتلك األوراق المالیة 

و فى سوف یتم إعادة تقدیم المعامالت الت  )ه ( ا ھ ى أعاله،) د(ى تفشل للتشغیل، كم تم  إل أن ی

 تسویتھا؛ و

ة   )و ( س الجھ الل نف ن خ سویة م تم الت سویة،(ت ك الت ال، بن بیل المث ى س زي، أو عل ك مرك   بن

 ؛ و)مركز إلیداع األوراق المالیةأو 

ان  )ز ( سھیل ائتم د ت د ى یوج دیم ح وم لتق اح خالل الی افمت سمح ى ك ى المكشوف لی سحب عل لل

ى تاریخ التسویة لكل من األطراف، وأنھ من المؤكدى بتشغیل السدادات ف رة  إل درجة كبی

 .المتاح خالل الیوم عند الحاجة إلیھى احترام التسھیل االئتمان

 )ھ(
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ة    -٣٩أت سمى األدوات المركب ا ی ة لم ة خاص ار معامل دم المعی  )synthetic instruments(ال یق
ا لتحاكى والت ا وحیازتھ ى تكون مجموعات من األدوات المالیة المنفصلة یتم اقتناؤھ

رى صائص أداة أخ ى. خ ل األعل رض طوی إن الق ال، ف بیل المث ل ذ س دة ى ج الفائ
ع  رة ودف دفوعات متغی دة یتضمن استالم م ة سعر فائ د مبادل المتغیرة مندمج مع عق

سعر ف إلى مبالغ ثابتة یؤدى ت وكل من األدوات خلق قرض طویل األجل ب دة ثاب ائ

دیاًالتزام أو اًتمثل وحدھا حق" أداة مركبة"تكون مجتمعة ى المالیة المنفردة الت  اً تعاق
ل أاًوفق ن تحوی روطھا ویمك ا وش اى  ألحكامھ ل أداة  أو منھ صلة، وك سویتھا منف ت

ة  ا األدوات المالی ة لھ اطر المعرض ن المخ ف ع د تختل اطر ق ة لمخ ة معرض مالی

ل أصاألخرى، و ة تمث ة داخل أداة مركب ت أداة مالی إذا كان ھ ف ل أ وًالعلی خرى تمث
تم عرضھما فاًالتزام صافیة ى  ال تجرى بینھما مقاصة وی ة ال شأة بالقیم ة المن میزانی

 ". ٤٢"الفقرة ى انطبق علیھما شروط المقاصة الواردة ف إذا إال

  .ملغاة  - ٤٠أت
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  ٢٠١٩املعدل ) ٢٦(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 االعرتاف والقياس: األدوات املالية 
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  المحتویات
  
  
  من الفــقرة  

  ٢  نطاق المعیار
  ٨  تعریفات
  ٧١  التغطیة

  ٧٢  دوات التغطیة أ
  ٧٨  البنود المغطاة

  ٨٥  محاسبة التغطیة
  ١٠٣  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة

  
  إرشادات التطبیق) أ(ملحق 
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  ٢٠١٩المعدل ) ٢٦(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  االعتراف والقیاس: األدوات المالیة

  
  ھدف المعیار

ى یسمح معیار المحاسبة المصرى ار إلى وضع أسس لمحاسبة التغطیة التیھدف ھذا المعی - ١
  .حاالت محددةى بتطبیقھا ف) ٤٧(رقم 

  نطاق المعیار 
  تقعى على جمیع المنشآت تطبیق ھذا المعیار على كافة أنواع األدوات المالیة الت - ٢

 :الذيى ، عندما، وإلى المد)٤٧(رقم ى نطاق معیار المحاسبة المصرى ف
بتطبیق متطلبات محاسبة التغطیة ) ٤٧(رقم ى یھ معیار المحاسبة المصریسمح ف  )أ (

 ھذا المعیار؛ وى ف
 لھذا اً من عالقة تغطیة مؤھلة لمحاسبة التغطیة وفقاًتكون األداة المالیة جزء  )ب (

 .المعیار
  . ملغاة-٧أ إلى ٢

 تعریفات 
) ٤٥(و) ٢٥(ام یستخدم ھذا المعیار التعریفات الواردة بمعاییر المحاسبة المصریة أرق - ٨

) ٤٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر) أ(الواردة بالملحق ى بذات المعان) ٤٧(و
معیار المحاسبة " ١١"والفقرة ) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر) أ(والملحق 

) ٤٧(و) ٤٥(و) ٢٥(، وتتضمن معاییر المحاسبة المصریة أرقام )٢٥(رقم ى المصر
 :لمصطلحات التالیة لتطبیق اًال ودلیاًتعریف

 األداة المالیة  
 األصل المالي 
 االلتزام المالي 
 أداة حقوق الملكیة 
 وااللتزام الماليى التكلفة المستھلكة لألصل المال 
 االعتراف 
 المشتقة 
 طریقة الفائدة الفعلیة 
 القیمة العادلة 
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  :ھذا المعیار بالمعنى المذكور قرین كل منھاى تستخدم المصطلحات التالیة ف - ٩
  فات مرتبطة بمحاسبة تغطیة المخاطرتعری

ھو اتفاق ملزم لتبادل كمیة محددة من الموارد بسعر  ):firm commitment(االرتباط المؤكد 
  .تاریخ أو تواریخ مستقبلیة محددةى محدد ف

معامالت غیر مؤیدة بارتباط ولكن ى ھ ):forecast transaction(المعامالت المتوقعة 
  ً.المتوقع حدوثھا مستقب

ى أو التزام مالى مشتقة مخصصة أو أصل مالى ھ ):hedging instrument(أداة التغطیة 
قیمتھا العادلة أو تدفقاتھا النقدیة ى من المتوقع أن تعوض التغیرات فى بخالف المشتقات الت

وتعطى الفقرات (القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لبند تم تخصیصھ كبند مغطى ى أثر التغیر ف
 لتعریف ًالتفصی) أ(من الملحق " ٩٧أت"إلى " ٩٤أت"والفقرات من " ٧٧"إلى " ٧٢"من 

  ).أداة التغطیة
ھو أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد أو معاملة متوقعة بدرجة ): hedged item(البند المغطى 

  :أنشطة أجنبیة والذيى االستثمار فى عالیة من االحتمال أو صاف
  القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة؛ وى عرض المنشأة لمخاطر التغیر ف  )أ (
" ٨٤"إلى " ٧٨"وتعطى الفقرات من (تم تخصیصھ على أنھ بند یتم تغطیة مخاطره   )ب (

یتم ى  لتعریف البنود التًالتفصی) أ(من الملحق " ١٠١أت"إلى " ٩٨أت"والفقرات من 
  ).تغطیة مخاطرھا

القیمة العادلة ى دى إلغاء أو تعویض أثر التغیر فمى ھ: )hedge effectiveness(فعالیة التغطیة 
القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ى أو التدفقات النقدیة لبند تمت تغطیة مخاطره من خالل التغیر ف

  )).أ(من الملحق " أ١١٣أت"إلى " ١٠٥أت"راجع الفقرات (ألداة تغطیة المخاطر 
  . ملغاة٧٠ - ١٠

 التغطیة 
  أال تستمر) ٤٧(رقم ى عند تطبیقھا لمعیار المحاسبة المصرإذا اختارت المنشأة  -٧١

من " ٢١.٢.٧"راجع الفقرة (ھذا المعیار ى تطبیق متطلبات محاسبة التغطیة فى ف
، یجب عندھا تطبیق متطلبات محاسبة التغطیة ))٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر

ذلك، یمكن للمنشأة ومع ). ٤٧(رقم ى  من معیار المحاسبة المصر٦القسم ى الواردة ف
أن تطبق متطلبات ) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٣.١.٦" للفقرة اًوفق

  معیار المحاسبة المصريى فى ھذا المعیار بدال عن تلك التى محاسبة التغطیة ف
حالة تغطیة خطر التعرض لسعر الفائدة لجزء من محفظة من األصول ى ف) ٤٧(رقم 

ھذه الحالة یجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات ى وف. مالیةالمالیة أو االلتزامات ال
  الخاصة بمحاسبة تغطیة القیمة العادلة لتغطیة محفظة من خطر سعر الفائدة

 ".١٣٢أت"إلى " ١١٤أت"ومن " أ٨٩"و" أ٨١"راجع الفقرات (
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 أدوات التغطیة
 األدوات المؤھلة

تقات األدوات المالیة كأداة تغطیة یتم فیھا تخصیص مشى ال یحدد ھذا المعیار األحوال الت -٧٢
راجع الفقرة (باستثناء بعض الخیارات المكتوبة " ٨٨"الفقرة ى  للشروط الواردة فاًطبق

غیر ى التزام مالى غیر مشتق أو أى أصل مالى ، إال أنھ یجوز تخصیص أ")٩٤أت"
 .مشتق كأداة تغطیة فقط لتغطیة مخاطر العمالت األجنبیة

ى یمكن تبویبھا كأدوات تغطیة ھى ة فإن األدوات الوحیدة التألغراض محاسبة التغطی -٧٣
ى أ(تقوم بإعداد القوائم المالیة ى یدخل فیھا طرف من خارج المنشأة التى األدوات الت

وعلى ) یتم التقریر عنھاى عن المجموعة أو القطاع أو المنشأة الفردیة التى طرف خارج
عة أو قطاعات مجمعة داخل المنشأة یمكن الرغم من أن المنشآت المستقلة ضمن أیة مجمو

معامالت تغطیة مع منشآت أخرى داخل المجموعة أو القطاعات داخل ى  فاًأن تكون طرف
بین أطراف المجموعة یتم استبعادھا عند إعداد قوائم ى المنشأة، فإن ھذه المعامالت الت

القوائم ى  التغطیة ففإن معامالت التغطیة ھذه غیر مؤھلة لمحاسبةى مالیة مجمعة وبالتال
القوائم المالیة ى ومع ذلك فقد تعتبر مؤھلة لمحاسبة التغطیة ف. المالیة المجمعة للمجموعة

 .یقوم بإعداد قوائم مالیةى المستقلة لمنشأة منفردة داخل المجموعة أو القطاع الذ
 تخصیص أدوات التغطیة 

ن العوامل إمجملھا، حیث ى طیة فعادة ما یكون ھناك قیاس واحد للقیمة العادلة ألداة التغ -٧٤
تقوم ى القیمة العادلة تعتمد على بعضھا البعض وبالتالى تؤدى إلى حدوث تغیرات فى الت

مجملھا أما االستثناءات المسموح ى المنشأة بتحدید عالقة التغطیة بالنسبة ألداة التغطیة ف
 :كاآلتيى بھا فقط فھ

 الناتج عن تغیر القیمة العادلة Intrinsic valueصلیة القیمة األى فصل فرق التغیر ف   )أ (
عقد الخیار ى ف) الفائدة المعبرة عن عامل الزمن(والفرق الناتج من القیمة الحالیة 

وتبویب التغیر بین القیمة السوقیة وقیمة الخیار فقط كفرق تغطیة مع استبعاد التغیر 
  القیمة الزمنیة؛ وى ف

 . اآلجلللعقدى فصل عنصر الفائدة عن السعر الفور   )ب (
القیمة األصلیة ى  إلمكانیة قیاس كل من فرق التغیر فاًویسمح بھذه االستثناءات نظر

Intrinsic valueالعقد اآلجل بشكل عام بطریقة مستقلةى  لحق الخیار والعالوة ف.  
 كأداة االسمیةمن القیمة % ٥٠أداة التغطیة ولتكن ى یمكن تخصیص نسبة من إجمال -٧٥

ال أنھ ال یجوز تحدید عالقة التغطیة على أساس نسبة من الفترة عالقة تغطیة إى تغطیة ف
 .تظل فیھا أداة التغطیة قائمةى الزمنیة الت
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 :یجوز تخصیص أداة تغطیة منفردة كغطاء ألكثر من نوع من المخاطر ولكن بالشروط التالیة - ٧٦
  إمكانیة تحدید المخاطر المغطاة بوضوح؛ و  )أ (
 ع من المخاطر؛ وإمكانیة إثبات فعالیة التغطیة لكل نو  )ب (
  .إمكانیة ضمان وجود عالقة محددة ألداة التغطیة وحاالت المخاطر المختلفة )ج (

 كأداة اًیجوز اعتبار اثنین أو أكثر من المشتقات أو نسبة منھم مجتمعین أو مبوبین مع -٧٧
 .تغطیة، وینطبق ذلك عند تعویض مخاطر بعض المشتقات من مشتقات أخرى

 البنود المغطاة
 ةالبنود المؤھل

 یمكن أن یأخذ البند المغطى شكل أصل أو التزام تم االعتراف بھ، أو ارتباط مؤكد أو معاملة  - ٧٨
 :وقد یكون البند المغطى. نشاط أجنبيى استثمار فى متوقعة لم یتم االعتراف بھا، أو صاف

 أو عملیة متوقعة ومؤكدة الحدوث بدرجة عالیة اًأصل أو التزام أو ارتباط مؤكد منفرد  )أ (
  نشاط أجنبي؛ أوى استثمار ف ىأو صاف

مجموعة من األصول أو االلتزامات أو االرتباطات المؤكدة أو المعامالت المتوقعة   )ب (
أنشطة أجنبیة لھا سمات ى استثمارات فى والمؤكدة الحدوث بدرجة عالیة أو صاف

  مخاطر مشابھة؛ أو
مالیة تغطیة محفظة مالیة ذات مخاطر أسعار فائدة فقط، أو جزء من محفظة أصول  )ج (

  .الخطر المغطىى أو التزامات مالیة تتشارك ف
 .ملغاة -٧٩
ألغراض محاسبة التغطیة، یمكن فقط التخصیص كبنود مغطاة لألصول وااللتزامات  - ٨٠

ویرجع ذلك . تتعلق بأطراف خارج المنشأةى واالرتباطات المؤكدة والمعامالت المتوقعة الت
ى نفس المجموعة فقط فى بین المنشآت فإلى أنھ یمكن تطبیق محاسبة التغطیة على المعامالت 

القوائم المالیة المجمعة للمجموعة، ى القوائم المالیة المستقلة أو المنفصلة لھذه المنشآت ولیس ف
ى معیار المحاسبة المصرى فیما عدا القوائم المالیة المجمعة لمنشأة استثماریة كما ھو معرف ف

المالیة المجمعة للمعامالت بین المنشأة االستثماریة القوائم ى ، حیث ال یتم االستبعاد ف)٤٢(رقم 
ًواستثناء من . یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى وشركاتھا التابعة الت

مثل (ذلك، یجوز أن یصبح خطر العملة األجنبیة لبند ذا طبیعة نقدیة بین منشآت المجموعة 
القوائم المالیة ى  كبند مغطى فًالمؤھ) ركتین تابعتینرصید مستحق السداد أو التحصیل بین ش

لم یتم استبعاده ى المجمعة إذا نتج عنھ خطر تعرض لمكاسب أو خسائر سعر الصرف األجنب
أسعار ى آثار التغیرات ف) "١٣(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًبالكامل عند التجمیع وفق
، ال یتم استبعاد مكاسب )١٣(رقم ى  المصر لمعیار المحاسبةاًطبق". صرف العمالت األجنبیة

أو خسائر أسعار صرف العمالت األجنبیة المرتبطة بالبنود ذات الطبیعة النقدیة فیما بین 
أطراف المجموعة بالكامل عند التجمیع عندما تكون المعاملة بین أطراف المجموعة تمت بین 



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٢٢

جوز أن یتأھل ألن یكون بند مغطى باإلضافة إلى ذلك، ی. طرفین لكل منھم عملة تعامل مختلفة
القوائم المالیة المجمعة ى خطر العملة األجنبیة لمعاملة متوقعة بدرجة عالیة االحتمال، وذلك ف

تلك المعاملة ى ستدخل فى إذا كانت المعاملة ستتم بعملة تختلف عن عملة التعامل للمنشأة الت
 .ئر المجمعةوأن خطر العملة األجنبیة سیؤثر على األرباح أو الخسا

 تبویب البنود المالیة كبنود مغطاة
 مغطى بالنسبة للمخاطر اً فإنھ یعتبر بنداً مالیاً أو التزاماً مالیًالإذا كان البند المغطى أص -٨١

على سبیل المثال التدفقات النقدیة (المرتبطة فقط بجزء من تدفقاتھ النقدیة أو القیمة العادلة 
بشرط إمكانیة قیاس فعالیة التغطیة، )  من القیمة العادلةالتعاقدیة أو أجزاء منھا أو نسبة

على سبیل المثال یجوز تبویب جزء یمكن تحدیده وقیاسھ بصورة مستقلة من مخاطر سعر 
 .یدر فائدة أو االلتزام المحمل بفائدةى الصرف المرتبطة باألصل الذ

محفظة من األصول المالیة أو حالة تغطیة القیمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لى ف   -أ٨١
یمكن تبویب الجزء المغطى بالنسبة لقیمة ) ھذه الحالةى وفقط ف(االلتزامات المالیة 

االلتزامات المالیة ولیس كأصول / محفظة األصول المالیة ى العملة على أساس إجمال
  ).ال یسمح بتخصیص مبلغ كبند مغطى على أساس الصافيى أ. (منفردة) التزامات(

  ب البنود غیر المالیة كبنود مغطاة تبوی
 : فإنھ یبوب كبند مغطى بالنسبةى  غیر مالاًأو التزامى  غیر مالًالإذا كان البند المغطى أص - ٨٢

  لمخاطر العمالت األجنبیة؛ أو  )أ (
لجمیع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقیاس الجزء المناسب من التدفقات النقدیة   )ب (

ى إلى مخاطر محددة بخالف مخاطر تعزى القیمة العادلة التى أو التغیرات ف
  .العمالت األجنبیة

  تبویب مجموعة من البنود كبنود مغطاة 
یتم تجمیع األصول أو االلتزامات المتشابھة وتغطیتھا كمجموعة فقط إذا كانت األصول  -٨٣

التعرض لنفس الخطر المحدد ى المجموعة كل على حدة تشترك فى أو االلتزامات ف
ى القیمة العادلة التى  ذلك، من المتوقع أن یكون التغیر فكخطر مغطى، باإلضافة إلى

 مع التغیر الكلى اً متناسباًالمجموعة تقریبى تعزى إلى الخطر المغطى لكل بند مستقل ف
 .تعزى إلى المخاطر المغطاة لمجموعة البنودى القیمة العادلة التى ف

القیمة العادلة أو التدفق ى غیر ف ألن المنشأة تقوم بتقدیر فعالیة التغطیة بمقارنة التاًنظر -٨٤
القیمة ى مع التغیر ف) أو مجموعة من أدوات التغطیة المشابھة(ألداة التغطیة ى النقد

  )أو مجموعة من البنود المغطاة المتشابھة(العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المغطى 
األصول  ىصاف(األصل أو االلتزام المغطى ى فإن مقارنة أیة أداة تغطیة مع صاف

ولیس مع بند محدد مغطى ال ) وااللتزامات ذات الفائدة الثابتة أو االستحقاقات المتشابھة
 .یؤھل الستخدام محاسبة التغطیة
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 محاسبة التغطیة
تعترف محاسبة التغطیة بأثر المقاصة على األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات  -٨٥

 .ى البند المغطىالقیم العادلة ألداة التغطیة والتغیرات على ف
 :ھناك ثالثة أنواع من عالقات التغطیة -٨٦

  :تغطیة خطر القیمة العادلة  )أ (
القیمة العادلة ألصل أو التزام معترف بھ ى تغطیة خطر التعرض للتغیرات فى ھ

أو ارتباط مؤكد غیر معترف بھ أو جزء محدد من ذلك األصل أو االلتزام أو 
  . أن یؤثر على األرباح أو الخسائراالرتباط المؤكد والمرتبط بخطر محدد یمكن

  :تغطیة خطر التدفقات النقدیة  )ب (
  :التدفقات النقدیة والتيى تغطیة خطر التعرض للتقلبات فى ھ

مثل كل أو بعض (ترتبط بخطر محدد ألصل أو التزام معترف بھ  )١(
مدفوعات الفوائد المستقبلیة بالنسبة للمدیونیة ذات سعر الفائدة 

 .قعة مؤكدة الحدوث بدرجة عالیةأو معامالت متو) المتغیر
 .یمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسائر )٢(

  كما ھو معرف) كیان أجنبي(ى نشاط أجنبى االستثمار فى تغطیة خطر صاف  )ج (
  ).١٣(رقم ى معیار المحاسبة المصرى ف

تكون المحاسبة عن تغطیة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة الخاصة بارتباط  -٨٧
 .ة لخطر القیمة العادلة أو كتغطیة لخطر التدفقات النقدیةمؤكد باعتبارھا تغطی

" ١٠٢"إلى " ٨٩" للفقرات من اًتكون عالقة التغطیة مؤھلة لمحاسبة التغطیة طبق -٨٨
 : تتوافر كل الشروط التالیة مجتمعة-وفقط عندما-عندما

معتمد الستراتیجیة إلدارة المخاطر یتضمن ھدف إدارة ى وجود توثیق رسم  )أ (
تغطیة المخاطر وعالقة التغطیة وھدف ى خدام أدوات التغطیة فالمخاطر واست

ًى إدارة المخاطر ف  ألداة التغطیة االمنشأة، ویجب أن تتضمن ھذه الوثائق تحدید
یتم تغطیتھ وكیفیة قیام المنشأة ى والبند أو المعاملة المغطاة وطبیعة الخطر الذ

القیمة ى یة تغیرات فمواجھة خطر التعرض ألى بتقدیر فعالیة أداة التغطیة ف
  ترجع إلى الخطر المغطى؛ وى العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المغطى والت

راجع ملحق أ فقرات من ( من المتوقع أن تكون التغطیة فعالة بدرجة كبیرة   )ب (
القیمة ى تحقیق مواجھة التغیرات فى  وذلك ف-) ”١١٣أت"إلى " ١٠٥أت"

 تعزى إلى الخطر المغطى؛ وى العادلة أو التدفقات النقدیة الت
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تخضع للتغطیة ى بالنسبة لتغطیات التدفقات النقدیة فإن المعاملة المتوقعة الت  )ج (
التدفقات ى یجب أن تكون متوقعة بصورة كبیرة ویجب أن تمثل تعرض التقلبات ف

  على األرباح أو الخسائر؛ وى تؤثر بشكل أساسى النقدیة الت
یمكن القیاس بدرجة یعتمد ى تمد علیھا، أیمكن قیاس فعالیة التغطیة بدرجة یع  )د (

ترتبط بالخطر ى علیھا للقیمة العادلة أو للتدفقات النقدیة للبند المغطى والت
  المغطى وكذلك القیمة العادلة ألداة التغطیة؛ و

تقییم التغطیة بصفة مستمرة وثبوت فعالیتھا العالیة على مدار فترات إعداد   )ه (
  .التقاریر المالیة

  ة العادلةتغطیة القیم
، "٨٨"فقرة ى بالشروط الواردة فى إذا كانت تغطیة القیمة العادلة خالل الفترة تف -٨٩

  :فیتم المحاسبة عنھا على النحو التالي
 یتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة   )أ (

أو إعادة قیاس ) ألدوات التغطیة المشتقة(قیاس أداة التغطیة بالقیمة العادلة 
) ١٣(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًمن القیمة الدفتریة طبقى المكون األجنب

  ؛ و)ألدوات التغطیة غیر المشتقة(
إذا كان البند المغطى یقاس بالتكلفة، یتم تعدیل القیمة الدفتریة لھ بقیمة المكاسب أو   )ب (

رباح أو الخسائر، كما األى الخسائر الناتجة عن المخاطر المغطاة مع االعتراف بھا ف
األرباح ى تعزى للمخاطر المغطاة فى یتم تطبیق االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الت

  .  للبیعاً متاحاً مالیًالأو الخسائر حتى إذا كان البند المغطى أص
 بالنسبة لتغطیة القیمة العادلة الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة لجزء من محفظة األصول -أ٨٩

الفقرة ى یمكن استیفاء ما ورد ف) ھذه الحالةى وفقط ف(و االلتزامات المالیة المالیة أ
 :تعزى إلى البند المغطى إماى بعرض األرباح أو الخسائر الت)" ب(٨٩"
بند واحد مستقل ضمن األصول عن الفترات الزمنیة الخاصة بإعادة التسعیر ى ف  )أ (

  یكون البند المغطى فیھا أصل؛ أوى والت
ى األرباح أو الخسائر بالمكسب أو الخسارة من البند المغطى الذى فیتم االعتراف   )ب (

 .للبند المغطىى یعزى إلى الخطر المغطى وذلك بتعدیل الرصید الدفتر
حالة تغطیة مخاطر محددة تعزى إلى بند مغطى یتم االعتراف بالتغیرات ى فقط ف -٩٠

ة باألرباح أو المعترف بھا الخاصة بالبند المغطى غیر المرتبط بالمخاطر المغطا
 ).٤٧(رقم ى من ھذا معیار المحاسبة المصر" ١.٧.٥"فقرة ى الخسائر كما ورد ف

 )ھ(
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  ،"٨٩"الفقرة ى عن محاسبة التغطیة الواردة فى تتوقف المنشأة بأثر مستقبل -٩١
 :الحاالت التالیةى ف
. إذا أنقضت أداة التغطیة أو تم بیعھا أو فسخھا أو ممارسة الحق المرتبط بھا  )أ (

ض، فإن إحالل أو مبادلة أداة التغطیة بأخرى ال یعتبر انتھاء ألجلھا ولھذا الغر
 من استراتیجیة المنشأة الموثقة اًأو فسخھا إذا كان ھذا اإلحالل أو المبادلة جزء

باإلضافة إلى ذلك، ولھذا الغرض، ال یقع انتھاء األجل أو ). الخاصة بالتغطیة
 :الفسخ ألداة التغطیة عندما

داة التغطیة، كنتیجة للقوانین والتشریعات أو الستحداث أى یتفق طرف  )١(
قوانین أو تشریعات، على أن یحل طرف أو أطراف مقابلة للمقاصة 

)clearing counterparty ( محل أطراف المقاصة المقابلة األصلیة
لھذا الغرض، فإن أطراف .  لتصبح األطراف المقابلة الجدیدة لكل منھم

غرفة  'اًیطلق علیھ أحیان(ى رف مركزالمقاصة المقابلة تمثل ط
أو منشأة أو ) 'وكالة المقاصة'أو ' clearing organisationالمقاصة 

غرفة مقاصة أو عمیل ى منشآت، على سبیل المثال عضو مقاصة ف
یقوم بدور الطرف المقابل ى غرفة مقاصة، والذى لعضو مقاصة ف

ما یقوم ومع ذلك، عند. غرفة المقاصةى بھدف تفعیل المقاصة ف
أطراف أداة التغطیة بإحالل األطراف المقابلة األصلیة بأطراف مقابلة 

تقوم ى مختلفة، سوف تنطبق ھذه الفقرة فقط على تلك األطراف الت
  .بتفعیل المقاصة مع نفس غرفة المقاصة

أداة التغطیة، إن وجدت، محدودة بتلك ى تكون التغیرات األخرى ف  )٢(
كما تكون ھذه التغیرات . ل للطرف المقابلالضروریة بتفعیل ھذا اإلحال

تتسق مع الشروط المتوقعة إذا تم إجراء ى محدودة بالتغیرات الت
وتتضمن ھذه التغیرات .  مع طرف المقاصة المقابلًالالمقاصة أص

تغیرات متطلبات الضمانات، وحقوق إجراء المقاصة بین األرصدة 
  لمفروضة؛ أومستحقة التحصیل والمستحقة السداد، والرسوم ا

؛ "٨٨"الفقرة ى إذا لم تعد التغطیة مستوفیة لضوابط محاسبة التغطیة الواردة ف  )ب (
 أو

  .بین أداة التغطیة والبند المغطى) االرتباط(إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصیص   )ج (
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على )" ب(٨٩"یتم االستھالك على األرباح أو الخسائر بأیة تسویة تنشأ عن الفقرة  -٩٢
یتم استخدام طریقة الفائدة الفعلیة لھا ى داة المالیة المغطاة والتلألى الرصید الدفتر

ى ، ف)"ب(٨٩"الفقرة ى كما ھو مبین فى قائمة المركز المالى یظھر فى أو البند الذ(
وقد یبدأ االستھالك أول ما یبدأ وجود ). حالة تغطیة لمحفظة خطر سعر الفائدة

القیمة العادلة ى ند المغطى بالتغیرات فتسویة، إال أنھ ال یبدأ بعد انتھاء تعدیل الب
المعاد ى وتتم التسویة على أساس معدل الفائدة الفعل. تعزى للخطر المغطىى الت

حالة تغطیة القیمة العادلة الخاصة ى إال أنھ ف. تاریخ بدایة االستھالكى حسابھ ف
 مثل ھذهى وفقط ف(بخطر سعر الفائدة لمحفظة أصول مالیة أو التزامات مالیة 

إذا كان من المتعذر إجراء االستھالك باستخدام سعر فائدة فعلي، فیتم ) الحالة
تاریخ ى ویتم استكمال استھالك التسویة ف. االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت

حالة ى استحقاق األداة المالیة، أو بانتھاء الفترة الزمنیة المتعلقة بإعادة التسعیر ف
 .فائدةتغطیة محفظة لخطر سعر ال

عند تخصیص ارتباطات مؤكدة غیر معترف بھا كبند مغطى، یتم االعتراف بالتغیر  -٩٣
یعزى للمخاطر المغطاة ى القیمة العادلة لالرتباط المؤكد الذى الالحق فى التراكم

كأصل والتزام مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المقابلة ضمن األرباح أو الخسائر 
القیمة العادلة ألداة ى  بالتغیرات فاًم االعتراف أیضویت)") ب(٨٩"راجع الفقرة (

 .التغطیة ضمن األرباح أو الخسائر
ى ارتباط مؤكد القتناء أصل أو قبول التزام یمثل بند مغطى فى عندما تدخل المنشأة ف -٩٤

ینتج ى لألصل أو االلتزام الذى األولى تغطیة قیمة عادلة، یتم تعدیل الرصید الدفتر
القیمة العادلة ى ارتباطھا، یتم تعدیلھ بحیث یشمل التغیر المتراكم فعن وفاء المنشأة ب

قائمة ى تم االعتراف بھ فى یعزى إلى الخطر المغطى الذى لالرتباط المؤكد الذ
 .المركز المالي

  تغطیة خطر التدفقات النقدیة 
خالل الفترة بالنسبة لتغطیة تدفقات " ٨٨"الفقرة ى إذا تحققت الشروط الواردة ف -٩٥
 :دیة، تتم المحاسبة على النحو التالينق

الدخل الشامل اآلخر بالجزء من المكسب أو الخسارة الناتج ى یتم االعتراف ف  )أ (
 ؛ و")٨٨"راجع الفقرة (یتم تحدید أنھ تغطیة فعالة ى عن أداة التغطیة الذ

األرباح أو الخسائر بالجزء غیر الفعال من المكسب أو الخسارة ى یتم االعتراف ف  )ب (
 .عن أداة التغطیةالناتج 



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٢٧

٩٦- ً   : تتم المحاسبة عن تغطیة خطر التدفقات النقدیة على النحو التاليابشكل أكثر تحدید
حقوق الملكیة المرتبط بالبند المغطى وذلك بالمبلغ ى یتم تعدیل المكون المستقل ف  )أ (

 ):على أساس المبالغ المطلقة(ى األقل مما یل
  راكمة من بدایة التغطیة؛المكسب أو الخسارة من أداة التغطیة المت  )١(
للتدفقات النقدیة ) القیمة الحالیة(القیمة العادلة ى التغیر المتراكم ف  )٢(و

 المستقبلیة المتوقعة من البند المغطى منذ بدایة التغطیة؛ و
مكسب أو خسارة متبقیة على أداة ى األرباح أو الخسائر بأى یتم االعتراف ف  )ب (

  ؛ و)جزء غیر الفعالال(التغطیة أو العنصر المخصص منھا 
إذا كانت المنشأة لدیھا استراتیجیة إدارة خطر موثقة لعالقة تغطیة محددة وكانت   )ج (

تلك االستراتیجیة تستبعد مكون معین من المكسب أو الخسارة أو التدفقات النقدیة 
، )")أ(٨٨"و" ٧٥"و" ٧٤"راجع الفقرات (عند تقدیر فاعلیة التغطیة ألداة التغطیة 

 للفقرة اًتم استبعاده وفقى عتراف بمكون المكسب أو الخسارة الذعندھا یتم اال
 ).٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١.٧.٥"

أو التزام مالي، یتم إعادة ى إذا نتج عن تغطیة معاملة متوقعة االعتراف بأصل مال -٩٧
 اًبقالدخل الشامل األخر طى تم االعتراف بھا مباشرة فى تبویب األرباح أو الخسائر الت

راجع معیار (األرباح أو الخسائر كتسویة إعادة تبویب ى وذلك ف" ٩٥"لفقرة 
یكون لألصل المقتنى أو ى نفس الفترة أو الفترات التى ف)) ١(رقم ى المحاسبة المصر

یتم ى الفترات التى مثلما ف( على األرباح أو الخسائراًلاللتزام المتكبد خاللھا تأثیر
إال أنھ إذا كانت المنشأة تتوقع ). لفوائد أو مصروف الفوائداالعتراف فیھا بإیرادات ا

الدخل الشامل األخر ى عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بھا مباشرة ف
فترة مستقبلیة أو أكثر، عندئذ تقوم بإعادة تبویب المبلغ المتوقع عدم استرداده ى ف

 .ضمن األرباح أو الخسائر كتسویة إعادة تبویب
أو ى أو التزام غیر مالى نتج عن تغطیة معاملة متوقعة االعتراف بأصل غیر مالإذا  -٩٨

ارتباط مؤكد تنطبق ى أو التزام غیر مالى أصبحت المعاملة المتوقعة ألصل غیر مال
 :المنشأة تطبیق إحدى المعالجتین التالیتینى علیھ محاسبة تغطیة القیمة العادلة، فعل

تم االعتراف بھا ى ر المرتبطة بذلك والتإعادة تبویب المكاسب أو الخسائ  )أ (
وذلك ضمن األرباح أو " ٩٥" للفقرة اًالدخل الشامل األخر طبقى مباشرة ف

ى ف)) ١(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(الخسائر كتسویة إعادة تبویب 
كان لألصل المقتنى أو االلتزام المتكبد خاللھا ى نفس الفترة أو الفترات الت

یتم فیھا ى الفترات التى على سبیل المثال ف(األرباح أو الخسائر  على اًتأثیر
، إال أنھ إذا توقعت المنشأة )االعتراف بمصروف اإلھالك أو تكلفة المبیعات

ى الدخل الشامل األخر فى عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بھا ف
لمتوقع عدم استرداده فترة مستقبلیة أو أكثر، عندئذ تقوم بإعادة تبویب المبلغ ا

  ضمن األرباح أو الخسائر؛ أو
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تم االعتراف بھا مباشرة ضمن الدخل الشامل ى تستبعد األرباح أو الخسائر الت  )ب (
ى مع إدراجھا ضمن التكلفة األولیة أو الرصید الدفتر" ٩٥" للفقرة اًاآلخر طبق

  .األخرى لألصل أو االلتزام
كسیاسة محاسبیة لھا " ٩٨"الفقرة ى ف) ب(أو ) أ(إما المعالجة ى تقوم المنشأة بتبن -٩٩

 ".٩٨"وتطبقھا بثبات على جمیع عملیات التغطیة الموضحة بالفقرة 
، "٩٧"لم تتناولھا الفقرتین ى بالنسبة لعملیات تغطیة خطر التدفقات النقدیة والت -١٠٠

ى سبق االعتراف بھا مباشرة فى من ھذا المعیار، یتم إعادة تبویب المبالغ الت" ٩٨"
 الشامل األخر من حقوق الملكیة إلى األرباح أو الخسائر كتسویة إعادة تبویب الدخل

یكون ى نفس الفترة أو الفترات التى ف)) ١(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(
على سبیل المثال ( على األرباح أو الخســـائر اًللتدفقات النقدیة المتوقعة المغطاة تأثیر

 .)عند حدوث المبیعات المتوقعة
من األحوال التالیة عن محاسبة التغطیة الواردة ى أى فى تتوقف المنشأة بأثر مستقبل -١٠١

 ":١٠٠"إلى " ٩٥"الفقرات من ى ف
ى وف. انتھاء أجل أو بیع أو فسخ أداة التغطیة أو ممارسة الحق المرتبط بھا  )أ (

ى ھذه الحالة، سوف یبقى المكسب أو الخسارة المتراكمة من أداة التغطیة الت
كانت فیھا التغطیة ى الدخل الشامل األخر عن الفترة التى عتراف بھا فتم اال
وذلك بشكل مستقل ضمن حقوق الملكیة حتى )") أ(٩٥"راجع فقرة (فعالة 

أو " ٩٧"حدوث المعاملة المتوقعة  ، وعند حدوث المعاملة تطبق الفقرة 
یة ولغرض ھذه الفقرة، فإن مبادلة أو تجدید أداة التغط". ١٠٠"أو " ٩٨"

بأداة تغطیة أخرى ال یعتبر انتھاء ألجلھا أو فسخھا إذا كان ھذا التجدید أو ھذه 
باإلضافة إلى ذلك، .  من سیاسة التغطیة الموثقة للمنشأةاًالمبادلة جزء

 :ولغرض ھذه الفقرة، ال تعد أداة التغطیة انتھى أجلھا أو تم فسخھا إذا
 والتشریعات أو الستحداث أداة التغطیة، كنتیجة للقوانینى اتفق طرف  )١(

قوانین أو تشریعات، على أن یحل طرف أو أطراف مقابلة للمقاصة 
)clearing counterparty ( محل أطراف المقاصة المقابلة األصلیة

لھذا الغرض، فإن أطراف .  لتصبح األطراف المقابلة الجدیدة لكل منھم
غرفة ' اًیطلق علیھ أحیان(ى المقاصة المقابلة تمثل طرف مركز

أو منشأة أو ) 'وكالة المقاصة'أو ' clearing organisationالمقاصة 
غرفة مقاصة أو عمیل ى منشآت، على سبیل المثال عضو مقاصة ف

یقوم بدور الطرف المقابل ى غرفة مقاصة، والذى لعضو مقاصة ف
ومع ذلك، عندما یقوم . غرفة المقاصةى بھدف تفعیل المقاصة ف

إحالل األطراف المقابلة األصلیة بأطراف مقابلة أطراف أداة التغطیة ب
تقوم ى مختلفة، سوف تنطبق ھذه الفقرة فقط على تلك األطراف الت

  .بتفعیل المقاصة مع نفس غرفة المقاصة
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أداة التغطیة، إن وجدت، تكون محدودة بتلك ى التغیرات األخرى ف  )٢(
ذه التغیرات كما تكون ھ. الضروریة بتفعیل ھذا اإلحالل للطرف المقابل

تتسق مع الشروط المتوقعة إذا تم إجراء ى محدودة بالتغیرات الت
وتتضمن ھذه التغیرات .  مع طرف المقاصة المقابلًالالمقاصة أص

تغیرات متطلبات الضمانات، وحقوق إجراء المقاصة بین األرصدة 
  مستحقة التحصیل والمستحقة السداد، والرسوم المفروضة؛

الفقرة ى  مستوفیة لضوابط محاسبة التغطیة الواردة فأن تصبح التغطیة غیر  )ب (
ھذه الحالة، فإن المكسب والخسارة المتراكمة عن أداة التغطیة ى وف". ٨٨"

كانت فیھا ى تم االعتراف بھا ضمن الدخل الشامل اآلخر عن الفترة التى والت
سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن )") أ(٩٥"راجع الفقرة (التغطیة فــعالة 

وق الملكیة حتى حدوث المعاملة المتوقعة وعندما تحدث المعاملة تطبق حق
 ".١٠٠"أو "٩٨"أو " ٩٧"الفقرة 

ھذه الحالة یتم إعادة ى أن تصبح المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث وف  )ج (
ى التبویب من حقوق الملكیة إلى األرباح أو الخسائر كتسویة إعادة تیویب، بأ

تم األعراف بھا ى ات صلة عن أداة التغطیة والتمكسب أو خسارة متراكمة ذ
كانت فیھا التغطیة فعالة ى مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر عن الفترة الت

لم تعد مؤكدة الحدوث ى وقد تظل المعاملة المتوقعة الت)") أ(٩٥"الفقرة (
 .ممكنة الحدوث)") ج(٨٨"الفقرة (بدرجة عالیة 

بالنسبة لتغطیات المعاملة المتوقعة، فإن إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصیص   )د (
تم االعتراف بھا ضمن ى المكسب أو الخسارة المتراكمة عن أداة التغطیة الت

الفقرة (كانت فیھا التغطیة فعالة ى الدخل الشامل اآلخر عن الفترة الت
سوف تبقى بشكل منفصل ضمن حقوق الملكیة حتى حدوث )") أ(٩٥"

حالة حدوث ى وف. ح غیر متوقعة الحدوثالمعاملة المتوقعة أو أن تصب
وإذا لم تعد المعاملة " ١٠٠"أو " ٩٨"أو " ٩٧"المعاملة تطبق الفقرة 

متوقعة الحدوث، یتم إعادة التبویب من حقوق الملكیة إلى األرباح أو الخسائر 
  .كتسویة إعادة تبویب
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  االستثمارى تغطیة صاف
ذلك تغطیة ى بما فى نشاط أجنبى فاالستثمار ى تتم المحاسبة عن عملیات تغطیة صاف -١٠٢

ى معیار المحاسبة المصر(االستثمار ى بند ذا طبیعة نقدیة یحاسب كجزء من صافى أ
 :بطریقة مشابھة لتغطیات خطر التدفقات النقدیة)) ١٣(رقم 
ى یتم االعتراف مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر من خالل قائمة التغیر ف  )أ (

بالجزء الخاص )) ١(رقم ى سبة المصرراجع معیار المحا(حقوق الملكیة 
راجع الفقرة (ثبت أنھا فعالة ى باألرباح أو الخسائر على أداة التغطیة الت

  ؛ و")٨٨"
 .األرباح أو الخسائرى یتم االعتراف بالجزء غیر الفعال ف  )ب (

ویتم إعادة تبویب المكسب أو الخسارة على أداة التغطیة المرتبطة بالجزء الفعال 
األرباح ى وذلك فالدخل الشامل اآلخر بق االعتراف بھ مباشرة ضمن سى للتغطیة والذ

عند )) ١(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(أو الخسائر كتسویة إعادة تبویب 
من معیار المحاسبة " ٤٩"إلى " ٤٨" للفقرات اًوفقى النشاط األجنبى التصرف ف

  )).١٣(رقم ى المصر
  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة

ى  ویسر٢٠١٥المعدل ) ٢٦(رقم ى حل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المصری -١٠٣
، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢٠ ینایر ١أو بعد ى تبدأ فى تطبیقھ على الفترات المالیة الت

 ٢٠١٩" األدوات المالیة) "٤٧(رقم ى المبكر إذا تم تطبیق معیار المحاسبة المصر
 . بیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلكإذا قامت المنشأة بالتط. نفس التوقیتى ف

  ٧ للقسم اًعند تطبیق ھذا المعیار ألول مرة، یتم تطبیق القواعد االنتقالیة وفق -١٠٤
  ). ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر
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  )أ(ملحق 
  إرشادات التطبیق

  . ال یتجزأ منھاً ویعتبر جزء٢٠١٩المعدل ) ٢٦(رقم ى یرافق ھذا الملحق معیار المحاسبة المصر

  .ملغاة – ٩٣ إلى أت١أت

  )من المعیار" ١٠٢"إلى " ٧١"الفقرات من (التغطیة 

  ) من المعیار" ٧٧"إلى " ٧٢"الفقرات من(أدوات التغطیة 
  ) من المعیار" ٧٧"إلى " ٧٢"الفقرات من (األدوات المؤھلة 

 قد تكون الخسائر المحتملة المرتبطة بخیار مكتوب من المنشأة أكبر بكثیر من – ٩٤أت

قیمتھ المرتبطة بالبند المغطى ذا الصلة، بمعنى آخر ال یكون ى لمكاسب المحتملة فا

تقلیل مخاطر األرباح أو الخسائر الخاصة بالبند المغطى ى  فًالالخیار المكتوب فیھ فعا

ال یؤھل الخیار المكتوب كأداة تغطیة ما لم یتم تخصیصھ كمقاصة لخیار تم ى وبالتال

على سبیل المثال خیار (ر المتضمن فیھ أداة مالیة أخرى شراؤه ویتضمن ذلك الخیا

المقابل ى وف). Callable Liabilityالشراء المكتوب المستخدم لتغطیة التزام خیار الشراء 

ھناك إمكانیة ى  محتملة تعادل أو تتجاوز الخسائر وبالتالاًیكون للخیار المشترى أرباح

ى القیم العادلة أو التدفقات النقدیة وبالتالى ر فلتقلیل مخاطر الخسائر أو األرباح من التغی

  .یمكن أن یؤھل ھذا الخیار لیكون أداة تغطیة

 بالتكلفة المستھلكة كأداة تغطیة لتغطیة یتم قیاسھى الذى  یمكن تخصیص األصل المال– ٩٥أت

  .خطر العمالت األجنبیة

  . ملغاة–٩٦أت

ى  أو التزامات مالیة للمنشأة وبالتالًال أصو ال تعتبر أدوات حقوق الملكیة للمنشأة ذاتھا–٩٧أت

  .ال یمكن تخصیصھا كأدوات تغطیة

  ) من المعیار" ٨٤"إلى " ٧٨"الفقرات من (البنود المغطاة 
  ) من المعیار" ٨٠"إلى " ٧٨"الفقرات من (البنود المؤھلة 

 عدا عملیة اندماج بند مغطى فیماى ال یعتبر االرتباط المؤكد للحصول على حصة ف- ٩٨أت

  یتم تغطیتھاى خطر العمالت األجنبیة نظرا لعدم إمكانیة قیاس المخاطر األخرى الت

  . أو تحدیدھا بشكل محدد وتمثل ھذه المخاطر األخرى مخاطر عامة للنشاط
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تغطیة القیمة العادلة ى  ال یمكن اعتبار االستثمار بطریقة حقوق الملكیة بند مغطى ف– ٩٩أت
قوق الملكیة یتم االعتراف ضمن قائمة األرباح والخسائر  ألنھ بموجب طریقة حاًنظر

  أرباح أو خسائر الشركة الشقیقة وال یتم االعتراف بالتغیراتى بحصة المستثمر ف
  شركة تابعة مجمعھى القیمة العادلة لالستثمار، ولسبب مشابھ ال یعتبر االستثمار فى ف

  األرباحى ع یتم االعتراف فتغطیة القیمة العادلة ألنھ بموجب التجمیى بند مغطى ف
القیمة العادلة لالستثمار، ى أو الخسائر باألرباح والخسائر للمنشأة ولیس بالتغیرات ف

 ألنھا تغطیة لخطر اًعن ذلك نظرى نشاط أجنبى االستثمار فى وتختلف تغطیة صاف
  .قیمة االستثمارى عملة أجنبیة ولیس تغطیة قیمة عادلة للتغیر ف

القوائم المالیة المجمعة لمعاملة مؤكدة ى أن مخاطر العملة األجنبیة ف" ٨٠"ة  تبین الفقر-أ٩٩أت
تغطیة التدفق النقدي، شریطة أن تكون ى ما بین المجموعة قد تتأھل كبند مغطى ف

المعاملة، وأن ى المعاملة مقیمة بعملة باستثناء عملة التعامل الرئیسیة للمنشأة الداخلة ف
ثر على الربح أو الخسارة المجمعة، ولھذا الغرض یمكن مخاطر العملة األجنبیة ستو

أن تكون المنشأة شركة أم أو شركة تابعة أو شركة زمیلة أو مشروع مشترك أو فرع، 
وإذا لم تؤثر مخاطر العملة األجنبیة لمعاملة مؤكدة ما بین المجموعة على الربح أو 

أن تتأھل كبند مغطى وھذه الخسارة المجمعة فإن المعاملة ما بین المجموعة ال یمكن 
عادة الحالة بالنسبة لدفعات اإلتاوة أو دفعات الفائدة أو رسوم اإلدارة بین األعضاء ى ھ
نفس المجموعة، إال أذا كانت ھناك معاملة خارجیة ذات عالقة، غیر أنھ عندما ى ف

رة تؤثر مخاطر العملة األجنبیة لمعاملة مؤكدة ما بین المجموعة على الربح أو الخسا
المجمعة فإن المعاملة ما بین المجموعة یمكن أن تتأھل كبند مغطى ومن األمثلة على 
ذلك مبیعات أو مشتریات متوقعة للمخزون بین أعضاء نفس المجموعة إذا كان ھناك 
بیع فیما بعد للمخزون لجھة خارجیة بالنسبة للمجموعة، وبالمثل فإن البیع المتوقع 

صنعتھا إلى منشأة المجموعة ى من منشأة المجموعة التمبین المجموعة ألصول ثابتة 
عملیاتھا قد یؤثر على الربح أو الخسارة المجمعة، ى ستستخدم األصول الثابتة فى الت

ألن األصول الثابتة سیتم إھالكھا من : ومن الممكن أن یحدث ذلك على سبیل المثال
 لھذه األصول إذا كانت اًقبل المنشأة المشتریة، وقد یتغیر المبلغ المعترف بھ أولی

المعاملة المذكورة ما بین المجموعة مقیمة بعملة باستثناء عملة التعامل الرئیسیة 
  .للمنشأة المشتریة

 ربح أو خسارةى أذا تأھل تغطیة معاملة مؤكدة ما بین المجموعة لمحاسبة التغطیة فإن أ -ب٩٩أت
   سیتم إعادة تبویبھا)"أ(٩٥"الدخل الشامل اآلخر حسب الفقرة ى معترف بھا ف

تؤثر بھا ى نفس الفترة أو الفترات التى من حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة ف
  .مخاطر العملة األجنبیة لمعاملة التغطیة على الربح أو الخسارة المجمعة
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التدفقات النقدیة أو القیمة العادلة لبند ى  یمكن للمنشأة أن تخصص كل التغیرات ف- ب أ٩٩أت
التدفقات ى  أن تخصص فقط التغیر فاًویمكن للمنشأة أیض. عالقة تغطیة ىمغطى ف

متغیر آخر ى النقدیة أو القیمة العادلة لبند مغطى بأعلى أو أقل من سعر محدد أو أ
أداة تغطیة لخیار مشترى ى وتعكس القیمة األكبر ف) خطر من جانب واحد(
ر من جانب واحد خط) بافتراض أن لھا نفس الشروط األساسیة كخطر مخصص(
التدفق ى یمكن للمنشأة أن تخصص التغیر ف: سبیل المثالى فعل. البند المغطىى ف

مثل ھذه الحالة ى ف. والناتج عن ارتفاع سعر شراء سلعة أساسیةى المستقبلى النقد
السعر فوق مستوى ى الناتج عن االرتفاع فى یتم فقط تخصیص خسائر التدفق النقد

 المغطى قیمة الوقت للخیار المشترى حیث أن قیمة وال یتضمن الخطر. محدد
الوقت ال تعتبر مكون من مكونات المعاملة المتوقعة یؤثر على األرباح أو الخسائر 

  )").ب(٨٦"فقرة (
  ))"أ(٨١"و"٨١"الفقرتین (تخصیص األدوات المالیة كأدوات تغطیة 

على أنھا ى  االلتزام المالأوى  إذا تم تخصیص حصة من التدفقات النقدیة لألصل المال- ج٩٩أت
التدفقات النقدیة ى بند مغطى یجب أن تكون تلك الحصة المخصصة أقل من إجمال

یكون سعر الفائدة ى حالة االلتزام الذى على سبیل المثال، ف. لألصل أو االلتزام
لھ أقل من سعر الفائدة المعروض بین بنوك لندن، ال یمكن أن تخصص ى الفعل

 إلیھ الفائدة حسب سعر اًمضافى ن االلتزام تساوى المبلغ األصلحصة م) أ(المنشأة 
 نإال أن المنشأة یمكن أ. حصة متبقیة سلبیة) ب(الفائدة المعروض بین بنوك لندن و

على أنھا بند ى أو االلتزام المالى تحدد جمیع التدفقات النقدیة لكامل األصل المال
تنسب إلى ى  للتغیرات التًالمث(مغطى فیما یتعلق بمخاطر محددة واحدة فقط 

ى على سبیل المثال، ف). سعر الفائدة المعروض بین بنوك لندن فقطى التغیرات ف
 نقطة أساس دون ١٠٠لھ ھو ى یكون سعر الفائدة الفعلى الذى حالة االلتزام المال

سعر الفائدة المعروض بین بنوك لندن، بإمكان المنشأة أن تحدد كامل االلتزام على 
الفائدة حسب سعر الفائدة المعروض   إلیھاًمضافى المبلغ األصلى أ(مغطى أنھ بند 

القیمة ى وتقوم بعمل تغطیة للتغیر ف)  نقطة أساس١٠٠ منھا اًبین بنوك لندن مطروح
سعر ى ینسب إلى التغیرات فى العادلة أو التدفقات النقدیة لكامل ذلك االلتزام الذ

 نسبة تغطیھ غیر اً أن تختار المنشأة أیضویمكن. الفائدة المعروض بین بنوك لندن
  ".١٠٠أت"الفقرة ى  من أجل تحسین فاعلیة التغطیة كما ھو موضح ف١: ١نسبة 
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وقت ما بعد إنشائھا ى  باإلضافة إلى ذلك، إذا تم التغطیة ألداة مالیة ذات سعر ثابت ف-د٩٩أت
ص حصة غضون ذلك، تستطیع المنشأة تخصیى وتكون أسعار الفائدة قد تغیرت ف

. المدفوع على البندى ھو أعلى من السعر التعاقدى الذى مساویة للسعر األساس
أقل من سعر الفائدة ى ویمكن للمنشأة أن تقوم بذلك شریطة أن یكون السعر األساس

ى الیوم الذى المحسوب بناء على افتراض أن المنشأة قد قامت بشراء األداة فى الفعل
على سبیل المثال، نفترض أن المنشأة قد أنشأت . المغطى بتحدید البند ًالقامت فیھ أو

الوقت ى ف% ٦مقداره ى  ولھ سعر فائدة فعل١٠٠ ذو سعر ثابت بقیمة اً مالیًالأص
تبدأ المنشأة بتغطیة ذلك % ٤كان فیھ سعر الفائدة المعروض بین بنوك لندن ھو ى الذ

ك لندن قد أرتفع وقت الحق عندما یكون سعر الفائدة المعروض بین بنى األصل ف
وتحسب المنشأة أنھا لو قامت . ٩٠وانخفضت القیمة العادلة لألصل إلى % ٨إلى 

 بتخصیصھ على أنھ بند مغطى مقابل ًالتقوم فیھ أوى التاریخ الذى بشراء األصل ف
وألن %. ٩.٥كان سیبلغ ى ، فإن العائد الفعل٩٠ذلك الوقت بمقدار ى قیمتھ العادلة ف

ض بین بنوك لندن أقل من ھذا العائد الفعلي، بإمكان المنشأة سعر الفائدة المعرو
 اًتتألف جزئی% ٨تخصیص حصة من سعر الفائدة المعروض بین بنوك لندن بنسبة 

  ُمن التدفقات النقدیة المتعلقة بالفائدة التعاقدیة وجزئیا من الفرق بین القیمة العادلة
 ).١٠٠ى أ(قاق تاریخ االستحى والمبلغ القابل للتسدید ف) ٩٠ى أ(

  القیمة العادلةى للمنشأة أن تخصص شيء غیر كامل التغیر ف" ٨١" تسمح الفقرة -ھـ٩٩أت
  :سبیل المثالى فعل. لألداة المالیةى التدفق النقدى أو التغیر ف

  التدفق النقديى یمكن تخصیص كل التدفقات النقدیة لألداة المالیة للتغیر ف  ) أ(
 .المخاطر) ولیس كل(سوبة إلى بعض القیمة العادلة المنى أو التغیر ف

ى التدفقات النقدیة لألداة المالیة للتغیر ف) ولیس كل(یمكن تخصیص بعض ) ب(أو
القیمة العادلة المنسوبة إلى كل أو بعض المخاطر ى أو التغیر فى التدفق النقد

بمعنى أن یتم تخصیص جزء من التدفقات النقدیة لألداة المالیة للفقرات (
  ). ى كل أو بعض المخاطرالمنسوبة إل

تتأھل المخاطر المخصصة واألجزاء لمحاسبة التغطیة یجب أن تكون عناصر ى  لك-و٩٩أت
التدفقات ى قابلة للتحدید منفصلة عن األداة المالیة مع ضرورة أن تكون المتغیرات ف
المخاطر ى النقدیة أو القیمة العادلة لكامل األداة المالیة والناتجة من التغیرات ف
  :المخصصة واألجزاء قابلة للقیاس بدرجة یعتمد علیھا على سبیل المثال

القیمة العادلة ى بالنسبة لألداة المالیة ذات السعر المحدد والمغطاة ضد التغیر ف  ) أ(
ال تحمل أیة مخاطر أو أسعار الفائدة ى أسعار الفائدة التى المنسوبة إلى التغیرات ف

عادة ى  یحمل أن مخاطر وسعر الفائدة القیاسالى یعتبر سعر الفائدة الذ. القیاسیة
 . عن األداة المالیة ویمكن قیاسھ بدرجة یعتمد علیھاًالعنصر قابل للتحدید منفص
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 وال یمكن قیاسھ بدرجة یعتمد ًالال یعتبر التصمیم كمكون یمكن تحدیده منفص  ) ب(
علیھا وال یمكن تخصیصھ كخطر أو كجزء من أداة مالیة ما لم یتم استیفاء ما 

 .أدناه) ج(ى جاء ف
 ویمكن قیاسھ بدرجة یعتمد علیھا الجزء المحدد ًالیعتبر مكون یمكن تحدیده منفص) ج(

 اًالتدفقات النقدیة من سند اعترف بھ بصفتھ مرتبطى  من التضخم فاًتعاقدی

) بافتراض عدم وجود متطلبات للمحاسبة عن مشتقة ضمنیة مستقلة(بالتضخم 
 .قات النقدیة األخرى لألداة بجزء التضخم ھذاوذلك بشرط أال تتأثر التدف

  ) من المعیار" ٨٢"الفقرة (تخصیص البنود غیر المالیة كبنود مغطاة  
ى بشكل عام أى مكون لألصل أو االلتزام غیر المالى سعر أى  ال یكون للتغیرات ف–١٠٠أت

نة وذلك على تأثیر یتنبأ بھ أو یمكن قیاسھ بصورة مستقلة على سعر البند القابل للمقار
ى السوق على سعر السند، وبالتالى أسعار الفائدة فى سبیل المثال فیما یتعلق بالتغیر ف

مجملھ أو بالنسبة لخطر ى  مغطى فقط فاًبندى یعتبر األصل أو االلتزام غیر المال
وإذا كان ھناك فرق بین شروط أداة التغطیة والبند المغطى على . العملة األجنبیة
باستخدام عقد آجل لشراء بن ى النسبة لتغطیة شراء متنبأ بھ لبن برازیلسبیل المثال ب

بشروط مختلفة عندئذ فإن عالقة التغطیة یمكن أن تؤھل كعالقة تغطیة ى كولومب
ذلك توقع ى من المعیار بما ف" ٨٨"الفقرة ى بشرط استیفاء جمیع الشروط الواردة ف

مة أداة التغطیة قد تكون أكبر أو أقل من الفعالیة الكبیرة للتغطیة، ولھذا الغرض فإن قی

على سبیل المثال . قیمة البند المغطى إذا أدى ذلك إلى تحسین فعالیة عالقة التغطیة
على سبیل (یمكن إجراء تحلیل تراجع لتحدید العالقة اإلحصائیة بین البند المغطى 

البن ى  التعامل فعلى سبیل المثال(وأداة التغطیة ) البن البرازیليى المثال التعامل ف

بین أسعار وحدات ى أ(وإذا وجدت عالقة إحصائیة سلیمة بین المتغیرین ) الكولومبي
فإن انحدار المنحنى لخط التراجع یمكن أن یستخدم ) والبن الكولومبيى البن البرازیل

على سبیل المثال إذا كان انحدار . تعظم من الفعالیة المتوقعةى لتحدید نسبة التغطیة الت

 من كمیات البنود المغطاة إلى ٠.٩٨، فان نسبة التغطیة ١.٠٢نى خط التراجع منح
ومع ھذا فقد . واحد صحیح من أداة التغطیة ومن شأنھا أن تعظم الفعالیة المتوقعة) ١(

األرباح أو الخسائر أثناء ى ینتج عن عالقة التغطیة عدم فعالیة یتم االعتراف بھا ف

  .مدة عالقة التغطیة
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  )من المعیار" ٨٤"، "٨٣"الفقرتین (عة من البنود كبنود مغطاة تخصیص مجمو
ى على سبیل المثال صاف(ى  ال تؤھل لمحاسبة التغطیة أیة تغطیة لحالة شاملة بالصاف– ١٠١أت

 مغطى اًولیس بند) كافة األصول وااللتزامات بسعر ثابت بتواریخ استحقاق مشابھة
ة التغطیة على األرباح أو الخسائر محدد، إال أنھ یمكن تحقیق نفس تأثیر محاسب

بالنسبة لھذا النوع من عالقة التغطیة وذلك بتخصیص جزء من البنود األساسیة كبند 
 من االلتزامات ٩٠ من األصول و١٠٠مغطى، على سبیل المثال إذا كان لدى بنك 

ظل وجود عملیات تغطیة مقابل مخاطر ى طبیعتھا فى بمخاطر وشروط مشابھة ف
 من ھذه األصول كبند مغطى ویمكن ١٠ندئذ یستطیع البنك تبویب ، ع١٠تبلغ 

استخدام ھذا التخصیص إذا كانت ھذه األصول وااللتزامات أدوات ذات سعر ثابت 
ھذه الحالة یمثل ھذا التخصیص تغطیة للقیمة العادلة، أما إذا كانت ھذه األصول ى وف

ن ھذا التخصیص عملیة ھذه الحالة یكوى وااللتزامات أدوات ذات سعر متغیر فف
وبالمثل إذا كان لدى المنشأة ارتباط مؤكد للشراء بعملة أجنبیة . تغطیة تدفقات نقدیة

 عندئذ تستطیع إجراء عملیة ٩٠ والتزام مؤكد للبیع بعملة أجنبیة بقیمة ١٠٠بقیمة 
 وذلك بالحصول على أداة مشتقة وتبویبھا كأداة تغطیة ١٠یبلغ ى تغطیة مبلغ بالصاف

  .١٠٠ من ارتباط البیع المؤكد البالغ ١٠ط بقیمة ترتب
  ) من المعیار" ١٠٢"إلى " ٨٥"الفقرات من (محاسبة التغطیة 

القیمة العادلة ألداة مدیونیة ى  من أمثلة تغطیة القیمة العادلة تغطیة مخاطر التغیرات ف–١٠٢أت
طیة بواسطة أسعار الفائدة ویمكن إبرام ھذه التغى ذات سعر ثابت نتیجة للتغیرات ف

  . الجھة المصدرة أو حامل األداة
 من أمثلة عملیات تغطیة التدفقات النقدیة استخدام عقد مبادلة لتغییر مدیونیة بسعر –١٠٣أت

تغطیة معاملة مستقبلیة حیث تكون التدفقات النقدیة ى أ(معوم إلى مدیونیة بسعر ثابت 
  ).مدفوعات الفوائد المستقبلیةى المستقبلیة المغطاة ھ

سعر الوقود بالنسبة ى على سبیل المثال عملیة تغطیة التغیر ف( تغطیة االلتزام المؤكد –١٠٤أت
) غیر معترف بھ بواسطة منشأة كھربیة لشراء الوقود بسعر ثابتى اللتزام تعاقد

فإن ھذه التغطیة تمثل عملیة ى القیمة العادلة وبالتالى تعتبر مقابل مخاطر التغیر ف
فإن تغطیة خطر العملة األجنبیة " ٨٧" للفقرة اًدلة إال أنھ طبقتغطیة للقیمة العا

  .الخاصة بالتزام مؤكد یمكن المحاسبة عنھا بطریقة بدیلة كتغطیة تدفقات نقدیة
  تقدیر فعالیة التغطیة 

  :حالة استیفاء الشروط التالیةى  تعتبر التغطیة ذات فعالیة عالیة فقط ف-١٠٥أت
فترات الحقة أن تكون ذات فعالیة عالیة ى یخ بدایة التغطیة وفتارى یتوقع من التغطیة ف) أ(

القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ى  فOffsetting Changesتحقیق تغیرات مقاصة ى ف
تعزى إلى الخطر المغطى أثناء الفترة المخصص لھا التغطیة ویمكن أن یظھر ھذا ى الت

القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ى بقة فالتوقع بعدة طرق تتضمن مقارنة التغیرات السا
ألداة التغطیة أو بإظھار عالقة إحصائیة بین القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند 

 لتحسین ١:١المغطى وتلك الخاصة بأداة التغطیة وقد تختار المنشأة نسبة تغطیة خالف 
  ".١٠٠أت"فقرة ى فعالیة التغطیة كما ورد ف
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  على سبیل المثال%. ١٢٥ - % ٨٠نطاق نسبة ى ئج الفعلیة للتغطیة فتقع النتا) ب(
 وأرباح أداة النقدیة ١٢٠إذا كانت النتائج الفعلیة تظھر خسارة أداة التغطیة بواقع 

 ١٠٠/١٢٠أو  %١٢٠ى  أ١٢٠/١٠٠ عندئذ یمكن قیاس المقاصة بواقع ١٠٠بواقع 
) أ(ى بالشرط الوارد فى ھذا المثال إذا افترضنا أن التغطیة تفى وف% ٨٣بواقع 

  .عالیة عندئذ تستخلص المنشأة أن التغطیة ذات فعالیة عالیة
  تقوم فیھ المنشأة بإعداد قوائمھا المالیة السنویةى الوقت الذى  تقدر الفعالیة ف-١٠٦أت

  .أو الدوریة على األقل
ى یقة الت ال یحدد ھذا المعیار طریقة واحدة لتقدیر فعالیة التغطیة حیث إن الطر–١٠٧أت

. إدارة المخاطرى تستخدمھا المنشأة لتقدیر فعالیة التغطیة تعتمد على استراتیجیتھا ف
تعدیل وتسویة ى على سبیل المثال إذا كانت استراتیجیة المنشأة إلدارة المخاطر ھ

المركز المغطى عندئذ تحتاج ى قیمة أداة التغطیة بصفة دوریة إلظھار التغیرات ف
التغطیة من المتوقع أن تكون ذات فعالیة عالیة فقط للفترة التالیة المنشأة إلظھار أن 

 مختلفة اًالمنشأة طرقى بعض الحاالت قد تتبنى وف. حتى یتم تسویة مبلغ أداة التغطیة
ألنواع مختلفة من التغطیات، وتتضمن مستندات المنشأة الموثقة الخاصة باستراتیجیة 

وتحدد ھذه اإلجراءات ما إذا كان تقدیر التغطیة إجراءات تقدیر فعالیة التغطیة 
التغطیة یتضمن جمیع أرباح أو خسائر أداة التغطیة أو ھل یتم استبعاد القیمة الزمنیة 

  . للنقود لألداة
من الخطر المرتبط بالبند على سبیل المثال % ١٠٠ إذا قامت المنشأة بتغطیة أقل من - أ١٠٧أت

من المخاطر وتقیس عدم فعالیة % ٨٥ع فأنھا تقوم بتخصیص البند المغطى بواق% ٨٥
إال أنھ عند تغطیة ھذه النسبة %. ٨٥ًالتغطیة بناء على النسبة المخصصة للمخاطر بواقع 

 إذا كان من شأن ١:١من المخاطر، یجوز أن تستخدم المنشأة نسبة تغطیة خالف % ٨٥
  ".١٠٠أت"فقرة ى ذلك تحسین فعالیة التغطیة المتوقعة كما ھو موضح ف

 إذا كانت الشروط الرئیسیة ألداة التغطیة واألصل وااللتزام واالرتباط المؤكد المغطى -١٠٨أت
ى نفسھا، عندئذ فإن التغیرات فى أو المعامالت المتوقعة بدرجة احتمالیة عالیة ھ

تعزى للخطر المغطى قد تؤدى إلى تسویة بعضھا ى القیمة العادلة والتدفقات النقدیة الت
، على سبیل المثال قد تكون مبادلة سعر فائدة اًام التغطیة الحقالبعض وذلك عند إبر

أداة تغطیة فعالة إذا كانت القیم والمبالغ االفتراضیة واألصلیة ومدتھا وتواریخ إعادة 
التسعیر وتواریخ الحصول على أصل المبلغ والفوائد وسدادھا وقیاس أسعار الفائدة 
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لمغطى باإلضافة إلى ذلك تعتبر التغطیة نفسھا بالنسبة ألداة التغطیة والبند اى ھ
ى احتمالیة عالیة لسلعة مع عقد أجل ذات فعالیة عالیة فى الخاصة بشراء متوقع، ذ

  :الحاالت التالیة
نفس الوقت ونفس ى إذا كان العقد اآلجل لشراء نفس الكمیة من نفس السلعة ف) أ(

  .المكان مثل الشراء المتوقع المغطى
  .اًالبدایة صفرى العادلة للعقد اآلجل فإذا كانت القیمة ) ب(
الخصم أو العالوة على العقد اآلجل من تقدیر الفعالیة ى إذا تم استبعاد إما التغیر ف  ) ج(

التدفقات النقدیة ى واالعتراف بھ ضمن األرباح أو الخسائر أو إذا كان التغیر ف
 .سعر آجل للسلعةالمتوقعة على المعاملة المتوقعة ذات االحتمالیة العالیة یعتمد على 

یقصد بالتسویة ( أحیانا تقوم أداة التغطیة بتسویة جزء فقط من الخطر المغطى –١٠٩أت
Offsetعلى سبیل المثال ال تكون التغطیة فعالة بالكامل .)  الوصول إلى درجة صفر

حالة أن تكون أداة التغطیة والبند المغطى مقومتین بعمالت مختلفة وال یسیران ى ف
نب مع بعضھما البعض، كذلك ال یمكن أن تكون تغطیة خطر سعر الفائدة  إلى جاًجنب

 من القیمة العادلة لألداة المشتقة اًباستخدام أداة مشتقة فعالة بدرجة تامة إذا كان جزء
  .إلى مخاطر االئتمان للطرف المقابلى یعز

س  للتأھل لمحاسبة التغطیة یجب أن ترتبط التغطیة بخطر محدد ومخصص ولی–١١٠أت
للمخاطر العامة لنشاط المنشأة فقط، ویجب أن یكون للتغطیة أثر كبیر على أرباح 

األصول المادیة أو مخاطر قیام ى وخسائر المنشأة، وال تؤھل تغطیة مخاطر التقادم ف
 لعدم إمكانیة اًالحكومة بنزع الملكیة لمحاسبة التغطیة وال یمكن قیاس الفعالیة نظر

  . علیھاقیاس المخاطر بصورة یعتمد
عقد ى للمنشأة أن تفصل فرق القیمة بالزیادة وقیمة الوقت ف)" أ(٧٤" تسمح الفقرة -أ١١٠أت

مثل . فرق القیمة بالزیادة لعقد الخیارى خیار وأن تخصص كأداة تغطیة فقط التغیر ف
التوصل إلى مقاصة مع ى ُھذا التخصیص قد ینشأ عن عالقة تغطیة فعالة تماما ف

ت النقدیة المنسوبة إلى تغطیة الخطر من جانب واحد من معاملة التدفقاى التغیر ف
  .نفسھا ألداة التغطیةى متوقعة إذا كانت الشروط األساسیة للمعاملة المتوقعة ھ

 إذا خصصت المنشأة كامل خیار مشترى كأداة تغطیھ لخطر من جانب واحد ینتج - ب١١٠أت
ویكون ذلك بسبب أن العالوة . اًاممن معاملة متوقعة فلن تكون عالمة التغطیة فعالة تم

فإن " ب أ٩٩أت: الفقرةى المدفوعة للخیار تتضمن قیمة الوقت وكما ھو مبین ف
مثل ى لذلك فف. الخیارى الخطر من جانب واحد المخصص ال یتضمن قیمة الوقت ف

ھذه الحالة لن یكون ھناك مقاصة بین التدفقات النقدیة المنسوبة إلى قیمة الوقت 
  .خیار المدفوعة والخطر المغطى المخصصلعالوة ال
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حالة خطر سعر الفائدة یمكن تقدیر فعالیة التغطیة بإعداد جدول باستحقاقات ى  ف–١١١أت
األصول وااللتزامات المالیة یوضح خطر سعر الفائدة لكل مدة زمنیة بشرط ارتباط 

  اماتأو مجموعة محددة من األصول أو االلتز(ھذا الخطر بأصل أو التزام محدد 
الخطر یتم تقدیر فعالیة التغطیة مقابل ى وعند ظھور صاف) أو جزء محدد منھم

  .األصل أو االلتزام
االعتبار القیمة الزمنیة للنقود ى  عند تقدیر فعالیة التغطیة تأخذ المنشأة بشكل عام ف–١١٢أت

دة وال تكون ھناك حاجة لتطابق سعر الفائدة الثابت على البند المغطى مع سعر الفائ
الثابت على المبادلة المخصصة كتغطیة القیمة العادلة، وال تكون ھناك حاجة أیضا 
لمطابقة سعر الصرف المتغیر على األصل أو االلتزام المحمل بفائدة مع نفس سعر 

وتنشأ القیمة العادلة . الفائدة المتغیر على المبادلة المخصصة كالتزام تدفقات نقدیة
ویمكن تغییر األسعار الثابتة والمتغیرة للمبادلة دون تسویتھا ى للمبادلة من صاف
  . التسویة إذا كان التغییر لكلیھما بنفس القیمةى التأثیر على صاف

 إذا لم تستوف المنشأة شروط فعالیة التغطیة تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطیة من –١١٣أت
حددت المنشأة الحدث أو آخر تاریخ كان ھناك فیھ التزام بفعالیة التغطیة، إال أنھ إذا 

الوفاء بمبادئ فعالیة ى أدت إلى إخفاق عالقة التغطیة فى الظروف التى التغیر ف
التغطیة وأثبتت أن التغطیة كانت فعالة قبل ھذا الحدث أو وقوع ھذه الظروف، عندئذ 

  .تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطیة من تاریخ ھذا الحدث أو حدوث ھذه التغیرات
  یة القیمة العادلة لتغطیة محفظة مخاطر سعر الفائدة محاسبة تغط

 بالنسبة لتغطیة القیمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات – ١١٤أت
ى مالیة، على المنشأة أن تطبق متطلبات ھذا المعیار إذا التزمت باإلجراءات الواردة ف

  :التالیة" ١٣٢أت"إلى " ١١٥أت" من التالیة والفقرات) ط(إلى ) أ(الفقرات من 
تغطیة ى كجزء من عملیة إدارة المخاطر تحدد المنشأة محفظة من البنود ترغب ف) أ(

خطر سعر الفائدة المرتبط بھا وقد تتضمن المحفظة أصوال فقط أو التزامات فقط 
ھذه الحالة تطبق المنشأة ى أو كلیھما، وقد تحدد المنشأة محفظتین أو أكثر وف

  .شادات التالیة على كل محفظة بصورة مستقلةاإلر
ًتقوم المنشأة بتحلیل المحفظة إلى فترات زمنیة إلعادة التسعیر بناء على تواریخ ) ب(

ویمكن إجراء ھذا التحلیل بعدة طرق . إعادة التسعیر المتوقعة ولیست التعاقدیة
ھذه التدفقات تتضمن جدولة التدفقات النقدیة ضمن الفترات المتوقع أن تحدث فیھا 

أو جدولة المبالغ األصلیة االفتراضیة ضمن جمیع الفترات حتى توقع حدوث 
  .إعادة التسعیر



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٤٠

تغطیتھا وتقوم ى ترغب فى ًبناء على ھذا التحلیل تحدد المنشأة القیمة الت) ج(
من المحفظة ) القیمةى لیس بصاف(بتخصیص قیمة األصول أو االلتزامات 

ترغب تغطیتھا كبند مغطى وتحدد ھذه القیمة أیضا ى لتالمحددة المساویة للقیمة ا
  )".ب(١٢٦أت" للفقرة اًقیاس النسبة المئویة المستخدمة الختبار الفعالیة طبق

تقوم بتغطیتھ وقد یكون ھذا ى تقوم المنشأة بتخصیص خطر سعر الفائدة الذ) د(
غطى المركز المى كل بند من البنود فى  من خطر سعر الفائدة فاًالخطر جزء

  ).مثل اللیبور(ى على سبیل المثال سعر الفائدة القیاس
  .تقوم المنشأة بتخصیص أداة تغطیة أو أكثر لكل فترة زمنیة إلعادة التسعیر) ھـ(
عالیھ تقدر المنشأة من البدایة ) ھـ(و) ج(ى وباستخدام التخصیصات الواردة ف) و(

ات فعالیة عالیة أثناء الفترات الالحقة ھل من المتوقع أن تكون التغطیة ذى وف
 .الفترة المخصص لھا التغطیة

كما ھو (القیمة العادلة للبند المغطى ى تقوم المنشأة بصفة دوریة بقیاس التغیر ف) ز(
) بعالیھ) د(ى یعزى للخطر المغطى كما ورد فى بعالیھ والذ) ج(ى مخصص ف

شرط تحدید عالیھ ب) ب(ى على أساس تواریخ إعادة التسعیر المتوقعة المحددة ف
الفعالیة الحقیقیة العالیة للتغطیة عند تقدیرھا باستخدام أسلوب المنشأة الموثق 

القیمة العادلة للبند المغطى كأرباح أو ى وتعترف المنشأة بالتغیر ف. لتقدیر الفعالیة
ى المركز المالى بند أو بندین تفصیلیین فى األرباح أو الخسائر وذلك فى خسائر ف

ى من المعیار، وال تكون ھناك حاجة لتوزیع التغیر ف)" أ(٨٩"قرة الفى كما ورد ف
  .القیمة العادلة على األصول أو االلتزامات الفردیة

) ھـ(ى كما ھو محدد ف(تقوم المنشأة بقیاس القیمة العادلة ألداة أو أدوات التغطیة ) ح(
عتراف وتعترف باألرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ویتم اال) عالیھ

  .قائمة المركز الماليى بالقیمة العادلة لألداة أو األدوات المالیة كأصل أو التزام ف
 ضمن قائمة األرباح والخسائر بالفرق بین التغیر )١(یتم االعتراف بعدم الفعالیة) ط(

  ). ح(ى والمشار إلیھ ف) ز(ى القیمة العادلة المشار إلیھ فى ف
حیث یتم تطبیقھ فقط على تغطیة القیمة العادلة ى  فیما یل ھذا المنھج موضح بالتفصیل–١١٥أت

  .لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات مالیة
كما .  والتزاماتًالأصو)" أ(١١٤أت"الفقرة ى  یمكن أن تتضمن المحفظة المحددة ف–١١٦أت

مة  فقط أو التزامات فقط وتستخدم المحفظة لتحدید قیًالیمكن أن تتضمن أصو
حد ى تغطیتھا ومع ذلك فإن المحفظة فى ترغب المنشأة فى األصول أو االلتزامات الت

  .ذاتھا غیر مخصصة كبند مغطى

                                                
 .تطبق نفس اعتبارات األھمیة النسبیة في ھذا السیاق كما ھي مطبقة في كافة معاییر المحاسبة المصریة )١(
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تحدد المنشأة فترة إعادة التسعیر المتوقعة للبند على )" ب(١١٤أت" عند تطبیق الفقرة -١١٧أت

لمعدالت السوق أیھما  اًیتوقع فیھ استحقاق البند أو إعادة تسعیره طبقى أنھا التاریخ الذ

أقرب، وتقدر التواریخ المتوقعة إلعادة التسعیر عند بدایة التغطیة وخالل مدة التغطیة 

تتضمن معلومات ى ًبناء على الخبرات التاریخیة والمعلومات األخرى المتاحة والت

وتستخدم . وتوقعات عن معدالت السداد المعجل وأسعار الفائدة والتداخل بینھما

لیس لدیھا أیة خبرات مؤسسیة خاصة أو لدیھا خبرات غیر كافیة ى لتالمنشآت ا

بالمجموعات المماثلة من األدوات وذلك لألدوات المالیة القابلة للمقارنة، وتتم مراجعة 

حالة وجود ى وف. ًھذه التقدیرات بصفة دوریة ویتم تحدیثھا بناء على الخبرات المتاحة

 فإن تاریخ إعادة التسعیر المتوقع ھو التاریخ بند لھ سعر ثابت قابل لتعجیل سداده،

تاریخ ى  لمعدالت السوق فاًالمتوقع فیھ السداد المقدم للبند ما لم یتم إعادة تسعیره طبق

ًوبالنسبة لمجموعة من األصول المشابھة فإن التحلیل إلى فترات زمنیة بناء . أقرب

یع نسبة من المجموعة ولیس على التواریخ المتوقعة إلعادة التسعیر قد یأخذ شكل توز

 فردیة على كل فترة زمنیة، وقد تستخدم المنشأة مناھج أخرى ألغراض التوزیع اًبنود

على سبیل المثال قد تستخدم مضاعف معدل السداد المعجل لتوزیع استھالك . ھذه

ًالقروض على الفترات الزمنیة بناء على التواریخ المتوقعة إلعادة التسعیر إال أن 

 . إلجراءات وأھداف إدارة المخاطر بالمنشأةاًطریقة ھذا التوزیع تكون طبقمنھج و

ى من المعیار، إذا قامت المنشأة ف)" ج(١١٤"الفقرة ى  للتخصیص الوارد فاً وطبق–١١٨أت

 ١٠٠ ذات أسعار ثابتة تبلغ ًالفترة معینة إلعادة التسعیر بتقدیر أن لھا أصو

 بأن ٢٠یبلغ ى المركز الذى قررت تغطیة صاف و٨٠والتزامات ذات أسعار ثابتة تبلغ 

 كبند مغطى، )١()جزء من األصول( من األصول٢٠تقوم بتخصیص ما قیمتھ مبلغ 

مبلغ بالدوالر أو الیورو أو الجنیھ أو ى أ(ویتم التعبیر عن التخصیص كمبلغ عملة 

أخذ ى الت) أو االلتزامات(ولیس كأصول فردیة، ویتبع ذلك أن جمیع األصول ) الفرنك

  : المثال السابق، یجب أن تكونى  من األصول ف١٠٠مبلغ ى  أ–منھا مبلغ التغطیة 

  .تم تغطیتھى سعر الفائدة الذى بنود تتغیر قیمتھا العادلة استجابة للتغیرات ف) أ(
                                                

یسمح المعیار للمنشأة بتخصیص أیة قیمة من األصول أو االلتزامات المؤھلة المتاحة، وبالنسبة لھذا المثال أي مبلغ أصول  )١(
 .١٠٠جاري تغطیتھ بین صفر،
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بنود تأھلت للمحاسبة عنھا باستخدام طریقة تغطیة القیمة العادلة إذا ما تم ) ب(
 ألن معیار اًوبشكل خاص نظر. ریقة منفردةتخصیصھا على أنھا مغطاة بط

لھ ى الذى یحدد أن القیمة العادلة لاللتزام المال) ٤٥(رقم ى المحاسبة المصر
) مثل الودائع تحت الطلب وبعض األنواع األخرى من الودائع(خاصیة الطلب 

لیست أقل من المبلغ الواجب سداده عند الطلب وذلك عند الخصم من أول تاریخ 
 لطریقة اً سداد المبلغ، لذا فإن مثل ھذا البند غیر مؤھل للمحاسبة عنھ طبقیطلب فیھ

تغطیة القیمة العادلة وذلك عن أیة فترة زمنیة تتجاوز أقصى فترة یستطیع أن 
المثال السابق، فإن المركز المغطى ھو قیمة ى وف. یطلب فیھا حامل األداة السداد

 من البند المغطى المخصص اًجزءفإن ھذه االلتزامات لیست ى أصول، وبالتال
وإذا كان . ولكن تستخدمھا المنشأة لتحدید قیمة األصول المخصصة كأدوات مغطاة

یمثل البند ى ، یجب أن ینشأ المبلغ الذاًتغطیتھ التزامى ترغب المنشأة فى المركز الذ
یمكن أن ى المغطى عن التزام ذا سعر فائدة ثابت باالختالف عن االلتزامات الت

فترة زمنیة مبكرة، وأن تكون النسبة ى  من المنشأة سدادھا فاًن مطلوبیكو
محسوبة بنسبة تلك )" ب(١٢٦أت" للفقرة ًاالمستخدمة لتقدیر فاعلیة التغطیة وفق

خالل ى على سبیل المثال، بافتراض أن المنشأة تتوقع أنھ ف. االلتزامات األخرى
 بسعر فائدة ثابت ١٠٠ت بمبلغ فترة زمنیة إلعادة التسعیر سیكون لدیھا التزاما

 التزامات لیس لھا خاصیة ٦٠ ودائع تحت الطلب ومبلغ ٤٠تتكون من مبلغ 
ى فإذا قررت المنشأة تغطیة كل صاف.  ألصول بسعر فائدة ثابت٧٠الطلب، ومبلغ 
٪ من ٥٠ أو ٣٠، یجب تخصیص البند المغطى بأنھ مبلغ ٣٠المركز البالغ 

  .اصیة الطلبلیس لھا خى  الت)١(االلتزامات
)" أ(٨٨"فقرة ى  بمتطلبات التخصیص والتوثیق األخرى الواردة فاً تلتزم المنشأة أیض-١١٩أت

من المعیار، وبالنسبة لتغطیة محفظة لھا مخاطر سعر صرف، یحدد التخصیص 
تغطى ى والتوثیق سیاسة المنشأة بالنسبة لجمیع المتغیرات المستخدمة لتحدید القیمة الت

  : عالیة القیاس ویشمل ذلك ما یليوكیفیة قیاس ف
تغطیة المحفظة واألساس المستخدم الستبعادھا ى أیة أصول والتزامات تدرج ف) أ(

  .من المحفظة

                                                
  ٪٥٠) = ٤٠ – ١٠٠ ( ٣٠مبلغ  )١(
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كیف تقوم المنشأة بتقدیر تواریخ إعادة التسعیر ویشمل ذلك افتراضات سعر الفائدة ) ب(
وتستخدم نفس . یراتتحدد تقدیرات معدالت السداد المبكر وأسس تغییر ھذه التقدى الت

تتم وقت إدراج األصل أو االلتزام ضمن ى الطریقة لكل من التقدیرات األولیة الت
  .المحفظة المغطاة وألیة مراجعات تتم فیما بعد على ھذه التقدیرات

  .عدد ومدة الفترات الزمنیة إلعادة التقییم) ج(
ى إن المبلغ الذتغطیتھ ھو التزامات فى ترغب المنشأة فى وإذا كان الموقف الذ

یمثل البند المغطى المخصص یمكن أن یتم سحبھ من التزامات ذات سعر ثابت 
. فترة زمنیة أقربى ولیس من التزامات یمكن أن یطلب من المنشأة سدادھا ف

 للفقرة اًویتم حساب قیاس النسبة المستخدمة لتقدیر فعالیة التغطیة طبق
 سبیل المثال، افترض أن على. كنسبة من ھذه االلتزامات)" ب(١٢٦أت"

فترة زمنیة محددة إلعادة التسعیر لدیھا التزامات بأسعار ى المنشأة تقدر أنھ ف
، والتزامات لیس لھا ٤٠ وتتضمن ودائع تحت الطلب تبلغ ١٠٠ثابتة تبلغ 

  .٧٠ وأصول ذات سعر ثابت تبلغ ٦٠خاصیة الطلب تبلغ 
، فأنھا تخصص التزامات ٣٠غ البالى  إذا قررت المنشأة تغطیة كل الموقف الصاف

  .لیس لھا خاصیة الطلبى  من االلتزامات الت*%٥٠ كبند مغطى أو ٣٠تبلغ 
من الطریقتین ى تقوم فیھا المنشأة باختیار فعالیة التغطیة وأى عدد المرات الت) د(

سوف تستخدمھا، ھذه الطریقة المستخدمة بواسطة " ١٢٦أت"فقرة ى المذكورتین ف
ًیمة األصول أو االلتزامات المخصصة كبند مغطى وبناء علیھ قیاس المنشأة لتحدید ق

النسبة المئویة المستخدمة عند قیام المنشأة باختبار الفعالیة باستخدام الطریقة الواردة 
ھل تقوم المنشأة بإجراء اختبار الفعالیة بالنسبة لكل فترة )" ب(١٢٦أت"فقرة ى ف

؟ ویجب أن اً الفترات مجمعة أو لالثنین معزمنیة إلعادة التسعیر على حدة أو لجمیع
تكون السیاسات المحددة عند تخصیص وتوثیق عالقة التغطیة طبقا إلجراءات 

حیث ى السیاسات بشكل جزافى وال تتم التغییرات ف. وأھداف إدارة المخاطر بالمنشأة
ظروف السوق والعوامل األخرى ى البد من وجود مبررات على أساس التغیرات ف

  . إلجراءات وأھداف إدارة المخاطر بالمنشأةًاأن یكون التغییر طبقویجب 
  أداة مشتقة منفردة))" ھـ(١١٤أت"الفقرة ى  قد تكون أداة التغطیة المشار إلیھا ف–١٢٠أت

أو محفظة مشتقات تتضمن جمیعھا مخاطر مغطاة بالنسبة لسعر الفائدة كما ھو وارد 
محفظة مبادالت سعر فائدة تتضمن على سبیل المثال )" (د(١١٤أت"الفقرة ى ف

ومثل ھذه المحفظة من المشتقات قد تتضمن ) جمیعھا مخاطر تتعلق بسعر اللیبور
، إال أنھا قد ال تتضمن خیارات Offsetting risk positionsمراكز مخاطر متقابلة 
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 ال یسمح بإدراج ھذه الخیارات )١(ألن المعیارى مكتوبة أو خیارات مكتوبة بالصاف
، وإذا ) خیار مشترىOffsetفیما عدا إدراج خیار مكتوب لمقابلة (ت تغطیة كأدوا

ألكثر من فترة )" ج(١١٤أت"الفقـرة ى كانت أداة التغطیة تغطى القیمة الواردة ف
  زمنیة إلعادة التسعیر، فأنھا توزع على جمیع الفترات 

فترات الزمنیة تغطیھا إال أنھ یجب توزیع جمیع أدوات التغطیة على الى الزمنیة الت
 ال یسمح بإدراج عالقة تغطیة لجزء واحد فقط من )٢(إلعادة التسعیر ألن المعیار

  .تظل فیھا أداة التغطیة قائمةى الفترة الزمنیة الت
 للفقرة اًالقیمة العادلة لبند قابل للسداد المعجل طبقى  عند قیام المنشأة بقیاس التغیر ف–١٢١أت

عار الفائدة یؤثر على القیمة العادلة للبند القابل للسداد أسى فإن التغیر ف)" ز(١١٤أت"
یؤثر على القیمة العادلة للتدفقات النقدیة :  بطریقتینPrepayable Itemالمعجل 

ى المتضمن ف) prepaymentالسداد المقدم ( التعاقدیة والقیمة العادلة لخیار التعجیل
 المعیار للمنشأة بإدراج جزء من من" ٨١"البند القابل للسداد المعجل، وتسمح الفقرة 

نفس المخاطر وذلك كبند مغطى بشرط ى یشترك فى الذى األصل أو االلتزام المال
" أ٨١"إمكانیة قیاس فعالیة التغطیة، وبالنسبة للبنود القابلة للسداد المعجل تسمح الفقرة 
ى یر فمن المعیار بتحقیق ذلك بإدراج تخصیص البند المغطى وذلك فیما یتعلق بالتغ

سعر الفائدة المخـصص على أسـاس ى تعزى إلى التغیرات فى القیمة العادلة الت
ى تواریخ إعـادة التسـعیر المتوقعة ولیسـت التعاقدیة، إال أنـھیتم إدراج التغیرات ف

القیمة ى سعر الفائدة المغطى على تواریخ إعادة التسعیر المتوقعة عند تحدید التغیر ف
على (ًى، وبناء علیھ إذا تمت مراجعة تواریخ التسعیر المتوقعة العادلة للبند المغط

أو إذا اختلفت تواریخ إعادة ) السداد المسجل المتوقعى سبیل المثال لتعكس التغیر ف
ى التسعیر الفعلیة عن التواریخ المتوقعة عندئذ تظھر عدم فعالیة التغطیة كما سیرد ف

  : تواریخ التسعیر المتوقعة التيى ت ف، ومن ناحیة أخرى فإن التغیرا"١٢٦أت"فقرة 
  .سعر الفائدة المغطىى تنشأ بوضوح من عوامل خالف التغیرات ف  ) أ(
 سعر الفائدة المغطى،ى لیست مرتبطة بالتغیرات ف  ) ب(
تعزى لسعر الفائدة المغطى ى  یمكن فصلھا بطرق یعتمد علیھا عن التغیرات الت  ) ج(

تنشأ بوضوح من ى جل التمعدالت السداد المعى على سبیل المثال التغیرات ف(
أو النظم الضریبیة ولیس من " السكانیة"العوامل الدیموغرافیة ى التغیر ف

القیمة العادلة ى ویتم استبعادھا عند تحدید التغیر ف) سعر الفائدةى التغیرات ف
 ألنھا ال تعزى للخطر المغطى وإذا كان ھناك عدم تأكد اًللبند المغطى وذلك نظر

                                                
  "٩٤أت"و" ٧٧"راجع الفقرات  )١(
  ٧٥راجع الفقرة  )٢(
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تواریخ إعادة التسعیر المتوقعة، وإذا ى أدى إلى نشأة التغیر فى بشأن العامل الذ
تنشأ ى كانت المنشأة غیر قادرة على أن تفصل بطریقة موثوق فیھا التغیرات الت

ینشأ من عوامل أخرى، ى سعر الفائدة المغطى عن التغیر الذى من التغیر ف
 .سعر الفائدة المغطىى عندئذ یفترض أن التغیر ینشأ من التغیر ف

الفقرة ى  ال یحدد ھذا المعیار األسالیب المستخدمة لتحدید القیمة المشار إلیھا ف–١٢٢أت
تعزى للخطر ى القیمة العادلة للبند المغطى التى  التغیر فاًتحدیدى وھ)" ز (١١٤أت"

المغطى، وإذا ما تم استخدام أسالیب تقدیر إحصائیة أو أیة أسالیب أخرى یجب على 
كان سیتم الحصول ى ن النتیجة تقارب بدرجة كبیرة النتیجة التاإلدارة أن تتوقع أ

تشكل البند المغطى، ولیس من ى علیھا من قیاس األصول أو االلتزامات المنفردة الت
ى القیمة العادلة للبند المغطى تساوى التغیرات فى المناسب افتراض أن التغیرات ف

  . القیمة العادلة ألداة التغطیة
  من المعیار " ٤٩"راجع الفقرة * 
 *٥٠) = ٤٠ - ١٠٠( ÷ ٣٠.% 
  .من الملحق" ٩٤"من المعیار وفقرة " ٧٧"راجع فقرة * 
  .من المعیار" ٧٥"راجع فقرة * 
من المعیار أنھ إذا كان البند المغطى عن فترة زمنیة محددة "  أ٨٩" تتطلب الفقرة –١٢٣أت

بند منفصل مع ى قیمتھ العادلة یعرض فى  فان التغیر فًالإلعادة التسعیر أص
ى قیمتھ العادلة بعرض فى  فإن التغیر فاًاألصول، ومن ناحیة أخرى إذا كان التزام

 ١١٤أت"الفقرة ى البنود المنفصلة المشار إلیھا فى بند منفصل مع االلتزامات وھذه ھ
  .المنفردة) أو االلتزامات(ولیس مطلوب توزیع محدد لألصول )" ز(

ى حدود اختالف التغیر فى أن عدم الفعالیة تظھر ف) " ط(١١٤أت"الفقرة ى  یالحظ ف–١٢٤أت
القیمة ى تعزى إلى الخطر المغطى عن التغیر فى القیمة العادلة للبند المغطى الت

  : العادلة ألداة التغطیة المشتقة وقد ینشأ ھذا الفرق من عدة أسباب منھا
  .جعة وتعدیل التواریخ المتوقعةاختالف تواریخ إعادة التسعیر الفعلیة عن المتوقعة أو مرا) أ(
  .المحفظة المغطاة أو استبعادھا من الدفاترى انخفاض قیمة البنود ف) ب(
  .اختالف تواریخ سداد أداة التغطیة والبند المغطى) ج(
على سبیل المثال عندما تكون بعض البنود المغطاة محملة (أیة أسباب أخرى ) د(

المدرجین بالنسبة لھ كبنود تغطیة وكانت وى بفائدة بمعدل أقل من المعدل القیاس
التأھل ى عدم الفعالیة الناتجة لیست كبیرة بدرجة تجعل المحفظة ككل تحقق ف

  .لمحاسبة التغطیة
  . واالعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر)١( ویتم تحدید عدم الفعالیة ھذه
                                                

 .تطبق نفس اعتبارات األھمیة النسبیة في ھذا السیاق كما تطبق في جمیع معاییر المحاسبة المصریة )١(
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  : تالیةالحاالت الى  بشكل عام یتم تحسین كفاءة وفعالیة التغطیة ف–١٢٥أت
إذا قامت المنشأة بجدولة البنود ذات خصائص السداد المعجل المختلفة بطریقة ) أ (

  .أسلوب السداد المعجلى االعتبار االختالفات فى تأخذ ف
 ًال قلیاًفعندما تتضمن المحفظة عدد. المحفظة أكبرى عندما یكون عدد البنود ف) ب(

یة إذا كان السداد المعجل للبنود لعدم الفعالى من البنود یكون ھناك احتمال نسب
 كثیرة اًقبل أو بعد ما ھو متوقع، ومن ناحیة أخرى عندما تتضمن المحفظة بنود

  . یمكن التنبؤ بأسلوب السداد المعجل بدقة أكثر
حیث )  شھور٣شھر مقابل (عندما تكون الفترات الزمنیة إلعادة التسعیر أقرب   ) ج(

 بین تواریخ إعادة Mismatchابقة إن قرب الفترة یقلل من تأثیر عدم المط
للبند المغطى وكذلك ) غضون المدة الزمنیة إلعادة التسعیرى ف(التسعیر والسداد 

  .بالنسبة ألدوات التغطیة
البند المغطى ى كثرة تكرار تعدیل وتسویة مبلغ أداة التغطیة إلظھار التغیرات ف) د(و

 ).Prepaymentالمعجل توقعات السداد ى على سبیل المثال بسبب التغیرات ف(
 تقوم المنشأة باختبار الفعالیة بصفة دوریة وإذا ما تغیرت تقدیرات تواریخ إعادة –١٢٦أت

تقوم فیھ المنشأة بتقدیر الفعالیة وتاریخ تال عندئذ تقوم ى التسعیر بین التاریخ الذ
  :المنشأة بحساب مبلغ عدم الفعالیة إما

من )" ح (١١٤"راجع الفقرة (ألداة التغطیة القیمة العادلة ى كالفرق بین التغیر ف  ) أ(
سعر ى یعزى إلى التغیرات فى قیمة البند المغطى ككل الذى والتغیر ف) المعیار

سعر الفائدة المغطى على القیمة ى ویشمل ذلك تأثیر التغیرات ف(الفائدة المغطى 
 ). خیار سداد معجل ضمنيى العادلة أل

 : المنشأةتقومى باستخدام التقریب التال) ب(أو 
كل فترة زمنیة إلعادة التسعیر ى ف) أو االلتزامات(بحساب نسبة األصول  )١(

أخر تاریخ قامت فیھ ى مغطاة على أساس تواریخ إعادة التسعیر المقدرة ف
 .باختبار الفعالیة

ھذه الفترة الزمنیة ى ف) للقیمة(بتطبیق ھذه النسبة على التقدیر المعدل للمبلغ  )٢(
  . ًمبلغ البند المغطى بناء على التقدیر المعدلإلعادة التسعیر لحساب 

یعزى ى القیمة العادلة للتقدیر المعدل للبند المغطى الذى  بحساب التغیر ف )٣(
 ".ز١١٤أت"فقرة ى للخطر المغطى وإظھاره كما ورد ف

) ٣(رقم ى االعتراف بعدم الفعالیة على أنھا تساوى الفرق بین المبلغ المحدد ف )٤(
  )").ط (١١٤أت"راجع الفقرة (یمة العادلة ألداة التغطیة القى بعالیھ والتغیر ف

 )ج(
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 عند قیاس الفعالیة تمیز المنشأة بین تعدیالت تواریخ إعادة التسعیر المقدرة لألصول –١٢٧أت
الجدیدة حیث إن السابقة فقط ) االلتزامات(القائمة عن إنشاء األصول ) االلتزامات(
ؤدى إلى عدم الفعالیة، ویتم إدراج جمیع تى التى ھ) األصول أو االلتزامات القائمة(

") ١٢١أت" للفقرة اًخالف تلك المستبعدة طبق(تعدیالت تواریخ إعادة التسعیر المقدرة 
ذلك إعادة توزیع البنود القائمة بین المدد الزمنیة عند مراجعة وتعدیل القیمة ى بما ف

 ثم عند قیاس الفعالیة، ومن)" ٢) (ب(١٢٦أت " للفقرة اًالفترة الزمنیة طبقى المقدرة ف
 اً جدیداًوبمجرد االعتراف بعدم الفعالیة كما ھو موضح بعالیھ تضع المنشأة تقدیر

كل فترة زمنیة إلعادة التسعیر ویتضمن ذلك ى ف) أو االلتزامات(األصول ى إلجمال
نشأت منذ آخر اختبار لفعالیة التغطیة وتخصص ى الجدیدة الت) االلتزامات(األصول 

 كبند مغطى ونسبة جدیدة كنسبة تغطیة وعندئذ تكرر نفس اإلجراءات اًدید جاًمبلغ
  .التاریخ التال الختبار الفعالیةى ف)" ب (١٢٦أت"الفقرة ى الواردة ف

 ضمن الفترة الزمنیة إلعادة التسعیر من ًالتم جدولتھا أصى  یمكن استبعاد البنود الت– ١٢٨أت
تاریخ أقرب مما ھو متوقع بسبب ى یونیة فالدفاتر بسبب السداد المعجل أو شطب المد

القیمة ى اضمحالل القیمة أو بسبب البیع وعندما یحدث ھذا یتم استبعاد مبلغ التغیر ف
یرتبط بالبند ى والذ)" ز (١١٤أت"الفقرة ى بند مستقل كما ورد فى العادلة المدرج ف

ائر الناشئة عن وإدراجھ مع األرباح أو الخسى المشطوب وذلك من قائمة المركز المال
معرفة الفترة أو الفترات ى استبعاد البند من الدفاتر، ولھذا الغرض من الضرور

   ألن ذلك یحدد الفترةاًیجدول فیھا البند المستبعد نظرى الزمنیة إلعادة التسعیر الت
تستبعد من البند ى یتم فیھا استبعاد البند ومن ثم القیمة التى أو الفترات الزمنیة الت

وعند استبعاد البند من الدفاتر وإن )" ز (١١٤أت"الفقرة ى ل المشار إلیھ فالمستق
تم إدراجھ فیھا، عندئذ یستبعد البند من ھذه الفترة ى أمكن تحدید الفترة الزمنیة الت

 تحدید ھذه الفترة الزمنیة یستبعد البند من أقرب فترة زمنیة اًالزمنیة وإن لم یكن ممكن
دالت سداد معجل أعلى من المتوقعة أو یتم توزیع البند على إذا نشأ االستبعاد عن مع

  تتضمن البند على أساس منتظم ومعقول إذا تم بیع األصلى جمیع الفترات الت
  .أو اضمحلت قیمتھ

مبلغ یرتبط بفترة ى  باإلضافة إلى ذلك یتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بأ–١٢٩أت
ذلك الوقت ى فاتر عند انقضاء ھذه الفترة الزمنیة فزمنیة معینة لم یتم استبعاده من الد

على سبیل المثال افترض قیام المنشأة بجدولة بنود ).من المعیار"  أ٨٩"راجع الفقرة (
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ى فترات زمنیة إلعادة التسعیر، عند إعادة التخصیص السابق كان التغیر ف) ٣(على 
، ویمثل ھذا ٢٥ تبلغ قیمتھ ًالصأى المركز المالى بند منفرد فى القیمة العادلة المثبتة ف

 على التوالي، وعند إعادة ١٠،٨،٧ بواقع ٣،٢،١تعزى للفترات ى المبلغ القیم الت
ى ف) ١(تعزى للفترة رقم ى یتم تحقیق أو إعادة جدولة األصول التى التخصیص التال

ف ویتم االعتراى من قائمة المركز المال) ٧(یتم استبعاد مبلغ ى فترات أخرى، وبالتال
 على ٢،١فھما اآلن یعزیان لفترات ) ١٠) (٨(األرباح أو الخسائر، أما مبلغ ى بھ ف

ویتم بعد ذلك تعدیل وتسویة الفترات المتبقیة عند الضرورة وذلك بالتغیرات ى التوال
  ) ".ز (١١٤أت"الفقرة ى القیمة العادلة كما ورد فى ف

ن المنشأة قامت بجدولة األصول  كتوضیح لمتطلبات الفقرتین السابقتین، افترض أ–١٣٠أت
بتوزیع نسبة من المحفظة على كل فترة زمنیة إلعادة التسعیر، وافترض أیضا أنھا 

الفترة الزمنیة ى كل فترة من الفترتین، عندما تنقضى  ف١٠٠قامت بجدولة مبلغ 
 من األصول بسبب السداد المعجل المتوقع ١٠٠األولى إلعادة التسعیر یتم شطب 

البند المستقل ى المبلغ المدرج فى ھذه الحالة یتم استبعاد إجمالى قع، وفوغیر المتو
یرتبط بالفترة الزمنیة األولى وذلك من ى الذ)" ز (١١٤أت"الفقرة ى المشار إلیھ ف
  .یرتبط بالفترة الزمنیة الثانیةى من المبلغ الذ% ١٠باإلضافة إلى ى المركز المال

للفترة الزمنیة إلعادة التسعیر بدون األصول ذات الصلة  إذا تم تخفیض المبلغ المغطى -١٣١أت
الفقرة ى البند المنفصل المشار إلیھ فى المستبعدة، فإن المبلغ المدرج ف) أو االلتزامات(
  ".٩٢" للفقرة اًوالمرتبط بالتخفیض یتم استھالكھ طبق)" ز (١١٤أت"

  "١٣١أت" إلى " ١١٤أت"ن الفقرات مى تطبیق المنھج الوارد فى قد ترغب المنشأة ف -١٣٢أت
 اًتمت المحاسبة عنھا من قبل كتغطیة تدفقات نقدیة طبقى على تغطیة المحفظة الت
، عندئذ تقوم ھذه المنشأة باستبعاد التخصیص )٢٦(رقم ى لمعیار المحاسبة المصر

من المعیار وتطبق الشروط )" د(١٠١" للفقرة اًالسابق لتغطیة التدفقات النقدیة طبق
 بإعادة تخصیص وإدراج التغطیة كتغطیة قیمة اًھذه الفقرة وتقوم أیضى فالواردة 

بأثر الحق " ١٣١أت"إلى " ١١٤أت"الفقرات من ى عادلة وتطبق المنھج الموضح ف
  .على الفترات المحاسبیة التالیة
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  ٢٠١٩املعدل ) ٣٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 االستثمار العقارى
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  المحتویات
  

 فقــرات    
  ١  ھدف المعیار

  ٤ – ٢  نطاق المعیار

  ١٥ – ٥ تعریفات

  ١٩ – ١٦  االعتراف

  ٢٩- ٢٠   األولىاالعترافالقیاس عند 

  ٥٦ – ٣٠  األولىاالعترافالقیاس بعد 

  ٣٠  السیاسات المحاسبیة

  ٣٢  اإلفصاح عن القیمة العادلة

   ٥٥- ٣٣  نموذج القیمة العادلة 

  ٥٦  نموذج التكلفة

  ٦٥- ٥٧  التحویالت

  ٧٣ – ٦٦  اإلستبعادات

  ٧٩ - ٧٤  اإلفصاح

  ٧٤  ملغاة

   ٧٥   إفصاح

  ٧٨ - ٧٦  موذج القیمة العادلة ن

  ٧٩  نموذج التكلفة

  ٨٢- ٨٠   االنتقالیة تاریخ السریان والقواعد
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 ٢٠١٩المعدل ) ٣٤(معیار المحاسبة المصرى رقم 
  االستثمار العقارى    

  ھدف المعیار

صاحات  -١ ة واإلف تثمارات العقاری بیة لالس ة المحاس ف المعالج ى وص ار إل ذا المعی دف ھ یھ
  .ھاالمطلوبة بشأن

  نطاق المعیار

 .یطبق ھذا المعیار على االعتراف و القیاس و اإلفصاح عن االستثمارات العقاریة  -٢
أجیر -٣ ؤجرة ت ة الم تثمارات العقاری اس اإلس ى قی ور أخرى عل من أم ار ض ذا المعی ق ھ  اًیطب

 .   فى القوائم المالیة للمؤجراًتشغیلی
  :ال یطبق ھذا المعیار على  -٤

ة المر  ) أ( ول البیولوجی ى  األص شاط الزراع ة بالن صرى( تبط بة الم ار المحاس ع معی   راج
  ).الزراعة) ٣٥(رقم 

ب و )  ب( و  دین والتنقی وق التع تخراجحق ة اس ازات الطبیعی رول و الغ ل البت ادن مث  المع
 .وغیرھا من الموارد غیر المتجددة

  تعریفات 

  :منھا تستخدم المصطلحات التالیة فى ھذا المعیار بالمعنى المذكور قرین كل -٥
  . ھى القیمة التى یظھر بھا األصل فى قائمة المركز المالى:القیمة الدفتریة

دمت :التكلفة دفوعات أخرى ق ھى مبلغ النقدیة أو ما فى حكمھا المدفوعة أو القیمة العادلة لم
ذا االصل ى تنسب لھ ة الت شائھ أو القیم ھ أو إن ى األصل من أجل إقتنائ   من أجل الحصول عل

راف ا د االعت ى طبقعن صریة،اًالول بة الم اییر المحاس ن مع ر م ار آخ ددة لمعی شروط المح    لل
  .المدفوعات المبنیة على أسھم) ٣٩(على سبیل المثال معیار المحاسبة المصرى رقم 

معاملة ى ھى السعر الذى یتم استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام ف: القیمة العادلة 
  .تاریخ القیاس ىالسوق فى منظمة بین المشاركین ف

ة ارات :االستثمارات العقاری انى (  ھى عق ى –أراضى أو مب ا – أو جزء من مبن )  أو كلیھم
 :محتفظ بھا من المالك  لتحقیق إیجار  أو إرتفاع فى قیمتھا أو كلـیھما و لیـست 

  لالستخدام فى االنتاج أو تورید البضائع  أو الخدمات أو لألغراض االداریة   ) أ(
 .من النشاط المعتاد للمنشأة للبیع ض) ب(أو 
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اج : العقارات المشغولة بمعرفة المالك ى اإلنت ك لالستخدام ف ھى عقارات محتفظ بھا من المال
  .أو تورید البضائع والخدمات أو لألغراض اإلداریة

ارى تثمار العق ندوق االس تثمارات : ص ل اس ائق مقاب صدر وث ق ی تثمار مغل ندوق اس و ص ھ
ا من األالصندوق فى االصول العقا ة وغیرھ ارات مبنی ى تضمن ریة من اراض وعق صول الت

  . حدا معینا من السیولة
  .ملغاة  -٦
إن اًارتفاع أو اًیحتفظ باالستثمارات العقاریة لتحقیق إما إیجار -٧ ذا ف ا، ولھ ا أو كلیھم  فى قیمتھ

شأة االستثمارات العقاریة تولد تدفقات نقدیة مستقلة بدرجة كبیرة عن األصول األخرى للمن

د  اج أو توری ا إنت ك، و أم شغلھا المال ى ی ارات الت ة عن العق تثمارات العقاری ز االس مما یمی
دمات  سلع أو الخ ة( ال راض اإلداری ار لألغ تخدام العق ة) أو اس دفقات نقدی ق ت ھ یحق   فإن

  لألصول األخرى المستخدمة فى اإلنتاج أو مراحل التورید ،اًال ترجع فقط للعقار ولكن أیض

ى ) ١٠(معیار المحاسبة المصرى رقم و یطبق  ى األصول الت ة عل الخاص باألصول الثابت
 .یشغلھا المالك 

 :ومن أمثلة االستثمارات العقاریة ما یلى  -٨

ع ااألرض المحتفظ بھا بھدف تحقیق   ) أ( یس بغرض البی رتفاع فى قیمتھا على المدى البعید و ل
  .فى المدى القریب ضمن النشاط المعتاد للمنشأة

راألرض ا  ) ب( ت الحاض ى الوق دد ف ر مح ستقبلى غی رض م ا لغ تفظ بھ ر األرض . (لمح تعتب

ستخدم األرض وف ت ا س ررت أنھ د ق شأة ق ن المن م تك ا إذا ل ادة قیمتھ صد زی ا بق   محتفظ بھ
ب ضمن  دى القری ى الم إما  على ھیئة عقارات مشغولة بمعرفة المالك وإما لغرض البیع ف

 ).النشاط المعتاد للمنشأة

  .كھ المنشأة و یتم تأجیره بموجب عقد إیجار تشغیلى واحد أو أكثر مبنى تمل)  ج(
  .مبنى خال و لكنھ محتفظ بھ كى یؤجر بموجب عقد إیجار تشغیلى واحد أو أكثر )  د(
  . عقارى فى المستقبلكاستثمار استخدامھنشاؤه أو تحسینھ من أجل إعقار تم ) ھـ(

  : ة و من ثم تقع خارج نطاق ھذا المعیار فیما یلى أمثلة لبنود التعتبر استثمارات عقاری -٩
ا   ) أ( ارات محتفظ بھ شاءلعق ة اإلن شأة أو ضمن عملی اد للمن شاط المعت ع ضمن الن  غرض البی

اة )). ٢(راجع معیار المحاسبة المصرى رقم (والتطویر ،  ارات مقتن على سبیل المثال ، عق

  . إعادة بیعھا فقط بغرض التصرف الالحق فیھا فى المستقبل القریب أو لتطویرھا و
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 .)"٨"جع معیار المحاسبة المصرى رقم را( عقارات تنشأ أو تطور نیابة عن الغیر   ) ب(
م   ) ج( صرى رق بة الم ار المحاس ع معی ك ،  راج ة المال شغولة بمعرف ارات الم ، )١٠(العق

ستقبل واالستخدام ) ضمن بنود أخرى(متضمنة  ى الم العقارات المحتفظ بھا للتطویر ف
املون الالحق كعقار یشغلھ  شغلھا الع ى ی ارات الت دفعون ( المالك أو العق انوا ی سواء ك
ار دفعون إیج سوقاًأو ال ی عار ال ار )  بأس ى انتظ ا ف شغلھا مالكھ ى ی ارات الت أو العق

  .التصرف فیھا 
 .ملغاة  ) د(
 .اً تمویلیاًالعقارات التى یتم تأجیرھا للغیر إیجار) ھـ(

ھ و جزء  یحتفظ بھ لتحصیل إیجاًتتضمن بعض العقارات جزء - ١٠ ى قیمت اع ف ار أو بقصد ارتف
راض  دمات أو ألغ سلع و الخ د ال ضائع و توری اج الب ى إنت تخدامھ ف ھ الس تفظ ب ر یح آخ

ا منفصلة( إداریة، فإذا أمكن بیع ھذه األجزاء منفصلة  شأة عن ) أو تأجیرھ ، تحاسب المن
ذه األجزاء منفصلة ع ع ھ ة بی دم إمكانی ة ع ى حال شكل منفصل وف ذه األجزاء ب إن ھ ذ ف ندئ

ى اً فقط إذا كان ھناك جزءاً عقاریاًالعقار یعد استثمار ھ الستخدامھ ف ھ یحتفظ ب  غیر ھام من
 .إنتاج أو تورید السلع  و الخدمات أو ألغراض إداریة 

ذه  - ١١ ل ھ ى مث ا، و ف ساكنى أحد عقاراتھ شأة خدمات إضافیة ل دم المن و فى بعض األحوال تق
ار  ذا العق شأة ھ ل المن وال تعام صراألح دمات عن ذه الخ ت ھ ارى إذا كان تثمار عق   اًكاس

سبی ام ن ر ھ ة اًغی اق بصفة عام بن إدارى .  من االتف ك م وفر مال دما ی ك عن ى ذل ال عل ًومث
 .خدمات األمن والصیانة للمستأجرین الذین یشغلون المبنى

صر - ١٢ ة عن دمات المقدم ون الخ رى تك ان أخ ى أحی ة اً و ف ر أھمی ال.  أكث بیل المث ى س   فعل
اق اً ھاماً وأدارتھ فإن الخدمات التى تقدم للنزالء تعد عنصراًتلكت منشأة فندقإذا ام  من االتف
ر من ًال مشغواًوعلى ھذا فإن الفندق الذى یدیره المالك یعد عقار. العام  ك أكث ة المال  بمعرف

  .اً عقاریاًكونھ استثمار
ر قد یكون من الصعب تحدید مدى أھمیة الخدمات اإلضافیة للدرجة الت - ١٣ ار غی ى تجعل العق

وض بعض  . اً عقاریاًمؤھل لیكون استثمار على سبیل المثال فإن مالك الفندق قد ینقل أو یف
سئولیات أحیان ف اًالم این وتختل ذه تتب ود اإلدارة ھ د إدارة ، وشروط عق ب عق ر بموج  للغی

ع االحت ة م ال الیومی بعض األعم ام ب ر للقی ویض الغی ك تف یمكن للمال اظ بصورة واسعة ، ف ف
 .بمسئولیاتھ عن التدفقات النقدیة الناشئة عن تشغیل الفندق 

تثمار - ١٤ د اس ار یع ان العق ا إذا ك د م دیر لتحدی م والتق ى الحك ر إل اج األم ضع . اً عقاریاًیحت وت
المنشأة مقاییس وقواعد تمكنھا من الوصول إلى ھذا التقدیر بأسلوب یتسم بالثبات واالنتظام 

تثمار العاًطبق ف االس ن  لتعری الفقرات م اد ب ع االسترش ارى وم م " ٧"ق ى رق   ،"١٣"إل
رة  ب الفق دما )" ج (٧٥"وتتطل ا عن ارت علیھ ى س شروط الت ن ال صح ع شأة أن تف ن المن م

 . یصعب تصنیف العقار

 )ج(
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ذه  - ١٥ وم ھ ث تق فى بعض األحیان تمتلك المنشأة أصال تؤجره للشركة األم أو لشركة شقیقة حی
ذا ال د ھ ار استثمارالشركة أو تلك بشغلھ والیع ى اً عقاریاًعق ة الت ة المجمع وائم المالی ى الق  ف

ع . تشمل الشركتین ، وذلك ألن العقار مشغول من مالكھ من وجھة نظر المجموعة ككل وم
ع اً عقاریاًذلك من وجھة نظر المنشأة الفردیة التى تملكھ یعد ھذا العقار استثمار ق م  إذا اتف

ارى وعلى ھذ" ٥"التعریف الوارد فى الفقرة  ار كاستثمار عق ذا العق ؤجر یعامل ھ ا فإن الم
 .فى القوائم المالیة الخاصة بھ 

 االعتراف
 :یجب  أن یتم االعتراف باالستثمار العقارى كأصل فقط فى الحاالت اآلتیة  -١٦

صادیة المستقبلیة المرتبطة باالستثمار   ) أ( عندما یكون من المحتمل تدفق المنافع االقت
  .العقارى إلى المنشأة

 .  عندما یمكن قیاس تكلفتھ بصورة یعتمد علیھا)ب(و
شأة طبق - ١٧ وم المن د اًتق ة عن تثمارات العقاری الیف االس ع تك یم جمی ذا بتقی راف ھ دأ االعت  لمب

الیف اًتكبدھا وتتضمن ھذه التكالیف ما تم تكبده مبدئی ذلك التك  القتناء االستثمار العقارى وك
 .ر أو الستبدال أجزاء منھ أو لخدمتھ التى تم تكبدھا فیما بعد لإلضافة لھذا العقا

رة اً طبق - ١٨ ى الفق وارد ف راف ال دأ االعت ة " ١٦" لمب من القیم االعتراف ض شأة ب وم المن ال تق
ذه  راف بھ تم االعت ل ی ار، ب ذا العق ة لھ ة الیومی الیف الخدم الدفتریة ألى استثمار عقارى بتك

ى  الیف ف احالتك دھااألرب م تكب ا ت سائر كم ل ت.  أو الخ ار و تتمث ة للعق ة الیومی الیف الخدم ك
سیطة  الیف األجزاء الب د تتضمن تك ستھلكة وق واد الم ة و الم ة العمال بشكل رئیسى فى تكلف

 .ویكون الغرض من ھذه النفقات إصالح وصیانة العقار
د  - ١٩ ال ، ق ى سبیل المث  قد یتم اقتناء أجزاء من االستثمارات العقاریة من خالل االستبدال ،عل

ون الحوائط األ ة و طبقتك وائط داخلی د استبدلت بح شأة اًصلیة ق وم المن راف تق دأ االعت  لمب
تثمار  ن اس زء م تبدال ج ة اس ارى بتكلف تثمار العق ة لالس ة الدفتری من القیم االعتراف ض ب

تم  راف، و ی تیفاء شروط االعت ة استبعادعقارى قائم عند تكبد ھذه التكلفة فى حالة اس  القیم
ذه األ دفاتر لھ ن ال ة م تبدالھا طبقالدفتری م اس ى ت زاء الت ام اًج تبعاد ألحك دفاتر االس ن ال  م

 .الواردة فى ھذا المعیار 
  األولىالقیاس عند االعتراف 

ارى أولی -٢٠ تثمار العق اس االس ىاًیق اس األول ضمن القی ب أن یت ھ و یج    بتكلفت
 .تكالیف المعامالت

رة  - ٢١ ات مباش ة نفق شراء و أی ن ال شمل ثم ارى ت تثمار عق راء اس ة ش ھ ،تكلف ة ب   متعلق
ة  ل الملكی ة و ضرائب نق ة للخدمات القانونی اب المھنی ال، األتع والتى تشمل على سبیل المث

 .وغیرھا من تكلفة المعاملة
 .ملغاة - ٢٢
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 : یلى  ال تضاف إلى تكلفة االستثمار العقارى ما - ٢٣
ى   ) أ( ارب األول الیف التج الح( تك ار ص ل العق روریة لجع ة وض ت الزم  اًإال إذا كان

  ).لوب الذى تنویھ اإلدارة للتشغیل باألس
ارى ) ب( أو  تثمار العق ق االس ل أن یحق شأة قب دھا المن ى تتكب ى الت شغیل األول سائر الت خ

 . معدالت اإلشغال المخططة لھ 
الیف ) ج( أو  ن التك ا م ة أو غیرھ درة أو العمال واد المھ ا للم سموح بھ ر الم ات غی الكمی

  .المستخدمة فى إنشاء العقار أو تطویره
ارى  إذا  -٢٤ تثمار العق ة االس داد قیم ل س م تأجی راف –ت تم االعت دى، و ی ھ النق ل لثمن ى المقاب ھ ھ ون تكلفت  تك

 .بالفرق بین ھذا المبلغ وجملة المدفوعات على أنھ مصروف فوائد خالل فترة السداد
 ملغاة -٢٥
 .ملغاة - ٢٦
ة أو مز - ٢٧ ة نقدی ر ذى طبیع ر غی ل أصل أو أكث ر مقاب ارى أو أكث یج یجوز اقتناء استثمار عق

ادل  من األصول ذات الطبیعة النقدیة وغیر ذات الطبیعة النقدیة، و تتناول المناقشة التالیة تب
ادل  ات التب ع عملی ى جمی ذلك عل أحد االصول غیر ذات الطبیعة النقدیة بغیره لكنھا تطبق ك
ى  ة إال ف ة العادل ارى بالقیم تثمار عق ة أى اس اس تكلف تم قی رة، و ی ذه الفق ى ھ ذكورة ف الم

 :االت التالیة الح
  . افتقار عملیة التبادل إلى الجوھر التجارى   ) أ(
ھ) ب(أو  صول علی تم الح ذى ی ل ال ة لألص ة العادل اس القیم ة قی دم إمكانی ة ع ى حال  ف

 .أو األصل الذى یتم التنازل عنھ بطریقة یعتمد علیھا 
تبعاد  شأة إس ستطع المن م ت ى وإن ل ة حت ذه الطریق ى بھ ل المقتن اس األص تم قی و ی

ى األ ل المقتن اس األص تم قی م ی ور، و إذا ل ى الف دفاتر عل ن ال ھ م ازل عن ل المتن ص
  .بالقیمة العادلة تقاس تكلفتھ بالقیمة الدفتریة  لألصل المتنازل عنھ 

دى  - ٢٨ ار م ى االعتب ذ ف ك باألخ ارى وذل وھر تج ادل ج ة التب ان لمعامل ا إذا ك شأة م تحدد المن
ة ن دفقاتھا النقدی ى ت ة ف رات المتوقع ادل ذات التغی ة التب ر معامل ة، وتعتب ذه المعامل ة لھ تیج

 :جوھر تجارى فى الحاالت اآلتیة 
ھ   ) أ( صول علی تم الح ذى ی ل ال ة لألص دفقات النقدی ر الت تالف عناص اطر ( اخ  –المخ

  .عن عناصر التدفقات النقدیة لألصل الذى یتم تحویلھ) القیمة–التوقیت 
ادل نتیجة إذا تغیرت قیمة جزء معین من عملیات الم) ب(أو  ة التب أثر بمعامل ذى یت نشأة وال

 .لھذه المعاملة
 )ج(  . مقارنة بالقیمة العادلة لألصول المتبادلة اًھام نسبی) ب(و ) أ(إذا كان الفرق فى ) ج( و
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زء  ة الج إن قیم ارى ف وھر تج ادل ج ة التب ان لعملی ا إذا ك د م راض تحدی و ألغ
ة الخاص بعملیات المنشأة والذى یتأثر بھذه المعاملة  دفقات النقدی سوف یعكس الت

شأة  ام المن حة دون قی یالت واض ذه التحل ائج ھ ون نت ضرائب و تك صم ال د خ بع
  .بعملیات حسابیة تفصیلیة 

ة  - ٢٩ ة بطریق ة للمقارن امالت سوقیة قابل ھ مع ة ألى أصل ال توجد ل ة العادل اس القیم  یمكن قی
 : یعتمد علیھا فى الحاالت التالیة 

  . تقدیرات القیمة العادلة لألصل عدم وجود فروق جوھریة فى  ) أ(
ة ) ب(أو  إمكانیة تقدیر احتمال تنوع التقدیرات بصورة معقولة واستخدامھا فى تحدید القیم

ا  د علیھ ة بصورة یعتم ة العادل د القیم ى تحدی ادرة عل شأة ق العادلة، و إذا كانت المن
ة العاد ستخدم القیم ة لألصل ألى أصل یتم الحصول علیھ أو التنازل عنھ، عندئذ ت ل

تم الحصول  ذى ی ة لألصل ال ة العادل ت القیم ة إال إذا كان المتنازل عنھ لقیاس التكلف
 .اًعلیھ أكثر وضوح

   األولىالقیاس بعد االعتراف 
  السیاسات المحاسبیة

الفقرة  -٣٠ وارد ب ة ال وذج التكلف ق نم شأة أن تطب ى المن سیاسة " ٥٦"عل ار ك ذا المعی من ھ
ق ھ ا تطبی دة  وعلیھ بیة وحی ة، محاس تثمارات العقاری ع االس ى جمی سیاسة عل ذه ال

م  الفقرة  رق ا ب وارد تعریفھ ى ) ٥(ویستثنى من ذلك صنادیق االستثمار العقارى ال والت
 ). ٥٥ الى ٣٣الفقرات من (یجب ان تطبق نموذج القیمة العادلة 

 .ملغاة - ٣١
 اإلفصاح عن القیمة العادلة

ة - ٣٢ د قیم شآت تحدی ة المن ن كاف ار م ذا المعی ب ھ ا  یتطل ة ام تثمارات العقاری ة  لالس  عادل
اس  راض القی ة(الغ ة العادل وذج القیم ستخدم نم ارى ت تثمار عق نادیق اس ت ص او ) اذا كان

ستقل ) اذا كانت المنشأة تستخدم نموذج التكلفة(لالفصاح  على أساس تقییمھا بواسطة مقیم م
المواقع وبالقط ة ب رة حدیث ھ خب ا ولدی رف بھ ة معت ھادة مھنی ى ش ة حاصل عل ات الخاص اع

 . باالستثمارات العقاریة التى یتم تقییمھا 
  نموذج القیمة العادلة

تثماراتھ  -٣٣ ع اس یس جمی ارى أن یق تثمار العق ندوق االس ى ص ى، عل راف األول د االعت بع
  ".٥٣"العقاریة بالقیمة العادلة، وذلك باستثناء الحاالت الواردة بالفقرة رقم 

 .ملغاة - ٣٤
ة یعترف باألرباح أو الخسائر ا -٣٥ ة لالستثمارات العقاری ة العادل ى القیم لناتجة عن التغیر ف

 .ضمن أرباح وخسائر الفترة التى نتجت فیھا 
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 .ة ملغا - ٣٦
 .ةملغا  - ٣٧

 .ةملغا  - ٣٨
 .ةملغا  - ٣٩
 فإنھ ،) ٤٥(رقم ى المصرى للمعیار المحاسب اًوفقى لالستثمار العقار العادلة القیمة قیاس  عند - ٤٠

 أمور بین من  - تعكس  العادلة أن القیمة من كدأن یتأى صندوق االستثمار العقار على یجب

سیستخدمھا ى الت األخرى واالفتراضات الحالیة التأجیر عقود من اإلیجار دخل  - أخرى 
 .الحالیة السوق ظروف ظلى فى استثمار عقار تسعیر عند السوقى ف المشاركون

 حق كأصل بھ المحتفظ ى اراالستثمار العق لقیاس العادلة القیمة نموذج مستأجر استخدام  عند- أ٤٠

 .العقد محل العقار ولیس العادلة، بالقیمة االستخدام حق أصل قیاس یجب فإنھ استخدام،
االستثمار  لتكلفةى األول لإلثبات األساس) ١٠(رقم ى المصرى المعیار المحاسب یحدد - ٤١

 یتم أن ٣٣الفقرة  وتتطلب .استخدام حق كأصل مستأجر بواسطة بھ المحتفظى العقار

 عندما استخدام حق كأصل المستأجر بواسطة بھ المحتفظى االستثمار العقار قیاس عادةإ

 تكون وعندما .العادلة القیمة نموذج المنشأة إختارت إذا العادلة، بالقیمة الزما ذلك یكون

 بھ المحتفظى لالستثمار العقار العادلة القیمة فإن السوق،  لمعدالتاًوفق اإلیجار دفعات

 اإلیجار دفعات جمیع بعد طرح االقتناء، عند استخدام حق كأصل تأجرالمس بواسطة

 وبالتالي، .صفرا تكون أنى ینبغت ،)المثبتة بااللتزامات المتعلقة تلك ذلكى ف بما( المتوقعة 

رقم ى المصرى للمعیار المحاسب اًوفق التكلفة من االستخدام حق أصل قیاس فإن إعادة
الفقرة ى ف الواردة المتطلبات الحسبانى  فاً أخذ(  ٣٣للفقرة  اًوفق العادلة القیمة إلى) ١٠(

ى العادلة ف القیمة قیاس یتم لم ما أولیة، خسارة أو مكسبى أ عنھ ینشأ أالى ینبغ ) ٥٠

 .األولي اإلثبات بعد العادلة القیمة نموذج تطبیق اختیار عند یحدث قد وھذا .مختلفة أوقات
 .ةملغا - ٤٢
 .ةملغا - ٤٣

 .ةملغا - ٤٤
 .ةملغا - ٤٥
 .ةاملغ - ٤٦

 .ةملغا - ٤٧
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ارى ألول مرة  - ٤٨ فى حاالت استثنائیة ، ھناك دلیل واضح عند قیام المنشأة باقتناء استثمار عق
د اًأو عندما یصبح األصل استثمارا عقاری( شاء أو التطویر أو بع ال اإلن  ألول مرة بعد اكتم

ر بد) التغییر فى االستعمال  شكل كبی سع ب ة سوف یت ة العادل رجة بأن نطاق تقدیرات  القیم
تنفى فائدة االعتماد على تقدیر واحد أو منفرد للقیمة العادلة وذلك فى ظل وجود احتماالت 

شكل . متعددة یصعب تحدیدھا دھا ب وقد یشیر ھذا إلى أن القیمة العادلة للعقار ال یمكن تحدی
 ").٥٣"راجع الفقرة ( یعتمد علیھ على أساس مستمر

  .ةملغا  - ٤٩
ت - ٥٠ ة الس ة العادل د القیم د تحدی ول عن افة األص رار إض شأة بتك وم المن ا ال تق   ثمار م

ا فى أو االلتزامات والت راف بھ م االعت الى ت ز الم ة المرك زام ى قائم صل أو الت كأصل منف
  : ومن أمثلة ذلك . منفصل

ى وعادة   ) أ( المعدات كالمصاعد وأجھزة التكییف والتى ھى عادة جزء ال یتجزأ من المبن
  .بدال من إثباتھا منفصلة كأصول ثابتةى ارما یتم إدراجھا ضمن االستثمار العق

اث   ) ب( ة لألث ة العادل ب تتضمن القیم ة للمكت ة العادل إن القیم إذا تم تأجیر مكتب مفروش، ف
روش ب المف رتبط بالمكت ة الستثمار . ألن إیراد اإلیجار ی ة العادل دما تتضمن القیم وعن

  . صلعقارى قیمة األثاث فإن المنشأة ال تعترف بھذا األثاث كأصل منف
دفوع ى ال تتضمن القیمة العادلة لالستثمار العقار ) ج( شغیلى م ود إیجار ت راد من عق أى إی

 . مقدما أو مستحق الن المنشأة تقوم بإثبات ھذا اإلیراد كأصل أو التزام منفصل
ة   ) د( ة المتوقع دفقات النقدی ار الت ع لإلیج ارى الخاض تثمار العق ة لالس ة العادل س القیم تعك

ع استحقاق سدادهویشمل ذلك اإلیجار ا( ار ) لمحتمل المتوق یم العق ان تقی الى إذا ك وبالت
ون من الضرورى إعادة إضافة  مطروحا منھ جمیع المبالغ المتوقع سدادھا، عندئذ یك

ار زام إیج ارى أى إلت تثمار العق ة لالس ة العادل ول للقیم ك للوص ھ، وذل رف ب ى معت
 .ألغراض المحاسبة

 . ةملغا - ٥١
ع المنى ف - ٥٢ اربعض األحوال، توق دفوعاتھا المرتبطة باستثمار عق ة لم ة الحالی ى شأة أن القیم

ا( رف بھ ات معت ة بالتزام دفوعات المرتبط الف الم ة ) بخ ة الحالی اوز القیم وف تتج س
صرى بة الم ار المحاس شأة معی ستخدم المن ذ ت صلة وعندئ ة ذات ال ات النقدی  للمقبوض

م  ة ) ٢٨(رق ات المحتمل ول واإللتزام صات واألص اص بالمخص ت الخ ا إذا كان د م لتحدی
  .لتزام وكیفیة قیاس ھذا االلتزامالمنشأة ستقوم باالعتراف باال



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٥٩

  عدم القدرة على تحدید القیمة العادلة بشكل یعتمد علیھ 
ة  -٥٣ ة العادل د القیم ى تحدی درة عل ھ الق ارى لدی تثمار العق أن صندوق االس راض ب اك افت ھن

الظروف ى  فى حین أنھ ف–تمرة لالستثمار العقارى  بشكل یعتمد علیھ وذلك بصفة مس
 قد الیتحقق ھذا االفتراض عندما یكون ھناك دلیل واضح على أنھ عند قیام –االستثنائیة 

أو عندما یصبح األصل (ألول مرة ى صندوق االستثمار العقارى بإقتناء االستثمار العقار
  فإنھ) یر إستعمالھ عقاریا ألول مرة بعد االنتھاء من إنشاء أو تنمیة أو بعد تغیاًاستثمار

دما ى  ال یمكن تحدید القیمة العادلة لالستثمار العقار  - بدقة بصفة مستمرة ویحدث ذلك عن
 تكون المعامالت السوقیة المقارنة نادرة والتقدیرات البدیلة للقیمة العادلة -فقط عندما 

ى .لیست متاحة) على سبیل المثال بناء على توقعات التدفقات النقدیة المخصومة(  وف
باستخدام نموذج ى ھذه الحاالت یقیس صندوق االستثمار العقارى ذلك االستثمار العقار

راض أن ). ١٠(التكلفة الوارد بمعیار المحاسبة المصرى رقم  وعلى ذلك فإنھ یجب افت
ة ال ةالقیم ارمتبقی تثمار العق ساوى صفرى  لالس ار اًت ق معی شأة تطبی ى المن ذا وعل ، ھ

  . حتى التخلص من ذلك االستثمار العقاري) ١٠(المحاسبة المصرى رقم 
 االعتماد یمكن  بطریقة -یقیس أن على قادرى االستثمار العقار صندوقیصبح  أن  بمجرد-أ٥٣

 یجب فإنھ بالتكلفة، اًسابق یقاس كان التشیید قیدى الستثمار عقار العادلة القیمة -علیھا 

 یفترض فإنھ العقار، ذلك تشیید اكتمال دوبمجر .العادلة بقیمتھ العقار ذلك تقیس أن علیھا

 الحال، ھو ذلك یكن لم  وإذا.علیھا االعتماد یمكن بطریقة قیاسھا یمكن العادلة القیمة أن

 لمعیار اًوفق التكلفة نموذج باستخدام العقار عن المحاسبة تتم أن یجب فإنھ ، ٥٣للفقرة  اًوفق

 بھ المحتفظى االستثمار لعقارأو ل المملوكة لألصول )١٠(رقم ى المصر المحاسبة

  .استخدام حق كأصل مستأجر بواسطة
 - قیاسھا یمكن التشیید قیدى العادلة الستثمار عقار القیمة بأن االفتراض دحض یمكن -ب٥٣

یخلص صندوق  ال  وقد.األولي اإلثبات عند  فقط -علیھا االعتماد یمكن بطریقة 
 إلى العادلة، بالقیمة التشیید قیدى تثمار عقارالس بند بقیاس قامى الذ ،ى االستثمار العقار

 یمكن بطریقة قیاسھا یمكن ال استكمالھ تمى الذى لالستثمار العقار العادلة القیمة أن

  .علیھا االعتماد
ى نتیجة للسبب الموضح فصندوق االستثمار العقارى الحاالت االستثنائیة عندما یجبر ى  ف - ٥٤

تثمار اس أى اس ى قی سابقة عل رة ال ارالفق ار ى  عق وارد بمعی ة ال وذج التكلف تخدام نم باس
ا ) ١٠(المحاسبة المصرى رقم  فإن علیھ أن یقیس كل االستثمارات العقاریة األخرى بقیمتھ

ام  ة  قی ن إمكانی رغم م ى ال االت وعل ذه الح ى ھ ة، وف ارى العادل تثمار العق ندوق االس ص
ة إال أ تثمارات العقاری د االس ة ألح وذج التكلف تخدام نم ارى ن باس تثمار العق ندوق االس ص

 .المحاسبة عن العقارات المتبقیة باستخدام نموذج القیمة العادلةى یستمر ف
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ھ أن  -٥٥ إن علی ة ف ة العادل ارى بالقیم إذا قام صندوق االستثمار العقارى بقیاس استثمار عق
ار مشغو(قیاسھ بالقیمة العادلة حتى یتم التخلص منھ ى یستمر ف صبح العق  ًالأو حتى ی

شاط ى عرفة المالك أو بدء المنشأة فبم ا ضمن الن ھ الحق ار لغرض بیع ك العق تطویر ذل
شأة اد للمن رار) المعت ل تك ة أق ة للمقارن سوقیة القابل امالت ال بحت المع و أص ى ول  اًحت

  . اًأو أصبحت أسعار السوق غیر متاحة نسبی
  نموذج التكلفة 

ات بعد االعتراف األولى یجب أن تقیس المنشأة كافة استث -٥٦ ا لمتطلب ة طبق ماراتھا العقاری
ة األخرى الت) ١٠(معیار المحاسبة المصرى رقم  ى و ذلك بخالف االستثمارات العقاری

ع  رض البی ا لغ تفظ بھ ول مح ب كأص د التبوی روط وقواع ستوفى ش ة (ت ك المدرج أو تل
ع ا لغرض البی تفظ بھ ة كأصول مح ھ ) ضمن مجموعة جارى التخلص منھا و مبوب فإن

األصول غیر المتداولة المحتفظ ) "٣٢( طبقا لمعیار المحاسبة المصرى رقم یتم قیاسھا
 ".بھا لغرض البیع والعملیات غیر المستمرة

  التحویالت 
دما-عندما ى تتم التحویالت من و إلى  االستثمار العقار -٥٧ ر - و فقط عن اك تغیی ون ھن  یك

ًى ف   :  بما یليااالستخدام مؤید
ك للعقى البدأ ف  ) أ( اراستخدام المال سبة للتحویالت من االستثمار العق ى ى ار بالن إل

  . العقار المشغول بمعرفة المالك 
ارى البدأ ف) ب(أو  ى تنمیة االستثمار استعدادا لبیعھ بالنسبة للتحویل من االستثمار العق

  .إلى المخزون 
شغول ) ج(أو  تثمار الم ن االس ل م سبة للتحوی ار بالن ك للعق تخدام المال ن اس اء م االنتھ

  . ى عرفة المالك إلى االستثمار العقاربم
دأ ف) د(أو  ى ى الب زون إل ن المخ ل م سبة للتحوی ر بالن رف آخ شغیلى لط أجیر الت الت

  . االستثمار العقاري
  .ملغاة) ھـ(أو 

ار)" ب(٥٧"تتطلب الفقرة  - ٥٨ ار من االستثمار العق ل العق إلى المخزون ى أن تقوم المنشأة بتحوی
دما - عندما  اك تغییر ف یكون ھ-  وفقط عن دأ فى ن ة الب ده عملی ار ى االستخدام تؤی تطویر العق

شأة  رر المن دما تق ھ، وعن رض بیع تبعادبغ اراس تثمار العق شأة ى  االس إن المن ویره، ف دون تط
ھ استبعادهمعالجة ذلك االستثمار كاستثمار عقارى حتى ى تستمر ف تم معالجت دفاتر وال ت  من ال

زون شأة. كمخ إن المن ة ف نفس الطریق دأ فى  التوب ائم ى تب ارى ق تثمار عق ویر اس ادة تط إع
ستقبل تخدام الم ادة ى لالس تم إع ارى وال ی تثمار عق ى كاس ھ یبق ارى فإن تثمار عق ستمر كاس الم

  . تبویبھ كاستثمار مشغول بمعرفة المالك خالل فترة إعادة التطویر
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ن  - ٥٩ رات م ق الفق ى " ٦٠" تطب اس والت" ٦٥"إل راف والقی وعات االعت ى موض شأ تى عل ن
ارى،  ة لالستثمار العق ة العادل عندما یقوم صندوق االستثمار العقارى باستخدام نموذج القیم

ارى أما ف ین االستثمار العق ا ب إن التحویالت فیم ة ف وذج التكلف ار ى حالة استخدام نم أو العق
ة لألصل المحول ودون  ة الدفتری ر القیم المشغول بمعرفة المالك أو المخزون تتم دون تغیی

 . ییر تكلفة األصل ألغراض القیاس أو اإلفصاحتغ
ار -٦٠ ار المشغول ى بالنسبة للتحویالت من االستثمار العق ى العق ة إل ھ العادل المدرج بقیمت

ار ھ ك العق ة ذل إن تكلف ة فى بمعرفة المالك أو إلى المخزون،  ف ة العادل اریخ ى القیم ت
ر ف بیة اى التغیی ة المحاس راض المعالج ك ألغ تعمال، وذل ار االس ا لمعی ة وفق لالحق

  ).٢(أو معیار المحاسبة المصرى رقم ) ١٠(المحاسبة المصرى رقم 
ة،  ى عندما یتحول العقار المشغول بمعرفة المالك إلى استثمار عقار -٦١ ة العادل درج بالقیم ی

ى وذلك حتى تاریخ التغییر ف) ١٠(وعلى المنشأة تطبیق معیار المحاسبة المصرى رقم 
ة وفقاالستعمال، وعلى ذلك  ة الدفتری ین القیم رق ب الج أى ف شأة أن تع ى المن ا ًفإنھ عل

م  ار المحاسبة المصرى رق ة ف) ١٠(لمعی ة العادل ة ى والقیم نفس طریق اریخ ب ك الت ذل
 ).١٠(إعادة التقییم الواردة بمعیار المحاسبة المصرى رقم 

تمرار ف - ٦٢ شأة باالس وم المن محاللى تق سائر اض ة خ راف بأی ار واالعت الك العق ھ ى  فإھ قیمت
ار استثمارى والت ذا العق ى یصبح ھ ك حت ة المال شغول بمعرف  اً عقاریاًقد تحدث للعقار الم

ة  ة الدفتری ین القیم تج ب د ین رق ق شأة بمعالجة أى ف ویتم إدراجھ بالقیمة العادلة، وتقوم المن
ة ف) ١٠(للعقار وفقا لمعیار المحاسبة المصرى رقم  ة العادل اریخ كإعاى والقیم ك الت دة ذل
  : وبمعنى آخر) ١٠(تقییم وفقا لمعیار المحاسبة المصرى رقم 

اتج ف  ) أ( اض ن سائرى أى انخف اح أو الخ ى األرب ھ ف راف ب تم االعت ار ی ة للعق ة الدفتری . القیم
ھ  د سبق تكوین ذى ق ومع ذلك فقد یحمل ھذا االنخفاض مباشرة على فائض إعادة التقییم ال

  .ود قیمة ذلك الفائض وذلك فى حد) إن وجد(ومتعلق بنفس العقار 
 :القیمة الدفتریة للعقار كما یليى یتم معالجة أى ارتفاع ناتج ف  ) ب(
رد أى اضمحالل سابق ف )١( ة ى یتم االعتراف بھذه الزیادة فى األرباح والخسائر ، وذلك ل قیم

سارة  ق خ ل تحق ار قب ة للعق ة الدفتری ى القیم رد عل ك ال د ذل شرط أال یزی ك ب ار وذل العق
و ا ل محالل كم محالل فاالض ن االض ة ع سارة ناتج اك خ ن ھن م یك ار ى  ل ك العق ة ذل قیم

  ).مخصوما منھ اإلھالك(
یم )٢( ى . أیة زیادة باقیة یجب إضافتھا لحقوق المساھمین تحت مسمى فائض إعادة التقی ذا وف ھ

ار تثمار العق ن االس ق م تخلص الالح ة ال وق ى حال ود بحق یم الموج ادة التقی ائض إع إن ف ف
ائض إعادة المساھمین یمكن تحوی لھ إلى األرباح المحتجزة، علما بأن التحویل من حساب ف

 . التقییم إلى حساب االرباح المحتجزة ال یتم من خالل قائمة الدخل
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سیتم إدراجھ بالقیمة العادلة ى والذى بالنسبة للتحویل من المخزون إلى االستثمار العقار -٦٣
كى فإن أى  فرق بین القیمة العادلة لھذا العقار ف ھ ذل ة ل ة الدفتری ین القیم اریخ وب  الت

  .یعترف بھ فى األرباح أو الخسائر
سیتم ادارجھ ى والذى  تعتبر المعالجة الخاصة بالتحویل من المخزون إلى االستثمار العقار - ٦٤

  .بالقیمة العادلة متسقة مع المعالجة الخاصة ببیع المخزون
ار عندما یتم صندوق االستثمار العقارى عملیة اإلنشاء أو ا - ٦٥ ى ى لتطویر الستثمار عق یبن

ل ف ة لألص ة العادل ین القیم رق ب إن الف ة ف ة العادل درج بالقیم ا وی اریخ ى ذاتی ك الت ذل
  .والقیمة الدفتریة السابقة لھ یعترف بھ فى األرباح أو الخسائر

  االستبعادات 

عند وذلك ) یستبعد من قائمة المركز المالي(من الدفاتر ى یتم إستبعاد االستثمار العقار -٦٦
صادیة  افع اقت ة من ا من االستخدام وال توجد أی التصرف فیھ أو عندما یتم سحبھ نھائی

  .مستقبلیة متوقعة من التصرف فیھ
ار - ٦٧ تثمار العق تبعاد لالس دث االس ن أن یح تبعاد ى یمك اریخ االس د ت ذا ولتحدی البیع، ھ ب

ار تثمار العق بة الى لالس ار المحاس اء بمعی ا ج ق م شأة أن تطب ى المن إن عل صرىف   م
ع األخذ ف) ١١(رقم  ار ى وذلك فیما یخص االعتراف باالیراد من بیع البضائع ، م االعتب

 . ھذا الشأنى ف) ١١(ما جاء بملحق معیار 
رة ى لمبدأ االعتراف الوارد ف اًطبق - ٦٨ ة "١٦"الفق االعتراف ضمن القیم شأة ب ، إذا قامت المن

ة الدفتریة ألى أصل بتكلفة استبدال جزء من االستثمار ال عقاري، فإنھا تقوم بإستبعاد القیم
ھ ى الذى الدفتریة للجزء المستبدل من الدفاتر، وبالنسبة لالستثمار العقار تم المحاسبة عن ت

ذ ون الجزء ال شكل ى باستخدام نموذج التكلفة فإن الجزء المستبدل قد ال یك م استھالكھ ب ت
ة ة الدفتری د القیم شأة بتحدی ام المن ذر قی ة تع ى حال صل، وف د منف ا ق ستبدل فإنھ  للجزء الم

 . ھئھ أو إنشائقتنااتستخدم تكلفة االستبدال كمؤشر لتكلفة الجزء المستبدل وقت 
ین  -٦٩ الفرق ب ار أو االستبعاد ب ف استخدام العق ة عن توق اح والخسائر الناتج تحدد األرب

ى العقار وصافى القیمة الدفتریة لھ ویتم االعتراف بھا فى صافى متحصالت التصرف ف
الخاص بالتأجیر ) ٢٠(إال إذا تطلب معیار المحاسبة المصرى رقم (رباح أو الخسائر األ

ك ف ر ذل ویلى غی أجیرى التم ادة الت ع إع ع م ة البی ك ف) حال ن ى وذل ف ع رة التوق فت
 . األصلى االستخدام أو التصرف ف
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ار - ٧٠ ى اًأولیى یتم االعتراف بالمبالغ التى یمكن الحصول علیھا عند استبعاد استثمار عق  عل
ار ، ى أساس القیمة العادلة وعلى وجھ الخصوص إذا تم تأجیل سداد مقابل لالستثمار العق

ا أولی داًفیتم االعتراف بالمبالغ التى یتم الحصول علیھ سعر النق ى أساس ال ادلى  عل . المع
د سعر النق ین ال ل وب میة للمقاب ة االس ین القیم الفرق ب راف ب تم االعت ذا وی ادلى ھ   المع

 . كإیراد فوائد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ) ١١(ار المحاسبة المصرى رقم ا لمعیًوفق
أو أیة معاییر محاسبیة مصریة ) ٢٨(تقوم المنشأة بتطبیق معیار المحاسبة المصرى رقم  - ٧١

رى والت شأةى أخ ى المن ى عل د تبق ات ق ة التزام سبة الی ك بالن بة وذل ا مناس د تراھ   ق
  .يبعد استبعاد االستثمار العقار

ضات الت -٧٢ راف بالتعوی ة ى یتم االعت ل اضمحالل قیم ر مقاب ا من الغی تم الحصول علیھ ی
األرباح أو الخسائر، وذلك عندما ى االستثمارات العقاریة أو فقدانھا أو التنازل عنھا ، ف

  . تصبح ھذه التعویضات مستحقة
صلة - ٧٣ دعاوى ذات ال ة وال تثمارات العقاری سارة االس ة أو خ محالل قیم ر اض ة یعتب  المرتبط

ة عملیات شراء ى بالتعویضات أو المبالغ الت تسدد مقابل ھذه التعویضات من الغیر وكذلك أی
 :  اقتصادیة منفصلة وتتم المحاسبة عنھا كما یلياًأو إنشاء أو استبدال لألصول أحداث

  ).٣١(یتم إثبات اضمحالل قیمة االستثمارات العقاریة طبقا لمعیار   ) أ(
رات یتم إثبات توقف ) ب(و  ا للفق ا طبق ة أو التصرف فیھ استخدام االستثمارات العقاری

  .من ھذا المعیار" ٧١"إلى " ٦٦"من 
ة ى یتم إثبات التعویض الذ  ) ج(و  ر عن االستثمارات العقاری یتم الحصول علیھ من الغی

ك ى اضمحلت  قیمتھا أو فقدت أو تم التنازل عنھا فى الت األرباح أو الخسائر وذل
  . عند استحقاقھا

شتراة أو الت  ) د(و  ا أو الم اد ترمیمھ ول المع ة األص د تكلف تم تحدی شاؤھا ى ی تم إن ی
  .من ھذا المعیار" ٢٩"إلى " ٢٠"كاستبداالت طبقا للفقرات من 

   اإلفصاح
  .ملغاة - ٧٤

  .ة ج القیمة العادلة ونموذج التكلفنموذ
ة تخص -أ٧٤ ة العادل  صنادیق االستثمار جمیع الفقرات التى تشیر الى استخدام نموذج القیم

  .العقارى فقط ال غیر
  :على المنشأة اإلفصاح عما یلي -٧٥

  .التكلفة نموذج أو العادلة القیمة نموذج تطبق كانت إذا ما  ) أ(
 .ةملغا  ) ب(
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عوبة ف  ) ج( اك ص ون ھن دما تك ب ى عن رة (التبوی ع فق ن ") ١٤"راج صاح ع ب اإلف یج
د الت ارى القواع تثمار العق ة االس شأة لتفرق ستخدمھا المن شغول عى ت ك الم ن ذل

 .بمعرفة المالك والمحتفظ بھ لغرض البیع وذلك ضمن النشاط المعتاد للمنشأة
 .ةملغا  ) د(
ھ (بالقیمة العادلة ى مدى اعتماد تقییم االستثمار العقار) ھـ( اس ومفصح عن كما ھو مق

ة القوائم المالی ستقل) ب یم م طة مق داده بواس م إع یم ت ى تقی دین  (عل ین المقی ن ب م
 وخبرة اً مناسبًالیملك مؤھى  والذ)لذلك بالھیئة العامة للرقابة المالیةبالسجل المعد 

 . محل التقییمى حدیثة بالموقع وفئة االستثمار العقار
 ":األرباح أو الخسائر وذلك بالنسبة لما یلى ى المبالغ المعترف بھا ف  ) و(

  .إیرادات اإلیجار من االستثمار العقارى )١(
ضمن( مصروفات التشغیل المباشرة  )٢( صیانةمت ى ) ة مصروفات اإلصالح وال والت

 .نشأت من االستثمار العقارى والتى تولدت عنھا إیرادات إیجار خالل الفترة 
الناشئة ) متضمنة مصروفات اإلصالح والصیانة( مصروفات التشغیل المباشرة  )٣(

 .من االستثمار العقارى والتى لم یتولد عنھا إیراد إیجار خالل الفترة
اح و الخسائر الناشئة مجمع التغیر فى ال )٤( ھ ضمن األرب رف ب ة المعت ة العادل قیم

ة  وذج التكلف ھ نم ستخدم فی عن بیع استثمار عقارى من وعاء مجمع لألصول ی
 )") .ج(٣٢"راجع الفقرة ( إلى وعاء آخر یستخدم فیھ نموذج القیمة العادلة 

ذه ال  ) ز( ة ھ ة و قیم تثمارات العقاری ة االس ق قیم ى تحق ود عل ة قی ود أی دى وج ودم   قی
 .أو عملیة تحویل اإلیراد و المتحصالت من االستبعاد 

سین   ) ح( یانة أو تح الح أو ص ویر أو إص شاء أو تط شراء أو إن ة ل ات التعاقدی االلتزام
 .االستثمارات العقاریة

   :نموذج القیمة العادلة
، على صندوق االستثمار العقارى " ٧٥"باإلضافة لإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  -٧٦

ذى یطب ن ال الفقرات م حة ب ة والموض ة العادل وذج القیم ى " ٣٣"ق نم   ،" ٥٥"إل
أن یفصح عن التسویة ما بین الرصید الخاص باالستثمارات العقاریة فى بدایة و نھایة 

  :الفترة ، على أن تشتمل ھذه التسویة على ما یلى 
ا  ) أ( ء اإلضافات، على أن یتم اإلفصاح بصفة مستقلة عن اإلضافات الناتجة عن االقتن

  .وتلك الناتجة عن النفقات الالحقة المعترف بھا ضمن القیمة الدفتریة لألصل

 )ج( 
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 . اإلضافات الناتجة عن االقتناء نتیجة عملیات تجمیع األعمال) ب(و 
من ) ج(و  ة ض ع أو المدرج رض البی ا لغ تفظ بھ تثمارات مح ة كاس ول المبوب األص

رض  ا لغ تفظ بھ ول مح ة كأص ا مبوب تخلص منھ ارى ال ة ج ع طبقمجموع  اًالبی
  .واالستبعادات األخرى) ٣٢(لمعیار المحاسبة المصرى رقم

  .صافى األرباح أو الخسائر من تسویات القیمة العادلة )  د(و 
رض) ھ(و ة ع ى عمل ة إل وائم المالی ة الق ن ترجم ئة م ة الناش روق العمل افى ف   ص

وائ) خارجیة( أخرى والناشئة من ترجمة عملیات أجنبیة  م إلى عملة عرض الق
  .المالیة للمنشأة 

  .التحویالت من و إلى المخزون و العقارات المشغولة بمعرفة المالك ) و(و 
  .أیة تغییرات أخرى ) س(و 

ة ألغراض  -٧٧ ھ الستثمارات عقاری م الحصول علی یم ت ى تقی عند إجراء تسویات ھامة عل
ات رف القوائم المالیة، على سبیل المثال، لتجنب تكرار حصر األصول أو االلتزام  المعت

رة  ى الفق ا ورد ف ات مستقلة كم ول والتزام ا كأص تثمار "٥٠"بھ ندوق االس وم ص ، یق
دل  یم المع ھ و التقی م الحصول علی ذى ت یم ال ین التقی العقارى باإلفصاح عن التسویة ب

ان  ة ، مع بی ال- بشكل مستقل -المدرج ضمن القوائم المالی ات ى  إجم ة التزام ة أی قیم
 .إعادة إضافتھا ، وكذلك أیة تسویات ھامة أخرى إیجاریة معترف بھا تم 

رة  -٧٨ ى الفق ا ف شار إلیھ تثنائیة الم االت االس ض الح ى بع ندوق " ٥٣"ف وم ص دما یق عن
ة وفق تثماراتھ العقاری اس اس ارى بقی تثمار العق ار اًاالس وارد بمعی ة ال وذج التكلف  لنم

م  رة ) ١٠(المحاسبة المصرى رق ة بموجب الفق إن التسویة المطلوب یجب أن " ٧٦"ف
ة  یفصح عن المبالغ المتعلقة بھذه االستثمارات العقاریة بصفة مستقلة عن تلك المتعلق

 :باالستثمارات العقاریة األخرى،  باإلضافة إلى ذلك یجب اإلفصاح عن اآلتى 
  .وصف االستثمارات العقاریة  ) أ(
 .تفسیر لعدم امكانیة قیاس القیمة العادلة بصورة یعتمد علیھا ) ب(و 
حدود التقدیرات التى من المحتمل بصورة كبیرة أن تكون القیمة  العادلة ضمنھا ) ج(و 

  .ذلك إن أمكن
  :فى حالة استبعاد استثمار عقارى غیر مدرج بالقیمة العادلة ، یتم اإلفصاح عن اآلتى )  د(و 

  .حقیقة أن الشركة قد قامت باستبعاد استثمار عقارى غیر مدرج بالقیمة العادلة    )١(
 .  القیمة الدفتریة لالستثمار العقارى فى تاریخ البیع)٢(و 
 .مبلغ الربح أو الخسارة المحقق )  ٣(و 



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٦٦

  نموذج التكلفة 
  :، على المنشأة أن تفصح عن اآلتى "٧٥"باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بالفقرة  -٧٩

  .طرق اإلھالك المستخدمة  ) أ(
  . اإلنتاجیة أو معدالت اإلھالك المستخدمةاألعمار) ب(و 
ال) ج(و  الك ى إجم ع اإلھ ة و مجم ة الدفتری محالل ( القیم سائر اض ع خ ضمنة مجم مت

 .فى بدایة و نھایة الفترة ) القیمة
ر)  د(و  ة الفت ة ونھای ى بدای ارى ف   ةكشف تسویة یوضح القیمة الدفتریة لالستثمار العق

  : ویظھر ما یلى
ضافات الناتجة عن  اإلضافات ، على أن یتم االفصاح بطریقة مستقلة عن اإل )١(

  .وتلك الناتجة عن النفقات الالحقة، و التى تم االعتراف بھا كأصول االقتناء
  .اإلضافات المقتناة نتیجة عملیات تجمیع األعمال )  ٢(و 
ع أو المدرجة ضمن ) ٣(و  ا لغرض البی تفظ بھ ة كاستثمارات مح األصول المبوب

تفظ ة كأصول مح ا والمبوب تخلص منھ ع مجموعة جارى ال ا لغرض البی  بھ
  .واالستبعادات األخرى) ٣٢( لمعیار المحاسبة المصرى رقم اًطبق

  .اإلھالك) ٤(و
الل ) ٥(و م رده خ ذى ت محالل ال تثمار و االض ة االس ى قیم ق ف محالل المحق االض

  ) .٣١( لمعیار المحاسبة المصرى رقم اًالفترة طبق
وائم ال)  ٦(و  ة الق ة عرض صافى فروق العملة الناتجة عن ترجم ى عمل ة إل مالی

  .أخرى وترجمة العملیات األجنبیة إلى عملة عرض القوائم المالیة للمنشأة 
  .التحویالت من و إلى المخزون و العقارات المشغولة بمعرفة المالك )  ٧(و 
  .أیة تغییرات أخرى ) ٨(و 

ـ(و  ارى)  ھ تثمار العق ة لالس ة العادل تثنائیة ، . القیم االت االس ض الح ى بع و و ف ا ھ كم
الفقرة  ح ب ة " ٥٣"موض ة العادل د القیم شأة تحدی ستطیع المن دما ال ت ، عن

  :الستثماراتھا العقاریة بصورة یعتمد علیھا، على المنشأة أن تفصح عن اآلتى 
  . وصف لالستثمارات العقاریة ) ١  (
 .تفسیر عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة بصورة یعتمد علیھا )  ٢(و 
ة حدود ا)  ٣(و  رة أن تقع ضمنھا القیم صورة كبی ل ب ى من المحتم دیرات الت لتق

  .العادلة ، إن أمكن ذلك 
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  االنتقالیة تاریخ السریان والقواعد

كان یطبق نموذج التكلفة على استثماراتھ العقاریة ى الذعلى صندوق االستثمار العقارى  -٨٠
دیل.التحول إلى نموذج القیمة العادلة ذا التع ق ھ ى   ویتم تطبی ة التعل رات المالی ى الفت

  .٢٠١٩ ینایر ١أو بعد ى تبدأ ف
تثمار ف - ٨١ ة لالس ة العادل ر القیم ار ھى تعتب ذا المعی ق ھ ة تطبی تثمار ى بدای ك االس ة ذل تكلف

م اًوذلك ألغراض المعالجة المحاسبیة الالحقة وفق ) " ١٠( لمعیار المحاسبة المصرى رق
 ". ھالكاتھا إاألصول الثابتة و

من معیار المحاسبة المصرى " ٢٨"مار العقارى مراعاة متطلبات الفقرة على صندوق االستث
  "التقدیرات المحاسبیة واألخطاءى السیاسات المحاسبیة والتغییرات ف) " ٥(رقم 

  .عند تطبیقھا لنموذج القیمة العادلة ألول مرة
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  ٢٠١٩املعدل ) ٣٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 مزايا العاملني
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  المحتویات
  

  فقــرات  

  ١  ھدف المعیار

  ٧-٢  نطاق المعیار

  ٨  تعریفات

  ٢٤-٩  العاملین قصیرة األجلمزایا 

  ٢٣- ١١  االعتراف والقیاس

  ٢٥  اإلفصاح

 التمییز بین نظم االشتراك المحدد ونظم –مزایا العاملین بعد انتھاء الخدمة 

  المزایا المحددة 

 

٤٩- ٢٦  

  ٣٩- ٣٢  نظم أصحاب العمل المتعددین

تحت ى ھى توزع مخاطرھا بین منشآت متعددة والتى نظم المزایا المحددة والت

  سیطرة واحدة 

٤٢- ٤٠  

  ٤٥- ٤٣  نظم الدولة

  ٤٩- ٤٦  المنافع المؤمن علیھا

  ٥٤- ٥٠  نظم االشتراك المحدد: مزایا بعد انتھاء الخدمة 

  ٥٢- ٥١  االعتراف والقیاس

  ٥٤- ٥٣  اإلفصاح

  ١٥٢- ٥٥  نظم المزایا المحددة : المزایا بعد انتھاء الخدمة 

  ٦٠- ٥٦  االعتراف والقیاس

  ٦٢- ٦١  تزام الحكمىمحاسبة االل

  ٦٥- ٦٣  ى  قائمة المركز المال

  ١١٢- ٦٦  القیمة الحالیة اللتزامات المزایا المحددة وتكلفة الخدمة الحالیة: القیاس واالعتراف 

  ١١٢- ٩٩  تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب أو الخسائر من التسویات

  ١٣٠-١١٣  أصول النظام: االعتراف والقیاس 

  ١٢٠  یا المحددةعناصر تكلفة المزا
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  فقــرات  

  ١٢٣  المزایا المحددة) أصل(التزام ى الفائدة على صافى صاف

  ١٢٧  المزایا المحددة) أصل(التزام ى إعادة قیاس صاف

  ١٥٢-١٣١  العرض

  ١٥٢-١٣٥  اإلفصاح

  ١٥٨-١٥٣  مزایا العاملین األخرى طویلة األجل

  ١٥٧-١٥٥  االعتراف والقیاس 

  ١٥٨  اإلفصاح

  ١٧١-١٥٩  ةتعویضات إنھاء الخدم

  ١٦٨-١٦٥  االعتراف

  ١٧٠-١٦٩  القیاس

  ١٧١  فصاح اإل

  ١٧٩-١٧٢  تاریخ السریان 
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  ٢٠١٩المعدل ) ٣٨(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  مزایا العاملین    

  ھدف المعیار
ار أن  -١ ب المعی املین، ویتطل ا الع یھدف ھذا المعیار إلى تحدید المحاسبة واإلفصاح عن مزای

  :عترافِتقوم المنشأة باال
املین التى بأ  ) أ( ا الع ستقوم ى التزام یستحق نتیجة قیام عامل بتقدیم خدمة لھا لمقابلة مزای

  .المستقبلى بسدادھا لھم ف
أ) ب(و ة ى ب صادیة الناتجة عن الخدم افع االقت تھالك المن شأة باس وم المن دما تق مصروف عن

 .یقدمھا العامل مقابل مزایا العاملینى الت
  نطاق المعیار

املین یجب أن -٢ ا الع د المحاسبة عن مزای ار عن ذا المعی ق ھ ل بتطبی  یقوم صاحب العم
م ى فیما عدا ما یطبق بشأنھ معیار المحاسبة المصر ة ) " ٣٩(رق دفوعات المبنی الم

 ".على أسھم
ث  -٣ املین حی ا الع اریر عن نظم مزای داد التق ال یتناول ھذا المعیار أسلوب المحاسبة وإع

ار الى یتم تناول ذلك ف م ى محاسبة المصرمعی ر عن نظم ) "٢١(رق المحاسبة والتقری
 ".مزایا التقاعد

 :ذلك تلك المنصوص علیھاى یطبق ھذا المعیار على كافة مزایا العاملین، بما ف -٤
ردیین  ) أ( املین ف شأة وع ین من رى ب میة أخ ات رس میة أو اتفاقی م رس ب نظ   ِبموج

 .أو مجموعات من العاملین أو ممثلیھم
ن بموجب   ) ب(أو  ب م ث یطل ات صناعیة حی الل ترتیب شریعیة أو من خ ات الت المتطلب

ساھمة ف شآت الم م ى المن صناعة أو نظ م ال ة أو نظ م الدول ة أو نظ نظم الوطنی ال
  .أصحاب العمل المتعددة

میة الت  ) ج(أو  ر الرس راف غی ب األع يى بموج زام حكم ا الت شأ عنھ ن . ین شأ ع وین
ما ال یوجد لدى المنشأة بدیل فعلى سوى عندى األعراف غیر الرسمیة التزام حكم

ى ما یترتب على التغیر فى سداد مزایا العاملین، وأحد األمثلة على االلتزام الحكم
  .عالقاتھا مع العاملینى األعراف غیر الرسمیة للمنشأة ضرر غیر مقبول ف

  :تشمل مزایا العاملین -٥
رةاً شھر١٢إذا استحقت خالل (مزایا العاملین قصیرة األجل   ) أ( ة الفت املین )  من نھای للع

 :الحالیین مثل
 . األجور والمرتبات واشتراكات التأمینات االجتماعیة) ١(
  .اإلجازات السنویة المدفوعة) ٢(و
  . المكافآت) ٣(و
ة ) ٤(و ر النقدی ا غی كان وا(المزای ة واإلس ة الطبی ل الرعای ضائع مث ال أو الب النتق

 ).والخدمات المجانیة أو المدعومة
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 : مزایا ما بعد انتھاء الخدمة مثل  ) ب(
د ) ١( ات التقاع ة الت(معاش الغ المقطوع ات والمب ل المعاش د ى مث صرف عن ت

 ).التقاعد
ة ) ٢(و  ة والرعای اء الخدم د انتھ ا بع اة لم ى الحی أمین عل رى والت د األخ ا التقاع مزای

 . انتھاء الخدمةالطبیة لما بعد
 : مزایا العاملین األخرى طویلة األجل مثل  ) ج(

 . إجازة الخدمة الطویلة أو إجازة التفرغ للبحث)  ١(
  .االحتفال بالمناسبات أو مزایا الخدمة الطویلة األخرى) ٢(و
 .مزایا العجز طویلة األجل) ٣(و

 .مزایا إنھاء الخدمة  ) د(
  . األرباح و المقررة بموجب نصوص قانونیةى العاملین ف  ال تشمل مزایا العاملین نصیب -أ٥
سویتھا من  -٦ ونھم، ویمكن ت تشمل مزایا العاملین المزایا المقدمة إما للعاملین أو من یعول

ات  دمات(خالل دفع ضائع أو خ د ب اتھم أو ) أو تزوی املین أو لزوج ا مباشرة للع تم إم ت
 .مینأبنائھم أو من یعولونھم أو آلخرین مثل شركات التأ

ل أو جزئ -٧ ت كام اس وق ى أس شأة عل دمات للمن دیم الخ ل بتق وم العام د یق م أو ى ق او دائ
وظفى عرض دیرین وم شمل الم املین ی ظ ع إن لف ار ف ذا المعی ت، ولغرض ھ ى أو مؤق

 .اإلدارة اآلخرین
 تعریفات

 .ھذا المعیار بالمعنى المذكور قرین كل منھاى  المصطلحات التالیة فتستخدم -٨
املی ا الع ذى ھ: نمزای ل ال كال المقاب ة أش ة التى كاف ل الخدم شأة مقاب ھ المن ى تمنح

  .یقدمھا العاملون
ل صیرة األج املین ق ا الع املین ى  ھ:مزای ا الع ة(مزای اء الخدم ا إنھ دا مزای   )ع

الل ى الت ا خ ستحقة بكاملھ صبح م ھر١٢ت رة التاً ش ة الفت د نھای ا ى  بع وم خاللھ یق
  .العاملون بتقدیم الخدمة

املین ى ھ: عد انتھاء الخدمةالمزایا ب ة(مزایا الع اء الخدم ا إنھ المستحقة ) عدا مزای
  .بعد إكمال فترة الخدمة

ة األجل املین ى  ھ:مزایا العاملین األخرى طویل ا الع اء (مزای د انتھ ا بع ا م عدا مزای
ة اء الخدم ا إنھ ا خالل ى الت) الخدمة ومزای صبح مستحقة بكاملھ د اً شھر١٢ال ت  بع

  .یقدم فیھا العاملین خدماتھمى ة التنھایة الفتر
  :مزایا العاملین المستحقة نتیجة إماى ھ: مزایا إنھاء الخدمة

  .لقرار المنشأة بإنھاء خدمة عامل قبل تاریخ التقاعد العادي  ) أ(
  .مقابل ھذه المزایاى لقرار العامل بقبول ترك العمل االختیار) ب( أو 
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ة اء الخدم د انتھ اى ھ: نظم المزایا بع شأة ترتیب وم المن ر رسمیة تق ت رسمیة أو غی
  .بموجبھا بتقدیم مزایا بعد انتھاء فترة الخدمة لعامل واحد أو أكثر

ة والتى ھ: نظم االشتراك المحدد اء الخدم د انتھ ا بع ا لم شأة ى نظم المزای وم المن تق
صلة ى بموجبھا بدفع اشتراكات ثابتة ف زام ) صندوق(منشأة منف ا الت ون علیھ وال یك

انون صندوق محتفظى أو حكمى ق ن ال م یك تراكات إذا ل ن االش د م دفع مزی ول اًل  بأص
  .الفترات الحالیة والسابقةى كافیة لدفع كافة مزایا العاملین المتعلقة بخدمتھم ف

ة بخالف نظم االشتراك ى ھ: نظم المزایا المحددة اء الخدم د انتھ ا بع ا لم نظم المزای
  .المحدد

أو نظم مزایا ) عدا نظم الدولة(نظم اشتراك محدد  ى ھ:نظم أصحاب العمل المتعددین
  :التي) عدا نظم الدولة(محددة 

شآت والتى تجمع األصول الت  ) أ( ف المن ا مختل ساھم فیھ لیست تحت سیطرة ى ت
  .واحدة

أكثر من منشأة على أساس أنھ ى تستخدم تلك األصول لتقدیم المزایا للعاملین ف) ب(و
تراك والمزا ستویات االش د م تم تحدی شأة التی ة المن ار لھوی دون اعتب ا ب ى ی

  .تستخدم العاملین المعنیین
زام ى صاف ا المحددة) أصل(الت أ: المزای ھ ب د تعدیل ائض بع و العجز أو الف دم ى ھ ر بع أث

  :المزایا المحددة عن سقف األصل ویعرف العجز أو الفائض بأنھى تجاوز أصل صاف
 .القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة  ) أ(

 اًناقص
 . القیمة العادلة ألصول النظام  ) ب(

ة أل: سقف األصل ة الحالی صادیة موجودة فى ھو القیم ا اقت شكل استردادات ى مزای
  .االشتراكات المستقبلیة للنظامى من النظام أو تخفیض ف

ددة ا المح زام المزای ة اللت ة الحالی ستقبلیة ى ھ: القیم دفعات الم ة لل ة الحالی القیم
سویة ة لت ة المطلوب ل فالمتوقع ة العام ن خدم اجم ع زام الن ة ى  االلت رات الحالی الفت

  .والسابقة بدون خصم أیة أصول للنظام
  : تتضمن: أصول النظام

  .یحتفظ بھا صندوق المزایا طویلة األجل للعاملین ى األصول الت) أ(
  .بوالص التأمین المؤھلة ) ب(
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ول الت لى األص ة األج املین طویل ا الع ندوق مزای وزة ص ول األى ھ: بح الف (ص بخ
ل الت ة للتحوی ر القابل ة غی ةى األدوات المالی وائم المالی دة للق شأة المع صدرھا المن ) ت

  :تتسم بما یليى والت
ة اًمنفصلة قانونی) صندوق(تحتفظ بھا منشأة   ) أ(  عن المنشأة المعدة للقوائم وقائم

  .فقط لسداد مزایا العاملین أو تمویلھا
ا) ب(و سویة مزای ط لت ستخدم فق ة لت دائنمتاح ة ل ست متاح املین، ولی شأة ى  الع المن

وائم  دة للق ى ف(المع السى حت االت اإلف دة ) ح شأة المع ا للمن ن إعادتھ وال یمك
  :للقوائم إال إذا

اص  )١( ام الخ ات النظ ة التزام ة لتلبی صندوق كافی ة لل ول المتبقی ت األص كان
  .بمزایا العاملین أو التزامات المنشأة المعـدة للقوائم

ة األصول للمنشأة المعدة للقوائم لتعویض ھذه المنشأة عن مزایا تم إعاد) ٢(أو 
 .العاملین المسددة بالفعل

 ذا عالقة اًبولیصة تأمین تصدرھا شركة تأمین ال تمثل طرفى ھ: بولیصة التأمین المؤھلة
م ى معیار المحاسبة المصرى بالمنشأة المعدة للقوائم المالیة كما ھو معرف ف ) " ١٥(رق

  :إذا كانت عوائد البولیصة تتسم بما یلي" العالقةى  األطراف ذواإلفصاح عن
 . لنظام مزایا محددةاًیمكن استخدامھا فقط لسداد أو تمویل مزایا العاملین طبق  ) أ(
وال ) حالة اإلفالسى حتى ف(المنشأة المعدة للقوائم المالیة ى لیست متاحة لدائن  ) ب(

 :یمكن سدادھا لھذه المنشأة إال إذا
ذه العو )١( ت ھ وكان ل أص د تمث ع ًالائ اء بجمی صة للوف ا البولی دة ال تتطلبھ  زائ

  .التزامات مزایا العاملین المشار إلیھا
املین ) ٢( أو  ا الع ضھا عن مزای شأة لتعوی ذه المن د لھ ذه العوائ ن رد ھ كان من الممك

 .المسددة بالفعل
ذى ھ :القیمة العادلة سعر ال زى ال ل الت ھ لنق ع أصل أو دفع تم استالمھ من بی ى ام فی

  .تاریخ القیاسى السوق فى معاملة منظمة بین المشاركین ف
  :تكلفة الخدمة تتكون من

ة  ) أ( ة الحالی ة الخدم ادة فى ھ: تكلف ددة ى الزی ا المح زام المزای ة اللت ة الحالی القیم
 .الفترة الحالیةى الناجمة عن خدمة العامل ف

سابقة  ) ب( ة ال ة الخدم ر فى ھ: تكلف زامى التغی ة اللت ة الحالی ددة القیم ا المح  المزای
املین ف ة الع سابقة الناتجة فى لخدم رات ال ال أو ى الفت ة عن إدخ رة الحالی الفت
ة ى إجراء تعدیالت ف املین األخرى طویل مزایا ما بعد نھایة الخدمة أو مزایا الع

ا أو (األجل، وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إیجابیة  ال المزای تم إدخ حیث ی
 ).حیث یتم تخفیض المزایا القائمة(أو سلبیة ) تحسینھا
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  .أیة مكاسب أو خسائر عند التسویة) ج(
ا المحددة) أصل(التزام ى الفائدة من صافى صاف رة ف: المزای ر خالل الفت و التغی ى ھ
  .ینتج عن مرور الوقتى المزایا المحددة والذ) أصل(التزام ى صاف

  :من تتكون المزایا المحددة) أصل(التزام ى إعادة قیاس صاف
 .المكاسب والخسائر االكتواریة  ) أ(

الغ المدرجة ضمن صاف) ب( و د استبعاد المب ام بع د ى العائد على أصول النظ الفوائ
  .المزایا المحددة) أصل(التزام ى على صاف

ى تأثیر سقف األصل بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضمن صافى تغییرات فى أ) ج( و
  . المحددةالمزایا) أصل(التزام ى الفوائد على صاف

ا المحددة ى التغیر فى ھ: األرباح أو الخسائر االكتواریة زام المزای القیمة الحالیة اللت
  :والناتج عن

  ). أثر الفروق بین االفتراضات االكتواریة السابقة وما حدث بالفعل(تعدیالت الخبرة   ) أ(
  .االفتراضات االكتواریةى آثار التغیرات ف) ب(و 

دة  ھو:العائد على أصول النظام رادات األخرى المتول  الفائدة وتوزیعات األسھم واإلی
ن  ة م ر المحقق ة أو غی سائر المحقق اح أو الخ ى األرب افة إل ام باإلض ول النظ ن أص م

  : منھااًأصول النظام مخصوم
 .  أیة تكالیف إلدارة النظام  ) أ(
  .أیة ضریبة مستحقة الدفع من قبل النظام نفسھ) ب(و

سویة ل االلى ھ: ت ى ك ة تلغ ا معامل ض المزای ل أو بع ة لك ة والحكمی ات القانونی تزام
ن  ة ع ى أو نیاب ا إل دفوع من المزای الف الم ا المحددة بخ ام المزای وفرة تحت نظ المت

  .تتضمنھا االفتراضات االكتواریةى عاملین ضمن شروط النظام والت
  مزایا العاملین قصیرة األجل 

د ١٢ذا كان سدادھا سیتم خالل تشمل مزایا العاملین قصیرة األجل البنود التالیة إ -٩  شھرا بع
 :یقوم فیھا العاملون بتقدیم خدماتھمى نھایة الفترة الت

  .األجور والمرتبات واشتراكات التأمینات االجتماعیة) أ (  
ازة ) ب( و ة واإلج سنویة المدفوع ل اإلجازة ال ة مث صیرة األجل المدفوع اب ق حاالت الغی

 .المرضیة المدفوعة
  .المكافآت) ج(و
ال أو الخدمات أو البضائع (المزایا غیر النقدیة ) د(و ة واإلسكان واالنتق مثل الرعایة الطبی

  .للعاملین الحالیین) دون مقابل أو المدعومة
ا  - ١٠ رت توقعاتھ غیر مطلوب من المنشأة إعادة تبویب مزایا العاملین قصیرة األجل إذا تغی

مثل التغیر من مزایا غیر (لمزایا ومع ھذا فإذا تغیرت سمات ا. اًعن توقیت السداد مؤقت
ة ا مجمع ى مزای ة إل ر ف) مجمع ان التغی ت، ى أو إذا ك ر مؤق سداد غی ت ال توقعات توقی

 .فعلى المنشأة دراسة ما إذا كان النظام مازال یسرى علیھ تعریف قصیر األجل
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 االعتراف والقیاس 
  كافة مزایا العاملین قصیرة األجل 

راف عندما یقوم عامل بتقدیم خدمة -١١ شأة االعت ى المن  لمنشأة خالل فترة محاسبیة، عل
ل ى بالمبلغ غیر المخصوم لمزایا العاملین قصیرة األجل الذ من المتوقع أن یدفع مقاب

 :تلك الخدمة
د خصم أ) مصروف مستحق(كالتزام   )أ ( غ ى بع ل، وإذا زاد المبل ھ بالفع م دفع غ ت مبل

ك تم دفعھ عن المبلغ غیر المخصوم للمزایا یجب عى الذ لى المنشأة االعتراف بتل
ذ) اًمصروف مدفوع مقدم(الزیادة على أنھا أصل  ة ى إلى الحد ال ھ الدفع ؤدى فی ت

یض ف ى تخف ال إل بیل المث ى س ة عل ترداد ى المقدم ستقبلیة أو اس دفوعات الم الم
  .نقدي

تكلفة األصل ى آخر بإدخال المزایا فى كمصروف إال إذا تطلب أو سمح معیار مصر) ب(و
ع ع( صرراج بة الم ار المحاس ال معی بیل المث ى س م ى ل زون " –) ٢(رق " المخ

 ").األصول الثابتة " –) ١٠(رقم ى ومعیار المحاسبة المصر
ى كیف تقوم المنشأة بتطبیق المطلب الوارد ف" ١٩"، "١٦"، "١٣"توضح الفقرات  -١٢

ة حاالت غیاب مدفوعى تتمثل فى على مزایا العاملین قصیرة األجل الت" ١١"الفقرة 
  .األرباح والمكافآتى ونظم المشاركة ف

  حاالت الغیاب قصیرة األجل المدفوعة 
صیرة األجل الت -١٣ املین ق ا الع ل ى  على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة لمزای تتمث

  :كما یلي" ١٤"حاالت غیاب مدفوعة بموجب الفقرة ى ف
املون : حاالت الغیاب المدفوعة المتراكمةى ف  )أ ( دم الع دما یق ة التعن ى الخدم

  .مدفوعى غیاب مستقبلى تزید من حقھم ف
 .حاالت الغیاب المدفوعة غیر المتراكمة عند حدوث حاالت الغیابى ف) ب(و

ا ف - ١٤ ة بم باب مختلف اب ألس ن الغی املین ع ویض الع شأة تع ن للمن ازة ى یمك ك اإلج ذل

ة ف والخدم أمر تكلی ة ب وة والخدم ة أو األب ل واألموم صیر األج ز ق رض والعج  والم
  :العسكریة، ویقسم استحقاق حاالت الغیاب المدفوعة إلى فئتین

  . تراكمیة  )أ (

 .غیر تراكمیة  )ب (
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ة ھ - ١٥ ر التراكمی ة األج اب مدفوع االت الغی ة والتى ح االت المرحل ك الح ن ى تل یمك
ھ، ى استخدامھا ف ستخدم بكامل ر م ة غی رة الحالی الفترات المستقبلیة إذا كان استحقاق الفت

ستحقوقد یكون تراكم حاالت ال ا م املون  (اًغیاب المدفوعة إم ستحق الع ارة أخرى ی بعب
شأة ركھم المن ستحق )دفعة نقدیة مقابل حقھم غیر المستخدم عند ت ر م دما ال (، أو غی عن

شأة ركھم المن د ت ستخدم عن ر الم م غی ل حقھ ة مقاب ة نقدی املون دفع ستحق الع شأ )ی ، وین
ن د م ة تزی دیم خدم املون بتق وم الع دما یق زام عن ة االلت اب المدفوع االت الغی م لح  حقھ

زام قائم ة اًالمستقبلیة ویكون االلت ت الحاالت المدفوع و كان ى ول ھ حت راف ب تم االعت  وی
م ف تخدامھم لحقھ ل اس ة قب املین الخدم رك الع ال ت ن أن احتم الرغم م ستحقة ب ر م ى غی

 .اإلجازة غیر المستحقة لدفعات نقدیة یؤثر على قیاس ذلك االلتزام
ا یجب على الم -١٦ ى أنھ اب المدفوعة عل راكم حاالت الغی نشأة قیاس التكلفة المحتملة لت

ذى الذى المبلغ اإلضاف ر المستخدم ال ى یتوقع أن تدفعھ المنشأة نتیجة لالستحقاق غی
 . حدود المتطلبات القانونیةى تاریخ نھایة الفترة المالیة، وذلك فى تراكم ف

سابقة االلى یقیس األسلوب المحدد ف - ١٧ رة ال دفعات اإلضافیة التالفق غ ال دار مبل زام بمق ى ت
اج  د ال تحت د من الحاالت ق ى العدی راكم، وف ة تت یتوقع أن تنشأ فقط من حقیقة أن المنفع

زام جوھر دیر عدم وجود الت اب ى المنشأة إلى إجراء حسابات مفصلة لتق لحاالت الغی
زام األجازات ا. المدفوعة غیر المستخدمة إن الت ال، ف ا فعلى سبیل المث لمرضیة عادة م

ر ى أو غیر رسمى یكون ھام ومؤثر إذا كان ھناك تفھم رسم أن اإلجازة المرضیة غی ب
 .المستخدمة سیتم اعتبارھا أجازة سنویة مدفوعة

  "١٧"، "١٦"مثال یوضح الفقرتین 
دیھا  ستحق ١٠٠منشأة ل نھم ی ام أجازه مرضیة مدفوعة ف٥ عامل كل م سنةى  أی ویمكن . ال

 ًالوتخصم األجازات المرضیة أو. المرضیة غیر المستخدمة لمدة عام واحدترحیل األجازات 
سابق ى من استحقاقات العام الحال ام ال ر(ثم بعد ذلك من الرصید المرحل من الع وارد أخی  اًال

ومین لكل ٢٠١١ دیسمبر ٣١ى ف). ًالیصرف أو ستخدمة ی  كان متوسط االستحقاقات غیر الم
اء عل. موظف شأة بن ع المن تمرارھا أن وتتوق ع اس ا والمتوق صلوا ٩٢ى خبرتھ ن یح ل ل  عام

ام إجازة مرضیة مدفوعة ف٥على أكثر من  اق٢٠١٢ى  أی ال سیحصلون ى  وأن ب ان عم الثم
  .على متوسط ستة أیام ونصف لكل منھم

دفع أثن شأة أن ت ع المن شر یومى تتوق ة اًع ة نتیج یة المدفوع ازات المرض افیة لألج  إض
ستخ ر الم تحقاقات غی ة فلالس سمبر ٣١ى دمة والمتجمع ة  (٢٠١١ دی صف لثمانی وم ون ی

   كأجازات مرضیة مدفوعة اًلذا تقوم المنشأة باالعتراف بالتزام مساو إلثنى عشر یوم). عمال
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ة - ١٨ تم استخدام حق ى تنقضى فھ: ال ترحل حاالت الغیاب المدفوعة غیر التراكمی م ی إذا ل
ھ، وھى ال ت ة بكامل رة الحالی الل الفت ل خ ى حقالعام املین فاًعط ن ى  للع ة ع ة نقدی دفع
ل اإلجازة ى الحق غیر المستخدم عند ترك المنشأة، وھذه ھ سبة لمقاب شائعة بالن الحالة ال

ستقبليى إلى الحد الذ(المرضیة  ستخدم عن الحق الم ر الم سابق غی ) ال یزید بھ الحق ال
أمر ة ب اب المدفوعة أو الخدم ة وإجازة األمومة أو األبوة وحاالت الغی  تكلیف أو الخدم
أت ى أن ی صروف إل التزام أو م شأة ب رف المن سكریة، وال تعت اب،ى الع ت الغی   وق

  . ألن خدمة العامل ال تزید مبلغ المزایا
 األرباح والمكافآت ى نظم المشاركة ف

شاركة ف -١٩ دفوعات الم ة لم ة المتوقع راف بالتكلف شأة االعت ى المن ب عل اح ى  یج األرب
 :وذلك فقط عندما" ١١"والمكافآت بموجب الفقرة 

إلجراء ھذه المدفوعات نتیجة ى أو استداللى قانونى یكون على المنشأة التزام حال  )أ (
  . ألحداث سابقة

 .یمكن إجراء تقدیر یعتمد علیھ لاللتزام  )ب (
  . فقط عندما ال یكون للمنشأة بدیل فعلى سوى السداداًیكون االلتزام قائم

شاركة ف - ٢٠ م الم ض نظ ب بع ربحى بموج ر ن( ال املین فغی دد ى صیب الع اح المح األرب
رة محددة، ى الربح فقط إذا استمروا فى یستلم العاملون حصة ف) اًقانون خدمة المنشأة لفت

غ ى  حكمیا عندما یقوم العاملون بتقدیم الخدمة التاًوھذه النظم تخلق التزام د من المبل تزی
رة ى سیتم دفعھ لو أنھم استمروا فى الذ ة الفت ى نھای ة حت اس الخدم المحددة، ویعكس قی

ات  تالم دفع دون اس ة ب املین الخدم ض الع رك بع ال ت ة احتم ات الحكمی ذه االلتزام ھ
 .الربحى المشاركة ف

  " ٢٠"مثال یوضح الفقرة 
شاركة ف ام للم ب نظ افى یتطل ن ص ددة م سبة مح دفع ن شأة ب وم المن ربح أن تق ا ى ال ربحھ

املون العمل عملھم على مدى ى للعاملین الذین یستمرون فى السنو رك الع م یت السنة، وإذا ل
در ى من صاف% ٣الربح للسنة ى دفعات المشاركة فى خالل السنة سیكون إجمال الربح، وتق

  .الربحى من صاف% ٢.٥المنشأة أن معدل دوران العاملین سیخفض الدفعات إلى 
  .الربحى من صاف% ٢.٥تعترف المنشأة بالتزام ومصروف مقداره 

ى الم - ٢١ ون عل د ال یك انونق زام ق شأة الت ك فى ِن رغم ذل أة، وب دفع مكاف االت ى ل ض الح بع
زام حكمى تمارس المنشأة دفع المكافآت، وف شأة الت ى المن ھ ى ھذه الحاالت یكون عل ألن

زام الحكم اس االلت أة، ویق د األخذ ى ال یوجد أمام المنشأة بدیل فعلى سوى دفع المكاف بع
 .ترك المنشأة بدون استالم مكافأةاالعتبار إمكانیة قیام بعض العاملین بى ف
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انون - ٢٢ ا الق ھ اللتزامھ د علی دیر یعتم شأة إجراء تق بموجب نظام ى أو الحكمى تستطیع المن
 :الربح أو المكافأة، وذلك فقطى المشاركة ف
  .األحكام الرئیسیة للنظام على صیغة لتحدید مبلغ المزایاى عندما تحتو  )أ (

ة ى عندما تحدد المنشأة المبالغ الت) ب(أو  وائم المالی اد الق ل اعتم ا قب سیتم دفعھ
 .إلصدارھا

زام الحكم) ج(أو  غ االلت ى مبل ة واضحة عل سابقة أدل رة ال ى عندما تعطى الخب
  . للمنشأة

املین ف - ٢٣ صیب الع دا ن ا ع رر قانونى فیم اح والمق ام اًاألرب ب نظ زام بموج شأ االلت ، ین
شاركة ف ن ى الم یس م املین ول ة الع ن خدم آت م ربح والمكاف ع أصحاب ال امالت م مع

شاركة ف ام الم ة نظ شأة بتكلف رف المن ك تعت ى ذل اء عل شأة، وبن آت ى ًالمن ربح والمكاف ال
 .الربح ولكن كمصروفى لیس كتوزیع لصاف

ا خالل ى إذا لم تكن دفعات المشاركة ف - ٢٤ ستحقة بكاملھ د اً شھر١٢الربح والمكافآت م  بع
رة الت ة الفت دیم اى نھای املون بتق ا الع وم خاللھ ا یق وب كمزای دفعات تب ذه ال إن ھ ة ف لخدم

 ").١٥٨"إلى " ١٥٣"راجع الفقرات من (العاملین األخرى طویلة األجل 
 اإلفصاح

صیرة  - ٢٥ املین ق ا الع شأن مزای ددة ب صاحات مح ب إف ار ال یتطل ذا المعی ن أن ھ الرغم م ب
بیل  ى س صاحات، فعل بة المصریة األخرى إجراء إف اییر المحاس ب مع د تتطل األجل فق

ا صرالمث بة الم ار المحاس ب معی م ى ل یتطل راف ذو) " ١٥(رق ن األط صاح ع ى اإلف
ة  وظف" العالق ار م املین لكب ا الع ة بمزای ات الخاص ن المعلوم صاح ع اإلدارة، ى اإلف

م ى ویتطلب معیار المحاسبة المصر ة ) "١(رق وائم المالی وجوب إفصاح " عرض الق
 .المنشأة عن تكلفة مزایا العاملین

   التمییز بین نظم االشتراك المحدد ونظم المزایا المحددة–ن بعد انتھاء الخدمة مزایا العاملی
 :على سبیل المثالى تشمل المزایا بعد انتھاء الخدمة ما یل - ٢٦

  .مزایا التقاعد مثل المعاشات  )أ (
ة ) ب(و  اء الخدم د انتھ اة بع ى الحی أمین عل ل الت ة مث المزایا األخرى بعد انتھاء الخدم

 .د انتھاء الخدمةوالرعایة الطبیة بع
ات الت م ى تعرف الترتیب ا نظ ة بأنھ اء الخدم د انتھ ا بع دیم مزای شأة بتق وم المن ا تق بموجبھ

ت  لمزایا ما بعد انتھاء الخدمة، وتطبق المنشأة ھذا المعیار على كافة الترتیبات سواء كان
  .تتعلق بإنشاء وحدة مستقلة الستالم االشتراكات ودفع المزایا أم ال
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ا تصنف نظم  - ٢٧ المزایا لما بعد انتھاء الخدمة على أنھا إما نظم اشتراك محدد أو نظم مزای
صاد وھر االقت ى الج د عل ك یعتم ددة، وذل ھ ى مح ن أحكام أخوذ م و م ا ھ ام كم للنظ

 . وشروطھ الرئیسیة
ذى أو الحكمى یقتصر االلتزام القانون - ٢٨ غ ال ى المبل ھ ى للمنشأة عل ى االشتراك ب ق عل تواف

ذالصندوق، وھكذاى ف ة ال اء الخدم ستلمھ العامل ى  یتم تحدید مبلغ المزایا لما بعد انتھ ی
ذلك العامل(تدفعھا المنشأة ى بمقدار مبلغ االشتراكات الت ا ) ومن المحتمل ك لنظام مزای

تثمارات  ى االس د عل ى العوائ افة إل أمین، باإلض ركة الت ى ش ة أو إل اء الخدم د انتھ بع
 .الناجمة من االشتراكات

ذلكاًوتبع ة  ل اطر االكتواری ع المخ ع( تق و متوق ا ھ ل مم ا أق ون المزای اطر ) أن تك ومخ
 .على العامل) أن تكون األصول المستثمرة غیر كافیة لمواجھة المزایا المتوقعة(االستثـمار 

ى الحاالت الت - ٢٩ ة عل ذى من األمثل غ ال شأة على المبل زام المن ى ى ال یقتصر فیھا الت توافق عل
  :من خاللى أو حكمى  عندما یكون على المنشأة التزام قانونالصندوقى االشتراك بھ ف

دیم اًصیغة نظام مزایا لیس مرتبط  )أ ( شأة تق ب من المن  فقط بمبلغ االشتراكات ویتطل
ا ھ ا كم سداد المزای ة ل ر كافی ى واردة فى اشتراكات إضافیة إذا كانت األصول غی

  .صیغة نظام المزایا
ر مباشر من خال) ب(أو  شكل غی ى ضمان إما ب د محـدد عل شكل مباشر لعائ ل نظام أو ب

 . االشتراكات
زام حكمى األعمال غیر الرسمیة الت) ج(أو  شأ الت د ین زام حكمي، فق دما ى ینشأ عنھا الت عن

ضخم  ة الت سابقین لمواجھ املین ال ا الع ادة مزای ة بزی وابق تاریخی شأة س ون للمن یك
  .للقیام بذلكى حتى عندما ال یوجد التزام قانون

  :نظم المزایا المحددةبموجب  - ٣٠
  . تلتزم المنشأة بتقدیم المزایا المتفق علیھا للعاملین الحالیین والسابقین  )أ (
ة ) ب( و اطر االكتواری ع المخ ع(تق و متوق ا ھ ا عم ة المزای د تكلف اطر ) أن تزی ومخ

تثمار ف ةى االس سابات االكتواری ت الح شأة، وإذا كان ى المن ا عل   جوھرھ
 . فقد یتم زیادة التزام المنشأةاً متوقعأو االستثماریة أسوأ مما كان

أدناه الفرق بین نظم االشتراك المحدد ونظم المزایا " ٤٩"إلى " ٣٢"توضح الفقرات من  - ٣١
  .سیاق نظم أصحاب العمل المتعددین وخطط الدولة والمزایا المؤمن علیھاى المحددة ف

 نظم أصحاب العمل المتعددین
ل  -٣٢ حاب العم ام أص ب نظ شأة تبوی ى المن ددعل تراك مح ام اش ھ نظ ى أن ددین عل   المتع

ام  ام النظ ب أحك ددة بموج ا مح ام مزای ا ف(أو نظ ك أى بم زام حكمى ذل دى ى الت یتع
 ).األحكام الرسمیة
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ساھم ف -٣٣ شأة ست ت المن م ى  إذا كان ا ل ددین وم ل متع حاب عم ددة ألص ا مح ام مزای نظ
 :على المنشأة" ٣٤"تطبق الفقرة 

سبیة ف  )أ( صتھا الن زى حساب ح ة الت ام والتكلف ول النظ ددة وأص ا المح ام المزای
  .أیة نظم مزایا محددة أخرىى المتعلقة بالنظام بنفس الطریقة المستخدمة ف

رات من ى اإلفصاح عن المعلومات الت) ب(و  ا الفق ى " ١٣٥"تتطلبھ " ١٤٨"إل
  )")د(١٤٨"باستثناء الفقرة (

ام عندما ال تتوافر معلومات كافیة الستعمال محاسبة المزای -٣٤ ا یخص نظ ا المحددة فیم
  :أصحاب العمل المتعددین فعلى المنشأة

كما لو كان نظام "" ٥٢"و" ٥١" المحاسبة عن النظام بموجب الفقرتین   )أ(
  .اشتراك محدد

  "١٤٨"اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ) ب( و
  :مثال على نظام مزایا محددة ألصحاب عمل متعددین حیثى فیما یل - ٣٥

ثیت  )أ ( سطة بحی ى أساس دفعات مق ستوى : م تمویل نظام عل د م تحدد االشتراكات عن
ون كافی ع أن یك ا التاًیتوق دفع المزای ستحق فى  ل ا ى ت ع المزای تم دف رة، وی س الفت نف

  .تم الحصول علیھا خالل الفترة الحالیة من االشتراكات المستقبلیةى المستقبلیة الت
المنشآت المشاركة ى ة خدمتھم، وال یوجد لدیتم تحدید مزایا العاملین حسب طول مد  )ب (

ا الت تراك للمزای ع اش دون دف ام ب ن النظ سحاب م ة لالن ائل فعلی ا ى وس صل علیھ یح
شأة ة للمن ق مخاطرة اكتواری : العاملون حتى تاریخ االنسحاب، ومثل ھذا النظام یخل

ا تاریخ المیزاى تم الحصول علیھا فى إذا كانت التكلفة النھائیة للمزایا الت ر مم نیة أكب
ول  املین بقب اع الع تراكھا أو إقن ادة اش ا زی شأة أم ى المن ب عل ھ یج ع فإن و متوق ھ

 .المزایا وعلى ذلك یعرف ھذا النظام بأنھ نظام مزایا محددةى تخفیض ف
ھ نظام  - ٣٦ ى أن حینما تتوفر معلومات كافیة عن نظام أصحاب العمل المتعددین المعرف عل

ا ى اء المعالجة المحاسبیة لحصتھا النسبیة فمزایا محددة تقوم المنشأة بإجر زام المزای الت
نفس  ام ب ع النظ ة م ة المرتبط اء الخدم د انتھ ا بع ة المزای ام وتكلف ول النظ ددة وأص المح

ا ھ ة كم سبة ألى الطریق ھ فى بالن ى أن ددة، عل ا مح ام مزای د ال ى نظ ض الحاالت ق بع
د حصتھا ف اى تكون المنشأة قادرة على تحدی د ى لالمركز الم ة یعتم وأداء النظام بطریق

  :علیھا وكافیة لألغراض المحاسبیة، وقد یحدث ذلك
املین   )أ ( ة بالع ة مرتبط اطر اكتواری شاركة لمخ شآت الم ام المن رض النظ إذا ع

الحالیین والسابقین للمنشآت األخرى، مع ما ینجم عن ذلك من عدم وجود أساس 
شاركة ثابت ویعتمد علیھ لتخصیص االلتزام وأصول النظام  والتكلفة لكل منشأة م

 .النظام على حدهى ف
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ة بالنظام الت) ب(أو  ى المعلومات الخاص ة الوصول إل شأة إمكانی وفر للمن م تت ى ى إذا ل تلب
 .متطلبات ھذا المعیار

ان نظام اشتراك ى ف و ك ا ل ِھذه الحاالت تقوم المنشأة بإجراء المحاسبة للنظام كم
  ".١٤٨"تتطلبھا الفقرة ى التمحدد وتفصح عن المعلومات اإلضافیة 

ددین  - ٣٧ ل المتع حاب العم ام أص ین نظ ة ب ة تعاقدی اك اتفاقی ون ھن ن أن تك ن الممك م
شاركین  ى الم ائض عل ع الف ل العجز(والمشاركین فیھا تحدد كیف سیتم توزی ، )أو تموی

ة التى وعلى المشارك ف ذه االتفاقی ع وجود ھ ددین م سر ى نظام أصحاب العمل المتع تف
نجم ى أن یعترف باألصل أو االلتزام الذ" ٣٠"ظام مزایا محددة حسب الفقرة النظام كن ی

 .األرباح أو الخسائرى من االتفاقیة التعاقدیة والدخل أو المصروف الناجم عنھا ف
  "٣٧"مثال یوضح الفقرة 

نظام مزایا محددة ألصحاب عمل متعددین وال تقوم بإعداد تقییمات ى تشارك منشأة ف
و ى ، وھ)٣٨(ى ساس معیار المحاسبة المصرللنظام على أ ا ل سر النظام كم لذلك تف

ین تقییم دد، ویب تراك مح ام اش ھ نظ بة اًأن ار المحاس اس معی ى أس یس عل ل ل  للتموی
ى ١٠٠النظام مقداره ى  فاًعجز) ٣٨(ى المصر د عل ق النظام بموجب عق ، وقد واف

دى النظام ینھى جدول لالشتراكات مع أصحاب العمل المشاركین ف ى م ى العجز عل
  . ملیون٨اشتراكات المنشأة بموجب العقد ى السنوات الخمس التالیة، ویبلغ إجمال

صروف  ود وم ة للنق ة الزمنی ة بالقیم تراكات معدل ن االش التزام ع شأة ب رف المن تعت
  .األرباح أو الخسائرى مساو لذلك ف

 إدارة المجموعة تتمیز نظم أصحاب العمل المتعددین عن نظم إدارة المجموعة، ونظام - ٣٨
شاركین اًھو مجرد تجمیع لنظم أصحاب العمل الفردیین مع  للسماح ألصحاب العمل الم

الى ف تثمار وبالت راض االس ولھم ألغ ع أص تثمار ى تجمی الیف إدارة االس یض تك تخف
صلحة  ل لم حاب العم ف أص ات مختل صل مطالب تم ف ن ی ة، ولك صاریف اإلداری والم

شكل ط، وال ت دیھم فق املین ل ة ألن الع بیة معین شاكل محاس ة م ة أی م اإلدارة الجماعی  نظ
رد، ى الحال لمعاملتھا بنفس الطریقة مثل أى المعلومات متوفرة ف نظام صاحب عمل مف

املین  ة بالع ة المتعلق شاركة للمخاطر االكتواری شآت الم نظم ال تعرض المن ذه ال وألن ھ
ات  ب التعریف رى، وتتطل شآت األخ سابقین للمن الیین وال وم ى فالح ار أن تق ذا المعی ھ

ا  ھ نظام اشتراك محدد أو نظام مزای ى أن ا عل المنشأة بتبویب نظام إدارة المجموعة إم
 ).یتعدى األحكام الرسمیةى التزام حكمى ذلك أى بما ف(محددة حسب أحكام النظام 
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ام -٣٩ صفیة نظ ن ت ئ ع زام الناش اس االلت ف یق راف وكی تم االعت ى ی د مت د تحدی   عن
ددة أل ا مح ام،مزای ذا النظ ل ھ ن مث شأة م سحاب المن ددین أو ان ل المتع حاب العم   ص

 ).٢٨(رقم ى على المنشأة تطبیق معیار المحاسبة المصر
 تحت سیطرة واحدة ى ھى توزع مخاطرھا بین منشآت متعددة والتى  نظم المزایا المحددة والت

ددة والتى نظم المزایا المحددة الت - ٤٠ شآت متع حت سیطرة تى ھى توزع مخاطرھا بین من
 .واحدة ال تعتبر نظم أصحاب عمل متعددین

مثل ھذه النظم الحصول على معلومات حول النظام ككل ى تشارك فى على المنشأة الت - ٤١
ق ى على أساس االفتراضات الت) ٣٨(رقم ى مقاس حسب معیار المحاسبة المصر تنطب

ة لت ة أو سیاسة مبین ل صافعلى النظام ككل، وإذا كانت ھناك اتفاقیة تعاقدی ة ى حمی تكلف
بة المصر ار المحاس سب معی ة ح ل مقاس ام كك ددة للنظ ا المح م ى المزای ى ) ٣٨(رق عل

ستقلة ى منشآت المجموعة كل على حده فإن على المنشأة االعتراف ف ة الم قوائمھا المالی
ذى أو المنفردة بصاف ة النظام المحدد ال ذه ى تكلف ل ھ اك مث م تكن ھن ھ، وإذا ل م تحمیل ت

ة  صافاالتفاقی راف ب ب االعت ھ یج سیاسة فإن ددة فى أو ال ة المح ة ى التكلف وائم المالی الق
ة الت شأة المجموع ردة لمن ستقلة أو المنف ام، اًقانونى ھى الم ل للنظ ل الكفی  صاحب العم

راف ف ردة ى وعلى المنشآت األخرى بالمجموعة االعت ستقلة أو المنف ة الم ا المالی قوائمھ
 .تحقة الدفع عن الفترةبتكلفة مساویة لمساھمتھا المس

المجموعة ى عالقة لكل منشأة فى معاملة طرف ذى مثل ھذا النظام ھى أن المشاركة ف - ٤٢
شأة االفصاح ف ى المن ردة ى على حده، ولذلك یجب عل ستقلة أو المنف ة الم ا المالی قوائمھ

  ".١٤٩"تتطلبھا الفقرة ى عن المعلومات الت
  نظم الدولة

ا -٤٣ بة لنظ راء محاس شأة إج ى المن ا ھعل ة كم نفس الطریق ة ب ام ى م الدول سبة لنظ بالن
 ")٣٩"إلى " ٣٢"راجع الفقرات من (أصحاب عمل متعددین 

ة - ٤٤ شغیلھا الحكوم وم بت شآت وتق ة المن ة كاف شریع لتغطی   یتم وضع نظم الدولة بموجب الت
ض  وفر بع وائم، وت دة للق شأة المع أثیر المن سیطرة أو ت عة ل ست خاض ة أخرى لی أو جھ

ا التوضعى النظم الت ة تحل محل المزای ا إجباری شأة مزای تم ى تھا المن ذلك اً خالف-ی  - ل
 .تغطیتھا بموجب نظام الدولة ومزایا اختیاریة إضافیة، وھذه النظم ال تعتبر نظم دولة

شأة بموجب  - ٤٥ زام المن ى الت تتصف نظم الدولة بأنھا میزة محددة أو اشتراك محدد بناء عل
ن نظ د م ل العدی تم تموی ام، وی دد النظ سطة وتح دفعات المق اس ال ى أس ة عل م الدول

ون كافی ع أن یك ة التاًاالشتراكات عند مستوى یتوق ا المطلوب دفع المزای ستحق فى  ل ى ت
ستقبلیة الت ا الم ع المزای تم دف ة ى نفس الفترة، وی رة الحالی ا خالل الفت تم الحصول علیھ ی
ك فف رغم ذل ستقبلیة، وب ة ال یى من االشتراكات الم زام نظام الدول شأة الت ى المن وجد عل

انون تراكات ى أو حكمى ق ع االش و دف د ھ ا الوحی ستقبلیة، فالتزامھ الغ الم ذه المب دفع ھ ل
 .عندما تستحق



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٨٤

 المنافع المؤمن علیھا
یمكن للمنشأة دفع أقساط تأمین لتمویل نظام مزایا بعد انتھاء الخدمة، وعلى المنِشأة  -٤٦

 اًمحدد إال إذا كانت المنشأة ستتحمل التزاممعاملة ھذا النظام على أنھ نظام اشتراكات 
 ):إما بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل النظام (اً أو حكمیاًقانونی
  .  مستحقةتصبحبدفع مزایا العاملین مباشرة عندما   )أ(

املین ) ب(أ و ا الع ة مزای دفع كاف وم ب ؤمن ال یق ان الم رى إذا ك تراكات أخ ع اش دف
 .الفترات الحالیة والسابقةى  العاملین فالمستقبلیة المتعلقة بخدمة

انون زام الق ذا االلت شأة ى أو الحكمى وإذا تحملت المنشأة ھ ى المن ھ یجب عل فإن
  .معاملة النظام على أنھ نظام مزایا محددة

رة - ٤٧ ة مباش ا عالق ون لھ ة ألن یك ست بحاج أمین لی د ت ب عق ا بموج ؤمن علیھ ا الم   المزای
ة التِأو تلقائیة مع التزام المنشأة ب اء الخدم د انتھ ى مزایا العاملین، وتكون نظم المزایا بع

ل شأنھا ف ین المحاسبة والتموی ز ب نفس التمیی ك ى تشتمل على عقود تأمین خاضعة ل ذل
 .شأن النظم الممولة األخرى

أمین ى عندما تقوم المنشأة بتمویل التزام مزایا بعد انتھاء الخدمة باالشتراك ف - ٤٨ بولیصة ت
إما بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر من خالل النظام أو من (بموجبھا ِتحتفظ المنشأة 

ل طرف ة تمث أمیناًخالل آلیة تحدید األقساط المستقبلیة أو من خالل عالق ع شركة الت )  م
 :فإن دفع األقساط ال یرقى إلى اشتراكات محددة، ویتبع ذلكى أو حكمى بالتزام قانون

صة  )أ ( ن بولی بة ع شأة بالمحاس وم المن ام أن تق ل للنظ ا أص ى أنھ ة عل أمین المؤھل  الت
  ").٨"راجع الفقرة (

ضیة) ب( و وق تعوی ا حق ى انھ رى عل أمین األخ والص الت االعتراف بب شأة ب وم المن   أن تق
  ").١١٦"إذا كانت البوالص تتفق مع الشروط الواردة بالفقرة (

شارك محدد ف - ٤٩ شاركى عندما تكون بولیصة التأمین باسم م ى ین فالنظام أو مجموعة م
انون زام ق شأة الت ى المن د عل ام، وال یوج ن ى أو حكمى النظ سارة م ة خ ة أی لتغطی

ل  املین، ویتحم ا للع دفع مزای شأة ل ى المن زام عل اك الت ون ھن ذ ال یك صة، عندئ البولی
ود ف ذه العق ة بموجب ھ ى المؤمن وحده مسئولیة دفع المزایا، ویعتبر دفع األقساط الثابت

یس استثمارجوھره تسویة اللتزام مزا املین ول ا الع زام، وتبعاًی ة االلت ذلك ال اً لمواجھ  ل
ا  ى أنھ تراكات عل ذه االش شأة ھ ل المن ك تعام ى ذل زام، وعل ل أو الت شأة أص ون للمن ِیك

 .دفعات لنظام اشتراك محدد
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  نظم االشتراك المحدد: مزایا بعد انتھاء الخدمة

وائم تعتبر محاسبة نظم االشتراك المحدد سھلة وواضحة ألن ا - ٥٠ دة للق شأة المع زام المن لت
الغ الت سب المب ده ح تم تحدی رة، وتبعى ی ك الفت ا لتل تراك بھ یتم االش ب اًس ذلك ال تتطل  ل

ال أل د احتم صروف وال یوج زام أو الم اس االلت ة لقی ات اكتواری ح أو ى افتراض رب
ر مخصم إال  ى أساس غی اس االلتزامات عل تم قی ك ی ى ذل ة، عالوة عل خسارة اكتواری

ا خالل عندم رة التاً شھر١٢ا ال تستحق بكاملھ ة الفت د نھای املون ى  بع ا الع وم خاللھ یق
 .بتقدیم خدماتھم

 االعتراف والقیاس 
راف باالشتراك  -٥١ شأة االعت ى المن  عندما یقدم العامل خدمة لمنشأة خالل فترة یجب عل

 :المستحق الدفع لنظام االشتراك المحدد مقابل تلك الخدمة
ز  )أ( ھ الت ى أن ستحق(ام عل صروف م ا ) م م دفعھ تراكات ت ة اش صم أی د خ بع

تراكات الت ل، وإذا زادت االش تراكات ى بالفع ن االش ل ع ا بالفع م دفعھ ت
راف  شأة االعت ى المن ھ یجب عل المستحقة للخدمة قبل تاریخ المیزانیة فإن

تؤدى ى إلى الحد الذ) اًمصروف مدفوع مقدم(بتلك الزیادة على أنھا أصل 
دفعات المستقبلیة أو بھ الدفعة الم یض ال ى تخف ال إل ى سبیل المث ة عل قدم
  .استرداد نقدي

صر) ب(و  بة م ار محاس مح معی ب أو س صروف إال إذا تطل ھ م ى أن ر ى عل آخ
ار المحاسبة (تكلفة أصل ى بإدخال االشتراك ف راجع على سبیل المثال معی

 –) ١٠(رقم ى ومعیار المحاسبة المصر" المخزون" –) ٢(رقم ى المصر
 ").األصول الثابتة"

تراكات ف -٥٢ ستحق االش دما ال ت الل ى عن ا خ دد بكاملھ تراك مح ام اش ھر١٢نظ د اً ش  بع
ھ یجب خصمھا باستخدام ى نھایة الفترة الت ة فإن دیم الخدم یقوم خاللھا العاملون بتق

  ".٨٣"الفقرة ى سعر الخصم المحدد ف
 اإلفصاح

 . لنظم االشتراك المحددعلى المنشأة اإلفصاح عن المبلغ المعترف بھ كمصروف -٥٣
ار المحاسبة المصر - ٥٤ ب معی م ى حسبما یتطل ى اإلفصاح عن األطراف ذو "–) ١٥(رق

نظام اشتراك ى تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باالشتراكات ف" العالقة
 .اإلدارةى محدد لكبار موظف
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 نظم المزایا المحددة: المزایا بعد انتھاء الخدمة
ة تعتمد محاسب - ٥٥ ة نظم المزایا المحددة على أسالیب معقدة ألنھا تتطلب افتراضات اكتواری

ى  ة، عالوة عل سائر اكتواری اح أو خ ال بأرب اك احتم زام والمصروف، وھن اس االلت لقی
د عدة سنوات من  سویتھا بع ھ یمكن ت ذلك یتم قیاس االلتزامات على أساس مخصم ألن

 .قیام العاملین بتقدیم خدماتھم
 القیاساالعتراف و

شكل  - ٥٦ ة ب من الممكن أن تكون نظم المزایا المحددة غیر ممولة، كما یمكن أن تكون ممول
املین، ى من خالل دفع اشتراكات من المنشأة، وفى كامل أو جزئ بعض األحیان من الع

املین اًإلى منشأة أو صندوق منفصل قانون ا الع دفع مزای اریر وت دة للتق شأة المع  عن المن
وأداء ى فع المزایا الممولة عندما تصبح مستحقة فقط على المركز المالمنھ، وال یعتمد د

ا(االستثمار للصندوق ولكن كذلك على قدرة المنشأة  ویض أ) و رغبتھ ى تع عجز ى عل
وم فى ف شأة تق إن المن ك ف ى ذل د بالمخاطر ى أصول الصندوق، وعل ع األمر بالتعھ واق

ھ اًبعاالكتواریة واالستثماریة المرتبطة بالنظام، وت  لذلك ال یكون المصروف المعترف ب
 . بالضرورة لمبلغ االشتراك المستحق للفترةاًلنظام مزایا محددة مساوی

 :تشمل محاسبة المنشأة لنظم المزایا المحددة الخطوات التالیة - ٥٧
 :تحدید العجز أو الفائض عن طریق  )أ (

غ المزای )١( ھ لمبل سبة للعاملین استخدام األسالیب االكتواریة إلجراء تقدیر یعتمد علی ا المكت
دمتھم ف ل خ سابقة ى مقاب ة وال رات الحالی ن (الفت رات م ع الفق ى " ٦٧"راج   ،")٦٩"إل

دار المیزة الت د مق ســـابقة ى ِوھذا یتطلب أن تقوم المنشأة بتحدی ة وال تعود للفترات الحالی
ن ( رات م ع الفق ى " ٧٠"راج دیرات ") ٧٤"إل ل تق ة(وعم ات اكتواری شأن ) افتراض ب

ة ) مثل معدل دوران العاملین ونسبة الوفیات(رات الدیموغرافیة المتغی والمتغیرات المالی
ةى مثل الزیادات المستقبلیة ف( ة المیزة ى الت) المرتبات والتكالیف الطبی ستؤثر على تكلف
 ").٩٨"إلى " ٧٥"راجع الفقرات من (

ا  )٢( زام المزای ة اللت ة الحالی د القیم ة  خصــم تلك المیــزة من أجل تحدی المحددة وتكلف
 ).”٨٦"إلى " ٨٣"ومن " ٦٩"إلى " ٦٧"راجع الفقرات من (الخدمة الحالیة 

رات من (أصول للنظام ى خصم القیمة العادلة أل )٣( ى " ١١٣"راجع الفق ") ١١٥"إل
 .من القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة

زام ى تحدید قیمة صاف  )ب ( ا المحددة باستخدام العجز أو ) أصل(الت ذالمزای ائض ال ى الف
ا المحددة ى آثار تحدد عدم تجاوز صافى بعد تعدیلھ بأ) أ(ى تم تحدیده ف أصل المزای

 ).”٦٤"راجع الفقرة (لقیمة سقف األصل 
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  :األرباح أو الخسائرى سیتم االعتراف بھا فى تحدید المبالغ الت) ج(
  ").أ١٢٢"والفقرة  " ٧٤"إلى " ٧٠"راجع الفقرات من (تكلفة الخدمة الحالیة ) ١ (  

سویات) ٢( ن الت سائر م ب والخ سابقة والمكاس دمات ال ن الخ ة ع ة تكلف   أی
  ).”١١٢"إلى " ٩٩"راجع الفقــرات من (

ى صافى صاف) ٣( د عل زام ى الفوائ ا المحددة ) أصل(الت ن (المزای رات م ع الفق راج
  )”١٢٦"إلى " ١٢٣"

اف) د( اس ص ادة قی د إع زام ى تحدی ل(الت ددة والت) أص ا المح رافى المزای یتم االعت   س
  :الدخل الشامل اآلخر والمتضمنةى بھا ف

  ").١٢٩"و" ١٢٨"راجع الفقرتین (المكاسب والخسائر االكتواریة ) ١(
الغ الت) ٢(و د خصم المب ى أصول النظام بع د عل ى ى تضمنھا صافى العائ د عل الفوائ

  ").١٣٠"راجع الفقرة (المزایا المحددة ) أصل(التزام ى صاف
أثیر سقف األصل ى  فتغییرى أ) ٣(و رة (ت الغ الت) ”٦٤"راجع الفق د خصم المب ى بع

  .المزایا المحددة) أصل(التزام ى الفوائد على صافى تضمنھا صاف
ذه  ق ھ شأة بتطبی وم المن ا المحددة تق ن نظام للمزای ر م شأة أكث دى المن دما یوجد ل ِوعن

  .أھمیة بشكل منفصلى اإلجراءات لكل نظام ذ
د ا -٥٨ شأة تحدی ى المن ة عل ة ألی ة العادل ددة والقیم ا المح ات المزای ة اللتزام ة الحالی لقیم

ا ف رف بھ الغ المعت ة ى أصول للنظام بانتظام كامل بحیث ال تختلف المب وائم المالی الق
 .تاریخ نھایة الفترة المالیةى كان سیتم تحدیدھا فى بصورة جوھریة عن المبالغ الت

شاركة خ - ٥٩ ب م ھ ال یتطل ار ولكن ذا المعی شجع ھ ل فی وارى مؤھ ر اكت ة ى بی اس كاف قی
شأة أن  ن للمن ة یمك راض عملی ة، وألغ اء الخدم د انتھ ا بع ة لمزای ات الجوھری االلتزام
رة  ة الفت اریخ نھای ل ت زام قب یم مفصل لاللت وارى مؤھل إجراء تقی ر اكت ب من خبی تطل
رات  ة وللتغی امالت جوھری ة مع یم ألی ائج التقی دیث نت تم تح ك ی رغم ذل ة، وب المالی

رى فال ة األخ روف ى جوھری ا ف(الظ رات فى بم ك التغی عار ى ذل سوق وأس عار ال أس
 .حتى تاریخ نھایة الفترة المالیة) الفائدة

الغ ى ف - ٦٠ بعض الحاالت قد توفر التقدیرات والمعدالت واألسالیب الحسابیة المختصرة مب
  .ھذا المعیارى تقریبیة یعتمد علیھا للحسابات المفصلة الموضحة ف

  ى لتزام الحكممحاسبة اال
لیس فقط بموجب األحكام الرسمیة لنظام مزایا ى على المنشأة حساب التزامھا القانون -٦١

ا ى التزام حكمى محددة ولكن كذلك أ ارف علیھ ر الرسمیة المتع ور غی شأ من األم ین
شأة ى بالمنشأة، وینشأ عن األعراف غیر الرسمیة التزام حكم ام المن حیث ال یوجد أم

دما یسبب ى ع مزایا العاملین، والمثال على االلتزام الحكمبدیل فعلى سوى دف ھو عن
 . غیر مقبول لعالقتھا مع العاملیناًتغیر األعراف غیر الرسمیة للمنشأة ضرر
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اتج  - ٦٢ ا الن اء التزامھ وم بإنھ أن تق شأة ب ا محددة للمن ام الرسمیة لنظام مزای قد تسمح األحك
اء نظام إذا أرادت عن النظام، وبرغم ذلك یكون عادة من الصعب بال شأة إلغ سبة للمن ن

رض  ك تفت س ذل ى عك ة عل ود أدل دم وج ل ع ى ظ ك وف ى ذل املین، وعل اظ بالع االحتف
ستمر فاًتتعھد حالیى محاسبة المزایا بعد انتھاء الخدمة أن المنشأة الت ا ست ذه المزای ى  بھ

 .للعاملینى المتبقى القیام بذلك على مدى العمر الوظیف
  ليقائمة المركز الما

 .قائمة مركزھا الماليى المزایا المحددة فى صاف) أصل(على المنشأة أن تعترف بالتزام  - ٦٣
أصل المزایا ى نظام المزایا المحددة فعلیھا قیاس صافى عندما یكون للمنشأة فائض ف -٦٤

 :أیھما أقلى مما یلى المحددة بأ
 .نظام المزایا المحددةى الفائض ف  )أ (

 ".٨٣"فقرة ى م كما ھو مبین فسقف األصل باستخدام سعر الخص) ب( و
ا محددة أو ف - ٦٥ ل نظام مزای رط تموی شكل مف تم ب ین ی شأ أصل ح د ین تم ى ق ین ی ة ح حاالت معین

  :االعتراف باألرباح االكتواریة، وفى ھذه الحاالت تعترف المنشأة باألصل بسبب ما یلي
ا  )أ ( فع  ألن المنشأة تسیطر على مورد وھو المقدرة على استخدام الفائض لتولید من

  .مستقبلیة
ابقة ) ب( و داث س ة ألح سیطرة نتیج ك ال دمات (ألن تل شأة وخ ا المن تراكات دفعتھ اش

  ).قدمھا العاملـون
یض ف) ج(و  كل تخف ى ش شأة عل وفر للمن ستقبلیة تت صادیة الم افع االقت ى ِألن المن

د ترداد نق ستقبلیة أو اس تراكات الم شكل ى االش شأة أو ب شكل مباشر للمن ا ب إم
  .من العجزى نظم أخرى تعانغیر مباشر ل

  القیمة الحالیة اللتزامات المزایا المحددة وتكلفة الخدمة الحالیة : االعتراف والقیاس
ة  - ٦٦ ات النھائی ل المرتب رات مث دة متغی ددة بع ا المح ام المزای ة لنظ ة النھائی أثر التكلف د تت ق

سبة لن أثر ومعدل دوران العاملین والوفیات واتجاھات التكلفة الطبیة، وبالن ول تت ظام مم
دة،  ر مؤك ة للنظام غی ة النھائی ر التكلف تلك التكلفة بأرباح استثمار أصول النظام، وتعتب
اس  ت، ولقی ن الوق ة م رة طویل دى فت ى م ذا عل د ھ دم التأك ستمر ع ل أن ی ن المحتم وم
القیمة الحالیة اللتزامات مزایا بعد نھایة الخدمة وتكلفة الخدمة الحالیة المتعلقة بذلك من 

 :القیام بما یليى الضرور
  ").٦٩"إلى " ٦٧"راجع الفقرات من (تطبیق أسلوب تقییم اكتوارى   )أ (
 ")٧٤"إلى " ٧٠"راجع الفقرات من (تحمیل المیزة لفترات الخدمة   )ب (
  ").٩٨"إلى " ٧٥"راجع الفقرات من (عمل افتراضات اكتواریة   )ج (

  أسلوب التقییم االكتوارى 
ة الوحدة ا -٦٧ شأة استخدام طریق ى المن درةإلضافیة عل  The Projected Unit) المق

Credit Method)   ا ا المحددة الخاصة بھ ات المزای ة اللتزام ة الحالی د القیم لتحدی
 .وتكلفة الخدمة الحالیة المتعلقة بذلك، تكلفة الخدمة السابـقة إذا انطبق ذلك
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درة  - ٦٨ دة اإلضافیة المق ة الوح ستحقة اًأحیان( إن طریق زة الم لوب المی سمة  تعرف بأس مق
زة  ة/ على الخدمة أو بأسلوب المی سبب ف) سنوات الخدم ة تت رة خدم رى أن كل فت ى ت

رات من (نشوء وحدة إضافیة من المیزة المستحقة  ى " ٧٠"راجع الفق یس ") ٧٤"إل وتق
 ").٩٨"إلى " ٧٥"راجع الفقرات من (ى كل وحدة بشكل منفصل لتكوین االلتزام النھائ

  "٦٨"مثال یوضح الفقرة 
ساوى تستحق د انتھاء الخدمة وت غ مقطوع عن لكل ى من المرتب النھائ% ١ میزة على شكل مبل

و  ى ھ سنة األول ب ال ة، ومرت نوات الخدم ن س نة م دار ١٠.٠٠٠س د بمق رض أن یزی % ٧ ویفت
ب( و ) مرك ستعمل ھ عر الخصم الم نة، وس ل س الى ف% ١٠ك دول الت ین الج سنة، ویب ف ى ال كی

ذ ل ال زام للعام د االلت ة فیتى یتزای رك الخدم ع أن یت راض عدم ى وق ى افت سة عل سنة الخام ة ال نھای
رات ف ود تغی دیل ى وج ال التع ذا المث ل ھ سھولة یتجاھ راض ال ة، وألغ ات االكتواری االفتراض

  .تاریخ مبكر أو تاریخ الحقى الالزم إلظھار احتمال أن یترك العامل الخدمة فى اإلضاف
  ٥    ٤    ٣    ٢    ١    السنة

                      :المیزة الخاصة لـ
  ٥٢٤    ٣٩٣    ٢٦٢    ١٣١    صفر     السنوات السابقة-
ب % ١( السنوات الحالیة - من الرات

  )النھائي
  ١٣١    ١٣١    ١٣١    ١٣١    ١٣١  

دة % ١٠٧×١٠٠٠% (١ ب لم مرك
  )خمس سنوات

                    

  ٦٥٥    ٥٢٤    ٣٩٣    ٢٦٢    ١٣١     السنوات الحالیة والسابقة-

  ٤٧٦    ٣٢٤    ١٩٦    ٨٩    -    االلتزام األولى 
  ٤٨    ٣٣    ٢٠    ٩    -    %١٠الفائدة بمقدار 

  ١٣١    ١١٩    ١٠٨    ٩٨    ٨٩    تكلفة الخدمة الحالیة
  ٦٥٥    ٤٧٦    ٣٢٤    ١٩٦    ٨٩    االلتزام النھائي

                      
                      :مالحظة

   االلتزام األولى ھو القیمة الحالیة للمیزة الخاصة بالسنوات السابقة -١
  القیمة الحالیة للمیزة الخاصة بالسنة الحالیةى  ھ تكلفة الخدمة الحالیة-٢
    ھو القیمة الحالیة للمیزة الخاصة بالسنوات الحالیة والسابقة ى  االلتزام النھائ-٣
تحق  - ٦٩ و اس ى ول ا حت ة بكاملھ اء الخدم د انتھ ا بع ا م ات المزای شأة بخصم التزام وم المن تق

 . الفترة المالیة من تاریخ نھایةاًشھر) ١٢(جزء من االلتزامات خالل 
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  تحمیل المیزة لفترات الخدمة
ة  -٧٠ ة الحالی ة الخدم شأة وتكلف ا المحددة لمن ات المزای ة اللتزام عند تحدید القیمة الحالی

ل  شأة تحمی ى المن ك، عل ق ذل سابقة إذا انطب ة ال ة الخدم د تكلف ا، وتحدی ة بھ المتعلق
ى كانت خدمة العامل فالمیزة لفترات الخدمة بموجب صیغة نظام المیزة، على أنھ إذا 

ى بشكل جوھر سابقة ى سنوات الحقة ستؤدى إلى مستوى میزة أعل سنوات ال من ال
  :ًفإنھ یجب على المنشأة تحمیل المیزة على أساس القسط الثابت، وذلك ابتداء من

ذ  )أ( ا بموجب ى التاریخ ال غ مزای ى مبل رة إل ل ألول م ة العام ھ خدم ؤدى فی ی
  ، وذلك حتى )مشروطة بمزید من الخدمة أم السواء كانت المزایا (النظام 

ام ى التاریخ الذ  )ب( غ ھ ال یؤدى فیھ مزید من الخدمة للعامل إلى مزید من مبل
 .المرتبى ومؤثر للمزایا بموجب النظام، عدا الزیادات األخرى ف

ة  - ٧١ رة الحالی زة للفت ل المی شأة بتحمی وم المن درة أن تق ة الوحدة اإلضافیة المق ب طریق تتطل
ة (والفترات الحالیة والسابقة )  أجل تحدید تكلفة الخدمة الحالیةمن( د القیم من أجل تحدی

ا المحددة ات المزای رات الت)الحالیة اللتزام ى الفت ة عل ل المنفع شأة بتحمی وم المن ى ِ، وتق
وم  دما یق زام عن ك االلت شأ ذل ة، وین اء الخدم د انتھ ا بع دیم مزای زام لتق ا االلت شأ فیھ ین

ة والتالعاملون بتق دفعھا ى دیم الخدمات مقابل مزایا بعد انتھاء الخدم شأة أن ت ع المن تتوق
زام ى ف ك االلت اس ذل شأة بقی ة للمن الفترات المالیة المستقبلیة، وتسمح األسالیب االكتواری

  .بدرجة یعتمد علیھا لتبریر االعتراف بااللتزام
 "٧١"أمثلة توضح الفقرة 

ى  )١( زة عل داره  یقدم نظام مزایا محددة می غ مقطوع مق د ١٠٠شكل مبل دفع عن ستحق ال  ی
 .التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة

دارھا  زة مق ل می ة ھ١٠٠تحم ة الحالی ة الخدم نة، وتكلف ل س غ ى  لك ة لمبل ة الحالی القیم
ددة ھ١٠٠ ا المح زام المزای ة اللت ة الحالی غ ى ، والقیم ة لمبل ة الحالی  مضروبة ١٠٠القیم

  . تاریخ نھایة الفترة المالیةعدد سنوات الخدمة حتى ى ف
ة اًإذا كانت المیزة مستحقة الدفع فور ة الحالی  عندما یترك العامل المنشأة فإن تكلفة الخدم

ذ اریخ ال ا المحددة تعكس الت زام المزای ة اللت رك العامل ى والقیمة الحالی ھ أن یت ع فی یتوق
رك كانت سى أقل من المبالغ التى الخدمة، وبسبب تأثیر التخصیم فھ تحدد لو أن العامل ت

  .تاریخ نھایة الفترة المالیةى الخدمة ف
ام معاش )٢( دم النظ ھریاًیق داره اً ش ائ% ٠.٢ مق ب النھ ن المرت نوات ى م ن س نة م ل س لك

 .٦٥الخدمة، ویستحق المعاش الدفع من عمر 
ة ف ة الحالی ع لمعاش شھرى المیزة المساویة للقیم د المتوق اریخ التقاع داره ى ت من % ٠.٢مق

ائال ب النھ اة ى مرت اریخ الوف ى ت ع حت د المتوق اریخ التقاع ن ت داء م دفع ابت ستحق ال در الم ًالمق
ة ھ ة الحالی ة الخدم ة، وتكلف ك ى المتوقع تحمل لكل سنة من سنوات الخدم ة لتل ة الحالی القیم

ددة ھ ا المح زام المزای ة اللت ة الحالی زة، والقیم شھرى المی اش ال دفعات المع ة ل ة الحالی ى القیم
ة ال ائ% ٠.٢بالغ ب النھ ن المرت ضروبى م رة ى  فاًم ة الفت اریخ نھای ى ت ة حت نوات الخدم س

ا المحددة ألن دفعات  زام المزای ة اللت ة الحالی ة والقیم المالیة، ویتم تخصیم تكلفة الخدمة الحالی
  . سنة٦٥التقاعد تبدأ عند عمر 
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و ك - ٧٢ ى ول ددة حت ا مح ام مزای ب نظ زام بموج ل الت ة العام ن خدم شأ ع ا ین ت المزای ان
، وینشأ عن خدمة العامل )بمعنى آخر أنھا غیر مكتسبة(ى مشروطة بالتوظیف المستقبل

تم فى قبل تاریخ االستحقاق التزام حكم ھ ی الى ألن اریخ كل مركز م یض ى ت الحق تخف
ستقبلیة الت ستحقى مبلغ الخدمة الم ل أن یصبح م دیمھا قب ى العامل تق زة، اًیجب عل  للمی

ة ى أة اللتزامھا بالمزایا المحددة فإنھا تأخذ فوعند قیاس المنش ال عدم تلبی ار احتم االعتب
اء  د انتھ ة بع ا معین الرغم من أن مزای ل ب بعض العاملین ألیة متطلبات استحقاق، وبالمث
ع حدث  ط إذا وق ستحقة فق ة تصبح م اء الخدم د انتھ الخدمة، مثال ذلك المزایا الطبیة بع

ة العامل فإ اء خدم ة التمحدد عند إنھ دیم الخدم وم العامل بتق دما یق زام عن شأ الت ھ ین ى ن
ى  توفر االستحقاق للمیزة إذا وقع الحدث المحدد، وتوقع وقوع الحدث المحدد سیؤثر عل

 .اًقیاس االلتزام إال أنھ ال یحدد ما إذا كان االلتزام قائم

  "٧٢"أمثلة توضح الفقرة 
د  لكل سنة من سن١٠٠یقوم نظام بدفع میزة مقدارھا  )١( ا بع وات الخدمة، وتستحق المزای

 .عشر سنوات من الخدمة
ى تعكس ١٠٠تحمل میزة مقدارھا  شر األول سنوات الع  لكل سنة، وفى كل سنة من ال

شر  دة ع ل م ال العام دم إكم ال ع زام احتم ة لاللت ة الحالی ة والقیم ة الحالی ة الخدم تكلف
  .سنوات من الخدمة

ل  لكل سن١٠٠یقوم نظام بدفع میزة مقدارھا  )٢( ة قب تثناء الخدم ة باس ة من سنوات الخدم
 .اً، وتستحق المزایا فور٢٥سن 

ل سن ال  ة قب زة للخدم ا ٢٥تحمل می ى مزای ؤدى إل اریخ ال ت ك الت ل ذل ة قب  ألن الخدم
  . لكل سنة الحقة١٠٠، وتحمل میزة مقدارھا )مشروطة أو غیر مشروطة(

ذ - ٧٣ اریخ ال ى الت زام حت د االلت د مى یتزای ھ مزی ؤدى فی ام ال ی غ ھ ى مبل ة العامل إل ن خدم
رات الت ا للفت زة بكاملھ ل المی ذلك تحم ا، ول ن المزای د م ؤثر لمزی ى فى وم ك ى تنتھ ذل

ھ  ى أن ا، عل التاریخ أو قبلھ وتحمل المیزة لكل فترة محاسبیة بموجب صیغة نظام المزای
ى بصورة ى إذا كانت خدمة العاملین ف زة أعل ستوى می ى م ة ستؤدى إل السنوات الالحق

سط  اس الق ى أس زة عل ل المی شأة بتحمی وم المن سابقة، تق سنوات ال ن ال ؤثرة م ة وم ھام
د من ى الثابت حتى التاریخ الذ ام لمزی غ ھ ى مبل ة العامل إل ال یؤدى فیھ مزید من خدم

ا ستؤدى ف رة بكاملھ ى ى المزایا، ویرجع ذلك إلى أن خدمة العامل خالل الفت ة إل النھای
 .علىالمیزة عند ذلك المستوى األ
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  "٧٣"أمثلة توضح الفقرة 
داره  )١( غ مقطوع مق د عشر سنوات ١٠٠٠ یقوم نظام بدفع میزة على شكل مبل ستحق بع  ی

 . من المزایا للسنوات الالحقةاًمن الخدمة، وال یوفر النظام مزید
___________________________________________________ 

ى، ) ١٠ مقسومة على ١٠٠٠ (١٠٠تحمل میزة مقدارھا  شر األول سنوات الع لكل سنة من ال
ال العامل عشر  ال عدم إكم ى احتم شر األول سنوات الع ة لل ة الحالی ة الخدم وتعكس قیمة تكلف

  .سنوات من الخدمة، وال تحمل میزة للسنوات الالحقة
___________________________________________________ 

داره  یقوم نظام بدفع میزة تقاعد على شكل مبلغ  )٢( ذین ٢٠٠٠مقطوع مق املین ال ع الع  لجمی
وا ف ر ى الزال د عم ة عن وا ف٥٥الخدم ذین الزال ة أو ال ن الخدم نة م شرین س د ع ى  بع

 . بغض النظر عن طول فترة خدمتھم٦٥الخدمة عند عمر 
___________________________________________________ 

ل عم ون بالعمل قب ذین یلتحق املین ال سبة للع ة أو٣٥ر بالن ؤدى الخدم ب ًال ت ا بموج ى مزای  إل
ر  د عم ر  (٣٥النظام عن د عم ة عن رك الخدم ل أن یت ر ٣٠یمكن للعام د عم ودة عن  ٣٣ والع

ذلك ال )بدون تأثیر على مبلغ أو توقیت المزایا ة، ك د من الخدم ، وھذه المزایا مشروطة بمزی
ا، وبا٥٥تؤدى الخدمة بعد عمر  د من المزای املین تحمل  إلى مبلغ ھام لمزی ؤالء الع سبة لھ لن

  .٥٥ إلى عمر ٣٥لكل سنة من عمر ) ٢٠ مقسومة على ٢٠٠٠ (١٠٠المنشأة میزة مقدارھا 
د ٤٥ وعمر ٣٥وبالنسبة للعاملین الذین یلتحقون بالعمل بین عمر  رة تزی ة لفت ؤدى الخدم  ال ت

ا ؤالء الع شأة لھ ل المن ا، وتحم ن المزای د م ام لمزی غ ھ ى مبل نة إل شرین س ن ع زة ع ملین می
  .لكل سنة من السنوات العشرین األولى) ٢٠ مقسومة على ٢٠٠٠ (١٠٠مقدارھا 

 سنوات لن تؤدى إلى مبلغ ھام لمزید من ١٠ فإن خدمتھ بعد ٥٥سن ى بالنسبة لعامل التحق ف
شأة  ل المن ل تحم ذا العام سبة لھ ا، بالن ى ٢٠٠٠ (٢٠٠المزای سومة عل ن ) ١٠ مق نة م ل س لك

  .لىالسنوات العشر األو
ال  بالنسبة لجمیع العاملین تعكس تكلفة الخدمة الحالیة والقیمة الحالیة لاللتزام احتمال عدم إكم

  .العامل فترة الخدمة الالزمة
___________________________________________________ 

د من التكالیف الطبیة للعامل بع% ٤٠بعد انتھاء الخدمة بتعویض ى  یقوم نظام العالج الطب )٣(
ل من عشرین سنة،  انتھاء الخدمة إذا ترك العامل الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأق
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 .من ھذه التكالیف إذا ترك العامل الخدمة بعد عشرین سنة من الخدمة أو أكثر% ٥٠و
___________________________________________________ 

شأة  ا تحمل المن ة من القیمة% ٤بموجب صیغة نظام المزای ة المتوقع الیف الطبی ة للتك  الحالی
ى % ٤٠( سومة عل ى و) ١٠مق شر األول سنوات الع ن ال نة م ـل س سومة % ١٠% (١لكـ مق

ى  ة ف) ١٠عل ة الحالی ة الخدم ة، وتعكس تكلف شر الثانی سنوات الع نة ى لكل سنة من ال كل س
ا أو ن المزای ى جزء م صل عل ة لیح ة للخدم رة الالزم ل الفت ال العام دم إكم ال ع ا، احتم  كلھ

  .وبالنسبة للعاملین الذین یتوقع أن یتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تحمل لھم أیة میزة
وم نظام العالج الطب )٤( ة بتعویض ى یق د انتھاء الخدم اء % ١٠بع د انتھ ة بع من التكالیف الطبی

الخدمة إذا ترك العامل الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرین سنة من الخدمة 
 . سنة أو أكثر من الخدمة٢٠من تلك التكالیف إذا ترك العامل الخدمة بعد % ٥٠

___________________________________________________ 
ة ف ؤدى الخدم سنوات ى ت ن ال ة م صورة ھام ى ب ا أعل ستوى مزای ى م ة إل سنوات الالحق ال

وا الخ ر السابقة، ولذلك فإنھ بالنسبة للعاملین الذین یتوقع أن یترك د عشرین سنة أو أكث ة بع دم
رة  ت بموجب الفق سط الثاب ى أساس الق زة عل شأة المی ا " ٦٨"تحمل المن ة لم ؤدى الخدم وال ت

غ جوھر یزید ى مبل زة التى عن عشرین سنة إل ون المی ك تك ى ذل ا، وعل د من المزای ى لمزی
ى  شرین األول سنوات الع الیف% ٢.٥تحمل إلى كل سنة من ال ة للتك ة الحالی ة من القیم  الطبی

  ).٢٠مقسومة على % ٥٠(المتوقعة 
ون  ین عشر سنوات وعشرین سنة تك ا ب ة فیم وا الخدم ع أن یترك ذین یتوق بالنسبة للعاملین ال

ى  شر األول سنوات الع ة % ١المیزة الخاصة بكل سنة من ال الیف الطبی ة للتك ة الحالی من القیم
سبة لل زة بالن ة می املین أی ؤالء الع ل لھ ة، وال تحم رة المتوقع سنة العاش ة ال ین نھای ة ب خدم

  .والتاریخ المقدر لترك الخدمة
  .بالنسبة للعاملین الذین یتوقع أن یتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تمل لھم أیة میزة

ائ - ٧٤ ب النھ ة من المرت سبة ثابت زة ن ة ى عندما یكون مبلغ المی لكل سنة من سنوات الخدم
ة المرتب على ى تؤثر الزیادات المستقبلیة ف المبلغ المطلوب لتسویة االلتزام القائم للخدم

  : ولذلكاًقبل تاریخ المیزانیة، إال أنھا ال تخلق التزاما إضافی
ادات ف)" ب(٧٠"لغرض الفقرة   )أ ( ا ى ال تؤدى الزی د من المزای ى مزی ب إل المرت

 .بالرغم من أن مبلغ المزایا یعتمد على المرتب النھائي
  .ترتبط بھ المیزةى كل فترة ھو نسبة ثابتة من المرتب الذیكون مبلغ المیزة المحمل ل) ب(و 
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  "٧٤"مثال یوضح الفقرة 
  .٥٥لكل سنة من سنوات الخدمة قبل عمر ى من المرتب النھائ% ٣یستحق العاملون میزة مقدارھا 

دارھا  زة مق ل می ائ% ٣تحم ب النھ ن المرت ر ى م ى عم نة حت ل س در لك و ٥٥المق ذا ھ ، وھ
ا بموجب النظام، ال یؤدى ى التاریخ الذ د من المزای ام لمزی غ ھ ى مبل ة إل فیھ مزید من الخدم

  .وال تحمل أیة میزة إلى الخدمة بعد ذلك العمر
  االفتراضات االكتواریة 

 .یجب أن تكون االفتراضات االكتواریة غیر متحیزة ومتسقة مع بعضھا -٧٥
ة ھ - ٧٦ ات االكتواری رات الى االفتراض شأة للمتغی دھا المن دیرات تع ضل تق تحدد ى تأف س

 :التكلفة النھائیة للمزایا بعد انتھاء الخدمة، وتشمل االفتراضات االكتواریة
الیین   )أ ( املین الح ستقبلیة للع صائص الم شأن الخ ة ب ات الدیموغرافی االفتراض

سابقین  ونھم(وال ن یعول ات ) وم اول االفتراض ا، وتتن ستحقین للمزای الم
 : مثلاًالدیموغرافیة أمور

  .لخدمة وبعد انتھائھاالوفیات أثناء فترة ا )١(
 .معدل دوران العاملین والعجز والتقاعد المبكر) ٢(و 
 . النظام مع من یعولونھم الذین یستحقون المزایاى نسبة األعضاء ف) ٣(و 
 . معدالت المطالبات بموجب النظم الطبیة) ٤(و 

  : مثلاًتتناول بنودى االفتراضات المالیة الت) ب(و
  ").٨٦إلى " ٨٣"رات من راجع الفق(سعر الخصم ) ١ (
  ").٩٥"إلى" ٨٧"راجع الفقرات من (ومستویات المزایا ى المرتب المستقبل) ٢( و

ا فى ف) ٣( و ستقبلیة بم ة الم الیف الطبی ة، التك ا الطبی ة المزای ث ى حال ك وحی ذل
ك ھام زة اًیكون ذل ات المی ات ودفع ة إدارة المطالب رات ( تكلف راجع الفق

 "). ٩٨"إلى " ٩٦"من 
ل ) ٤(و  ا قب ة م ة بالخدم الضرائب المستحقة على النظام على االشتراكات المتعلق

  .تاریخ انتھاء الفترة المالیة أو على المزایا الناجمة عن ھذه الخدمة
 .تكون االفتراضات االكتواریة غیر متحیزة إذا كانت غیر حذرة أو متحفظة بشكل مبالغ فیھ - ٧٧
ض - ٧٨ ع بع ة م ة متفق ات االكتواری ون االفتراض ة تك س العالق ت تعك بعض إذا كان ھا ال

المرتبات والعائد على أصول ى االقتصادیة بین عوامل مثل التضخم ومعدالت الزیادة ف
ستوى ى النظام ومعدالت الخصم، فعلى سبیل المثال كافة االفتراضات الت ى م د عل تعتم

ین  ضخم مع ادات ف(ت دة والزی عار الفائ ة بأس ات الخاص ل االفتراض ات ى مث المرتب
 .تلك الفترةى أیة فترة مستقبلیة معینة تفرض نفس مستوى التضخم فى ف) لمزایاوا
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ة القیاسیة  - ٧٩ ة(تحدد المنشأة سعر الخصم واالفتراضات المالیة األخرى من الناحی ) النمطی
ة  ة الفعلی دیرات من الناحی ت التق ة حسب التضخم(إال إذا كان ر، ) معدل ا أكث د علیھ یعتم

ز سندات المرتبطة مثال ذلك عندما تكون المی ة مرتبطة بمؤشر وتوجد سوق واسعة لل
 .بمؤشر لنفس العملة والفترة

رة ى یجب أن تكون االفتراضات المالیة مبنیة على توقعات السوق ف -٨٠ ة الفت تاریخ نھای
 .سیتم على مداھا تسویة االلتزاماتى المالیة للفترة الت

  معدل الوفیات: االفتراضات االكتواریة
ى أفضل على المنشأة أن ت -٨١ الرجوع إل حدد االفتراضات الخاصة بمعدل الوفیات لدیھا ب

 .تقدیر لمعدل وفیات أعضاء النظام سواء أثناء وبعد التوظیف
ع فى من أجل تقدیر التكلفة الكلیة للمزایا تأخذ المنشأة ف - ٨٢ ر المتوق ا التغی دل ى اعتبارھ مع

ة ات النمطی ال بتحدیث جدول الوفی ع فالوفیات فتقوم على سبیل المث ى  بالتحسن المتوق
 .معدل الوفیات

 سعر الخصم : االفتراضات االكتواریة
الممولة وغیر (یجب تحدید السعر المستخدم لخصم التزامات المیزة بعد نھایة الخدمة  -٨٣

ة د السوق ف) الممول ى عوائ الرجوع إل ندات ى ب ى س ة عل رة المالی ة الفت اریخ نھای ت
د ال ى عوائ صنیف، أو عل ةى ف(سوق الشركات عالیة الت رة المالی ة الفت اریخ نھای ) ت

سندات  شركات أو ال رة سندات ال ة وفت ون عمل على السندات الحكومیة، ویجب أن تك
 .الحكومیة متسقة مع العملة والفترة المقدرة اللتزامات مزایا بعد انتھاء الخدمة

ة الت - ٨٤ أثیر جوھرى أحد االفتراضات االكتواری ا ت و سعر الخصم، ویعكس سعر ى لھ ھ
تثماریة، ال ة أو االس اطرة االكتواری س المخ ھ ال یعك ود، ولكن ة للنق ة الزمنی صم القیم خ

شأة الت ا ى إضافة إلى ذلك ال یعكس سعر الخصم مخاطرة االئتمان الخاصة بالمن یتحملھ
ن  ستقبلیة ع رة الم تالف الخب ال اخ اطرة احتم س مخ ھ ال یعك ا أن شأة، كم و المن ِدائن

 .االفتراضات االكتواریة
شأة یعكس  - ٨٥ ق المن ة تحق ة عملی ا، ومن ناحی دفعات المزای در ل ت المق سعر الخصم التوقی

غ  ت والمبل رد یعكس التوقی سعر خصم مف دل المتوسط المرجح ل ق مع ذلك عادة بتطبی
 .سیتم دفع المزایا بھاى المقدرین لدفعات المزایا والعملة الت

سندات ذات استحقاق طى ف - ٨٦ ل األجل كاف بعض الحاالت قد ال توجد سوق واسعة ل وی
شأة  ستخدم المن ذه الحاالت ت ى ھ ا، وف لیتناسب مع االستحقاق المقدر لكافة دفعات المزای
در سعر  دفعات ذات األجر األقصر وتق أسعار السوق الجاریة للفترة المناسبة لخصم ال

د، ًالالخصم لالستحقاقات األطول أج ى العائ  باستنتاج أسعار السوق الجاریة حسب منحن
ر  ن غی الوم ون إجم ل أن یك ساسى المحتم ددة ح ا مح ات مزای ة اللتزام ة الحالی  اًالقیم

د االستحقاق  دفع بع ستحق ال ا الم ى جزء المزای ق عل سعر الخصم المطب بشكل خاص ل
 .لسندات الشركات أو السندات الحكومیة المتوفرةى النھائ
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 تكالیف المرتبات والمزایا والرعایة الطبیة : االفتراضات االكتواریة
 :یتم قیاس التزامات المزایا بعد انتھاء الخدمة على أساس یعكس ما یلي -٨٧

  .المرتباتى الزیادات المستقبلیة المقدرة ف  )أ(
دى ى التزام حكمى أو الناجمة من أ(أحكام النظام ى المزایا المذكورة ف) ب(و  یتع

 .تاریخ نھایة الفترة المالیةى ف) ھذه األحكام
ى ى مستوى أیة مزایا للدولة التى المقدرة فالتغیرات المستقبلیة ) ج(و  ؤثر عل ت

من ى المزایا المستحقة بموجب نظام مزایا محددة وذلك فقط عند حدوث أ
  :اآلتي

  .إذا تمت ھذه التغیرات قبل تاریخ نھایة الفترة المالیة) ١ (
ى أن ) ٢(أو  ا عل د علیھ ة أخرى یعتم ة أدل ة أو أی ات التاریخی ت البیان إذا دل

ق مع مزایا الد ل أن تتف ھ، مث ؤ ب ن التنب ولة ھذه ستتغیر بأسلوب یمك
ستقبلیة ف رات الم ستویات ى التغی عار أو الم ة لألس ستویات العام الم

  .العامة للمرتبات
  .تكلفة المزایا المستقبلیةى تحدید لحصة صاحب العمل فى تأثیر أ) د(و 
تخفض التكلفة ى لتیقدمھا العاملون أو األطراف الثالثة واى المساھمات الت) ھـ(و 

  .النھائیة لتلك المزایا بالنسبة للمنشأة
ام  - ٨٨ میة للنظ ام الرس ت األحك زام حكم(إذا تطلب امى أو الت ذه األحك دى ھ وم ) یتع أن تق

رات، ى المنشأة بتغییر المزایا ف ذه التغی زام یعكس ھ اس االلت إن قی ستقبلیة ف رات الم الفت
 :وتكون الحالة ھكذا على سبیل المثال إذا

ان  )أ ( ار ك ف آث ال لتخفی بیل المث ى س ا، عل ادة المزای ابق لزی اریخ س شأة ت  للمن
  .المستقبلى التضخم وال توجد داللة على أن ھذه األعراف ستتغیر ف

ى ى السابق فى تم االعتراف باألرباح االكتواریة ف) ب(أو  ة، ووجب عل وائم المالی الق
ام  میة للنظ ام الرس ى األحك اء عل ا بن شأة إم زا(المن ذه ى م حكمأو الت دى ھ یتع

شاركین فى فائض فى أو تشریع استخدام أ) األحكام ة الم النظام ى النظام لمنفع
  )").ج(١٠٨"راجع الفقرة (

ستھدف أو سمات أخرى) ج(أو  ألداء الم ل ل ا كرد فع ف المزای ث. تختل نص ًالفم د ت  ق
ب اشتراكات إضافیة  د تتطل ا مخفضة أو ق ھ سیدفع مزای شروط النظام على أن

ةى عاملین فمن ال ر كافی ت أصول النظام غی ة كان زام . حال اس االلت ویعكس قی
  .أفضل تقدیر لتأثیر األداء المستھدف أو السمات األخرى
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ست واردة ى ھى المزایا التى ال تعكس االفتراضات االكتواریة التغیرات المستقبلیة ف - ٨٩ لی
ذه تاریخ نھایة ى ف) اً حكمیاًأو التزام(الشروط الرسمیة للنظام ى ف ل ھ ة، مث رة المالی الفت

  :التغیرات ینتج عنھا
  . تتغیر بھ مزایا الخدمة قبل التغییرى تكلفة الخدمة السابقة إلى المدى الذ  )أ (

ذ) ب( و دى ال ى الم ر إل د التغیی رات بع ة للفت ة الحالی ة الخدم ا ى تكلف ھ مزای ر ب تتغی
 .الخدمة بعد التغییر

ستقبلیة ف - ٩٠ ادات الم دیرات الزی ذ تق اى تأخ ة ى ت فالمرتب ضخم واألقدمی ار الت االعتب
 .سوق التوظیفى والترقیات والعوامل األخرى ذات الصلة مثل العرض والطلب ف

ا - ٩١ شأة دفعھ ن المن وب م تراكات المطل ددة االش ا المح ة المزای ض أنظم دد بع ذ . تح وتأخ
ا ف ة للمزای ة النھائی تراكاتى التكلف د لالش ك التحدی ر ذل سابھا أث ذا . ح أثیر ھ سب ت ویح

 :من األعمار التالیة أیھما أقصرى حدید خالل أالت
 . العمر المقدر للمنشأة  )أ (
  .العمر المقدر للنظام) ب(و

ساھمة ف - ٩٢ ة الم املین أو أطراف ثالث ا المحددة من الع الیف ى تتطلب بعض نظم المزای تك
شأة. النظام سبة للمن شأة . وتخفض مساھمات العاملین من تكالیف المزایا بالن وتنظر المن
شأة، أو فیما إذ سبة للمن ا بالن ا كانت مساھمات األطراف الثالثة تخفض من تكالیف المزای

رة ى تكون عبارة عن حقوق تعویض كما ھو موضح ف ساھمات . ”١١٦"الفق ون م وتك
ة ف ا مبین ة إم راف الثالث املین أو األط ام ى الع میة للنظ ود الرس زام (البن ن الت شأ م أو تن

ودى حكم ك البن ةأو ) یتجاوز نطاق تل ون اختیاری ة . تك ساھمات االختیاری وتخفض الم
 .النظامى للعاملین أو األطراف الثالثة من تكلفة الخدمة عند دفع ھذه المساھمات ف

واردة ف - ٩٣ ة ال راف الثالث املین أو األط ساھمات الع ؤدى م ى ى ت ام إل میة للنظ ود الرس البن
ة  ة الخدم یض تكلف ة(تخف ة بالخدم ت مرتبط ى قی) إذا كان ؤثر عل اس أو ت ادة قی ة إع م

ة(المزایا المحددة ) أصل(التزام ى صاف ر مرتبطة بالخدم ث). إذا كانت غی ت ًالم  إذا كان
أصول ى المساھمات غیر المرتبطة بالخدمة مطلوبة لتقلیل العجز الناشئ من الخسائر ف

رتبط . النظام أو الخسائر االكتواریة ة ت املین أو األطراف الثالث وإذا كانت مساھمات الع
 :خدمة، تخفض ھذه المساھمات تكلفة الخدمة كالتاليبال

ع ) أ ( شأة بتوزی وم المن ة، تق نوات الخدم دد س ى ع د عل ساھمات یعتم غ الم ان مبل إذا ك
ة وفق ع المطلوب ة التوزی س طریق ة باستخدام نف رات الخدم رة اًالمساھمات على فت " ٧٠" للفق

  ).ھمة أو بطریقة القسط الثابتإما باستخدام معادلة النظام للمساى أ(المزایا ى إلجمال
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االعتراف ) ب(أو  شأة ب سمح للمن إذا كان مبلغ المساھمات مستقل عن عدد سنوات الخدمة، ی
ةى الفترة التى بھذه المساھمات كتخفیض لتكلفة الخدمة ف ك الخدم دیم تل ا تق تم فیھ ضمن . ی تت

ك الت ة تل نوات الخدم دد س ن ع ستقلة ع ساھمات الم ة الم سبةى أمثل ل ن ب تمث ن رات ة م  ثابت
  .الموظفین، أو مبلغ ثابت على مدار فترة الخدمة، أو باالعتماد على عمر الموظف

  .تقدم دلیل للتطبیق" ١أ"الفقرة 

ة ى ینتج عن التغیرات ف - ٩٤ مساھمات العاملین أو األطراف الثالثة فیما یتعلق بفترات الخدم
 )":أ(٩٣" للفقرة اًوفق

املین ى حال لم تكن التغیرات فى ف(ابقة تكلفة للخدمة الحالیة والس) أ(إما  مساھمات الع
  ).البنود الرسمیة للنظام وال تنشأ عن التزام حكميى واردة ف

ة ) ب(أو  رات ف(أرباح أو خسائر اكتواری ت التغی املین واردة ى إذا كان ساھمات الع م
  ).البنود الرسمیة للنظام أو تنشأ عن التزام حكميى ف

ة أو بعض المزایا بعد انتھاء ا - ٩٥ د للدول ا التقاع لخدمة مرتبطة بمتغیرات مثل مستوى مزای
ى  اء عل رات بن ك المتغی دیر لتل ضل تق ا أف اس المزای س قی ة، ویعك ة للدول ة الطبی العنای

 .یعتمد علیھاى البیانات التاریخیة واألدلة األخرى الت
ة ف -٩٦ ة الطبی رات المسى یجب أن تأخذ االفتراضات الخاصة بالعنای ار التغی تقبلیة االعتب

رات المحددةى المقدرة ف ل من التضخم والتغی ة عن ك ة الناجم   تكلفة الخدمات الطبی
 .التكالیف الطبیةى ف

رار  - ٩٧ ستوى وتك شأن م ات ب ة افتراض اء الخدم د انتھ ة بع ا الطبی اس المزای ب قی یتطل
الیف الطبی دیر التك شأة بتق ة المطالبات المستقبلیة وتكلفة تلبیة ھذه المطالبات، وتقوم المن

دة  شأة مؤی ة للمن الخبرة الذاتی ة ب ة الخاص ات التاریخی ى البیان اء عل ستقبلیة بن ث -الم  حی
روری ك ض ون ذل أمین - اًیك ركات الت رى وش شآت األخ ن المن ة م ات التاریخی  بالبیان

دمات  ستقبلیة للخ دیرات الم ذ التق رى، وتأخ صادر األخ ة والم ة الطبی ركات الخدم وش
رات فى دم التقناالعتبار أثر التقى الطبیة ف اط ى والتغی ة الصحیة أو أنم استخدام الرعای

 .النظامى للمشاركین فى الوضع الصحى تقدیمھا والتغیرات ف
ة الصحیة وجنس  - ٩٨ أن مستوى وتكرار المطالبات لھ حساسیة بشكل خاص للعمر والحال

ي،)ومن یعولونھم(العاملین  ع الجغراف  ، وقد یكون لھ حساسیة لعوامل أخرى مثل الموق
ذ د ال ى الح ة إل ات التاریخی دیل البیان تم تع ذلك ی فى ول دیموغرافیختل زیج ال ھ الم ى  فی

ث  دیلھا حی ذلك تع للسكان عن مزیج السكان المستخدم كأسس للبیانات التاریخیة، ویتم ك
 .أن االتجاھات التاریخیة لن تستمرى توجد أدلة یعتمد علیھا ف
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  ویة تكلفة الخدمة السابقة وأرباح أو خسائر التس
اس  -٩٩ شأة قی د المن اح أو خسائر التسویة، تعی سابقة أو أرب ة ال عند تحدید تكلفة الخدم

ام ) أصل(التزام ى صاف ة ألصول النظ ة الحالی ة العادل المزایا المحددة باستخدام القیم
ة وأسعار ى بما ف(واالفتراضات االكتواریة الحالیة  سوقیة الحالی دة ال ذلك أسعار الفائ

 : تعكسى الت) خرىالسوق الحالیة األ
  .قبل تعدیلھ أو تقلیصھ أو تسویتھوأصول النظام  للنظام اًالمزایا المقدمة وفق) أ(

  .بعد تعدیلھ أو تقلیصھ أو تسویتھوأصول النظام  للنظام اًالمزایا المقدمة وفق) ب(و 
دیل النظام وت -١٠٠ سابقة الناتجة عن تع ة ال تحتاج المنشأة إلى التمییز بین تكلفة الخدمة ال كلف

ك ى التسویة فى الخدمة السابقة الناتجة عن التقلیص وأرباح أو خسائر ف حال حدوث تل
ث. جنبى  الاًالمعامالت جنب سویة، م ل الت  ًالوفى بعض الحاالت، یحدث تعدیل النظام قب

ا وفق ة فاًعندما تغیر المنشأة المزای ا المعدل سویة المزای وم بت ت الحقى  للنظام وتق . وق
اال ك الح ى تل احوف ة أرب صول أی ل ح سابقة قب ة ال ة الخدم شأة بتكلف رف المن   ت، تعت

 .أو خسائر من التسویة
اء النظام ى  إلى جنب مع عملیة تعدیل وتقلیص النظام فاًتحدث التسویة جنب -١٠١ م إنھ حال ت

اء النظام ھ. وكانت النتیجة تسویة االلتزام وإلغاء النظام د إنھ ك، ال یع ة ى ومع ذل عملی
 .  استبدال النظام بنظام جدید یقدم نفس المزایا من حیث المضمونحال تمى تسویة ف

أ-أ١٠١ راف ب ى  عند حدوث تعدیل أو تقلیص أو تسویة للنظام، یجب على المنشأة قیاس واالعت
سویة، وفق رات اًتكلفة خدمة سابقة، أو مكسب أو خسارة من الت ى " ٩٩" للفق " ١٠١"إل

أثیر سقف عند القیام ". ١١٢"إلى " ١٠٢"والفقرات  بذلك، یجب على المنشأة أال تأخذ ت
ل ف ارى األص دیل. االعتب د تع ل بع قف األص ر س شأة أث دد المن دھا أن تح ب عن   یج

  )".د(٥٧" للفقرة اًھذا األثر وفقى تغیر فى أو تقلیص أو تسویة النظام وأن تعترف بأ
 تكلفة الخدمة السابقة

سابقة ھ -١٠٢ ة ال ة الخدم ر فى تكلف ة الحالى التغی اتجالقیم ددة الن ا المح زام المزای ة اللت   ی
 .عن تعدیل أو تقلیص النظام

 
صروف ف -١٠٣ سابقة كم ة ال ة الخدم شاة بتكلف رف المن ة ى تعت واریخ التالی د الت   –أح

 :ًالأوى أیھما یأت
 .عندما یحدث تعدیل أو تقلیص للنظام  ) أ(

راجع معیار (عندما تعترف المنشأة بتكالیف إعادة الھیكلة ذات العالقة ) ب(و
  ").١٦٥"راجع الفقرة (أو مزایا نھایة الخدمة ) ٢٨(رقم ى حاسبة المصرالم
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ا  -١٠٤ ر المزای افع المحددة أو تغی یحدث تعدیل النظام عندما تقدم المنشأة أو تسحب نظام المن
 . لنظام المزایا المحددة القائماًمستحقة الدفع وفق

املین ال -١٠٥ دد الع ن ع ر م شكل كبی شأة ب ض المن دما تخف یص عن دث التقل یھم یح ذین یغط
ل . النظام ا أو إغالقوقد تنشأ عملیات التقلیص من حدث عارض، مث اف مصنع م  إیق

 .وإنھاء أو تعلیق نظم معینة عملیة معینة
ة  -١٠٦ ا إیجابی سابقة إم ة ال ة الخدم ون تكلف د تك ث (ق ا بحی ا أو تغییرھ دیم المزای تم تق دما ی عن

ددة ا المح زام المزای ة اللت ة الحالی ع القیم لب) ترتف ا(یة أو س حب المزای تم س دما ی   عن
 ).أو تغییرھا بحیث تنخفض القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة

وم  -١٠٧ دما تق شأةعن ة، المن ا محددة قائم ب نظام مزای ستحقة بموج ة م ا معین یض مزای  بتخف
إن ى وف املین ف نفس الع ام ل ب النظ ستحقة بموج رى الم افع األخ د المن ت تزی س الوق نف

 .یر على أنھ التغیر الوحیدالمنشأة تعامل التغ
 :  الخدمة السابقة ما یليتكلفةى تستثن  -١٠٨

ًأثر الفروق بین زیادات المرتبات الفعلیة والمفترضة سابقا على االلتزام بدفع   )أ (

ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن االفتراضات (مزایا الخدمة للسنوات السابقة 
 ).االكتواریة تسمح بالمرتبات المتوقعة

المرتبات التقاعدیة حین یوجد على ى یرات األقل واألكثر للزیادات المفترضة فالتقد) ب( و
ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن (لمنح ھذه الزیادات ى المنشأة التزام حكم

 ).االفتراضات االكتواریة تسمح بھذه الزیادات
م االعتراف تى تنجم عن األرباح االكتواریة التى المزایا التى تقدیرات التحسینات ف) ج(و 

القوائم المالیة إذا أجبرت المنشأة إما من خالل األحكام ى السابق فى بھا ف
أو تشریع على استخدام ) خارج ھذه األحكامى أو التزام حكم(الرسمیة للنظام 

النظام حتى ولو لم تمنح بعد الزیادة ى النظام لمنفعة المشاركین فى فائض فى أ
خسارة اكتواریة ولیست تكلفة ى االلتزام ھى مة فالزیادة الناج(ًالمیزة رسمیا ى ف

 )").ب(٨٥"خدمة سابقة، راجع الفقرة 
راجع الفقرة  (المزایا المكتسبة حینما یستوفى العاملون متطلبات االستحقاقى الزیادة ف) د(و 

ال توجد تكلفة خدمة (ظل عدم وجود مزایا جدیدة أو محسنة ـ ى ـ ف") ٧٢"
ة للمزایا تم االعتراف بھا على أنھا تكلفة خدمة حالیة سابقة ألن التكلفة المقدر

  ).عندما تم تقدیم الخدمة
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  مكاسب أو خسائر التسویة
 : أو خسائر التسویة عن الفرق بین مكاسبتنتج  -١٠٩

  یتم تسویتھ، حسبما یتم تحدیدھاى القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة الذ  ) أ(
 .تاریخ التسویةى ف

أصول نظام منقولة وأى دفعات تقوم بھا المنشأة ى ذلك أى سعر التسویة بما ف) ب(و
  .مباشرة فیما یتصل بالتسویة

 . بمكاسب أو خسائر التسویة لنظام المزایا المحددة عندما تقع التسویةالمنشأةتعترف  - ١١٠
ة ى تقع التسویة عندما تدخل المنشأة ف -١١١ ة أو الحكمی معاملة تلغى جمیع االلتزامات القانونی

بعض  افیة ل ة وفقاإلض ا المقدم ع المزای ددة اًأو جمی ا المح ام المزای ع ( لنظ ن دف دا ع ع
املین وفق ن، الع ة ع ى، أو بالنیاب ا إل شمولة فاًالمزای ام والم ود النظ ات ى  لبن االفتراض

ة رة ). االكتواری ل لم صاحب العم ة ل ات الھام ل االلتزام ر نق ال، یعتب بیل المث ى س عل
أمین ھ للنظام إلى شركة تأمین مناًواحدة وفق سویة، ى  خالل شراء بولیصة ت ة ت عملی

ى اًحین ال تعتبر عملیة تسویة الدفعة النقدیة المقطوعة وفقى ف ة إل ود النظام والمقدم  لبن
شاركین ف وقھم فى الم ل حق ام مقاب ا ى النظ ددة أنھ ف المح د التوظی ا بع ا م تالم مزای اس
 .عملیة تسویة

أى ف -١١٢ صة ت شأة بولی دى المن ون ل ض الحاالت، یك ا بع ع مزای ض أو جمی ل بع مین لتموی
ل ف ة العام ة بخدم املین المتعلق سابقةى الع ة وال رات الحالی ك . الفت تالك تل د ام وال یع

انون التزام ق شأة ب ت المن سویة إذا احتفظ ة ت صة عملی ى ى البولی رة (أو حكم ع الفق راج
بولیصة ى فلدفع مبالغ إضافیة إذا لم تدفع شركة التأمین مزایا العاملین المحددة ") ٤٦"

راف " ١١٩"إلى " ١١٦"وتتناول الفقرات من . التأمین وق االستعاضة واالعت قیاس حق
 . للنظامًالال تعد أصوى  لبوالص التأمین التاًبھا وفق

  أصول النظام: االعتراف والقیاس
  القیمة العادلة ألصول النظام

ز -١١٣ ة عن الت ة الحالی ا المحددة یتم خصم القیمة العادلة ألصول أى نظام من القیم ام المزای
 .عند تحدید العجز أو الفائض

شأة  -١١٤ ى المن ستحقة عل ة الم ر المدفوع تراكات غی ام االش ول النظ من أص دخل ض ال ت
ا  تفظ بھ شأة ویح صدرھا المن ل ت ة للتحوی ر قابل ة غی ة أدوات مالی ذلك أی صندوق وك لل

املین الصندوق، ویتم تخفیض أصول النظام بأیة التزامات للصندوق ال تتعلق بمزا یا الع
 .تنشأ عن أدوات مالیة مشتقةى مثل الموردون والدائنون اآلخرون وااللتزامات الت

عندما تشمل أصول النظام بوالص تأمین مؤھلة تتوافق بالضبط مع مبلغ وتوقیت بعض  -١١٥
ر ھ ة ى أو كل المزایا المستحقة فإن القیمة العادلة لبوالص التأمین تلك تعتب ة الحالی القیم

ات صلة لاللتزام ضع أل( ذات ال ستحقة ى تخ الغ الم ت المب وب إذا كان یض مطل تخف
 ).بموجب بوالص التأمین غیر قابلة لالسترداد بالكامل
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 التعویضات 
د فعلی -١١٦ ن المؤك ون م دما، یك ط عن دما، وفق ضاًعن وض بع وف یع ر س رف آخ أن ط    ب

 :أة أو جمیع النفقات المطلوبة لتسویة التزام المزایا المحددة، یكون على المنش
التعویض كأصل منفصل وتقیس المنشأة األصل بالقیمة ى االعتراف بحقھا ف  ) أ(

 .العادلة
التعویض واالعتراف بھ بنفس ى القیمة العادلة لحقھا فى فصل التغیرات ف  ) ب(

راجع (القیمة العادلة ألصول النظام ى الطریقة المتبعة فیما یخص التغیرات ف
 بمكونات تكلفة المزایا وقد یتم االعتراف"). ١٢٥"و" ١٢٤"الفقرتین 

ى  منھا المبالغ المتعلقة بالتغیرات فاًمطروح" ١٢٠" للفقرة اًالمحددة وفق
 .المبلغ المسجل لحق التعویض

ال، شركة . بعض األحیان تستطیع المنشأة أن تبحث عن طرف آخرى ف -١١٧ على سبیل المث
ا محد زام مزای والص تأمین لسداد جزء أو جمیع النفقات المطلوبة لتسویة الت د ب دة، وتع

شأة ًالأصو" ٨"الفقرة ى التأمین المؤھلة حسب التعریف الوارد ف  للنظام، وتحاسب المن
ة الت نفس الطریق ة ب أمین المؤھل والص الت ن ب رى ى ع ول األخ ن األص ا ع ب بھ تحاس

 ").١١٥"وفقرة " ٤٩"إلى " ٤٦"راجع الفقرات من " (١١٦"للنظام وال تطبق الفقرة 
صة  -١١٨ ون بولی دما تك امعن ول النظ من أص د ض ا ال تع ة فإنھ ر مؤھل أمین غی اول . الت وتتن

رة  ا ف" ١١٦"الفق شأة بحقھ رف المن ث تعت ذه الحاالت حی ویض طبقى ھ صة اًالتع  لبولی
ھ ا المحددة المعترف ب زام المزای د الت د تحدی التزام عن یس ك أمین كأصل منفصل ول  .الت

ین ى أن تقوم المنشأة باإلفصاح ف)" ب(١٤٠"وتتطلب الفقرة  بیان موجز عن االرتباط ب
 .حق التعویض وااللتزام المرتبط بذلك

ا اً لبولیصة تأمین تتطابق تماماًالتعویض طبقى إذا نشأ الحق ف -١١٩ ت المزای ة وتوقی ع قیم  م
ة اًمستحقة السداد طبق ر القیم ویض تعتب ة لحق التع ة العادل إن القیم  لنظام مزایا محددة ف

ب ف(الحالیة لاللتزام المرتبط بذلك  یض یطل ة ى ویخضع ذلك ألى تخف ة عدم إمكانی حال
 ).استرداد التعویض بالكامل

  مكونات تكلفة المزایا المحددة
ة الت - ١٢٠ ك التكلف ا المحددة، باستثناء تل ة المزای ات تكلف تتطلب فیھا ى تعترف المنشأة بمكون

 :تالىتكلفة األصل على النحو الى معاییر المحاسبة المصریة األخرى أو تسمح بدمجھا ف
  ")أ١٢٢"والفقرة " ١١٢"إلى " ٦٦"راجع الفقرات من ( تكلفة الخدمة   ) أ(

 .األرباح أو الخسائرى ف
راجع الفقرات من (المزایا المحددة ) أصل(التزام ى الفوائد على صافى صاف) ب(و

  .األرباح أو الخسائرى ف" ١٢٦"إلى " ١٢٣"
راجع الفقرات من (ددة المزایا المح) أصل(التزام ى عملیات إعادة قیاس صاف) ج(و

  .الدخل الشامل اآلخرى ف") ١٣٠"إلى " ١٢٧"
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املین  -١٢١ ا الع الیف مزای ض تك ج بع بة المصریة األخرى دم اییر المحاس ض مع ب بع تتطل
ار المحاسبة المصر(ضمن تكلفة األصول مثل المخزون واألصول الثابتة  ى راجع معی

م  بة المصر) ٢(رق ار المحاس م ى ومعی ة). ١٠(رق د وتتضمن أی ا بع ا م الیف لمزای  تك
رة ى تكلفة تلك األصول النسبة المالئمة للمكونات الواردة فى انتھاء الخدمة المثبتة ف الفق

 .أعاله" ١٢٠"
اس صافى ینبغ -١٢٢ ادة قی ات إع زام ى عدم إعادة تبویب عملی ا المحددة ) أصل(الت المزای

 . فترة الالحقةالى الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر فى المعترف بھا ف
  تكلفة الخدمة الحالیة

 على المنشأة تحدید تكلفة الخدمة الحالیة باستخدام افتراضات اكتواریة یتم تحدیدھا -أ١٢٢
التزام ى ومع ذلك، إذا كانت المنشأة تعید قیاس صاف. الفترة المالیة السنویةبدایة ى ف
حدید تكلفة الخدمة ، یجب على المنشأة ت"٩٩" للفقرة اًنظام المزایا وفق) أصل(

الفترة المالیة السنویة بعد التعدیل أو التقلیص أو التسویة باستخدام ى الحالیة لباق
نظام المزایا ) أصل(التزام ى االفتراضات االكتواریة المستخدمة إلعادة قیاس صاف

  )".ب(٩٩" للفقرة اًالمحددة وفق
  المزایا المحددة) أصل(التزام ى الفائدة على صافى صاف
المزایا المحددة عن طریق ) أصل(التزام ى الفوائد على صافى ى المنشأة تحدید صافعل - ١٢٣

 ".٨٣"الفقرة ى المزایا المحددة بمعدل الخصم الوارد ف) أصل(التزام ى ضرب صاف
التزام ى أن تستخدم صاف" ١٢٣" للفقرة اًالفائدة وفقى  المنشأة عند تحدید صافعلى -أ١٢٣

. بدایة الفترة المالیة السنویةى  ومعدل الخصم المحدد فنظام المزایا المحددة) أصل(
نظام المزایا المحددة ) أصل(التزام ى ومع ذلك، إذا كانت المنشأة تعید قیاس صاف

الفترة المالیة ى الفائدة لباقى ، یجب على المنشأة تحدید صاف"٩٩" للفقرة اًوفق
  :السنویة بعد التعدیل أو التقلیص أو التسویة باستخدام

 )".ب(٩٩" للفقرة اًیتم تحدیده ،فقى المزایا المحددة الذ) أصل(التزام ى افص  ) أ(
المزایا المحددة ) أصل(التزام ى صافإعادة قیاس ى معدل الخصم المستخدم ف) ب(و

  )".ب(٩٩" للفقرة اًوفق
  حسابھاى  أن تأخذ فاً، یجب على المنشأة أیض"أ١٢٣"عند تطبیق الفقرة 

المزایا المحددة خالل الفترة نتیجة االشتراكات ) أصل(التزام ى صافى تغیرات فى أ
  .أو مدفوعات المزایا

اف -١٢٤ ى ص ر إل ن أن ینظ افى یمك ى ص د عل زام ى الفوائ ل(الت ا ) أص ددة بأنھ ا المح المزای
ا المحددة  زام المزای ى الت دة عل ة الفائ ى أصول النظام وتكلف تشتمل على دخل الفائدة عل

 ".٦٤"الفقرة ى مذكور فوالفائدة على تأثیر سقف األصل ال



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٠٤

تم  -١٢٥ ى أصول النظام، وی د عل ات العائ یكون دخل الفائدة على أصول النظام ھو أحد مكون
رة ى تحدیده بضرب القیمة العادلة ألصول النظام بمعدل الخصم المحدد ف ".  أ١٢٣"الفق

ة ألصول النظام ف ة العادل د القیم شأة بتحدی رة المالیى فى یجب أن تقوم المن ة الفت ة بدای
ا المحددة ) أصل(التزام ى ومع ذلك، إذا قامت المنشأة بإعادة قیاس صاف. السنویة المزای

رة اًوفق اق"٩٩" للفق دة لب ن الفائ دخل م د ال شأة تحدی ى المن ب عل ة ى ، یج رة المالی الفت

ستخدمة إلعادة  سویة باستخدام أصول النظام الم یص أو الت السنویة بعد التعدیل أو التقل
رة )".  ب(٩٩" للفقرة اًالمزایا المحددة وفق) أصل(ام التزى قیاس صاف ق الفق د تطبی وعن

أصول النظام المحتفظ ى تغیرات فى حسابھا أى ، یجب على المنشأة أن تأخذ ف"١٢٥"

ا دفوعات المزای رة والناتجة من االشتراكات أو م ین . بھا خالل الفت رق ب تم دمج الف وی
اس صافى ئد على أصول النظام فالدخل من الفائدة على أصول النظام والعا ى إعادة قی

 .المزایا المحددة) أصل(التزام 

ى فاًتكون الفائدة على تأثیر سقف األصل جزء -١٢٦ ر الكل أثیر سقف األصل، ى  من التغی ت
رة ى معدل الخصم المحدد فى ویتم تحدیدھا بضرب تأثیر سقف األصل ف ". أ١٢٣"الفق

سنویةى ویجب على المنشأة تحدید أثر سقف األصل ف ة ال ك، . بدایة الفترة المالی ع ذل وم

ا المحددة وفق) أصل(التزام ى إذا قامت المنشأة بإعادة قیاس صاف رة اًالمزای ، "٩٩" للفق
د ى الفائدة على  أثر سقف األصل لباقیجب على المنشأة تحدید  سنویة بع ة ال الفترة المالی

ع أن تأخذ ف سویة م یص أو الت رات ف ىحسابھا أى التعدیل أو التقل سقف األصل ى تغی

ده وفق تم تحدی ا ی رة  اًكم ین ".  أ١٠١"للفق رق ب ج الف تم دم قف وی ر س ى  أث دة عل الفائ
ى فاألصل  ر الكل قف األصل فى والتغی أثیر س افى ت اس ص ادة قی زام ى إع ل(الت ) أص

  .المزایا المحددة

  المزایا المحددة) أصل(التزام ى إعادة قیاس صاف
 :المزایا المحددة على ما یلى ) أصل(زام التى یشتمل إعادة قیاس صاف -١٢٧

 ").١٢٩"و" ١٢٨"راجع الفقرتین (المكاسب أو الخسائر االكتواریة   ) أ(

ى صافى ، باستثناء المبالغ المثبتة ف")١٣٠"راجع الفقرة (العائد على أصول النظام ) ب(و
  ").١٢٥"راجع الفقرة (المزایا المحددة ) أصل(التزام ى الفائدة على صاف

الفائدة على ى صافى تأثیر سقف األصل، باستثناء المبالغ المثبتة فى تغیر ف ىأ) ج(و

  ").١٢٦"راجع الفقرة (المزایا المحددة ) أصل(التزام ى صاف
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اض ف -١٢٨ اع أو االنخف ن االرتف ة م سائر االكتواری ب أو الخ تج المكاس ة ى تن ة الحالی القیم
رات ف رةاالفتراضات اى اللتزام المزایا المحددة بسبب التغی دیالت الخب ة وتع . الكتواری

 :وتتضمن أسباب المكاسب والخسائر االكتواریة على سبیل المثال 
  معدالت مرتفعة أو منخفضة غیر متوقعة لدوران العاملین والتقاعد المبكر  ) أ(

إذا نصت البنود الرسمیة (الرواتب والمزایا ى أو معدل الوفیات أو الزیادات ف
 .أو التكالیف الطبیة) المزایاى خمیة فأو الحكمیة للنظام على زیادات تض

  .االفتراضات المتعلقة بخیارات دفع المزایاى أثر التغیرات ف) ب(و
   أو التقاعد المبكرًالتقدیرات معدل دوران العاملین مستقبى أثر التغیرات ف) ج(و

إذا نصت البنود الرسمیة (الرواتب والمزایا ى أو معدل الوفیات أو الزیادات ف
  .أو التكالیف الطبیة) المزایاى ة للنظام على زیادات تضخمیة فأو الحكمی

  .معدل الخصمى أثر التغیرات ف) د(و
رات ف -١٢٩ ة التغی ا ى ال تتضمن المكاسب أو الخسائر االكتواری زام المزای ة اللت ة الحالی القیم

ددة، أو  ا المح ام المزای سویة نظ یص أو ت دیل أو تقل تحداث أو تع سبب اس ددة ب المح
رات .  لنظام المزایا المحددةاًالمزایا مستحقة الدفع وفقى فالتغیرات  ك التغی وینتج عن تل

 .تكلفة خدمة سابقة أو مكاسب أو خسائر التسویة
ة  -١٣٠ الیف إدارة أصول النظام وأی شأة تك ى أصول النظام، تقتطع المن عند تحدید العائد عل

دا الضرائب الداخل ا ع ھ م ل النظام ذات االفتراضات ى ة فضرائب مستحقة الدفع من قب
ددة  ا المح ات المزای اس التزام ستخدمة لقی ة الم رة (االكتواری ع "). ٧٦"الفق وال تقتط

 .التكالیف اإلداریة األخرى من العائد على أصول النظام
  العرض

  المقاصة
ام آخر  -١٣١ زام الخاص بنظ تقوم المنشأة بإجراء مقاصة لألصل الخاص بنظام مقابل االلت

 : فقط عندما
نظام لتسویة ى  الستخدام فائض فاًأة حق قابل للتنفیذ قانونیكون للمنش  ) أ(

 .التزامات بموجب نظام آخر
أو تحقیق الفائض ى المنشأة إما تسویة االلتزامات على أساس الصافى تنو) ب( و

  .نفس الوقتى نظام وتسویة التزاماتھا بموجب النظام اآلخر فى ف
اییس  -١٣٢ شابھة للمق ة م ة بالمقاص اییس الخاص ة فى التإن المق ألدوات المالی عت ل ى وض

 ".العرض: األدوات المالیة) "٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصر
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 التمییز بین األصول وااللتزامات المتداولة وغیر المتداولة
ر  - ١٣٣ ات غی ول وااللتزام ة عن األص ات المتداول ول وااللتزام شآت األص ض المن ز بع تمی

ان ا إذا ك ار م ذا المعی دد ھ ة، وال یح زاء المتداول ین األج ز ب شأة التمیی ى المن ب عل  یج
 .المتداولة وغیر المتداولة من األصول وااللتزامات الناجمة عن المزایا بعد انتھاء الخدمة

 المكونات المالیة لتكالیف المزایا بعد انتھاء الخدمة
ة وصاف" ١٢٠"تتطلب الفقرة  -١٣٤ ة الخدم راف بتكلف شأة االعت زام ى من المن ى الت دة عل الفائ

ان یجب ى  المزایا المحددة ف)أصل( ا إذا ك ار م ذا المعی األرباح أو الخسائر وال یحدد ھ
ى  ع عل د المتوق دة والعائ ة الفائ ة وتكلف ة الحالی ة الخدم زام(على المنشأة عرض تكلف ) الت

ات طبق. أصول النظام ذه المكون شأة بعرض ھ وم المن ار المحاسبة المصراًوتق ى  لمعی
  ).١(رقم 

  اإلفصاح
 :شأة عن معلومات تفصح المن -١٣٥

راجع (توضح خصائص نظم المزایا المحددة الخاصة بھا والمخاطر المرتبطة بھا   ) أ(
 ").١٣٩"الفقرة 

قوائمھا المالیة الناشئة عن نظم المزایا المحددة الخاصة بھا ى تحدد وتوضح المبالغ ف) ب(و
  ").١٤٤"إلى " ١٤٠"راجع الفقرات من (

  حددة الخاصة بھا أن تؤثر على قیمة وتوقیتتصف كیف یمكن لنظم المزایا الم) ج(و
  "١٤٥"راجع الفقرات من (وعدم التأكد من التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة 

  ").١٤٧"إلى 
 :االعتبار ى ، تأخذ المنشأة ما یلى ف"١٣٥"الفقرة ى لتحقیق األھداف الواردة ف -١٣٦

 .مستوى التفاصیل الضروریة لتلبیة متطلبات اإلفصاح  ) أ(
  . التأكید على كل من المتطلبات المختلفةمدى) ب(و
  .جراؤهإى ینبغى مدى التجمیع أو التفصیل الذ) ج(و
ما إذا كان مستخدمو القوائم المالیة بحاجة إلى معلومات إضافیة لتقییم المعلومات ) د(و

  .الرقمیة المفصح عنھا
ة وفق -١٣٧ اییر المحاساًإذا كانت االفصاحات المقدم ار ومع ذ المعی ات ھ بة المصریة  لمتطلب

رة ى األخرى غیر كافیة لتحقیق األھداف الواردة ف شأة أن ى ، ینبغ"١٣٥"الفق ى المن عل
د . تفصح عن المعلومات اإلضافیة الضروریة لتحقیق تلك األھداف ال، ق على سبیل المث

ی شأة تحل دم المن صائص ًالتق ة وخ ز طبیع ددة یمی ا المح زام المزای ة اللت ة الحالی  للقیم
 :ویمكن لذلك اإلفصاح أن یمیز بین . امومخاطر االلتز

 .المبالغ المستحقة الدفع لألعضاء الفاعلین واألعضاء المؤجلین والمتقاعدین  ) أ(
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 .تم عمل مستحقات لھا إال أنھا لیست مستحقةى المزایا المستحقة والمزایا الت  ) ب(
المرتبات ى المزایا المشروطة والمبالغ المنسوبة إلى الزیادات المستقبلیة ف) ج(
  .المزایا األخرىو

ان ینبغ - ١٣٨ ا إذا ك شأة م یم المن نظمى تق ین ال ق ب صاحات للتفری ض االف ع أو بع صیل جمی   تف
نظم الت شكل كبیرى أو مجموعات ال ة ب د . تنطوى على مخاطر مختلف ال، ق على سبیل المث

 :تقسم المنشأة عملیات اإلفصاح عن النظم مبینة واحدة أو أكثر من الخصائص التالیة 
  .فیة مختلفةمواقع جغرا  ) أ(
خصائص مختلفة مثل نظم التقاعد للمرتبات الثابتة أو نظم التقاعد للمرتبات   ) ب(

 .النھائیة أو النظم الطبیة لما بعد التوظیف
  .بیئات تنظیمیة مختلفة) ج(
  .قطاعات مختلفة إلعداد التقاریر) د(
  )اً جزئی أواً، غیر ممولة بشكل كامل أو ممولة كلیًالمث(ترتیبات تمویل مختلفة ) ھـ(

 مواصفات نظم المزایا المحددة والمخاطر المتعلقة بھا 
 :على المنشأة أن تفصح عن  -١٣٩

 :ذلك ى  معلومات حول مواصفات نظم المزایا المحددة بما ف  ) أ(
مثل نظام المزایا المحددة للراتب (یقدمھا النظام ى طبیعة المزایا الت )١(

 ).د ضماناتأو النظام القائم على أساس االشتراكات مع وجوى النھائ
یعمل فیھ النظام، على سبیل المثال مستوى ى الذى وصف لإلطار التنظیم )٢(

على ى حدھا األدنى وأى تأثیر لإلطار التنظیمى متطلبات تمویل فى أ
 ٠")٦٤"راجع الفقرة (النظام مثل سقف األصل 

إدارة النظام، على سبیل المثل ى وصف ألى مسؤولیات أخرى للمنشأة ف )٣(
  . أو أعضاء مجلس اإلدارة عن النظاممسؤولیات األمناء

تتعرض لھا المنشأة من جانب النظام، مع التركیز على ى وصف للمخاطر الت  ) ب(
مخاطر غیر عادیة وخاصة بالمنشأة أو مخاطر خاصة بالنظام، ووصف ى أ

على سبیل المثال، إذا تم استثمار أصول . ألى تركیزات كبیرة من المخاطر
حدة من االستثمارات مثل العقارات، قد یعرض فئة واى النظام بشكل رئیسى ف

 .سوق العقاراتى النظام المنشأة لمخاطر التركیز ف
  .النظامى وصف ألى تعدیالت وتقلیصات وتسویات ف) ج(
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 القوائم المالیة ى شرح المبالغ الواردة ف
شأة  -١٤٠ دم المن ن –تق ل– إن أمك ال لك ید االقف ى رص احى إل ید االفتت ن الرص سویة م    ت

  :من اآلتى
 : تسویات منفصلة لما یلى اًالمزایا المحددة، موضح) أصل(التزام ى  صاف  ) أ(

 .أصول النظام )١(
 .القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة )٢(
 .تأثیر سقف األصل )٣(

حقوق ى  وصف العالقة بین أاًویتعین على المنشأة أیض. حقوق تعویضاتى أ  ) ب(
 .تعویضات وااللتزام ذو العالقة

 :كل من اآلتى " ١٤٠"الفقرة ى یات واردة ف تسو– إن أمكن –تبین  -١٤١
 . تكلفة الخدمة الحالیة  ) أ(
 .دخل أو مصروف الفائدة  ) ب(
  :یبین على نحو منفصل ى المزایا المحددة، الذ) أصل(التزام ى إعادة قیاس صاف) ج(

  ).ب(البند ى الفائدة فى العائد على أصول النظام، باستثناء المبالغ المثبتة ف) ١ (
االفتراضات ى تنشأ عن التغیرات فى الخسائر االكتواریة التاألرباح أو ) ٢ (

  ))".أ(٧٦"راجع الفقرة (الدیموغرافیة 
االفتراضات ى تنشأ عن التغیرات فى األرباح أو الخسائر االكتواریة الت) ٣ (

  )").ب(٧٦"راجع الفقرة (المالیة 
 باستثناء أصل المزایا المحددة بسقف األصل،ى أثر تحدید صافى التغیرات ف) ٤ (

على المنشأة ى وكذلك، ینبغ). ب(البند ى الفائدة فى المبالغ المثبتة ف
ى اإلفصاح عن كیفیة تحدیدھا للحد األعلى للمنافع االقتصادیة المتوفرة، أ

االشتراكات ى ما إذا كانت تلك المنافع على شكل مردودات أو تخفیضات ف
  .المستقبلیة أو كلیھما

وكما .  واألرباح أو الخسائر الناشئة عن عملیات التسویةتكلفة الخدمة السابقة) د(
، ال حاجة للتمییز بین تكلفة الخدمة السابقة "١٠٠"الفقرة ى ھو مسموح بھ ف

  .اًواألرباح أو الخسائر الناشئة عن عملیات التسویة إذا حدثت مع
  .أسعار الصرف األجنبیةى تأثیر التغیرات ف) ھـ(
تسدد من قبل ى تبین بشكل منفصل تلك التى لتالنظام، اى االشتراكات ف) و(

  .النظامى صاحب العمل والمشاركین ف
تبین على نحو منفصل المبالغ المدفوعة فیما یتعلق ى المدفوعات من النظام، الت) ز(

  .عملیات تسویةى بأ
  .آثار عملیات تجمیع األعمال أو التصرفات) ح(
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ى -١٤٢ ام إل ول النظ ة ألص ة العادل شأة القیم سم المن ك تق اطر تل ة ومخ ین طبیع ز ب ات تمی  فئ
وق  عار س ا أس ون لھ ة یك ات فرعی ى فئ ام إل ول النظ ة من أص ل فئ سم ك األصول، وتق

ا ف(سوق نشط ى معلنة ف ار المحاسبة المصرى حسبما ورد تعریفھ م ى معی ) " ٤٥(رق
ك األسعار") قیاس القیمة العادلة  ا تل ون لھ النظر . وفئات ال یك ال، وب ى سبیل المث وعل

 :، یمكن أن تمیز المنشأة بین "١٣٦"الفقرة ى نوقش فى ى مستوى اإلفصاح الذإل
 .حكمھاى النقدیة وما ف  )أ(
مفصلة حسب نوع الصناعة وحجم الشركة والموقع (أدوات حقوق الملكیة   )ب(و

  ).إلخ.. الجغرافى
مفصلة حسب نوع المصدر وجودة اإلئتمان والموقع (أدوات الدین   )ج(و

  ).إلخ...الجغرافى
  ).إلخ.. مفصلة حسب الموقع الجغرافى(العقارات   )د(و
العقد، على سبیل المثال، ى مفصلة حسب نوع المخاطر الكامنة ف(المشتقات   )ھـ(و

وعقود حقوق الملكیة وعقود ى عقود أسعار الفائدة وعقود الصرف األجنب
  ).إلخ... اإلئتمان والمبادالت طویلة األجل

  ).لة حسب نوع الصندوقمفص(صنادیق االستثمار   )و(و
  ).Asset- Backed securities(األوراق المالیة المضمونة باألصول   )ز(و
  .الدیون المھیكلة  )ح(و

ل الت -١٤٣ ة للنق ة القابل ألدوات المالی ة ل ة العادل ن القیم شأة ع صح المن شأة ى تف ص المن تخ
ة ألصول النظام الت ة العادل ا كأصول للنظام، والقیم ا ى والمحتفظ بھ شأة أو تمتلكھ المن

 .تستخدمھا المنشأةى األصول األخرى الت
ة  -١٤٤ ة الحالی د القیم ستخدمة لتحدی سیة الم ة الرئی شأة عن االفتراضات االكتواری تفصح المن

ة "). ٧٦"راجع الفقرة (اللتزام المزایا المحددة  ود مطلق ذا اإلفصاح ببن وینبغى أن یتم ھ
سب ال( ین الن امش ب ط كھ یس فق ة ول سبة المطلق ل الن رىمث رات األخ ة والمتغی ). مختلف

نظم ینبغ ن ال ة م ة عن مجموع صاحات كلی شأة إف دم المن دما تق ك ى وعن دیم تل ا تق علیھ
 .اًاإلفصاحات على شكل متوسطات مرجحة أو نطاقات ضیقة نسبی

  قیمة وتوقیت ودرجة عدم التأكد من التدفقات النقدیة المستقبلیة 
 :على المنشأة أن تفصح عن  -١٤٥

كما ھو مفصح (كل من االفتراضات االكتواریة الرئیسیة تحلیل حساسیة ل  ) أ(
نھایة الفترة المالیة، مع بیان كیف یتأثر التزام ى ف") ١٤٤" للفقرة اًعنھ وفق

ى االفتراضات االكتواریة ذات العالقة التى المزایا المحددة بالتغیرات ف
 .ذلك الوقتى كانت محتملة بشكل معقول ف
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ى إعداد تحلیالت الحساسیة المطلوبة فى  فالطرق واالفتراضات المستخدمة  ) ب(
 .وقیود تلك الطرق) أ(البند 

إعداد ى الطرق واالفتراضات المستخدمة فى التغیرات عن الفترة السابقة ف  ) ج(
  .تحلیالت الحساسیة وأسباب تلك التغیرات

ستخدمھا  -١٤٦ ة األصول وااللتزامات ی تفصح المنشأة عن وصف ألى استراتیجیات لمطابق
سنوى و المنشأة، بما فالنظام أ دخل ال ادالت ى ذلك استخدام ال ل المب وأسالیب أخرى مث

 .طویلة األجل إلدارة المخاطر
ستقبلیة  -١٤٧ ة الم دفقات النقدی ى الت ا المحددة عل أثیر نظام المزای من أجل تقدیم مؤشر حول ت

 : للمنشأة تفصح المنشأة عن 
 االشتراكات تؤثر علىى وصف ألى ترتیبات تمویل وسیاسة التمویل الت  ) أ(

 .المستقبلیة
 .النظام لفترة إعداد القوائم المالیة السنویة التالیةى االشتراكات المتوقعة ف  ) ب(
وتشمل ھذه مدة المتوسط . معلومات حول استحقاق التزام المزایا المحددة  ) ج(

المرجح اللتزام المزایا المحددة وقد تشمل معلومات أخرى حول توزیع 
  .ل تحلیل االستحقاق لدفعات المزایاتوقیت دفعات المزایا، مث

 نظم أصحاب العمل المتعددین 
 :نظام مزایا محددة ألصحاب عمل متعددین، فإنھا تفصح عن ى إذا شاركت المنشأة ف -١٤٨

ذلك الطریقة المستخدمة لتحدید معدل ى وصف لترتیبات التمویل، بما ف  ) أ(
 .حدھا األدنىى اشتراكات المنشأة وأى متطلبات تمویل ف

ى مسئولیة المنشأة تجاه النظام عن االلتزامات األخرى للمنشآت وصف لمد  ) ب(
 . لبنود وشروط نظام أصحاب العمل المتعددیناًوفق

  : ى وصف ألى توزیع متفق علیھ للعجز أو الفائض ف) ج(
  .تصفیة النظام) ١(  
  .انسحاب المنشأة من النظام) ٢(أو   

 لو كان نظام اشتراكات محددة إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن ذلك النظام كما) د(
ى ، فإن علیھا أن تفصح عن اآلتى، باإلضافة إلى المعلومات الت"٣٤" للفقرة اًوفق

تتطلبھا الفقرات من ى  من المعلومات التًالوبد) ج(إلى ) أ(تتطلبھا البنود من 
  ":١٤٧"إلى " ١٣٩"

  .حقیقة أن النظام ھو نظام مزایا محددة  )١ (
توفر معلومات كافیة لتمكین المنشأة من المحاسبة عن السبب وراء عدم   )٢ (

  .النظام كنظام مزایا محددة
  .النظام لفترة اعداد القوائم المالیة السنویة التالیةى االشتراكات المتوقعة ف  )٣ (



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٢١١

النظام قد یؤثر على مبلغ ى عجز أو فائض فى معلومات حول أ  )٤ (
لمستخدم لتحدید ذلك ذلك األساس اى االشتراكات المستقبلیة، بما ف
  . على المنشأة– إن وجدت –العجز أو الفائض وانعكاساتھ 

النظام مقارنة مع المنشآت المشاركة ى إشارة إلى مستوى مشاركة المنشأة ف  )٥ (
قد توفر تلك اإلشارة نسبة ى وتتضمن األمثلة على المقاییس الت. األخرى

 المنشأة من العدد الكلى النظام أو نسبةى المنشأة من االشتراكات الكلیة ف
لألعضاء النشطین والمتقاعدین باإلضافة إلى األعضاء السابقین الذین یحق 

  .حال توفر تلك المعلوماتى لھم الحصول على مزایا، ف
 مخاطرھا منشآت تحت سیطرة واحدة ى تشارك فى نظم المزایا المحددة الت

شارك فى إذا شاركت المنشأة ف -١٤٩ شآت تحت سیطرة مخى نظام مزایا محددة تت ا من اطرھ
 :واحدة فإنھا تفصح عن 

  تكلفة المزایا المحددةى االتفاقیة التعاقدیة أو السیاسة المعلنة لتحمیل صاف  ) أ(
  .أو حقیقة عدم وجود مثل تلك السیاسة

 .تدفعھا المنشأةى سیاسة تحدید االشتراكات الت  ) ب(
محددة كما ھو تكلفة المزایا الى إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن مخصص صاف) ج(

تتطلبھا الفقرات ى ، جمیع المعلومات حول النظام ككل الت"٤١"الفقرة ى وارد ف
  ".١٤٧"إلى " ١٣٥"من 

إذا قامت المنشاة بالمحاسبة عن اشتراكات مستحقة الدفع للفترة كما ھو وارد ) د(
" ١٣٥"تقتضیھا الفقرات من ى ، معلومات حول النظام ككل الت"٤١"الفقرة ى ف

  )".ب(و) أ (١٤٧"إلى " ١٤٢"ومن " ١٣٩"و" ١٣٧"إلى 
ات الت -١٥٠ ن المعلوم صاح ع ن اإلف رة ى یمك ا الفق ى ) " د(و) ج(١٤٩"تتطلبھ ارة إل باإلش

 :حالى القوائم المالیة لمنشأة أخرى بالمجموعة فى االفصاحات ف
كون القوائم المالیة للمنشأة تحدد وتفصح بشكل منفصل عن المعلومات   ) أ(

 .المطلوبة حول النظام
كانت القوائم المالیة للمنشأة األخرى متاحة لمستخدمى القوائم المالیة للمنشأة ) ب(و

ى وفق نفس بنود القوائم المالیة للمنشأة وفى نفس وقت البیانات المالیة للمنشأة، أو ف
  .وقت یسبق ذلك

 معاییر المحاسبة المصریة األخرى ى االفصاحات المطلوبة ف
 :، تفصح المنشأة عن معلومات حول )١٥(رقم ى اسبة المصرمعیار المحى كما ھو مطلوب ف -١٥١

 .معامالت األطراف ذوى العالقة مع نظم مزایا ما بعد التوظیف  ) أ(
  .اإلدارة الرئیسیینى مزایا ما بعد التوظیف لموظف) ب( و
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شأة عن معلومات ) ٢٨(رقم ى كما ھو مطلوب من معیار المحاسبة المصر -١٥٢ تفصح المن
 . الناتجة عن التزام مزایا ما بعد التوظیفحول االلتزامات المحتملة

  مزایا العاملین األخرى طویلة األجل
ا یل -١٥٣ ة األجل م املین األخرى طویل ا الع شمل مزای ن ى ت م یكن م ال إذا ل ى سبیل المث عل

ل  ل قب دادھا بالكام ع س سنویة الت١٢المتوق ة ال رة المالی ة الفت ن نھای ھر م ا ى  ش ام فیھ ق
  :العاملین بتقدیم خدماتھم 

 .حاالت الغیاب طویلة األجل المعوضة مثل إجازة الخدمة الطویلة أو التفرغ  ) أ(
 .مزایا االحتفاالت بالمناسبات أو مزایا الخدمة طویلة األجل األخرى  ) ب(و 
 .مزایا العجز طویل األجل  ) ج(و 
ًعشر شھرا أو أكثر بعد ى األرباح والمكافآت المستحقة بعد اثنى المشاركة ف  ) د(و 

 .یقوم خاللھا العامل بتقدیم الخدمةى الفترة التنھایة 
ى ًعشر شھرا أو أكثر بعد نھایة الفترة التى التعویض المؤجل المدفوع بعد اثن  ) ھـ(و 

  .یتم الحصول على التعویض فیھا
ًال یكون قیاس مزایا العاملین األخرى طویلة األجل عادة خاضعا لنفس الدرجة من عدم  -١٥٤ ً

ا  اس مزای ل قی ار أسلوبا التأكد مث ذا المعی ب ھ ذه األسباب یتطل ة، ولھ اء الخدم د انتھ ًبع
ذا األسلوب عن  ًمبسطا للمحاسبة عن مزایا العاملین األخرى طویلة األجل، ویختلف ھ

ة  ذه الطریق رف ھ ث ال تعت ة حی اء الخدم د انتھ املین بع ا الع ة لمزای بة المطلوب المحاس
 .الدخل الشامل اآلخرى بإعادة القیاس ف

  ف والقیاساالعترا
االعتراف وقیاس الفائض أو العجز ى ف" ٩٨"إلى " ٥٦"تطبق المنشأة الفقرات من  -١٥٥

ن ى ف رات م ق الفق ل وتطب ة األج رى طویل املین األخ ا الع ام مزای   "١١٦"نظ
  .عند االعتراف أو قیاس أیة حقوق تعویض" ١١٩"إلى 

مجموع ى اف بصافبالنسبة لمزایا العاملین األخرى طویلة األجل، على المنشأة االعتر -١٥٦
ار محاسبة مصرى المبالغ التالیة ف ب معی اح أو الخسائر، إال إذا تطل آخر أو ى األرب

 : یسمح بإضافتھا إلى تكلفة أصل
والفقرة " ١١٢"إلى " ٦٦"راجع الفقرات من (تكلفة الخدمة الحالیة   ) أ(

 ").أ١٢٢"
الفقرات من راجع (المزایا المحددة ) أصل(التزام ى تكلفة الفوائد على صاف) ب(و 
 ").١٢٦"إلى " ١٢٣"

" ١٢٧"راجع الفقرات من (المزایا المحددة ) أصل(التزام ى إعادة قیاس صاف) ج(و 
  ").١٣٠"إلى 
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ل ھ -١٥٧ ة األج املین طویل ا الع كال مزای د أش ان ى أح ل، وإذا ك ل األج ز طوی زة العج می
ة، دیم الخدم تم تق دما ی ا عن شئ التزام ة ین  ویعكس مستوى المیزة على طول فترة الخدم

ة الت رة الزمنی ا، وإذا ى قیاس ذلك االلتزام توقع طلب الدفع والفت دفع فیھ ع إجراء ال یتوق
سبة أل سھ بالن و نف زة ھ ستوى المی ان م ن ى ك ر ع ض النظ العجز بغ صاب ب ل م عام

سبب  سنوات الخدمة فإنھ یتم االعتراف بالتكلفة المتوقعة لھذه المزایا عندما یقع حدث یت
 .عجز طویل األجلى ف
  اإلفصاح

املین األخرى  -١٥٨ ا الع شأن مزای صاحات محددة ب ب إف ار ال یتطل ذا المعی ن أن ھ الرغم م ب
ون  دما یك ال عن ى سبیل المث اییر األخرى إفصاحات، عل ب المع د تتطل طویلة األجل فق

ا جوھری ذه المزای اجم عن ھ ار اًالمصروف الن ا لمعی ھ وفق صاح عن ب اإلف ث یتطل ً بحی
ار المحاسبة "عرض القوائم المالیة  " )١(رقم ى المحاسبة المصر ب معی ، وحیث یتطل

م ى المصر ة ) " ١٥(رق شأة باإلفصاح " اإلفصاح عن األطراف ذوى العالق وم المن تق
 .اإلدارةى عن المعلومات حول مزایا العاملین األخرى طویلة األجل لكبار موظف

  تعویضات إنھاء الخدمة
املین األخرى یتناول ھذا المعیار تعویضات إنھاء الخدم -١٥٩ ا الع شكل منفصل عن مزای ة ب

سھاى ألن الحدث المتسبب ف یس خدمتھم نف املین ول ة الع دة خدم اء م و انتھ زام ھ . االلت
رار العامل ف ة أو من ق اء الخدم شأة إلنھ رار المن ا من ق ى وتنتج مزایا إنھاء الخدمة إم

 .تقدیم مزایا مقابل إنھاء خدماتھى قبول عرض المنشأة ف
ضمن  -١٦٠ ا ال تت اءمزای اءإنھ ل بن دمات العام اء خ ة عن إنھ املین الناتج ا الع ة مزای  اً الخدم

ك  ى، ألن تل د اإللزام ات التقاع ة متطلب شأة، أو نتیج ن المن رض م ھ دون ع ى طلب عل
د التوظیفى المزایا ھ ا بع ا م ا . مزای دنى من المزای ستوى مت شآت م دم بعض المن وتق

اء ل بن ة العام اء خدم ل إنھ ھاًمقاب ى طلب فاًجوھری ( عل د التوظی ا بع ا م یس ) ، مزای ول
ة .  على طلب المنشأةاًمقابل إنھاء خدمة العامل بناء ویكون االختالف بین المزایا المقدم

اء ل بن ة العام اء خدم ل إنھ اءاًمقاب ة بن ر المقدم ا األكب ھ والمزای ى طلب ب اً عل ى طل  عل
 .المنشأة ھو مزایا إنھاء الخدمة

ة ال یحدد شكل مزایا العاملی -١٦١ اء خدم ل إنھ ن ما إذا كانت مقدمة مقابل تقدیم خدمة أو مقاب
ا تتضمن فى وتكون مزایا إنھاء الخدمة ھ. العامل الغ مقطوعة، ولكنھ دفوعات بمب ى م

 :بعض األحیان 
 لمزایا ما بعد التوظیف، سواء بشكل غیر مباشر عبر نظام مزایا العاملین اًتحسین  ) أ(

 .أو بشكل مباشر
حال عدم تقدیم العامل أیة خدمات ى إشعار محدد فمرتب حتى نھایة فترة   ) ب(

 .إضافیة توفر منافع اقتصادیة للمنشأة
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 :تدل على تقدیم مزایا للموظفین مقابل الخدمات ما یلى ى تتضمن المؤشرات الت -١٦٢
  تزیدى ذلك المزایا التى بما ف(تكون المزایا مشروطة بتقدیم خدمات مستقبلیة   ) أ(

 ).حال تقدیم خدمات إضافیةى ف
  . لبنود نظام مزایا العاملیناًیم المزایا وفقتقد  ) ب(

ائماًتقدم بعض مزایا إنھاء الخدمة وفق -١٦٣ ال، .  لبنود نظام مزایا العاملین الق ى سبیل المث عل
ا  شار لھ د ی ة، او ق ة نقاب ف أو اتفاقی د توظی انون أو عق ب ق ا بموج ك المزای دد تل د تح ق

ال آخر، إذا .  مزایا مشابھةتقدیمى  نتیجة الممارسة السابقة لصاحب العمل فاًضمن وكمث
ر  ك أكث ان ھنال ة قصیرة، أو ك رة زمنی ر من فت قدمت المنشأة عرض مزایا متاحة ألكث
دھا أن  اء الخدمات، یجب عن من فترة زمنیة قصیرة بین العرض والتاریخ المتوقع إلنھ

الى تأخذ ف املین وبالت د للع ا جدی ت وضعت نظام مزای ا إذا كاى حسابھا ما إذا كان ت م ن
اء  د انتھ ا بع ة أم مزای اء خدم ا إنھ ل مزای ام تمث ذا النظ ب ھ ة بموج ا المعروض المزای

ة اًوتكون المزایا المقدمة وفق. الخدمة اء خدم ا إنھ ل مزای املین تمث ا الع  لبنود نظام لمزای
ا مشروطة إنھاء توظیف عامل ولم ى إذا كانت تنتج عن قرار المنشأة ف ذه المزای تكن ھ

 .المستقبل ىبتقدیم خدمات ف
ذه  -١٦٤ ع ھ ة، ودف رك العامل للخدم املین بغض النظر عن سبب ت ا الع تستحق بعض مزای

ة(المزایا مؤكد  إال أن ) مع مراعاة أیة متطلبات مكتسبة أو حد أدنى من متطلبات الخدم
د ر مؤك ا غی ت دفعھ فھا ف. توقی تم وص ا ی ذه المزای ع أن ھ ا ى وم ان بأنھ ض األحی بع

 الخدمة، إال إنھا مزایا بعد انتھاء الخدمة ولیست مزایا إنھاء تعویضات أو مكافآت إنھاء
 .ًالخدمة، وتعاملھا المنشأة محاسبیا على أنھا مزایا بعد انتھاء الخدمة

  االعتراف
ة ف -١٦٥ اء الخدم ا إنھ التزام ومصروف مزای الیین، ى تعترف المنشأة ب اریخین الت أحد الت

 :ًالأوى أیھما یأت
 .ة سحب عرض تلك المزایاعندما ال یعد بإمكان المنشأ  ) أ(

تكون ضمن نطاق معیار ى عندما تعترف المنشأة بتكالیف إعادة الھیكلة الت) ب(و
  .تتضمن دفع مزایا إنھاء الخدمةى والت) ٢٨(رقم ى المحاسبة المصر

ل  -١٦٦ بالنسبة لمزایا إنھاء الخدمة مستحقة الدفع نتیجة قرار العامل قبول عرض المزایا مقاب
اء ى  الوقت الذإنھاء خدماتھ، یكون ا إنھ شأة سحب عرض مزای ان المن ھ بإمك د فی ال یع

 :الخدمة ھو 
 .عند قبول الموظف العرض  ) أ(

سحب العرض مثل متطلب ى قید على قدرة المنشأة فى عند حلول تاریخ أ) ب(أو
وقد یكون ھذا ھو تاریخ تقدیم العرض، . أو تنظیمى أو تعاقدى أو قیود أخرىى قانون

  .ًالتاریخ تقدیم العرض، أیھما یحدث أوى  فاًإذا كان القید قائم
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ل، -١٦٧ اء خدمات العام شأة إنھ رار المن دفع نتیجة ق ستحقة ال ة م اء الخدم ا إنھ سبة لمزای   بالن

اء  أثرین بنظام إنھ املین المت د أبلغت الع ون ق دما تك ال یمكن للمنشأة سحب العرض عن

 :تلبى جمیع المعاییر اآلتیة ى الخدمة الت

مطلوبة الستكمال النظام إلى أنھ من غیر المرجح القیام تشیر اإلجراءات ال  ) أ(

 .بتغییرات أساسیة فیھ

 یحدد النظام عدد العاملین الذین سیتم إنھاء خدماتھم وتصنیفاتھم أو مھامھم   ) ب(

لكن ال یحتاج النظام إلى تعریف كل موظف بشكل (الوظیفیة ومواقعھم 

 .وتاریخ االستكمال المتوقع) فردى

سیتلقاھا العاملون بحیث ى تفاصیل كافیة على مزایا إنھاء الخدمة التینص النظام ب  ) ج(

  .سیستلمونھا عند إنھاء خدماتھمى یستطیعون تحدید نوع ومقدار المزایا الت

دیل  -١٦٨ ذلك المحاسبة عن تع ا ك ین علیھ د یتع ة، ق عندما تعترف المنشأة بمزایا إنھاء الخدم

 ").١٠٣"فقرة راجع ال(نظام أو تقلیص مزایا العاملین األخرى 

 القیاس

رف  -١٦٩ یس وتعت ا تق ى، كم راف األول د االعت ة عن اء الخدم ا إنھ شأة مزای یس المن تق

ة وفق التغیرات الالحق اء اًب ا إنھ ت مزای ھ إذا كان ریطة أن املین، ش ا الع ة مزای  لطبیع

ات الخاصة ى الخدمة ھ شأة المتطلب تحسین لمزایا ما بعد التوظیف، عندئذ تطبق المن

 :وإال . التوظیفبمزایا ما بعد 

 شھر بعد ١٢إذا كان من المتوقع تسویة مزایا إنھاء الخدمة بشكل كامل قبل   ) أ(

یتم فیھا االعتراف بمزایا إنھاء الخدمة، ى نھایة الفترة المالیة السنویة الت

 .تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزایا العاملین قصیرة األجل

 شھر ١٢ء الخدمة بشكل كامل قبل إذا كان من غیر المتوقع تسویة مزایا إنھا  ) ب(

بعد نھایة الفترة المالیة السنویة، تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزایا 

 ..العاملین األخرى طویلة األجل

رات اًنظر -١٧٠ ون الفق ل الخدمات، ال تك ة مقاب ى " ٧٠"من " لعدم تقدیم مزایا إنھاء الخدم إل

 . ذات الصلةالمتعلقة بتوزیع المنافع على فترات الخدمة" ٧٤"
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  " ١٧٠"إلى " ١٥٩"مثال یوضح الفقرات من 
  الحالة

ى  أشھر وستقوم ف١٠غضون ى نتیجة عملیة اقتناء حدیثة، تخطط المنشأة إلغالق مصنع ف
 الحتیاج المنشأة لخبرات اًونظر. ذلك الوقت بإنھاء خدمات جمیع العاملین المتبقین فیھ

قد أعلنت عن نظام إنھاء خدمة على النحو المصنع استكمال بعض العقود، فى العاملین ف
  :اآلتى

العمل ویقدم خدماتھ إلى حین اغالق المصنع دفعة نقدیة قدرھا ى یستلم كل موظف یستمر ف
حین یستلم العاملون الذین یتركون العمل قبل ى ف. تاریخ إنھاء الخدمةى  جنیھ ف٣٠٠٠٠

  . جنیھ١٠٠٠٠اغالق المصنع 
 منھم قبل ٢٠ى وقت اعالن النظام، تتوقع المنشأة مغادرة وف. المصنعى  عامل ف١٢٠یوجد 

 ٣٢٠٠٠٠٠ للنظام اًالتدفقات النقدیة الصادرة المتوقعة وفقى لذلك یبلغ إجمال. موعد االغالق
 لمتطلبات الفقرة اًوطبق)  جنیھ٣٠٠٠٠ × ١٠٠) + ( جنیھ١٠٠٠٠ × ٢٠ى أ(جنیھ 

ة مقابل إنھاء الخدمات كمزایا إنھاء خدمة ، تقوم المنشأة بالمحاسبة عن المزایا المقدم"١٦٠"
  . حین تقوم بالمحاسبة عن المزایا المقدمة مقابل الخدمات كمزایا توظیف قصیرة األجلى ف

  مزایا إنھاء الخدمة
على المنشأة ى ینبغى ھذا ھو المبلغ الذ.  جنیھ١٠,٠٠٠تبلغ المزایا المقدمة مقابل إنھاء الخدمات 

العمل ویقدمون ى ت بغض النظر عما إذا كان العاملون سیستمرون فدفعھ مقابل إنھاء الخدما
ورغم أنھ بإمكان العاملون ترك . خدمات إلى حین اغالق المصنع أو یتركون العمل قبل اغالقھ

العمل قبل اغالق المصنع، إال أن إنھاء خدمات جمیع العاملین ھو نتیجة قرار المنشأة إغالق 
لذلك، تعترف ). ترك جمیع الموظفین العمل عند اغالق المصنعسیى أ(المصنع وإنھاء خدماتھم 

لمزایا إنھاء الخدمة المقدمة )  جنیھ١٠,٠٠٠ × ١٢٠ى أ( جنیھ ١,٢٠٠,٠٠٠المنشأة بالتزام قدره 
 لنظام مزایا العاملین عند اعالن نظام إنھاء الخدمة أو عندما تعترف المنشأة بتكالیف إعادة ًاوفق

   ٠ًالق المصنع، أیھما یحدث أوالھیكلة المرتبطة بإغال
  المنافع المقدمة مقابل الخدمة

فترة األشھر ى حال تقدیمھم لخدمات فى یستلمھا الموظفون فى تكون المنافع اإلضافیة الت
وتقوم المنشأة بالمحاسبة عنھا . مقابل الخدمات المقدمة خالل تلك الفترةى العشرة الكاملة ھ

 شھر بعد نھایة الفترة ١٢تتوقع تسویة تلك المنافع قبل كمنافع توظیف قصیرة األجل ألنھا 
 لذلك یتم االعتراف بمصروف اًوفى ھذا المثال، ال یكون التخصیم مطلوب. المالیة السنویة
  خالل فترة الخدمة البالغة) ١٠ ÷ ٢,٠٠٠,٠٠٠ى أ( جنیھ ٢٠٠,٠٠٠شھرى قدره 

  .المبلغ المسجل كالتزامى  أشھر، مع زیادة مقابلة ف١٠
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 فصاح اإل
ة،  -١٧١ اء الخدم ا إنھ ب افصاحات محددة حول مزای ار ال یتطل ذا المعی على الرغم من أن ھ

ة صاحات معین ب اف د تتطل رى ق صریة األخ بة الم اییر المحاس بیل . إال أن مع ى س عل
م  بة رق ار المحاس ب معی ال، یتطل ة ا) ١٥(المث املین الخاص ا الع ول مزای صاحات ح ف

افصاحات عن ) ١(رقم ى ب معیار المحاسبة المصرویتطل. اإلدارة الرئیسیینى بموظف
 .مصروف مزایا العاملین

  تاریخ السریان
 ملغاة ١٧٨ -١٧٢
بة  -١٧٩ ار المحاس یفت لمعی صرُأض م ى الم دل -) ٣٨(رق رات - ٢٠١٩ المع " أ١٠١" الفق

رات " أ١٢٣"و" أ١٢٢"و دلت الفق " ١٢٥"و" ١٢٣"و" ١٢٠"و" ٩٩"و" ٥٧"وعُ
ى یجب ع". ١٦٤"و" ١٦٣"و" ١٥٦"و" ١٢٦"و دیالت عل ذه التع ق ھ شأة تطبی ى المن ل

التطبیق المبكر٢٠٢٠ ینایر ١أو بعد ى تبدأ فى الفترات المالیة الت إذا قامت . ، ویسمح ب
 .المنشأة بالتطبیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلك
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  ٢٠١٩عدل امل) ٤٠(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اإلفصاحات-األدوات املالية 
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  المحتویات
  

 من الفقــرة    
  ١  ھدف المعیار
  ٣  نطاق المعیار

  ٦  اح فئات األدوات المالیة ومستوى اإلفص
  ٧  ى واألداء المالى أھمیة األدوات المالیة للمركز المال

  ٨  ى قائمة المركز المال
  ٢٠  قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل 

  ٢١ اإلفصاحات األخرى 
  ٣١  طبیعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالیة

  ٣٣  اإلفصاحات النوعیة
  ٣٤  اإلفصاحات الكمیة

  أ٤٢  الیةتحویالت األصول الم
  د٤٢  لم یتم استبعادھا من الدفاتر بكاملھاى األصول المالیة المحولة الت
  ھـ٤٢  تم استبعادھا من الدفاتر بكاملھاى األصول المالیة المحولة الت

  ح٤٢  معلومات إضافیة 
  ٤٣  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة

  
  مالحق
  تعریف المصطلحات    )أ(ملحق 
  تطبیقإرشادات ال  )ب(ملحق 
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  ٢٠١٩المعدل ) ٤٠(رقم ى معیار المحاسبة المصر
   اإلفصاحات–األدوات المالیة 

  ھدف المعیار 

تتیح ى قوائمھا المالیة التى یھدف ھذا المعیار إلى مطالبة المنشآت بتوفیر اإلفصاحات ف -١
 :للمستخدمین تقییم ما یلي

 .للمنشأةى المالواألداء ى أھمیة األدوات المالیة بالنسبة للمركز المال ) أ(
تتعرض لھا المنشأة ى طبیعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالیة والت) ب(و 

  .نھایة الفترة المالیة، وكیفیة إدارة المنشأة لھذه المخاطرى أثناء الفترة وف
تكمل مبادئ ھذا المعیار مبادئ االعتراف باألصول المالیة وااللتزامات المالیة وقیاسھا  -٢

ومعیار " العرض: األدوات المالیة) "٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى وعرضھا ف
 ".األدوات المالیة) " ٤٧(رقم ى المحاسبة المصر

 نطاق المعیار

 :على جمیع المنشآت تطبیق ھذا المعیار على كافة أنواع األدوات المالیة، باستثناء -٣
یتم ى لتالشركات التابعة والشقیقة والمشروعات المشتركة واى الحصص ف  ) أ(

أو " القوائم المالیة المستقلة) "١٧(رقم ى  لمعیار المصراًطبق اًمعالجتھا محاسبی
شركات ى المحاسبة عن االستثمارات ف) " ١٨(رقم ى معیار المحاسبة المصر

ى غیر أنھ ف" الترتیبات المشتركة) "٤٣(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر" شقیقة 
أو معیار المحاسبة ) ١٧(رقم ى  المصربعض الحاالت یسمح معیار المحاسبة

للمنشأة أن تعالج ) ٤٣(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر) ١٨(رقم ى المصر
شركة تابعة أو شقیقة أو مشروع مشترك باستخدام معیار ى  الحصة فاًمحاسبی

ھذه الحاالت على المنشآت تطبق المتطلبات ى ، وف)٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
تقاس بالقیمة العادلة تطبیق معیار ى وبالنسبة لتلك الت. معیارھذا الى الواردة ف

، وعلى المنشآت كذلك "قیاس القیمة العادلة ) " ٤٥(رقم ى المحاسبة المصر
الشركات التابعة ى تطبیق ھذا المعیار على جمیع المشتقات المرتبطة بالحصص ف
تعریف أداة حقوق  ىأو الشقیقة أو المشروعات المشتركة إال أذا كان المشتق یستوف

 ).٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى الملكیة ف
ینطبق ى حقوق والتزامات أصحاب العمل الناجمة عن لوائح مزایا الموظفین الت  ) ب(

 ".مزایا العاملین) " ٣٨(رقم ى علیھا معیار المحاسبة المصر
  .ملغاة) ج (
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عقود ) " ٣٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى عقود التأمین كما تم تعریفھا ف) د (
عقود التأمین إذا ى غیر أن ھذا المعیار ینطبق على المشتقات الضمنیة ف" التأمین

 بشكل اًمن المنشأة معالجتھا محاسبی) ٢٦(رقم ى طلب معیار المحاسبة المصر
إلى جانب ذلك على الجھة المصدرة تطبیق ھذا المعیار على عقود . منفصل

) ٢٦(رقم ى  المصدرة معیار المحاسبة المصرالكفاالت المالیة إذا طبقت الجھة
عند االعتراف بھذه العقود وقیاسھا، إال أنھ یجب علیھا تطبیق معیار المحاسبة 

من معیار )" د (٤"إذا اختارت الجھة المصدرة حسب الفقرة ) ٣٧(رقم ى المصر
عند ) ٣٧(رقم ى تطبیق معیار المحاسبة المصر) ٣٧(رقم ى المحاسبة المصر

  .  بھا وقیاسھااالعتراف
األدوات المالیة والعقود وااللتزامات بموجب عملیات المدفوعات المبنیة على أسھم ) ھـ(

المدفوعات المبنیة عل ) " ٣٩(رقم ى ینطبق علیھا معیار المحاسبة المصرى والت
" ٥"باستثناء أن ھذا المعیار ینطبق على العقود ضمن نطاق الفقرات من " أسھم 

  ).٢٦(رقم ى  المحاسبة المصرمن معیار" ٧"إلى 
  )"ب (١٦"و)" أ (١٦" للفقرتین اًاألدوات المطلوب تبویبھا كأدوات حقوق ملكیة طبق) و (

  ).٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر)" د (١٦"و)" ج (١٦"أو الفقرتین 
ینطبق ھذا المعیار على األدوات المالیة المعترف بھا وغیر المعترف بھا، وتشمل  -٤

تقع ضمن نطاق ى المالیة المعترف بھا األصول المالیة وااللتزامات المالیة التاألدوات 
، وتشمل )٤٧(رقم ى  ومعیار المحاسبة المصر)٢٦(رقم ى معیار المحاسبة المصر

برغم أنھا خارج ى ھى األدوات المالیة غیر المعترف بھا بعض األدوات المالیة الت
 فإنھا )٤٧(رقم ى عیار المحاسبة المصر وم)٢٦(رقم ى نطاق معیار المحاسبة المصر

 ).مثل بعض ارتباطات القروض(ضمن نطاق ھذا المعیار 
تقع ضمن نطاق معیار ى والتى ینطبق ھذا المعیار على عقود شراء أو بیع بند غیر مال -٥

راجع الفقرات من ) (٤٧(رقم ى ومعیار المحاسبة المصر) ٢٦(رقم ى المحاسبة المصر
 )).٢٦(رقم ى المحاسبة المصرمن معیار " ٧"إلى " ٥"

على " ن٣٥"إلى " أ٣٥"الفقرات ى تنطبق متطلبات اإلفصاح عن مخاطر االئتمان ف  - أ٥
 لمعیار ًاوجوب المحاسبة عنھا وفق) ٤٨(رقم ى حدد معیار المحاسبة المصرى الحقوق الت

المكسب الناتج عن (بغرض االعتراف بخسارة أو مكسب ) ٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
إشارة إلى ى وسوف تتضمن أ. االضمحالل)  خسارة اضمحالل سبق االعتراف بھاعكس

  .أصول مالیة أو التزامات مالیة ھذه الحقوق، إال إذا تم النص على غیر ذلك
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 فئات األدوات المالیة ومستوى اإلفصاح

عندما یتطلب ھذا المعیار اإلفصاحات حسب فئة األداة المالیة فإن على المنشأة تجمیع  -٦
ى تأخذ فى تم اإلفصاح عنھا والتى فئات تناسب طبیعة المعلومات التى دوات المالیة فاأل

االعتبار خصائص ھذه األدوات المالیة، وعلى المنشأة تقدیم معلومات كافیة إلتاحة 
 .قائمة المركز الماليى المطابقة مع البنود الرئیسیة ف
  ىواألداء المالى أھمیة األدوات المالیة للمركز المال

البیانات المالیة تقییم ى تتیح لمستخدمى على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات الت -٧
 .وأدائھا الماليى أھمیة األدوات المالیة بالنسبة لمركزھا المال

  ى قائمة المركز المال
 فئات األصول المالیة وااللتزامات المالیة 

ى معرفة فى ة كما ھیجب اإلفصاح عن األرصدة الدفتریة لكل فئة من الفئات التالی -٨
وذلك إما ) ٢٦(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر) ٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر

 :اإلیضاحاتى أو فى قائمة المركز المالى ف
 :األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، مبینة بشكل منفصل  ) أ(

رباح أو الخسائر عند تم تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل األى تلك الت )١(
  االعتراف األولى؛ و

حسب معیار یجب قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ى التتلك  )٢(
 ).٤٧(رقم ى المحاسبة المصر

 .ملغاة) د (– ) ب(

  :االلتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، مبینة بشكل منفصل) ھـ(
عند   بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرتم تخصیصھاى تلك الت )١(

 .االعتراف األولى
تلك ینطبق علیھا تعریف المحتفظ بھا للمتاجرة حسب معیار المحاسبة  )٢(

 ).٢٦(رقم ى المصر
  .تم قیاسھا بالتكلفة المستھلكةى األصول المالیة الت) و(
  .تم قیاسھا بالتكلفة المستھلكةى االلتزامات المالیة الت) ز(
  .یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرى ألصول المالیة التا) ح(
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  األصول المالیة أو االلتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
بالقیمة العادلة من خالل ) أو مجموعة األصول المالیة(ى أصل مالإذا خصصت المنشأة  -٩

كان یتعین بخالف ذلك قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل الدخل ، األرباح أو الخسائر
 : فإن علیھا اإلفصاح عما یليالشامل اآلخر أو بالتكلفة المستھلكة،

 لألصل المالي)") أ (٣٦"راجع الفقرة (أقصى تعرض لخطر االئتمان   ) أ(
 .نھایة الفترة المالیةى  ف)أو مجموعة األصول المالیة(

للحد من ھذا قات ائتمان ذات عالقة أو أدوات مماثلة تحدثھ أیة مشتى الذالمبلغ   ) ب(
 .)")ب(٣٦"راجع الفقرة (األقصى لخطر االئتمان التعرض 

 لألصل الماليالقیمة العادلة ى فى مبلغ التغیر خالل الفترة وبشكل تراكم) ج (
خطر االئتمان لألصل ى ینسب للتغیرات فى الذ) أو مجموعة األصول المالیة(

  :إمام تحدیده یتى والذى المال
ظروف السوق ى ال ینسب للتغیرات فى القیمة العادلة الذى كمبلغ التغیر ف) ١(

  .نشأة خطر السوقى تتسبب فى الت
 اًباستخدام أسلوب بدیل تعتقد المنشأة أنھ یمثل بشكل أكثر تعبیر  ) ٢( أو 

خطر االئتمان ى ینسب للتغیرات فى القیمة العادلة الذى مبلغ التغیر ف
  .لألصل

نشأة خطر السوق التغیرات ى تتسبب فى ظروف السوق التى وتشمل التغیرات ف
ى الفائدة  أو سعر سلعة أو سعر الصرف األجنبلسعر ) مؤشر منشور(ى ف

  .أسعار أو معدالتأو مؤشر 
حدث ألیة مشتقات ائتمان ذات عالقة أو أدوات مماثلة ى القیمة العادلة الذى مبلغ التغیر ف) د (

  .األصل الماليمنذ أن تم تخصیص ى  وبشكل تراكمخالل الفترة
 بقیمتھ العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حسب اً مالیاًإذا خصصت المنشأة التزام - ١٠

ى وكان یجب عرض التغیر ف) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٢.٢.٤"الفقرة 
" ٧.٧.٥"انظر الفقرة (القیمة العادلة لھذا اللتزام من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر 

 :فإن علیھا اإلفصاح عما یلي)) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر
ى الذى القیمة العادلة لاللتزام المالى فى مبلغ التغیر خالل الفترة وبشكل تراكم  )أ(

إلى " ١٣.٧.٥ب"انظر الفقرات (خطر االئتمان لذلك االلتزام ى ینسب للتغیرات ف
لإلرشاد عن كیفیة تحدید ) ٤٧(رقم ى حاسبة المصرمن معیار الم" ٢٠.٧.٥ب"

 ).خطر االئتمان لاللتزامى آثار التغیرات ف
سیطلب من المنشأة ى والمبلغ الذى لاللتزام المالى الفرق بین الرصید الدفتر  )ب(

  . دفعھ عند االستحقاق لصاحب االلتزاماًتعاقدی
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٢٢٤

الوضع النادر )" ب (٥٠"لفقرة  لاًقد تم إعادة تبویبھ طبقى إذا كان األصل المال  )ج(
  .اًتشیر إلى أن الوضع كان نادرى والحقائق والظروف الت

الدخل ى تم عرضھ فى إذا تم االستبعاد من الدفاتر اللتزام خالل الفترة، المبلغ الذ  )د(
  ).إن وجد(تحقق عند االستبعاد من الدفاتر ى الشامل اآلخر الذ

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسارة ى مالإذا قامت المنشأة بتخصیص التزام   .أ١٠
 عرض كل اًوكان مطلوب) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٢.٢.٤" للفقرة اًوفق

خط االئتمان ى ذلك آثار التغیرات فى بما ف(ھذا االلتزام ى تغیرات القیمة العادلة ف
من معیار " ٨.٧.٥ "و" ٧.٧.٥"انظر الفقرة (األرباح أو الخسارة ى ف) لاللتزام

  :، یجب أن یتم اإلفصاح عن))٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
ى الذى القیمة العادلة لاللتزام المالى فى  وبشكل تراكمالفترةمبلغ التغیر خالل   )أ(

إلى " ١٣.٧.٥ب"انظر الفقرة (خطر االئتمان لھذا االلتزام ى ینسب للتغیرات ف
لإلرشاد عن كیفیة تحدید ) ٤٧(م رقى من معیار المحاسبة المصر" ٢٠.٧.٥ب"

 ؛ و)خطر االئتمان لاللتزامى آثار التغیرات ف
 دفعھ اًسیطلب من المنشأة تعاقدیى الفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام والمبلغ الذ  )ب(

  .عند االستحقاق لصاحب االلتزام
 :على المنشأة اإلفصاح عما یلي - ١١

)" ج(٩"الفقرة ى ء المتطلبات فلألسالیب المستخدمة الستیفاى وصف تفصیل  )أ(
من معیار المحاسبة )" أ(٧.٧.٥"والفقرة )" أ(أ١٠"والفقرة )" أ(١٠"والفقرة 

  .ذلك توضیح سبب كون ھذه األسالیب مالئمةى ، بما ف)٤٧(رقم ى المصر
ى أو فى قائمة المركز المالى قدمتھ، إما فى إذا كانت المنشأة تعتقد أن اإلفصاح الذ  )ب(

أو الفقرة )" أ(١٠"أو الفقرة )" ج(٩"الفقرة ى لالستیفاء بالمتطلبات فاإلیضاحات، 
ال یمثل ) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر) أ(٧.٧.٥أو الفقرة ) أ(أ١٠"

ینسب ى الذى أو االلتزام المالى القیمة العادلة لألصل المالى بصدق التغیر ف
اب ھذا االستنتاج مخاطره االئتمانیة، یجب اإلفصاح عن أسبى للتغیرات ف
 .ترى أنھا ذات عالقةى والعوامل الت

لألسلوب أو األسالیب المستخدمة لتحدید ما إذا كان عرض آثار ى وصف تفصیل  )ج(
الدخل الشامل اآلخر قد ینشأ عنھ أو یزید ى خطر االئتمان لاللتزام فى التغیرات ف

" ٨.٧.٥"و" ٧.٧.٥"أنظر الفقرتین (األرباح أو الخسارة ى فى من تعارض محاسب
وإذا كان مطلوبا من المنشأة عرض )). ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر

انظر الفقرة (الریح أو الخسارة ى خطر االئتمان لاللتزام فى آثار التغیرات ف
، یجب أن یتضمن اإلفصاح ))٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٨.٧.٥"

من معیار " ٦.٧.٥ب"الفقرة ى للعالقة االقتصادیة المبینة فى وصف تفصیل
 ).٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
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أدوات حقوق ملكیة للقیاس بالقیمة العادلة ى إذا قامت المنشأة بتخصیص استثمارات ف  .أ١١
من معیار " ٥.٧.٥" للفقرة اًمن خالل الدخل الشامل اآلخر، كما ھو مسموح بھ وفق

  :، یجب أن تفصح عن)٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
تم تخصیصھا للقیاس بالقیمة ى أدوات حقوق الملكیة التى االستثمارات فى ا ھم  )أ(

 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .أسباب استخدام ھذا البدیل للعرض  )ب(
 .تاریخ القوائم المالیةى القیمة العادلة لكل من ھذه االستثمارات ف  )ج(
الفترة، مع بیان توزیعات األرباح تم االعتراف بھا خالل ى توزیعات األرباح الت  )د(

ال تزال ى المتعلقة باستثمارات تم استبعادھا من الدفاتر خالل الفترة عن تلك الت
 .نھایة الفترةى بحوزة المنشأة ف

نقل للمكسب أو الخسارة المتراكم بین بنود حقوق الملكیة خالل الفترة مع بیان ى أ  )ھـ(

 .أسباب ھذا النقل
أدوات حقوق ملكیة یتم قیاسھا ى أة باالستبعاد من الدفاتر الستثمارات فإذا قامت المنش  .ب١١

  :بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة، یجب اإلفصاح عن

 .أسباب التخلص من االستثمارات  )أ(
 .تاریخ االستبعاد من الدفاترى القیمة العادلة لالستثمارات ف  )ب(
  .المتراكمة عن االستبعادالمكسب أو الخسارة   )ج(

 إعادة التبویب
 .ملغاة - ١٢
  .ملغاة  -أ١٢

یجب على المنشأة أن تفصح عما إذا قامت خالل الفترة أو الفترة السابقة بإعادة تبویب   .ب١٢
 ).٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١.٤.٤" للفقرة اًأصول مالیة وفقى أ

  :ھذه الحالة، یجب اإلفصاح عما یليى وف

 .یخ إعادة التبویبتار  )أ(
ألثر ذلك على ى نموذج األعمال ووصف نوعى عن التغیر فى توضیح تفصیل  )ب(

 .القوائم المالیة للمنشأة

 .تم إعادة تبویبھ إلى ومن كل مجموعة تبویبى المبلغ المتراكم الذ  )ج(
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إذا قامت المنشأة بإعادة تبویب أصول مالیة من مجموعة القیمة العادلة من خالل   .ج١٢
ألرباح أو الخسارة بحیث یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة أو بالقیمة العادلة من خالل ا

، )٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١.٤.٤" للفقرة اًالدخل الشامل اآلخر وفق
كل فترة تالیة إلعادة التبویب وحتى یتم االستبعاد من ى یجب على المنشأة أن تفصح ف

  :تم إعادة تبویبھاى لتالیة لألصول التالدفاتر، عن المعلومات ا
 تاریخ إعادة التبویب؛ وى تم تحدیده فى الذى معدل الفائدة الفعل  )أ(
 .تم االعتراف بھى إیراد الفوائد الذ  )ب(

إذا قامت المنشأة بإعادة تبویب أصول مالیة من مجموعة القیمة العادلة من خالل الدخل   .د١٢
التكلفة المستھلكة، أو بإعادة تبویب أصول مالیة من الشامل اآلخر بحیث یتم قیاسھا ب

مجموعة القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسارة بحیث یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة 
أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن تقوم المنشأة بعد السنة المالیة 

  :تم فیھا إعادة التبویب أن تفصح عنى الت
 نھایة الفترة المالیة؛ وى القیمة العادلة لألصول المالیة ف  )أ(
 األرباحى كان من الممكن االعتراف بھ فى مكسب أو خسارة القیمة العادلة الذ  )ب(

الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة لو لم یتم إعادة تبویب ھذه ى أو الخسارة أو ف
  .األصول المالیة

 .ملغاة - ١٣
  لتزامات المالیة المقاصة بین األصول واال

متطلبات اإلفصاح " ھـ١٣"إلى " ب١٣"الفقرات من ى تكمل اإلفصاحات الواردة ف   -أ١٣
تم مقاصتھا ى مطلوبة لكافة األدوات المالیة المعترف بھا التى األخرى لھذا المعیار وھ

وتنطبق ھذه اإلفصاحات ). ٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢" للفقرة اًوفق
لى األدوات المالیة المعترف بھا الخاضعة لترتیبات تصفیة حسابات رئیسیة نافذة  عاًأیض

من معیار " ٤٢" للفقرة اًأو اتفاق مماثل بغض النظر عما إذا كان قد تم مقاصتھا وفق
  ).٢٥(رقم ى المحاسبة المصر

ثر أو قوائمھا المالیة من تقییم األى تمكن مستخدمى   تفصح المنشأة عن المعلومات الت-ب١٣
ویشمل ھذا األثر . التأثیر المحتمل لترتیبات تصفیة الحسابات على مركز المنشأة المالي

أو التأثیر المحتمل لحقوق المقاصة المرافقة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة 
  ".أ١٣"تقع ضمن نطاق الفقرة ى المعترف بھا التابعة للمنشأة، والت

نھایة الفترة المالیة عن المعلومات ى  تفصح المنشأة ف"ب١٣"لتحقیق أھداف الفقرة   - ج١٣
تقع ى الكمیة التالیة بشكل منفصل لألصول المالیة وااللتزامات المالیة المعترف بھا والت

  ".أ١٣"ضمن نطاق الفقرة 
 .لتلك األصول وااللتزامات المالیة المعترف بھاى المبلغ اإلجمال  ) أ(
من معیار " ٤٢"الفقرة ى معاییر الواردة ف للاًتم مقاصتھا وفقى المبالغ الت) ب(و 

قائمة ى المبالغ المعروضة فى عن تحدید صاف) ٢٥(رقم ى المحاسبة المصر
  .المركز المالي
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  .قائمة المركز الماليى المبالغ المعروضة فى صاف) ج(و 
المبالغ الخاضعة لترتیبات تصفیة حسابات رئیسیة نافذة أو اتفاق مماثل وغیر ) د(و 

  :ذلكى بما ف)" ب(ج ١٣"الفقرة ى  لذلك فاً خالفالمشمولة
 ال تحقق بعضى المبالغ المرتبطة باألدوات المالیة المعترف بھا والت )١(

من معیار المحاسبة " ٤٢"الفقرة ى أو كافة معاییر المقاصة الواردة ف
 ).٢٥(رقم ى المصر

 اإلضافیة بما فیھا الضمانة(المبالغ المتعلقة بالضمانة اإلضافیة المالیة ) ٢(و 
  ).النقدیة

  ).ج(ى من المبالغ الواردة ف) د(ى المبلغ بعد اقتطاع المبالغ الواردة فى صاف) ھـ(و 
 صورة جداول بشكلى ھذه الفقرة فى ویتم عرض المعلومات المطلوبة ف

منفصل عن األصول المالیة وااللتزامات المالیة، إال إذا كانت ھناك صورة 
  .أخرى أكثر مالءمة

 على المبلغ اًلألداة مقتصر)" د(ج ١٣" للفقرة اًالمبلغ المفصح عنھا وفقى  إجمالیكون  -د١٣
  .لتلك األداة)" ج(ج ١٣"الفقرة ى الوارد ف

 لحقوق المقاصة المرافقة لألصول المالیة اًاإلفصاحات وصفى تدرج المنشأة ف  -ھـ١٣
 نافذة أو اتفاق وااللتزامات المالیة للمنشأة الخاضعة لترتیبات تصفیة حسابات رئیسیة

  .ذلك طبیعة تلك الحقوقى بما ف)" د(ج ١٣" للفقرة اًمماثل والمفصح عنھا وفق
 عنھا اًمفصح" ھـ١٣"إلى " ب١٣"إذا كانت المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من   -و١٣

 بین تلك اًالقوائم المالیة، فیجب على المنشأة اإلشارة إلیھا مرجعیى أكثر من إیضاح فى ف
  . حاتاإلیضا

  الضمانات
 :على المنشأة اإلفصاح عما یلي - ١٤

لألصول المالیة المرھونة كضمان لاللتزامات أو االلتزامات ى الرصید الدفتر  ) أ(
 من )"أ(٢٣.٢.٣"أعید تبویبھا حسب الفقرة ى ذلك المبالغ التى المحتملة، بما ف

 ).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  .ھا كضمانبتقدیماألحكام والشروط المتعلقة ) ب(و 

ومسموح لھا ببیع ) ألصول مالیة أو غیر مالیة(عندما یكون لدى المنشأة ضمان  - ١٥
 من جانب صاحب الضمان Defaultحالة عدم وجود تقصیر ى الضمان أو إعادة رھنھ ف

 :فإن علیھا اإلفصاح عما یلي
 .القیمة العادلة للضمان المحتفظ بھ  ) أ(
عادة رھنھ، وما إذا كان على المنشأة ضمان تم بیعھ أو إى القیمة العادلة أل) ب(و 

  .التزام بإعادتھ
  . المتعلقة باستخدامھا للضمانواإلحكامالشروط ) ج(و 
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  حساب مخصص خسائر االئتمان
  .ملغاة - ١٦

یتم قیاسھا ى ال یتم خصم خسارة االضمحالل من القیمة الدفتریة لألصول المالیة الت  -أ١٦
من معیار المحاسبة " أ٢.١.٤" للفقرة اًر وفقبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

، كما یتعین أال تقوم المنشأة بعرض خسارة االضمحالل بشكل )٤٧(رقم ى المصر

ولكن تقوم . كتخفیض للقیمة الدفتریة لألصل الماليى قائمة المركز المالى منفصل ف
  .المنشأة باإلفصاح عن خسارة االضمحالل ضمن اإلیضاحات بالقوائم المالیة

 األدوات المالیة المركبة ذات المشتقات الضمنیة المتعددة
راجع الفقرة (على كل من التزام ومكون حقوق ملكیة ى إذا أصدرت المنشأة أداة تحتو - ١٧

وكان لألداة مشتقات ضمنیة متعددة )) ٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٢٨"
Multiple Embedded Derivatives مثل أداة مالیة قابلة ( تعتمد قیمتھا على بعضھا

فإن علیھا اإلفصاح عن ) Callable Convertibleللتحویل ومحملة بحق إعادة الشراء 
 .وجود ھذه الخصائص

 عدم الوفاء واإلخالل بالشروط
نھایة ى بالنسبة للقروض المستحقة الدفع المعترف بھا فى على المنشأة اإلفصاح عما یل - ١٨

 :الفترة المالیة
ى أو الفائدة أو احتیاطى م وفاء خالل الفترة بالمبلغ األصلتفاصیل أیة حاالت عد  ) أ(

 .استھالك القروض أو أحكام استھالك القروض المستحقة
نھایة الفترة ى لم یتم الوفاء بھا فى للقروض المستحقة التى الرصید الدفتر) ب(و 

  .المالیة

 القروض ما إذا تمت معالجة حاالت عدم الوفاء أو أعید التفاوض بشأن شروط) ج(و 
  .قبل اعتماد إصدار القوائم المالیة

إذا كانت ھناك أثناء الفترة حاالت إخالل بأحكام اتفاقیة قرض باستثناء تلك الحاالت  - ١٩

فإن على المنشأة اإلفصاح عن نفس المعلومات حسبما تتطلب " ١٨"الفقرة ى المبینة ف
ما لم (التسدید ى إذا سمحت حاالت اإلخالل ھذه للمقرض طلب اإلسراع ف" ١٨"الفقرة 

تاریخ ى یكن قد تمت معالجة حاالت اإلخالل أو أعید التفاوض بشأن شروط القرض ف

 ).نھایة الفترة المالیة أو قبلھ



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٢٩

  قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل
 الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر

   الخسائر عن البنود التالیة للدخل أو المصروف أو المكاسب أواإلفصاحعلى المنشأة  - ٢٠
  :اإلیضاحاتى قائمة الدخل الشامل أو فى قائمة الدخل أو فى إما ف

  :الخسائر منى المكاسب أو صافى صاف )أ(
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل ى األصول المالیة أو االلتزامات المالیة الت .١

 لألصول المالیة أو – بشكل منفصل –األرباح أو الخسائر، مع عرض 
تم تخصیصھا للقیاس على ھذا النحو عند االعتراف ى لمالیة التااللتزامات ا

، )٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١.٧.٦" للفقرة اً وفقاًأو الحقى األول
یجب قیاسھا بالقیمة العادلة ى وتلك من األصول المالیة أو االلتزامات المالیة الت

مثل ) (٤٧(رقم ى المصر لمعیار المحاسبة اًمن خالل األرباح أو الخسارة وفق
 لمعیار اًینطبق علیھا تعریف المحتفظ بھا للمتاجرة وفقى االلتزامات المالیة الت

ویجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل )). ٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
الدخل الشامل اآلخر عن ى تم االعتراف بھا فى عن مبلغ المكسب أو الخسارة الت

تنتج عن االلتزامات ى األرباح أو الخسارة التى ا فیتم االعتراف بھى تلك الت
  .تم تخصیصھا للقیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسارةى المالیة الت

 .ملغاة .٢
 .ملغاة .٣
  .ملغاة .٤
 .یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكةى االلتزامات المالیة الت .٥
 .یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكةى األصول المالیة الت .٦
یتم تخصیھا للقیاس بالقیمة العادلة من ى أدوات حقوق ملكیة التى مارات فاالستث .٧

ى من معیار المحاسبة المصر" ٥.٧.٥" للفقرة اًخالل الدخل الشامل اآلخر وفق
 ).٤٧(رقم 

یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ى األصول المالیة الت .٨
، مع عرض مبلغ )٤٧(رقم ى حاسبة المصرمن معیار الم" أ٢.١.٤" للفقرة اًوفق

الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة ى تم االعتراف بھ فى المكسب أو الخسارة الذ
تم إعادة تبویبھ عند االستبعاد من الدفاتر من الدخل الشامل ى عن المبلغ الذ

  .اآلخر المتراكم إلى األرباح أو الخسارة خالل الفترة
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محسوبین باستخدام طریقة الفائدة (مصروف الفائدة ى مالدخل الفائدة وإجى إجمال  )ب(
ى یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة أو التى وذلك بالنسبة لألصول المالیة الت) الفعلیة

من " أ٢.١.٤" للفقرة اًیتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفق
؛ أو )بالغ بشكل منفصلمع عرض تلك الم) (٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر

  .ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى االلتزامات المالیة الت
تحدید سعر الفائدة ى تدخل فى باستثناء المبالغ الت (اً أم مصروفًالالرسوم سواء دخ  )ج(

  :الناجمة عن) الفعلیة
سھا بالقیمة العادلة من خالل ال یتم قیاى األصول المالیة وااللتزامات المالیة الت .١

  األرباح أو الخسائر؛ و
ینجم عنھا االحتفاظ ى نشاط أمناء الحفظ واألنشطة المشابھة األخرى الت .٢

بأصول أو استثماراھا نیابة عن أفراد أو صنادیق أو لوائح مزایا التقاعد 
  .والمؤسسات األخرى

 .ملغاة )د(
  .ملغاة )ھـ(

قائمة ى تم االعتراف بھا فى ل بالمكسب أو الخسارة التیجب على المنشأة تقدیم تحلی  -أ٢٠
الدخل الشامل والناتجة عن االستبعاد من الدفاتر ألصول مالیة یتم قیاسھا بالتكلفة 
المستھلكة، مع عرض المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد من الدفاتر لھذه 

أسباب االستبعاد من ویجب أن یتضمن ھذا اإلفصاح . األصول المالیة بشكل منفصل
  .الدفاتر لھذه األصول المالیة

  اإلفصاحات األخرى 
 السیاسات المحاسبیة

، "عرض القوائم المالیة) " ١(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١١٧" للفقرة اًوفق - ٢١
) أو أسس(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة عن أساس ى على المنشأة اإلفصاح ف

د القوائم المالیة، والسیاسات المحاسبیة األخرى المستخدمة إعداى القیاس المستخدمة ف
 .تكون الزمة لفھم القوائم المالیةى والت

على " و٢٤"إلى " ب٢١"الفقرات ى یجب على المنشأة تطبیق متطلبات اإلفصاح ف  -أ٢١
تختار تطبیق محاسبة التغطیة ى تقوم المنشأة بتغطیتھا والتى مخاطر التعرضات الت

  :إیضاحات محاسبة التغطیة المعلومات التالیةوتبین . عنھا
 استراتیجیة إدارة المخاطر للمنشأة وكیفیة تطبیقھا إلدارة الخطر؛  )أ(
كیف تؤثر أنشطة التغطیة على مبلغ وتوقیت وعدم التأكد من التدفقات النقدیة  )ب(

 المستقبلیة؛ و
 الشامل وقائمة التغیر وقائمة الدخلى أثر محاسبة التغطیة على قائمة المركز المال  )ج(

  .حقوق الملكیة للمنشأةى ف
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ى إیضاح واحد أو قسم مستقل فى یجب على المنشأة أن تعرض اإلیضاحات المطلوبة ف  -ب٢١
مكان ى قدمتھا فى ومع ذلك، ال یتعین على المنشأة أن تعید المعلومات الت. القوائم المالیة

قوائم أخرى، مثل تقریر ى ه المعلومات فالقوائم المالیة إلى ھذى آخر، إذا تمت اإلشارة ف
القوائم المالیة بنفس الشروط ى لإلدارة أو تقریر بالمخاطر، تكون متاحة لمستخدم

ى إذا لم یتم إضافة اإلشارة المرجعیة ف. تكون القوائم المالیة متاحة فیھى والتوقیت الذ
  . كاملةالقوائم المالیة إلى ھذه المعلومات، ال تعد ھذه القوائم المالیة

تقدیم معلومات منفصلة " و٢٤"إلى " أ٢٢" للفقرات اً من المنشأة وفقاًعندما یكون مطلوب  - ج٢١
على أساس نوع الخطر، یجب على المنشأة تحدید كل نوع خطر على أساس خطر 

ویجب تحدید أنواع . تقرر المنشأة تغطیتھ وتستخدم محاسبة التغطیة لھى التعرض الذ
  .ضاحات محاسبة التغطیةكل إیى الخطر بثبات ف

أن تحدد ) اًباستثناء ما تم تحدیده الحق(، یجب على المنشأة "أ٢١"لتحقیق أھداف الفقرة   -د٢١
المختلفة من متطلبات ى تعطیھ للنواحى مدى تفاصیل اإلفصاح، ومدى التركیز الذ

ى اإلفصاح، والمستوى المناسب لتجمیع أو تفصیل المعلومات، وما إذا احتاج مستخدم
ومع . تم اإلفصاح عنھاى القوائم المالیة لتفسیرات إضافیة لتقییم المعلومات الكمیة الت

تستخدمھ ى ذلك، یجب على المنشأة استخدام نفس مستوى التجمیع والتفصیل الذ
لمتطلبات اإلفصاح عن المعلومات ذات العالقة بین ھذا المعیار ومعیار المحاسبة 

  ".عادلةقیاس القیمة ال) "٤٥(رقم ى المصر
 محاسبة التغطیة 

  .ملغاة - ٢٢
ى یجب على المنشأة توضیح استراتیجیة إدارة الخطر لكل نوع من خطر التعرضات الت  -أ٢٢

ى یجب أن یمكن ھذا التوضیح مستخدم. تقرر تغطیتھا ولكل تطبیق لمحاسبة التغطیة
  ):على سبیل المثال(القوائم المالیة من تقییم 

 .كیف ینشأ كل خطر  )أ(
ذلك ما إذا كانت المنشأة تقوم بتغطیة بند ى تدیر المنشأة كل خطر؛ بما فكیف   )ب(

) أو أكثر من مكون(بكاملھ لجمیع المخاطر أو تغطیة مكون من مكونات الخطر 
 .لبند، ولماذا

  .تدیرھا المنشأةى مدى خطر التعرضات الت  )ج(
 ال على(من ، یجب أن تتضمن المعلومات وصف لكل "أ٢٢"لتحقیق أھداف الفقرة   -ب٢٢

  ):سبیل الحصر
 لتغطیة خطر التعرضات؛ و) وكیفیة استخدامھا(أداة التغطیة المستخدمة   )أ(
كیف تقوم المنشأة بتحدید العالقة االقتصادیة بین البند المغطى وأداة التغطیة  )ب(

 لغرض تقییم فاعلیة التغطیة؛ و
 شأ عنھا عدمینى المصادر التى كیف تؤسس المنشأة نسبة التغطیة وما ھ )ج(

  .فاعلیة للتغطیة
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، عندما تخصص المنشأة "ب٢٢"و" إ٢٢"الفقرات ى باإلضافة لإلفصاح المطلوب ف  - ج٢٢
من معیار المحاسبة " ٧.٣.٦"انظر فقرة (مكون معین من مكونات الخطر كبند مغطى 

  :، یجب تقدیم معلومات نوعیة أو كمیة عن))٤٧(رقم ى المصر
ذلك وصف ى بما ف(تخصصھ كبند مغطى ى لخطر التكیف تحدد المنشأة مكون ا  )أ(

 ؛ و)لطبیعة العالقة بین مكون الخطر والبند ككل
 مكون اًعلى سبیل المثال، یمثل تاریخی(كیف یتعلق مكون الخطر بالبند ككل   )ب(

  ).القیمة العادلة للبند ككلى ٪ من التغیرات ف٨٠الخطر المخصص 
 .ملغاة - ٢٣
، یجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات "ج٢٣"الفقرة ى فیما عدا اإلعفاء الوراد ف  -أ٢٣

القوائم المالیة من تقییم األحكام ى كمیة على مستوى نوع الخطر بحیث تسمح لمستخدم
والشروط ألدوات التغطیة وكیفیة تأثیرھا على مبلغ وتوقیت وعدم التأكد للتدفقات النقدیة 

  .المستقبلیة للمنشأة
  :، یجب على المنشأة تقدیم تحلیل لإلفصاح عن"أ٢٣"لتحقیق أھداف الفقرة   -ب٢٣

 نمط توقیت القیمة األسمیة ألداة التغطیة؛ و  )أ(
 على سبیل المثال، األسعار اآلجلة (اًمتوسط السعر أو المعدل، إذا كان مناسب  )ب(

  .ألداة التغطیة) أو أسعار الممارسة، إلخ
عالقات ) تتوقف ثم تبدأ من جدیدى أ(ط تقوم فیھا المنشأة بإعادة ضبى األحوال التى ف  - ج٢٣

أن ى أ (اًالتغطیة بشكل متكرر بسبب أن كال من أداة التغطیة والبند المغطى یتغیرا كثیر
المنشأة تستخدم آلیة ال یتم فیھا بقاء كال من خطر التعرض وأداة التغطیة المستخدمة 

الفقرة ى ة ف مثل الحالة المبین–إلدارة خطر التعرض على حالھما لمدة طویلة 
  :، تكون المنشأة عندھا)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر) ب(٢٤.٥.٦ب"
 ".ب٢٣"و" أ٢٣"الفقرات ى معفاة من اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة ف )أ(
 :مطالبة باإلفصاح عن )ب(

معلومات عن الحد األقصى الستراتیجیة إدارة الخطر فیما یتعلق بمثل ھذه  .١
 والعالقات للتغطیة؛ 

وصف لكیفیة تحقیق استراتیجیة إدارة الخطر باستخدام محاسبة التغطیة  .٢
 ؛ واًوتخصیص ھذه العالقات للتغطیة تحدید

یتم فیھا إیقاف عالقات التغطیة وبدأھا من ى إشارة إلى مدى التكراریة الت .٣
  .جدید، كجزء من آلیة المنشأة فیما یتعلق بتلك العالقات للتغطیة
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اإلفصاح، لكل نوع خطر، عن وصف لمصادر عدم فاعلیة التغطیة یجب على المنشأة   -د٢٣
  .یتوقع أن تؤثر على عالقة التغطیة خالل فترة التغطیةى الت

عالقة تغطیة، یجب على المنشأة ى إذا نشأت مصادر أخرى لعدم فاعلیة التغطیة ف  -ھـ٢٣
  .نتجتى اإلفصاح عن تلك المصادر لكل نوع خطر مع بیان عدم فاعلیة التغطیة الت

معاملة متوقعة ى یجب أن تفصح المنشأة بالنسبة لتغطیات التدفقات النقدیة عن وصف أل  - و٢٣
  .لم یعد ھناك توقع لحدوثھاى الفترة السابقة، والتى تم استخدام محاسبة التغطیة عنھا فى والت

  .ملغاة - ٢٤
تم ى د التھیئة جدول عن المبالغ التالیة المتعلقة بالبنوى یجب أن تفصح المنشأة ف  -أ٢٤

تغطیة القیمة (تخصیصھا كأدوات تغطیة بشكل منفصل لكل نوع خطر ولكل نوع تغطیة 
  ):نشاط أجنبيى االستثمار فى العادلة؛ تغطیة التدفقات النقدیة؛ أو تغطیة صاف

 ؛ و)األصول المالیة منفصلة عن االلتزامات المالیة(القیمة الدفتریة ألدوات التغطیة   )أ(
 یتضمن أداة التغطیة؛ وى الذى مة المركز المالقائى البند ف  )ب(
القیمة العادلة ألداة التغطیة المستخدمة كأساس لالعتراف بعدم فاعلیة ى التغیر ف  )ج(

 التغطیة خالل الفترة؛ و
  .ألدوات التغطیة) ذلك الكمیات مثل األطنان أو األمتار المربعةى بما ف(القیمة األسمیة  )د(

ھیئة جدول عن المبالغ التالیة المتعلقة بالبنود المغطاة بشكل ى شأة ف یجب أن تفصح المن  .ب٢٤
  :منفصل لكل نوع خطر ولكل نوع تغطیة

 :بالنسبة لتغطیات القیمة العادلة )أ(
ى قائمة المركز المالى تم االعتراف بھا فى القیمة الدفتریة للبنود المغطاة الت .١

 ؛ و)األصول المالیة منفصلة عن االلتزامات المالیة(
تم إدراجھ ى المبلغ المتراكم لتعدیالت تغطیة القیمة العادلة على البند المغطى والذ .٢

ى قائمة المركز المالى تم االعتراف بھ فى القیمة الدفتریة للبند المغطى الذى ف
 ؛ و)األصول المالیة منفصلة عن االلتزامات المالیة(

 غطى؛ ویتضمن البند المى الذى قائمة المركز المالى البند ف .٣
القیمة للبند المغطى المستخدم كأساس لالعتراف بعدم فاعلیة التغطیة ى التغیر ف .٤

 خالل الفترة؛ و
قائمة ى الزالت تظھر فى المبلغ المتراكم لتعدیالت تغطیة القیمة العادلة الت .٥

تم التوقف عن تعدیلھا بمكاسب وخسائر ى بنود مغطاة والتى ألى المركز المال
 ).٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١٠.٥.٦"رة  للفقاًالتغطیة وفق
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 :نشاط أجنبيى االستثمار فى بالنسبة لتغطیات التدفقات النقدیة وتغطیات صاف )ب (
القیمة للبند المغطى المستخدم كأساس لالعتراف بعدم فاعلیة ى التغیر ف .١

 القیمة المستخدم لتحدید عدم فاعلیةى التغیر فى أ(التغطیة خالل الفترة 
من معیار المحاسبة )" ج(١١.٥.٦" للفقرة اًیتم االعتراف بھ وفقى التغطیة الذ

 بالنسبة لتغطیات التدفقات النقدیة؛ و) ٤٧(رقم ى المصر
ترجمة العملة األجنبیة ى تغطیة التدفقات النقدیة واحتیاطى أرصدة احتیاط .٢

" ١١.٥.٦" للفقرتین اًیتم المحاسبة عنھا وفقى لعملیات التغطیة المستمرة الت
 ؛ و)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر)" أ(١٣.٥.٦"و

ترجمة العملة ى تغطیة التدفقات النقدیة واحتیاطى احتیاطى األرصدة الباقیة ف .٣
 .عالقات تغطیة لم یعد المحاسبة عنھا باستخدام محاسبة التغطیةى األجنبیة أل

لیة بشكل منفصل لكل نوع خطر ھیئة جدول عن المبالغ التاى یجب أن تفصح المنشأة ف  - ج٢٤
  :ولكل نوع تغطیة

 :بالنسبة لتغطیات القیمة العادلة )أ(
الفرق بین مكاسب أو خسائر التغطیة ألداة التغطیة ى أ(عدم فاعلیة التغطیة  .١

الدخل ى أو ف(األرباح أو الخسائر ى تم االعتراف بھ فى الذ) وللبند المغطى
ى ختارت المنشأة أن تعرض التغیرات فالشامل اآلخر لتغطیة أداة حقوق ملكیة ا

من معیار المحاسبة " ٥.٧.٥" للفقرة اًالدخل الشامل اآلخر وفقى قیمتھا العادلة ف
 ؛ و))٤٧(رقم ى المصر

 .تم االعتراف بھى یتضمن عدم فاعلیة التغطیة الذى قائمة الدخل الشامل الذى البند ف .٢
 :نشاط أجنبيى االستثمار فى فبالنسبة لتغطیات التدفقات النقدیة وتغطیات صا )ب(

الدخل الشامل ى تم االعتراف بھا فى المكاسب والخسائر للفترة الحالیة الت .١
 اآلخر؛ و

 األرباح أو الخسائر؛ وى تم العتراف بھا فى عدم فاعلیة التغطیة الت .٢
 یتضمن عدم فاعلیة التغطیة؛ وى قائمة الدخل الشامل الذى البند ف .٣
ى تغطیة التدفقات النقدیة أو احتیاطى بھ من احتیاطتم إعادة تبویى المبلغ الذ .٤

ترجمة العمالت األجنبیة إلى األرباح أو الخسائر على أنھ تسویة إعادة تبویب 
كان ى مع التفرقة بین المبالغ الت)) (١(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(

دوث  إال أنھ لم یعد من المتوقع حاًیتم استخدام محاسبة التغطیة عنھا سابق
تم تحویلھا بسبب تأثیر البند ى تم تغطیتھا، وبین المبالغ التى التدفقات النقدیة الت

 .أو الخسائر المغطى على األرباح
راجع معیار (یتضمن تسویات إعادة التبویب ى قائمة الدخل الشامل الذى البند ف .٥

 ؛ و))١(رقم ى المحاسبة المصر
تم االعتراف ى ر التغطیة التالمراكز، مكاسب وخسائى بالنسبة لتغطیات صاف .٦

 من معیار ٤.٦.٦راجع فقرة (قائمة الدخل الشامل ى بند منفصل فى بھا ف
 )). ٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
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" ج٢٣"الفقرة ى ینطبق علیھا اإلعفاء الوارد فى عندما یكون حجم عالقات التغطیة الت  -د٢٤
تاریخ القوائم المالیة ال ى  فأن الحجمى أ(غیر معبر عن األحجام الطبیعیة خالل الفترة 

، یجب على المنشأة اإلفصاح عن ھذه الحقیقة وعن سبب )یعكس األحجام خالل الفترة
  .االعتقاد بأن األحجام غیر معبرة

یجب على المنشأة أن تقدم تحلیل لكل مكون من مكونات حقوق الملكیة وتحلیل الدخل   -ھـ٢٤
  :االعتبارى  فاً، آخذ)١(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًالشامل اآلخر وفق

)" ١)(ب(ج٢٤"الفقرة ى التفرقة كحد أدنى بین المبالغ المتعلقة باإلیضاحات ف  )أ(
)" ١)(د(١١.٥.٦" للفقرة اًتم المحاسبة عنھا وفقى وكذلك المبالغ الت)" ٤)(ب"(و
  ؛ و)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر)" ٣)(د"(و

معامالت تتعلق ى تغطى طة بقیمة الزمن لعقود الخیار التالتفرقة بین المبالغ المرتب )ب(
ببنود مغطاة وبین المبالغ المرتبطة بقیمة الزمن لعقود خیار تتعلق ببنود مغطاة 

 من ١٥.٥.٦ للفقرة اًعندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن قیمة الزمن لعقد خیار وفق
  ؛ و)٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر

بالغ المرتبطة بالعناصر اآلجلة من العقود اآلجلة وھوامش أساس التفرقة بین الم )ج(
ى تغطى لألدوات المالیة الت) foreign currency basis spreads(العملة األجنبیة 

معامالت تتعلق ببنود مغطاة، وبین المبالغ المرتبطة بالعناصر اآلجلة العقود اآلجلة 
فترة زمنیة تتعلق ببنود ى تغطى  التوھوامش أساس العملة األجنبیة لألدوات المالیة

 من ١٦.٥.٦ للفقرة اًمغطاة، عندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن ھذه المبالغ وفق
  ).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر

بشكل منفصل لكل " ھـ٢٤"الفقرة ى یجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة ف  - و٢٤
  .اإلیضاحات بالقوائم المالیةى لى مستوى الخطر فیمكن تقدیم ھذا التفصیل ع. نوع خطر

  للقیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى خیار تخصیص خطر تعرض ائتمان
إذا قامت منشأة بتخصیص أداة مالیة، أو جزء منھا، للقیاس بالقیمة العادلة من خالل   -ز٢٤

دارة خطر االئتمان لھذه األداة األرباح أو الخسائر بسبب استخدام مشتقة ائتمانیة إل
  :المالیة، یجب اإلفصاح عن

آخر الفترة بالنسبة ى أول وفى  والقیمة العادلة فاالسمیةتسویة لكل من القیمة   )أ(
یتم استخدامھا إلدارة خطر االئتمان ألدوات مالیة تم ى لمشتقات االئتمان الت

 للفقرة اًلخسائر وفقتخصیصھا للقیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ا
  ؛ و)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١.٧.٦"
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األرباح أو الخسائر عند تخصیص ى تم االعتراف بھا فى المكسب أو الخسارة الت )ب(
األداة المالیة، أو جزء منھا، للقیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ؛ و)٤٧(رقم ى ة المصرمن معیار المحاسب" ١.٧.٦" للفقرة اًوفق
من معیار )" ب(٤.٧.٥" للفقرة اًوفقى تصبح الرصید الدفترى القیمة العادلة الت   )ج(

عند إیقاف قیاس األداة المالیة، أو جزء منھا، بالقیمة ) ٤٧(رقم ى المحاسبة المصر
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وكذلك القیمة األسمیة أو أصل المبلغ المتعلق 

، ال )١(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًباستثناء تقدیم معلومات المقارنة وفق(ھا ب
  ).الفترات التالیةى ھذا اإلفصاح فى یتعین على المنشأة االستمرار ف

 القیمة العادلة 
، بالنسبة لكل فئة من فئات األصول المالیة وااللتزامات "٢٩"الفقرة ى باستثناء ما ورد ف - ٢٥

على المنشأة اإلفصاح عن القیمة العادلة لتلك الفئة من ") ٦"فقرة راجع ال(المالیة 
 .األصول وااللتزامات بطریقة تسمح بمقارنتھا مع رصیدھا الدفتري

عند اإلفصاح عن القیم العادلة على المنشأة تجمیع األصول المالیة وااللتزامات المالیة  - ٢٦
یتم بھ عمل ى لمدى الذفئات، ولكن ال یجب أن تجرى المقاصة بینھا إال إلى اى ف

 .قائمة المركز الماليى المقاصة بین أرصدتھا الدفتریة ف
 .ملغاة - ٢٧
  .ملغاة  -أ٢٧
  .ملغاة  -ب٢٧
بعض الحاالت ال تعترف المنشأة بمكسب أو خسارة عند االعتراف األولى باألصل ى ف - ٢٨

سوق نشط ى ألن القیمة العادلة لیست مؤیدة بسعر معلن فى أو االلتزام المالى المال
ولیست مستندة إلى أسلوب تقییم یستخدم ) ١مدخل المستوى ى أ(ألصل أو التزام مطابق 

من معیار المحاسبة " أ٢.١.٥ب"راجع الفقرة (فقط البیانات من أسواق ملحوظة 
أو ى ھذه الحاالت، تفصح المنشأة حسب فئة األصل المالى وف)). ٤٧(رقم ى المصر

 :عنى االلتزام المال
األرباح أو الخسائر بالفرق بین القیمة العادلة عند ى سبیة لالعتراف فسیاستھا المحا  )أ(

ى الذ) بما فیھا الوقت(العوامل ى االعتراف األولى وسعر المعاملة لتعكس التغییر ف
راجع الفقرة (االعتبار عند تسعیر األصل أو االلتزام ى یأخذه المشاركون ف

 )).٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر)" ب(أ٢.١.٥ب"
بدایة ونھایة ى األرباح أو الخسائر فى سیتم االعتراف بھ فى الذى الفرق التراكم  )ب(

 .رصید ھذا الفرقى الفترة وتحلیل التغییرات ف
ذلك ى سبب استنتاج المنشأة ان سعر المعاملة لیس أفضل دلیل للقیمة العادلة، بما ف  )ج (

 . القیمة العادلةیدعمى وصف للدلیل الذ
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 :فصاحات عن القیمة العادلةال تطلب اإل - ٢٩
 للقیمة العادلة، على سبیل المثال لألدوات ًال معقواًعندما یكون المبلغ المسجل تقریب  )أ(

 المالیة مثل العمالء والموردین قصیرة األجل؛
 . ملغاة  )ب(
معیار المحاسبة ى كما ھو مبین ف(على خاصیة مشاركة تقدیریة ى لعقد یحتو  )ج(أو 

 العادلة لھذه الخاصیة ال یمكن قیاسھا بشكل إذا كانت القیمة) )٣٧(رقم ى المصر
  .موثوق بھ

على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات لمساعدة )" ج(٢٩"الفقرة ى الحاالت المبینة فى ف - ٣٠
اتخاذ أحكامھم الخاصة بھم بشأن مدى الفروق الممكنة بین ى البیانات المالیة فى مستخدم

 :ذلكى قیمتھا العادلة، بما فلھذه العقود وى الرصید الدفتر
حقیقة أنھ لم یتم اإلفصاح عن معلومات القیمة العادلة لھذه األدوات ألنھ ال یمكن   )أ(

 قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ؛ و
وصف لألدوات المالیة وأرصدتھا الدفتریة وإیضاح أسباب عدم إمكانیة قیاس   )ب(

  قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علیھ؛ و
  معلومات حول سوق األدوات؛ و  )ج(
األدوات المالیة وكیفیة ى معلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوى التصرف ف  )د(

  ذلك؛ و
السابق قیاس قیمتھا العادلة بشكل ى  من الدفاتر أدوات مالیة لم یمكن فإذا استبعدت  )ھـ(

ستبعاد وقت االى فى یعتمد علیھ، یجب اإلفصاح عن ھذه الحقیقة ورصیدھا الدفتر
  .من الدفاتر ومبلغ المكسب أو الخسارة المعترف بھا

  طبیعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالیة 
القوائم المالیة تقییم طبیعة ى تتیح لمستخدمى على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات الت - ٣١

ایة تاریخ نھى تتعرض لھا المنشأة فى ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالیة الت
 .الفترة المالیة

تنجم ى على المخاطر الت" ٤٢"إلى " ٣٣"تتطلبھا الفقرات من ى تركز اإلفصاحات الت - ٣٢
 دون أن تكون –عن األدوات المالیة وكیف تمت إدارتھا، وتشمل ھذه المخاطر عادة 

 . مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق–مقتصرة على ذلك 
سیاق اإلفصاحات الكمیة یساعد المستخدمین على ربط ى یة فإن تقدیم إفصاحات نوع   -أ٣٢

تشكیل صورة كلیة لطبیعة ونطاق المخاطر الناجمة ى اإلفصاحات ذات العالقة وبالتال
كما أن التفاعل بین اإلفصاحات النوعیة والكمیة من شأنھ أن یسھم . عن األدوات المالیة

ن بشكل أفضل على تقییم تعرض اإلفصاح عن المعلومات بطریقة تساعد المستخدمیى ف
 .المنشأة للمخاطر
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 اإلفصاحات النوعیة 
 :على المنشأة اإلفصاح لكل نوع من المخاطر الناجمة عن األدوات المالیة عما یلي - ٣٣

 التعرض للمخاطر وكیف تنجم؛ و )أ(

  أھداف وسیاسات وأسالیب إدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقیاس المخاطر؛ و) ب(

  .عن الفترة السابقة) ب(أو البند ) أ(البند ى ات ف تغیرأیة) ج(

 اإلفصاحات الكمیة 
 :على المنشأة اإلفصاح لكل نوع من المخاطر الناجمة عن األدوات المالیة عما یلي - ٣٤

تاریخ نھایة الفترة المالیة، ى ملخص للبیانات الكمیة حول تعرضھا لتلك المخاطر ف )أ(

اإلدارة ى  لموظفاًالمعلومات المتوفرة داخلیًویجب أن یكون ھذا اإلفصاح بناء على 

) ١٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى حسب التعریف الوارد ف(الرئیسیین للمنشأة 

  ، على سبیل المثال مجلس اإلدارة")العالقةى اإلفصاح عن األطراف ذو" 

 .للمنشأةى الرئیسى أو المسئول التنفیذ

  لم یردى إلى المدى الذ" ٤٢"إلى " ٣٦"تتطلبھا الفقرات من ى اإلفصاحات الت  )ب(

 ).أ(البند ى ف

  ).ب(والبند ) أ(حاالت تركیز المخاطر إذا لم تكن ظاھرة من البند   )ج(

تاریخ نھایة الفترة المالیة ال ى فى تم اإلفصاح عنھا كما ھى إذا كانت البیانات الكمیة الت - ٣٥

دیم مزید من المعلومات توضح تعرض المنشأة للمخاطر خالل الفترة فإن على المنشأة تق

 .لتوضیح مدى التعرض للمخاطر من قبل المنشأة

  "ن٣٥"إلى " و٣٥"الفقرات ى یجب على المنشأة تطبیق متطلبات اإلفصاح ف  -أ٣٥

ى معیار المحاسبة المصرى تم تطبیق متطلبات االضمحالل فى على األدوات المالیة الت

  :ومع ذلك). ٤٧(رقم 

 على النسبة للمدینین التجاریین، وأصول العقود مع "ي٣٥"یتم تطبیق الفقرة   )أ(

یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى ى العمالء ومدینو التأجیر الت

، إذا تم )٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١٥.٥.٥" للفقرة اًالعمر وفق

   یوم؛ و٣٠تعدیلھا بینما كانت متأخرة ألكثر من 

 . على مدینو التأجیر) ب( ك٣٥ "ال تنطبق الفقرة  )ب(
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ى مستخدم" ن٣٥"إلى " و٣٥" للفقرات اًسوف تمكن اإلیضاحات عن خطر االئتمان وفق  -ب٣٥
القوائم المالیة على فھم أثر خطر االئتمان على مبلغ وتوقیت وعدم التأكد من التدفقات 

  :لتحقیق ھذا الھدف، سوف تقدم إیضاحات خطر االئتمان. النقدیة المستقبلیة
معلومات عن ممارسات المنشأة إلدارة خطر االئتمان وكیف یرتبط ذلك باالعتراف   )أ(

ذلك األسالیب والفروض والمعلومات ى وقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، بما ف
  المستخدمة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة؛ و

القوائم ى لمبالغ فالقوائم المالیة من تقییم اى معلومات كمیة ونوعیة لتمكین مستخدم  )ب(
مبلغ خسائر ى ذلك التغیرات فى المالیة الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة، بما ف

  االئتمان المتوقعة وأسباب ھذه التغییرات؛ و
ى خطر االئتمان المتأصل فى أ(معلومات عن تعرض المنشأة لخطر االئتمان   )ج(

ذلك تركزات خطر ى بما ف) األصول المالیة للمنشأة واالرتباطات لمنح االئتمان
 .االئتمان الھامة

مكان آخر، بشرط أن یتم اإلشارة ى قدمتھا فى ال یجب على المنشأة تكرار المعلومات الت  - ج٣٥
القوائم المالیة إلى البیانات األخرى، مثل تقاریر اإلدارة أو الخطر المتاحة ى ف

نفس ى وائم المالیة وفتصدر بھا القى القوائم المالیة بنفس الشروط التى لمستخدم
  .تلك المعلوماتى وال تعد القوائم المالیة كاملة إذا لم یتم اإلشارة إل. التوقیت

ى أن تأخذ ف) إال إذا تم استثناء ذلك(، یجب على المنشأة "ب٣٥"لتحقیق أھداف الفقرة   -د٣٥
المختلفة ى تضعھ على النواحى االعتبار مدى تفاصیل اإلفصاح، ومدى التركیز الذ

القوائم المالیة ى التجمیع أو التفصیل، وما إذا كان مستخدمى متطلبات اإلفصاح، ومستول
  .تم اإلفصاح عنھاى یحتاجون إلى تفسیرات إضافیة لتقییم المعلومات الكمیة الت

غیر كافیة لتحقیق " ن٣٥"إلى " و٣٥" للفقرات اًإذا كانت اإلیضاحات المقدمة وفق  -ھـ٣٥
 على المنشأة أن تفصح عن المعلومات اإلضافیة ، یجب"ب٣٥"أھداف الفقرة 

  . تحقق ھذه األھدافى الضروریة الت
  ممارسات إدارة خطر االئتمان

یجب أن توضح المنشأة ممارسات إدارة خطر االئتمان وكیفیة ارتباطھا باالعتراف   -و٣٥
ولتحقیق ھذا الھدف، یجب أن تفصح المنشأة عن . وقیاس خسائر االئتمان المتوقعة

  :القوائم المالیة من فھم وتقییمى تمكن مستخدمى معلومات التال
 منذ اًكیف تحدد المنشأة ما إذا ارتفع خطر االئتمان لألدوات المالیة جوھری  )أ(

  :ذلكى االعتراف األولي، بما ف
 للفقرة اًاعتبرت ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة وفقى األدوات المالیة الت .١

ذلك فئات األدوات ى ، بما ف)٤٧(رقم ى اسبة المصرمن معیار المح" ١٠.٥.٥"
 ینطبق علیھا ذلك؛ وى المالیة الت

ى من معیار المحاسبة المصر" ١١.٥.٥"الفقرة ى إذا تم نقض االفتراض الوارد ف .٢
عندما ى خطر االئتمان من االعتراف األولى جوھریة فى بوجود زیادة ف) ٤٧(رقم 

  . یوم٣٠متأخر ألكثر من ى یكون األصل المال
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  ذلك أسباب اختیار ھذه التعریفات؛ وى تعریفات المنشأة لإلخفاق، بما ف )ب(
  كیفیة تجمیع األدوات إذا تم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس إجمالي؛ و )ج(

  ؛ واًكیف حددت المنشأة أن أصول مالیة تعد مضمحلة ائتمانی )د(
لك المؤشرات بعدم وجود توقعات ذى سیاسة المنشأة إلعدام األصول، بما ف )ھـ(

تم ى لالسترداد والمعلومات حول سیاسة المنشأة بخصوص األصول المالیة الت

  إعدامھا والزالت تخضع ألنشطة متابعة التحصیل؛ و
) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١٢.٥.٥"كیفیة تطبیق متطلبات الفقرة   )و(

ذلك كیفیة قامت ى صول المالیة، بما فعلى تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة لأل

  :المنشأة بما یلي
قد تحسن بینما یتم قیاس خسارة ى تحدید ما إذا كان خطر االئتمان ألصل مال .١

للخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار ى االضمحالل على أساس المبلغ المساو

 المبلغ یعود بخسارة االضمحالل إلىى العمر، وكان ھذا التحسن إلى المدى الذ
  "٥.٥.٥" للفقرة اً شھر وفق١٢للخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة ى المساو

 ؛ و)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر

على خسارة االضمحالل لألصول المالیة ) ١(ى مراقبة مدى انطباق الضوابط ف .٢
للخسارة االئتمانیة المتوقعة على ى  على أساس المبلغ المساواًیتم قیاسھ الحق

  ).٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر." ٣.٥.٥" للفقرة اًدار العمر وفقم

یجب أن توضح المنشأة المدخالت والفروض وأسالیب التقدیرات المستخدمة لتطبیق   -ز٣٥
ویجب أن ). ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر) ٥.٥(القسم ى المتطلبات الواردة ف

  :فلتحقیق ھذا الھدى تفصح المنشأة عما یل

  :المدخالت والفروض وأسالیب التقدیرات المستخدمةأسس  )أ(
  شھر ولمدة العمر؛ و١٢لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  .١
  منذ االعتراف األولي؛ واًلتحدید ما إذا زاد خطر االئتمان ألصول مالیة جوھری .٢

  .اًمضمحل ائتمانیى لتحدید ما إذا أصبح األصل المال .٣
مات ذات نظرة مستقبلیة عند تحدید خسائر االئتمان المتوقعة، بما كیف تم دمج معلو  )ب(

  ذلك استخدام معلومات االقتصاد الكلي؛ وى ف

  .أسالیب التقدیر أو الفروض الھامة خالل الفترة وأسباب ھذه التغیراتى التغیر ف  )ج(
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  المعلومات الكمیة والنوعیة حول المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
خسارة االضمحالل وأسباب ھذه التغیرات، یجب على ى حتى توضح المنشأة التغیرات ف  - ح٣٥

ورصید أخر الفترة لخسارة االضمحالل على ى المنشأة تقدیم تسویة بین الرصید االفتتاح
  :جدول یوضح بشكل منفصل التغیرات التالیة خالل الفترةى مستوى فئة األداة المالیة، وذلك ف

یتم قیاسھا على أساس مبلغ الخسارة االئتمانیة المتوقعة ى محالل التخسارة االض  )أ(
   شھر؛ و١٢لمدة 

یتم قیاسھا على أساس مبلغ الخسارة االئتمانیة المتوقعة ى خسارة االضمحالل الت  )ب(
  :لمدة العمر، لكل من

 منذ االعتراف األولي، اًزاد لھا خطر االئتمان جوھریى األدوات المالیة الت .١
 ؛ واًم تصبح أصول مالیة مضمحلة ائتمانیولكنھا ل

ولكنھا لیست (تاریخ القوائم المالیة ى  فاًاألصول المالیة المضمحلة ائتمانی .٢
 ؛ و)أصول مالیة مضمحلة عند شرائھا أو إنشائھا

تم قیاس ى المدینون التجاریون وأصول العقود مع العمالء ومدینو التأجیر الت .٣
ى من معیار المحاسبة المصر" ١٥.٥.٥"ة  للفقراًخسارة االضمحالل لھا وفق

  ).٤٧(رقم 
باإلضافة إلى التسویة، یجب على . األصول المالیة المضمحلة عند شرائھا أو إنشائھا  )ج(

المبلغ غیر المخصوم للخسائر االئتمانیة المتوقعة عند ى المنشأة اإلفصاح عن إجمال
  . خالل الفترةاًولیتم العتراف بھا أى لألصول المالیة التى االعتراف األول

یتم ى خسارة االضمحالل التى القوائم المالیة من فھم التغیرات فى لتمكین مستخدم  - ط٣٥
، یجب على المنشأة توضیح كیفیة تأثر التغیرات "ح٣٥" للفقرة اًاإلفصاح عنھا وفق

ى لألدوات المالیة خالل الفترة على التغیرات فى مبلغ الرصید الدفترى إجمالى الھامة ف
ى ویجب تقدیم ھذه المعلومات بشكل منفصل لألدوات المالیة الت. سارة االضمحاللخ

وأن تتضمن )" ج(- )أ(ح٣٥"الفقرات ى تمثل خسارة االضمحالل كما ھو مبین ف
مبلغ الرصید ى إجمالى ومن أمثلة التغیرات ف. المعلومات الكمیة والنوعیة ذات العالقة

  :ى خسارة االضمحاللتؤثر على لألدوات المالیة التى الدفتر
  التغیرات الناتجة عن إنشاء أو شراء أدوات مالیة خالل الفترة؛ و  )أ(
ال ینتج عنھا االستبعاد ى التعدیالت على التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصول المالیة الت  )ب(

  ؛ و)٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًمن الدفاتر لتلك األصول المالیة وفق
تم ى ذلك تلك التى بما ف( الناتجة عن االستبعاد من الدفاتر لألدوات المالیة التغیرات  )ج(

  خالل الفترة؛ و) إعدامھا
التغیرات الناتجة عما إذا كان خسارة االضمحالل محسوبة على أساس الخسائر   )د(

  . شھر أو لمدى العمر١٢االئتمانیة المتوقعة لمدة 
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فھم طبیعة وأثر تعدیالت التدفقات النقدیة التعاقدیة القوائم المالیة من ى لتمكین مستخدم  -ي٣٥
لم ینتج عنھا االستبعاد من الدفاتر وأثر تلك التعدیالت على ى على األصول المالیة الت

  :قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یجب على المنشأة أن تفصح عن
تم ى تعدیل التالمكسب أو الخسارة من الى التكلفة المستھلكة قبل التعدیل وصاف  )أ(

تم تعدیل تدفقاتھا النقدیة التعاقدیة خالل الفترة ى االعتراف بھا لألصول المالیة الت
فیھ یتم قیاس خسارة االضمحالل بمبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة ى الوقت الذى ف

  لمدى العمر؛ و
ھا منذ تم تعدیلى نھایة الفترة التى لألصول المالیة فى الرصید الدفترى إجمال  )ب(

یتم فیھ قیاس خسارة االضمحالل بمبلغ الخسائر ى الوقت الذى فى االعتراف األول
تغیر قیاس خسارة االضمحالل لتصبح بمبلغ ى االئتمانیة المتوقعة لمدى العمر والذ

  . شھر١٢الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 
حسینات االئتمانیة األخرى القوائم المالیة من فھم أثر الضمانات والتى لتمكین مستخدم  - ك٣٥

على المبالغ الناشئة من الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یجب على المنشأة أن تفصح لكل 
  :فئة من فئات األدوات المالیة عن

نھایة الفترة دون األخذ ى یمثل الحد األقصى للتعرض لخطر االئتمان فى المبلغ الذ  )أ(
ى مثل اتفاقیات عمل المقاصة والت(یة ضمانات أو تحسینات ائتمانى االعتبار أى ف

  ).٢٥(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًشروط عمل المقاصة وفقى ال تستوف
  :ذلكى وصف ملخص للضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة األخرى، بما ف  )ب(

 وصف طبیعة وجودة الضمان المحتفظ بھ؛ و .١
تحسینات االئتمانیة كنتیجة تغیرات ھامة على جودة الضمان أو الى توضیح أ .٢

 لتلف الضمان أو لتغییر سیاسات الضمانات بالمنشأة خالل الفترة؛ و
لم تعترف المنشأة لھا بمخصص خسارة ى معلومات حول األدوات المالیة الت .٣

 .بسبب الضمان
مثل مدى (معلومات كمیة عن الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة األخرى   )ج(

لألصول المالیة ) تغطیھ الضمانات والتحسینات االئتمانیةى الذى تمانالخطر االئ
  .تاریخ القوائم المالیةى المضمحلة ائتمانیة ف

تم إعدامھا خالل ى القائم لألصول المالیة التى یجب أن تفصح المنشأة عن المبلغ التعاقد  -ل٣٥
  .الفترة والزالت تخضع إلجراءات التنفیذ علیھا
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  مانالتعرض لخطر االئت
القوائم المالیة من تقدیر تعرض المنشأة لخطر االئتمان وفھم تركزات ى لتمكین مستخدم  - م٣٥

ى خطر االئتمان الھامة، یجب على المنشأة أن تفصح لكل درجة مخاطر ائتمانیة عن إجمال
لألصول المالیة والتعرض لخطر االئتمان الناتج من ارتباطات اإلقراض ى الرصید الدفتر
  :ویجب تقدیم ھذه المعلومات مفصلة لألدوات المالیة.  انات المالیةوعقود الضم

یتم قیاس خسارة االضمحالل على أساس مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة ى الت  )أ(
   شھر؛ و١٢لمدة 

یتم قیاس خسارة االضمحالل على أساس مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة ى الت  )ب(
  :تمثلى العمر والتى لمد
ولكن لم ى  منذ االعتراف األولاًات مالیة زاد الخطر االئتمان لھا جوھریأدو .١

 ؛ واًتصبح أصول مالیة مضمحلة ائتمانی
ولكنھا لیست مشتراه (تاریخ القوائم المالیة ى  فاًأصول مالیة مضمحلة ائتمانی .٢

 ؛ و)اًأو تم إنشائھا مضمحلة ائتمانی
یتم قیاس ى و تأجیر والتمدینون تجاریون أو أصول عقود مع عمالء أو مدین .٣

ى من معیار المحاسبة المصر" ١٥.٥.٥" للفقرة اًخسارة االضمحالل لھا وفق
 ).٤٧(رقم 

  .اًتم شرائھا أو إنشائھا مضمحلة ائتمانیى الت  )ج(
یتم قیاس ى للمدینین التجاریین وأصول العقود مع العمالء ومدینو التأجیر والتبالنسبة   -ن٣٥

، )٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١٥.٥.٥" للفقرة اًقخسارة االضمحالل لھا وف
على أساس مصفوفة المخصصات " م٣٥" للفقرة اًیجوز تقدیم المعلومات المطلوبة وفق

  )).٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٣٥.٥.٥ب"راجع الفقرة (
 خطر االئتمان 

نطاق ھذا المعیار ى تقع فى تعلى المنشأة اإلفصاح لكل فئة من فئات األدوات المالیة ال - ٣٦
 ):٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًولكن ال ینطبق علیھا متطلبات االضمحالل وفق

تاریخ نھایة الفترة ى یمثل أقصى درجة تعرض لمخاطر االئتمان فى المبلغ الذ  )أ (
ضمانات محتفظ بھا أو تحسینات االئتمان ى االعتبار أى المالیة بدون األخذ ف

شروط عمل ى ال تستوفى على سبیل المثال اتفاقیات عمل المقاصة والت (األخرى
؛ وھذا اإلفصاح غیر مطلوب ))٢٥(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًالمقاصة طبق

 .أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمانى یبلغ رصیدھا الدفترى لألدوات المالیة الت
ى ان األخرى، وأثرھا المالوصف البنود المحتفظ بھا كضمان وتحسینات االئتم  )ب(

التخفیف من ى  تحدید مدى إسھام الضمان وتحسینات االئتمان األخرى فًالمث(
یعد أفضل تمثیل ألقصى تعرض لخطر ى فیما یتعلق بالمبلغ الذ) مخاطر االئتمان

ى أو كان یمثل الرصید الدفتر) أ( للفقرة اًسواء تم اإلفصاح عنھ وفق(االئتمان 
  ).لألداة المالیة

  .ملغاة  )ج(
  .ملغاة  )د(
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 انقضى استحقاقھا أو اضمحلت قیمتھا ى صول المالیة التًالا
  .ملغاة - ٣٧

 تم الحصول علیھا ى الضمانات وتحسینات االئتمان األخرى الت
عندما تحصل المنشأة على أصول مالیة أو غیر مالیة خالل فترة االستحواذ على البنود  - ٣٨

على سبیل المثال (حسینات االئتمان األخرى تحتفظ بھا كضمانات أو اللجوء إلى تى الت
المعاییر األخرى فإن على ى بشروط االعتراف فى ، وكانت ھذه األصول تف)الكفاالت

 :المنشأة اإلفصاح عما یلي
 تم االستحواذ علیھا وأرصدتھا الدفتریة؛ وى طبیعة األصول الت  )أ(
فصاح عن سیاسة المنشأة عندما ال تكون األصول قابلة للتحویل بسھولة للنقد، اإل  )ب(

  .عملیاتھاى ھذه األصول أو باستخدامھا فى الخاصة بالتصرف ف
  خطر السیولة 

 :على المنشأة اإلفصاح عما یلي - ٣٩
ذلك عقود ى بما ف(تحلیل بتواریخ استحقاق االلتزامات المالیة غیر المشتقات   )أ(

 متبقیة؛ ویبین تواریخ االستحقاق التعاقدیة ال) الضمانات المالیة المصدرة
اإلفصاح عن تحلیل بتواریخ استحقاق االلتزامات المالیة المشتقة على أن یتضمن   )ب(

تعد فیھا ھذه التواریخ ھامة لفھم ى التحلیل تواریخ االستحقاق التعاقدیة المتبقیة والت
  ").ب١١ب“راجع الفقرة (توقیت التدفقات النقدیة 

  ).د(و) أ(البند ى ة المتأصلة فوصف لكیفیة إدارة المنشآت لمخاطر السیول  )ج(
  خطر السوق

 تحلیل الحساسیة
 ":٤١"ما لم تكن تخضع للفقرة ى على المنشأة اإلفصاح عما یل - ٤٠

تتعرض لھا المنشأة خالل الفترة ى تحلیل الحساسیة لكل نوع من مخاطر السوق الت  )أ(
 المالیة وبیان كیف أن الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة كانت ستتأثر بسبب

  كانت محتملة بشكل معقولى المخاطر ذات العالقة المتغیرة التى التغیرات ف
 ذلك التاریخ؛ وى ف

  إعداد تحلیل الحساسیة؛ وى األسالیب واالفتراضات المستخدمة ف  )ب(
األسالیب واالفتراضات المستخدمة، وأسباب ھذه ى التغیرات عن الفترة السابقة ف  )ج(

  .التغیرات
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تعكس ى عداد تحلیل الحساسیة مثل القیمة المعرضة للمخاطر والتإذا قامت المنشأة بإ - ٤١
على سبیل المثال أسعار الفائدة وأسعار (االعتماد المتبادل بین متغیرات المخاطر 

واستخدامھ إلدارة المخاطر المالیة فإنھ یمكنھا استخدام تحلیل الحساسیة ھذا ) الصرف
 :ى المنشأة كذلك اإلفصاح عما یلي، وعل"٤٠"الفقرة ى  من التحلیل المحدد فًالبد
إعداد تحلیل الحساسیة ھذا وللمؤشرات الرئیسیة ى إیضاح لألسلوب المستخدم ف  )أ(

 .ترتكز علیھا البیانات المقدمةى واالفتراضات الت
ال تعكس بشكل كامل ى إیضاح لھدف األسلوب المستخدم ومحددات المعلومات الت  )ب(

  .مات ذات العالقةالقیمة العادلة لألصول وااللتزا
 إفصاحات مخاطر السوق األخرى 

" ٤١"أو الفقرة " ٤٠" للفقرة اًتم اإلفصاح عنھا طبقى عندما تكون تحلیالت الحساسیة الت - ٤٢
نھایة ى على سبیل المثال ألن التعرض ف(األداة المالیة ى ال تمثل المخاطر المتأصلة ف

اإلفصاح عن ھذه الحقیقة وسبب فإن على المنشأة ) السنة ال یعكس التعرض خالل السنة
 اعتقادھا أن تحلیالت الحساسیة ال تمثل ھذه المخاطرة 

  تحویالت األصول المالیة 
والمتعلقة بتحویالت " ج٤٢"و" ب٤٢"الفقرتین ى إن متطلبات اإلفصاح الواردة ف   -أ٤٢

وتعرض . ھذا المعیارى االصول المالیة تأتى مكملة لمتطلبات اإلفصاح األخرى ف
إیضاح واحد ضمن ى ف" ج٤٢"، "ب٤٢"تقتضیھا الفقرتین ى شأة اإلفصاحات التالمن

كما تقدم المنشأة اإلفصاحات المطلوبة لجمیع األصول المالیة المحولة . القوائم المالیة
تاریخ ى أصل محول قائم فى أى تدخل مستمر فى لم یتم استبعادھا من الدفاتر وألى الت

. حصلت فیھ معاملة التحویل ذات العالقةى وقت الذإعداد القوائم بغض النظر عن ال
تلك الفقرات، تحول المنشأة جمیع أو بعض ى وألغراض تطبیق متطلبات اإلفصاح ف

  :إذا، وفقط إذا) األصول المالیة المحولة(األصول المالیة 
 قامت بنقل الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة لذلك األصل المالي؛ أو  )أ (
حتفظت بالحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة لذلك األصل المالي، لكنھا تكبدت ا  )ب(

  .ترتیب معینى  بدفع التدفقات النقدیة لواحد أو أكثر من المستلمین فاً تعاقدیاًالتزام
  :قوائمھا المالیةى تساعد مستخدمى تفصح المنشأة عن المعلومات الت  -ب٤٢

لم یتم استبعادھا من الدفاتر بكاملھا ى المالیة المحولة التفھم العالقة بین االصول   )أ(
 .وااللتزامات ذات العالقة

تم استبعادھا من الدفاتر ى االصول المالیة التى تقییم طبیعة التدخل المستمر للمنشأة ف )ب(
  .والمخاطر المرتبطة بھذا التدخل
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، یكون للمنشأة تدخل "ح٤٢"و" ھـ٤٢"الفقرتین ى ألغراض تطبیق متطلبات اإلفصاح ف  - ج٤٢
من ى  احتفظت المنشأة بأ– كجزء من التحویل –محول إذا ى أصل مالى مستمر ف

ى المحول أو حصلت على أى األصل المالى الحقوق وااللتزامات التعاقدیة المتأصلة ف
وألغراض تطبیق . المحولى حقوق أو التزامات تعاقدیة جدیدة متعلقة باألصل المال

  :تدخل مستمرى مما یلى ، ال یشكل أ"ح٤٢"و" ھـ٤٢"الفقرتین ى ح فمتطلبات اإلفصا
ومفاھیم مدى المعقولیة ى اإلقرارات والضمانات العادیة المتعلقة بالتحویل الصور  )أ(

عملیة تحویل نتیجة إجراء ى یمكن أن تبطل أى وحسن النیة والتعامالت العادلة الت
 قانوني؛ أو

المحول ى  والعقود األخرى إلعادة شراء األصل المالالعقود المستقبلیة والخیارات  )ب(
ى ھو القیمة العادلة لألصل المال) أ وسعر الممارسة(یكون سعر عقده ى الذ

  المحول؛ أو
ترتیب معین تحتفظ المنشأة بموجبھ بالحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة   )ج(

تدفقات النقدیة لواحدة أو أكثر من  بدفع الاً تعاقدیاًلكنھا تتحمل التزامى لألصل المال
من ) " ج (–) أ (٥.٢.٣"الفقرة ى المنشآت واستیفاء الشروط المنصوص علیھا ف

  ).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  لم یتم استبعادھا من الدفاتر بكاملھا ى األصول المالیة المحولة الت

ا بعض أو جمیع األصول  یمكن أن تحول المنشأة األصول المالیة بطریقة یكون فیھ-د٤٢
الفقرة ى ومن أجل تحقیق األھداف المبینة ف. المحولة غیر مؤھلة لالستبعاد من الدفاتر

كل تاریخ قوائم مالیة عن كل صنف ى فى أن تفصح المنشأة عما یلى ، ینبغ) "أ(ب ٤٢"
  .لم یتم استبعادھا من الدفاتر بكاملھاى من األصول المالیة المحولة الت

 . المحولةألصولاطبیعة   )أ(
 .تتعرض لھا المنشأةى طبیعة مخاطر ومكافآت الملكیة الت  )ب(
ذلك ى وصف طبیعة العالقة بین األصول المحولة وااللتزامات ذات العالقة بما ف  )ج(

  .القیود الناتجة عن التحویل على استخدام األصول المحولة من قبل المنشأة
االلتزامات ذات العالقة حق ى ف) مقابلةاألطراف ال(عندما یكون للطرف المقابل   )د(

المطالبة باألصول المحولة فقط، جدول یبین القیمة العادلة لألصول المحولة ى ف
الفرق بین القیمة العادلة (ى والقیمة العادلة لاللتزامات ذات العالقة والمركز الصاف

  ).لألصول المحولة وااللتزامات ذات العالقة
االعتراف بجمیع األصول المحولة، األرصدة الدفتریة ى فعندما تستمر المنشأة   )ھـ(

  .لألصول المحولة وااللتزامات ذات العالقة
راجع (االعتراف باألصول بمقدار تدخلھا المستمر ى عندما تستمر المنشأة ف  )و(

، )٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١٦.٢.٣"و))" ٢)(ج(٦.٢.٣"الفقرتین 
  .لاللتزامات ذات العالقةى لرصید الدفترواى الرصید الدفترى إجمال
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  تم استبعادھا من الدفاتر بكاملھا ى األصول المالیة المحولة الت
، عندما تستبعد المنشأة من )"ب(ب ٤٢"الفقرة ى  من أجل تحقیق األھداف المبینة ف-ھـ٤٢

 )"١)(ج(٦.٢.٣"و)" أ(٦.٢.٣"راجع الفقرة (الدفاتر األصول المالیة المحولة بكاملھا 
أن ى لكن یبقى لھا تدخل مستمر فیھا، فینبغ)) ٢٦(رقم ى من معیار المحاسبة المصر

  :تاریخ المیزانیةى لكل نوع من التدخل المستمر فى تفصح كحد أدنى عما یل
ى قائمة المركز المالى یعترف بھا فى لألصول وااللتزامات التى الرصید الدفتر  )أ(

األصول ى دى التدخل المستمر للمنشأة فلمى یمثل المقابل المادى للمنشأة والذ
ى تم االعتراف ضمنھا بالرصید النقدى استبعدت من الدفاتر والبنود التى المالیة الت

 .لتلك األصول وااللتزامات
األصول ى تمثل التدخل المستمر للمنشأة فى القیمة العادلة لألصول وااللتزامات الت  )ب(

 .تم استبعادھا من الدفاترى المالیة الت
یمثل بأفضل شكل أقصى حد لتعرض المنشأة للخسارة من تدخلھا ى المبلغ الذ  )ج(

تم استبعادھا من الدفاتر، ومعلومات تبین كیفیة ى األصول المالیة التى المستمر ف
  .تحدید أقصى حد لتعرض المنشأة للخسارة

عادة تطلب أو یمكن أن تطلب إلى التدفقات النقدیة الخارجة غیر المخصومة الت  )د(
اتفاقیة ى مثل سعر التنفیذ ف(تم استبعادھا من الدفاتر ى شراء األصول المالیة الت

أو المبالغ األخرى واجبة الدفع إلى الجھة المحول لھا فیما یخص األصول ) خیار
أن ى ، فإن المبلغ المفصح عنھ ینبغاًالخارج متغیرى وإذا كان التدفق النقد. المحولة

  .كل تاریخ مركز ماليى مة فیستند إلى الشروط القائ
تطلب أو یمكن أن ى تحلیل االستحقاق للتدفقات النقدیة الخارجة غیر المخصومة الت  )ھـ(

تم استبعادھا من الدفاتر أو المبالغ ى  المالیة التاألصولتطلب إلعادة شراء 
 اً المحولة، مبیناألصولاألخرى واجبة الدفع إلى الجھة المحول لھا فیما یخص 

  .قاقات التعاقدیة المتبقیة للتدخل المستمر للمنشأةاالستح
  )ھـ (–) أ(ى معلومات نوعیة توضح وتدعم اإلفصاحات الكمیة المطلوبة ف  )و(

  .من ھذه الفقرة
فیما یخص أصل محدد " ھـ٤٢"تقتضیھا الفقرة ى یمكن أن تجمع المنشأة المعلومات الت  -و٤٢

ى الذى ذلك األصل المالى تدخل المستمر فإذا كان لدى المنشأة أكثر من نوع واحد من ال
  .تم استبعاده من الدفاتر وتقوم بالتقریر عنھ ضمن نوع واحد من التدخل المستمر
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بالنسبة لكل نوع من أنواع التدخل ى أن تفصح المنشأة عما یلى باإلضافة إلى ذلك، ینبغ  -ز٤٢
  :المستمر

 .األصولتاریخ تحویل ى المكاسب أو الخسارة المعترف بھا ف  )أ(
من التدخل ى الدخل والمصروفات المعترف بھا خالل الفترة وكذلك وبشكل تراكم  )ب(

مثل تغیرات (تم استبعادھا من الدفاتر ى األصول المالیة التى المستمر للمنشأة ف
 ).المشتقاتى القیمة العادلة ف

 لالستبعاد المؤھل(للمتحصالت من نشاط التحویل ى إذا لم یتم توزیع المبلغ اإلجمال  )ج(
 إذا حصلت نسبة كبیرة ًالمث(طوال الفترة ى خالل الفترة بشكل متساو) من الدفاتر
  ):آخر أیام الفترةى نشاط التحویل فى من إجمال

 آخر خمس أیام قبل نھایة ًالمث(عندما یحدث نشاط التحویل األكبر خالل الفترة  .١
 ؛ و)الفترة المالیة

ى المعترف بھ من نشاط التحویل ف) القةالمكاسب أو الخسائر ذات الع(المبلغ  .٢
 ؛ وذلك الجزء من الفترة

 ذلك الجزء من الفترة،ى للمتحصالت من نشاط التحویل فى المبلغ اإلجمال .٣
  .أن تقدم المنشأة ھذه المعلومات لكل فترة یعرض لھا قائمة الدخل الشاملى وینبغ
  معلومات إضافیة 

 إضافیة تراھا ضروریة لتحقیق اھداف معلوماتى أن تفصح المنشأة عن أى ینبغ  - ح٤٢
  ".ب٤٢"الفقرة ى اإلفصاح المنصوص علیھا ف

لكل فئة من فئات األصول المالیة وااللتزامات المالیة ى یجب على المنشأة أن تفصح عما یل  - ط٤٢
  :ألول مرة) ٤٧(رقم ى یتم تطبیق فیھا معیار المحاسبة المصرى بدایة الفترة التى ف
   لمعیار المحاسبة المصرياًوفقى األصلیة والرصید الدفترمجموعة القیاس   )أ(

 ؛ و)٢٦(رقم 
   لمعیار المحاسبة المصرياًوفقى مجموعة القیاس الجدیدة والرصید الدفتر  )ب(

  ؛ و)٤٧(رقم 
كان قد تم ى قائمة المركز المالى أصول مالیة أو التزامات مالیة فى مبلغ أ  )ج(

دلة من خالل األرباح أو الخسائر، ولم تعد  للقیاس بالقیمة العااًتخصیصھا سابق
رقم ى یتطلب معیار المحاسبة المصرى مخصصة كذلك، مع التفرقة بین تلك الت

تاریخ ى  إعادة تبویبھا فاًقررت المنشأة اختیاریى إعادة تبویبھا وتلك الت) ٤٧(
  .التطبیق األولي
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یتم فیھا ى الفترة التى  فیجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات النوعیة التالیة  -ي٤٢
القوائم ى ألول مرة، بحیث تمكن مستخدم) ٤٧(رقم ى تطبیق معیار المحاسبة المصر

  :المالیة من فھم
) ٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًكیف طبقت المنشأة متطلبات التبویب وفق  )أ(

ى لمصرتغیر تبویبھا نتیجة لتطبیق لمعیار المحاسبة اى على األصول المالیة الت
 ؛ و)٤٧(رقم 

تخصیص أو إلغاء تخصیص أصول مالیة أو التزامات مالیة للقیاس ى أسباب أ  )ب(
  .تاریخ التطبیق األوليى بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ف

إلى " ل٤٢" للفقرات اًیجب على المنشأة أن تفصح عن اإلیضاحات المطلوبة وفق  - ك٤٢
من معیار المحاسبة " ١٥.٢.٧" للفقرة اًھو مطلوب وفقمن ھذا المعیار كما " س٤٢"

رقم ى فیھا تطبیق معیار المحاسبة المصریتم ى الفترة التى ، وذلك ف)٤٧(رقم ى المصر
  .ألول مرة) ٤٧(

تبویب األصول المالیة وااللتزامات ى یجب على المنشأة أن تفصح عن التغیرات ف  -ل٤٢
، وعلى أن "ك٤٢" للفقرة اً وفقاًا یكون مطلوبتاریخ التطبیق األولي، عندمى المالیة ف

  :تعرض بشكل منفصل
 لمعیار اًاألرصدة الدفتریة على أساس مجموعات القیاس وفقى التغیرات ف  )أ(

لم تنتج من تغییر صفة القیاس ى التغیرات التى أ) (٢٦(رقم ى المحاسبة المصر
 ؛ و))٤٧(رقم ى عند االنتقال إلى معیار المحاسبة المصر

نتجت من تغییر صفة القیاس عند االنتقال إلى ى األرصدة الدفتریة التى التغیرات ف  )ب(
  ).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر

تطبق ى تقدیم ھذا اإلفصاح بعد الفترة المالیة السنویة التى  فاالستمرارال یجب 
اسبة معیار المحى  متطلبات التبویب والقیاس لألصول المالیة فاًفیھا المنشأة أولی

  ).٤٧(رقم ى المصر
ى بالنسبة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة التى یجب على المنشأة أن تفصح عما یل  -م٤٢

تم إعادة ى تم إعادة تبویبھا بحیث یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة، ولألصول المالیة الت
م قیاسھا بالقیمة تبویبھا خارج فئة القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بحیث یت

ى العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كنتیجة لالنتقال إلى معیار المحاسبة المصر
  ":ك٤٢" للفقرة اً وفقاً، عندما یكون ذلك مطلوب)٤٧(رقم 

 نھایة الفترة؛ وى القیمة العادلة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة ف )أ(
  األرباحى كان سیتم االعتراف بھا فى تمكسب أو خسارة القیمة العادلة ال  )ب(

أو الخسائر أو الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة لو لم یتم إعادة تبویب األصول 
  .المالیة وااللتزامات المالیة

تطبق فیھا المنشأة ى تقدیم ھذا اإلفصاح بعد الفترة المالیة السنویة التى  فاالستمرارال یجب   
  ).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى اس لألصول المالیة ف متطلبات التبویب والقیاًأولی
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ى بالنسبة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة التى یجب على المنشأة أن تفصح عما یل  -ن٤٢
تم إعادة تبویبھا خارج فئة القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كنتیجة لالنتقال 

  ":ك٤٢" للفقرة اً وفقاً، عندما یكون ذلك مطلوب)٤٧(رقم ى إلى معیار المحاسبة المصر
 تاریخ التطبیق األولي؛ وى تم تحدیده فى الذى معدل الفائدة الفعل  )أ(
  .تم االعتراف بھى إیراد أو مصروف الفائدة الذ  )ب(

ى على أنھا إجمالى أو التزام مالى إذا قامت المنشأة بمعالجة القیمة العادلة لألصل مال  
من " ١١.٢.٧"راجع الفقرة (ى تاریخ التطبیق األولى الجدید ف ىالرصید الدفتر

كل فترة ى ، یجب أن یتم تقدیم ھذا اإلفصاح ف))٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
تقدیم ھذا ى بخالف ذلك، ال یجب االستمرار ف. إلى أن یتم االستبعاد من الدفاتر

 متطلبات التبویب اًمنشأة أولیتطبق فیھا الى اإلفصاح بعد الفترة المالیة السنویة الت
  ).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى والقیاس لألصول المالیة ف

، یجب أن تسمح "ن٤٢"إلى " ك٤٢"الفقرات ى عندما تقدم المنشأة اإلفصاحات المبینة ف  - س٤٢
  :من ھذا المعیار بتسویة" ٢٥"الفقرة ى ھذه اإلفصاحات واإلفصاحات ف

ومعیار ) ٢٦(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًوضة وفقمجموعات القیاس المعر  )أ(
 ؛ و)٤٧(رقم ى المحاسب المصر

  .تاریخ التطبیق األوليى فئة األداة المالیة ف  )ب(
رقم ى  من معیار المحاسبة المصر٥.٥للقسم ى تاریخ التطبیق األولى یجب على المنشأة ف  - ع٤٢

 لمعیار المحاسبة ًاضمحالل وفقأن تقوم بتقدیم إفصاح یسمح بتسویة مخصصات اال) ٤٧(
مع الرصید ) ٢٨(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًوالمخصصات وفق) ٢٦(رقم ى المصر
رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًیتم تحدیدھا وفقى لخسارة االضمحالل التى االفتتاح

بالنسبة لألصول المالیة، ویجب أن یقدم ھذا اإلفصاح على مستوى مجموعات ). ٤٧(
 لمعیار المحاسبة ًاووفق) ٢٦(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصرًایاس لألصول المالیة وفقالق

مجموعات القیاس على ى ، وأن یبین بشكل منفصل أثر التغیرات ف)٤٧(رقم ى المصر
  .ھذا التاریخى خسارة االضمحالل ف

) ٤٧(رقم ى ة المصرلمعیار المحاسبى یتم التطبیق األولى الفترة التى ال یجب على المنشأة ف  - ف٤٢
 لمتطلبات التبویب والقیاس ًاكان سیتم عرضھا وفقى أن تقوم باإلفصاح عن مبالغ البنود الت

  ذلك المتطلبات المتعلقة بالقیاس بالتكلفة المستھلكة لألصول المالیة واالضمحاللى بما ف(
  :في)) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٥.٥"والقسم " ٥.٤"القسم ى ف
 للفترات السابقة؛ و) ٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر  )أ( 
  .للفترة الحالیة) ٢٦(رقم ى معیار المحاسبة المصر  )ب(



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٥١

ى ، إذا كان من غیر العمل)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٤.٢.٧" للفقرة اًوفق-ص٤٢
أن ى ولتاریخ التطبیق األى للمنشأة ف) ٥ى معیار المحاسبة المصرى كما تم تعریفھ ف(

عدل للقیمة الزمنیة للنقود وفق " د٩.١.٤ب"إلى " ب٩.١.٤ب" للفقرات اًتقیم العنصر المُ
جدت ى على أساس الحقائق والظروف الت) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر ُ و

لألصل المالي، فإنھ یجب على المنشأة أن تقیم خصائص التدفق ى عند االعتراف األول
وجدت عند ى على أساس الحقائق والظروف التى صل الماللذلك األى التعاقدى النقد

الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعدیل ى دون األخذ فى لألصل المالى االعتراف األول
من " د٩.١.٤ب"إلى " ب٩.١.٤ب"الفقرات ى عنصر القیمة الزمنیة للنقود الواردة ف

ى ن الرصید الدفتریجب على المنشأة اإلفصاح ع). ٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
تم تقییم خصائص التدفقات النقدیة لھا على ى تاریخ القوائم المالیة لألصول المالیة التى ف

جدت عند االعتراف األولى أساس الحقائق والظروف الت ُ دون األخذ ى لألصل المالى و
رات الفقى الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعدیل عنصر القیمة الزمنیة للنقود الواردة فى ف
إلى أن یتم ) ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" د٩.١.٤ب"إلى " ب٩.١.٤ب"

  .االستبعاد من الدفاتر لتلك األصول المالیة
ى ، إذا كان من غیر العمل)٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٥.٢.٧" للفقرة ًاوفق  -ق٤٢

أن تقیم ى خ التطبیق األولتاریى للمنشأة ف) ٥ى معیار المحاسبة المصرى كما تم تعریفھ ف(
من )" ج(١٢.١.٤ب" للفقرة اًما إذا كانت القیمة العادلة لخاصیة السداد المعجل ضئیلة وفق

وجدت عند ى على أساس الحقائق والظروف الت) ٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
 ىلألصل المالي، فإنھ یجب على المنشأة أن تقیم خصائص التدفق النقدى االعتراف األول

تاریخ ى وجدت فى على أساس الحقائق والظروف التى لذلك األصل المالى التعاقد
الحسبان االستثناء الخاص بخاصیة السداد ى دون األخذ فى لألصل المالى االعتراف األول

یحب ). ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١٢.١.٤ب"الفقرة ى المعجل الوارد ف
تم تقییم خصائص التدفق ى لألصول المالیة التى لدفترعلى المنشأة اإلفصاح عن الرصید ا

تاریخ ى وجدت فى على أساس الحقائق والظروف التى لذلك األصل المالى التعاقدى النقد
الحسبان االستثناء الخاص بخاصیة السداد ى دون األخذ فى لألصل المالى االعتراف األول

إلى أن ) ٤٧(رقم ى بة المصرمن معیار المحاس" ١٢.١.٤ب"الفقرة ى المعجل الوارد ف
  .یتم االستبعاد من الدفاتر لتلك األصول المالیة

  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة
تطبیقھ ى  ویسر٢٠١٥) ٤٠(رقم ى یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المصر - ٤٣

، ویسمح بالتطبیق المبكر إذا ٢٠٢٠ ینایر ١أو بعد ى تبدأ فى على الفترات المالیة الت
نفس ى  ف٢٠١٩" األدوات المالیة) "٤٧(رقم ى م تطبیق معیار المحاسبة المصرت

 .إذا قامت المنشأة بالتطبیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلك. التوقیت
 من ٧ للقسم اًعند تطبیق ھذا المعیار ألول مرة، یتم تطبیق القواعد االنتقالیة وفق - ٤٤

 ).٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
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  )أ (ملحق
  فاتتعری

  . ال یتجزأ منھاًویعتبر جزء) ٤٠(رقم ى یرافق ھذا الملحق معیار المحاسبة المصر

 خطر االئتمان

)Credit risk(  
أحد أطراف أداة مالیة إلى خسارة مالیة للطرف األخر عن ى خطر أن یؤد

  .الوفاء بالتزامھى طریق اإلخفاق ف
درجات الجدارة 

 Credit(االئتمانیة 

risk rating 

grades(  

  . إلى خطر وقوع إخفاق لألداة المالیةاًمعدل خطر االئتمان استناد

خطر العملة 
)Currency risk(  

خطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب 
  .أسعار صرف العمالت األجنبیةى التغیرات ف

خطر سعر الفائدة 
)Interest rate 

risk(  

مة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب خطر تذبذب القی
  .أسعار الفائدة السوقیةى التغیرات ف

خطر السیولة 
)Liquidity risk( 

مقابلة التزاماتھا المتعلقة بالتزامات ى خطر أن تواجھ المنشأة صعوبة ف
  .آخرى یتم تسویتھا بتقدیم نقدیة أو أصل مالى مالیة الت

ئنة القروض الدا
)Loans payable(  

التزامات مالیة، بخالف الدائنون التجاریون قصیرة األجل بشروط تجاریة 
  .عادیة

خطر السوق 
)Market risk(  

خطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب 
  .أسعار السوقى التغیرات ف

خطر السعر 
)Price risk(  

 العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب خطر تذبذب القیمة
بخالف تلك المخاطر الناشئة عن خطر سعر (أسعار السوق ى التغیرات ف

، سواء كانت تلك التغیرات بسبب عوامل محددة )الفائدة أو خطر العملة
لألداة المالیة أو للمصدر، أو بسبب عوامل تؤثر على جمیع األدوات 

  .یتم المتاجرة فیھا بالسوقى شابھة التالمالیة الم
  تأخر السداد

)Past due(  
متأخر عندما یخفق الطرف المقابل ألداء السداد ى یعتبر األصل المال
  .اًعندما یستحق تعاقدی
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، )٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١١"الفقرة ى المصطلحات التالیة تم تعریفھا ف
ى لمعیار المحاسبة المصر) أ(، والملحق )٢٦(رقم ى المصرمن معیار المحاسبة " ٩"والفقرة 

ھذا المعیار ى ، ویتم استخدامھا ف)٤٥(رقم ى لمعیار المحاسبة المصر) أ(أو الملحق ) ٤٧(رقم 
  ):٤٥(و) ٤٧(و) ٢٦(و) ٢٥(معاییر المحاسبة المصریة أرقام ى وردت فى التى بالمعان

 أو التزام ماليى التكلفة المستھلكة ألصل مال 
 أصل عقد مع عمیل 
 اًمضمحل ائتمانیى أصل مال 
 االستبعاد من الدفاتر 
 المشتقة 
 التوزیعات 
 طریقة الفائدة الفعلیة 
 أداة حقوق الملكیة 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 القیمة العادلة 
 األصل المالي 
 عقد الضمان المالي 
 األداة المالیة 
 االلتزام المالي 
 ة من خالل األرباح أو الخسائربالقیمة العادلى االلتزام المال 
 معاملة متوقعة 
 الرصید الدفتريى إجمال 
 أداة التغطیة 
 مكاسب أو خسائر االضمحالل 
 خسارة االضمحالل 
 اًتم شرائھا أو إنشائھا مضمحلة ائتمانیى األصول المالیة الت 
 تاریخ إعادة التبویب 
  الشراء أو البیع بالطریقة المعتادة  
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  )ب(ملحق 
  قإرشادات التطبی

  . ال یتجزأ منھاًویعتبر جزء) ٤٠(رقم ى یرافق ھذا الملحق معیار المحاسبة المصر

  )٦الفقرة (فئات األدوات المالیة ومستوى اإلفصاح 
فئات تناسب طبیعة ى أن تقوم المنشأة بتبویب األدوات المالیة ف " ٦" تتطلب الفقرة   ١ب 

بار خصائص ھذه األدوات االعتى تأخذ فى تم اإلفصاح عنھا والتى المعلومات الت

تختلف عن فئات ى ، ولذلك فھ "٦" الفقرة ى المالیة، وتحدد المنشأة الفئات المبینة ف

یحدد كیفیة قیاس ى الذ) (٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصرى األدوات المالیة المحددة ف

  ).قیمتھا العادلةى األدوات المالیة وأین یتم االعتراف بالتغیرات ف

  :كحد أدنىى ید فئات األدوات المالیة، على المنشأة إجراء ما یلعند تحد  ٢ب 

یتم قیاسھا بالقیمة ى تم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة عن األدوات التى أن تمیز األدوات الت  ) أ(

  .العادلة

 .أن تعامل ھذه األدوات المالیة كفئة أو فئات منفصلة خارج نطاق ھذا المعیار  ) ب(

توفرھا لتلبیة متطلبات ھذا ى ظروفھا مقدار التفاصیل التظل ى على المنشأة أن تقرر ف  ٣ب 

المتطلبات وكیف تبوب ى تضعھ على مختلف نواحى المعیار ومقدار التأكد الذ

المعلومات لعرض الصورة الكلیة بدون دمج المعلومات مختلفة الخصائص، ومن 

ساعد إجراء توازن بین تحمیل القوائم المالیة بتفاصیل مفرطة قد ال تى الضرور

القوائم المالیة وبین اغفال معلومات ھامة كنتیجة لضمھا مع بعضھا أكثر مما ى مستخدم

یجب، فعلى سبیل المثال على المنشأة عدم جعل المعلومات الھامة غامضة بإدخالھا 

وبالمثل على المنشأة عدم ضم المعلومات . ضمن مقدار كبیر من التفاصیل غیر الھامة

ا یجب بحیث تجعل الفروق الھامة بین المعامالت الفردیة أو تفصح عنھا أكثر ممى الت

  .المخاطر المرتبطة بھا غامضة

  واألداء الماليى أھمیة األدوات المالیة للمركز المال

   ")١١" و " ١٠"الفقرتین (االلتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  .ملغاة  ٤ب 
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  ) ٢١الفقرة (سات المحاسبیة  السیا–اإلفصاحات األخرى 
إعداد ى القیاس المستخدمة ف) أو أسس(اإلفصاح عن أساس  " ٢١" تتطلب الفقرة   ٥ب 

القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة األخرى المستخدمة الالزمة لفھم ھذه القوائم، 
  :وبالنسبة لألدوات المالیة من الممكن أن یشمل ھذا اإلفصاح ما یلي

  :لاللتزامات المالیة المخصصة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالنسبة   )أ(
خصصتھا المنشأة بالقیمة العادلة من خالل ى طبیعة االلتزامات المالیة الت  )١ (

  .األرباح أو الخسائر
  .معاییر ھذا التبویب لاللتزامات المالیة عند االعتراف األولى   )٢(و 
من معیار المحاسبة " ٢.٢.٤"الفقرات ى ة الشروط فكیفیة تحقیق المنشأ   )٣(و 

  .لمثل ھذا التبویب) ٤٧(رقم ى المصر
  :بالنسبة لألصول المالیة المخصصة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )أأ(
  خصصتھا المنشأة بالقیمة العادلة من خالل األرباحى طبیعة األصول المالیة الت  )١(

  .أو الخسائر
رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٥.١.٤"الفقرات ى یفیة تحقیق المنشأة الشروط فك  )٢(و 

  .لمثل ھذا التبویب) ٤٧(
  .ملغاة  )ب (
تاریخ المعاملة ى ما إذا تم حساب معامالت شراء وبیع األصول المالیة بالطرق المعتادة ف  )ج(

  )).٢٦(رقم ى رمن معیار المحاسبة المص" ٣٨" راجع الفقرة (تاریخ التسویة ى أو ف
ى عندما یتم استخدام حساب مخصص لتخفیض القیمة الدفتریة لألصول المالیة الت  )د(

  :اضمحلت قیمتھا بمقدار خسائر االئتمان
ى المقاییس المستخدمة لتحدید متى تم بشكل مباشر تخفیض الرصید الدفتر  )١(  

زیادة المبلغ حالة عكس االضمحالل ى أو ف(اضمحلت قیمتھا ى لألصول المالیة الت
  .ومن ثم استخدام حساب المخصص) بشكل مباشر

ى تم تحمیلھا على حساب المخصص مقابل الرصید الدفترى مقاییس إعدام المبالغ الت  )٢(و
   ")١٦" راجع الفقرة (اضمحلت قیمتھ ى الذى لألصل المال

") أ ٢٠ " راجع الفقرة(خسائر كل فئة أداة مالیة ى مكاسب أو صافى كیفیة تحدید صاف )ھـ(
البنود بالقیمة العادلة ى الخسائر فى المكاسب أو صافى على سبیل المثال ما إذا كان صاف

  . من خالل األرباح أو الخسائر یشمل دخل من العوائد أو أرباح األسھم
  .ملغاة  )و(
  .ملغاة  )ز(
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   ")٤٢" إلى  " ٣١" الفقرات من (طبیعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالیة 
القوائم ى إما ف ") ٤٢" إلى  " ٣١" الفقرات من (تتطلبھا ى یتم عمل اإلفصاحات الت  ٦ب 

المالیة أو إدخالھا من خالل اإلشارة إلیھا من القوائم المالیة إلى بیان آخر مثل تعلیق 
القوائم المالیة بنفس ضوابط اإلفصاح ى اإلدارة أو تقریر مخاطر یتم توفیره لمستخدم

نفس التوقیت، وعلیھ فبدون المعلومات المدخلة من خالل اإلشارة ى یة وفبالقوائم المال
  .إلیھا تكون القوائم المالیة غیر مكتملة

   ")٣٤" الفقرة (اإلفصاحات الكمیة 
اإلفصاح عن البیانات الكمیة الملخصة حول تعرض المنشأة  ") ٣٤" الفقرة (تتطلب   ٧ب 

المنشأة، وعندما تستخدم ى  لكبار موظفاًلیًللمخاطر بناء على المعلومات المتوفرة داخ
المنشأة عدة أسالیب إلدارة التعرض للمخاطر فإن على المنشأة اإلفصاح عن ھذه 

توفر أكثر المعلومات موثوقیة ومالئمة، ى المعلومات باستخدام األسلوب أو األسالیب الت
  . المالءمة والموثوقیة) ٥(رقم ى ویناقش معیار المحاسبة المصر

اإلفصاح عن تركیزات المخاطر، وتنجم تركیزات المخاطر )" ج (٣٤" تتطلب الفقرة   ٨ب 
ى لھا خصائص متشابھة وتتأثر بشكل مماثل بالتغیرات فى من األدوات المالیة الت

الظروف االقتصادیة والظروف األخرى، ویتطلب تحدید تركیزات المخاطر الحكم 
 ویشمل اإلفصاح عن حاالت تركیز االعتبار ظروف المنشأة،ى مع األخذ فى الشخص

  -:المخاطر ما یلي
  .وصف لكیفیة تحدید اإلدارة لحاالت تركیز المخاطر )أ(
على سبیل المثال الجھة المقابلة (تحدد كل تركیز ى وصف للخاصیة المشتركة الت )ب(

  ).أو المنطقة الجغرافیة أو العملة أو السوق
تلك ى تتشارك فى األدوات المالیة التمقدار التعرض للمخاطر المرتبطة بكافة  )ج(

  .الخاصیة
اإلفصاح عن معلومات حول كیف تعرف المنشأة اإلخفاق )" ب(و٣٥"تتطلب الفقرة   أ٨ب 

من " ٩.٥.٥" للفقرة اًوفق. لألدوات المالیة المختلفة واألسباب الختیار ھذه التعریفات
 االعتراف بالخسائر ، فإن تحدید ما إذا كان یجب)٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر

خطر اإلخفاق منذ االعتراف ى االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر یعتمد على الزیادة ف
ى تساعد مستخدمى قد تتضمن المعلومات حول تعریفات المنشأة لإلخفاق الت. األولي

ى القوائم المالیة على فھم كیف تطبق المنشأة متطلبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة ف
  ):٤٧(رقم ى ار المحاسبة المصرمعی

  االعتبار لتعریف اإلخفاق؛ وى یتم أخذھا فى العوامل الكمیة والنوعیة الت )أ(
  ما إذا كان یتم تطبیق تعریفات مختلفة على األنواع المختلفة لألدوات المالیة؛ و )ب(
تعود إلى حالة ى عدد األصول المالیة التى أ(الفروض الخاصة بمعدل التحسن  )ج(

  .األصل الماليى بعد حدوث إخفاق ف) لدیون الجیدةا
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القوائم المالیة من تقییم سیاسات المنشأة إلعادة الھیكلة والتعدیالت، ى لتمكین مستخدم  ب٨ب 
اإلفصاح عن المعلومات عن كیفیة مراقبة المنشأة المدى ) ١)(و(و٣٥"تتطلب الفقرة 

تم اإلفصاح عنھا ى لمالیة التیتم فیھ الحقا قیاس خسارة االضمحالل لألصول اى الذ
على أساس مبلغ الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدى )" ٢)(و(و٣٥" للفقرة اً وفقاًسابق

قد تتضمن ). ٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٣.٥.٥" للفقرة اًالعمر وفق
طر خى القوائم المالیة من فھم الزیادة الالحقة فى تمكن مستخدمى المعلومات الكمیة الت

ینطبق علیھا ى االئتمان لألصول المالیة المعدلة المعلومات حول األصول المالیة الت
عاد قیاس خسارة االضمحالل لھا ى والت) ١)(و(و٣٥"الفقرة ى الضوابط الواردة ف

  ).معدل التراجعى أ(لیكون باستخدام مبلغ الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدى العمر 
اإلفصاح عن المعلومات حول أساس المدخالت والفروض " )أ(ز٣٥"تتطلب الفقرة  ج٨ب 

ى معیار المحاسبة المصرى وأسالیب التقدیر المستخدمة لتطبیق متطلبات االضمحالل ف
قد تتضمن فروض المنشأة والمدخالت المستخدمة لقیاس الخسائر االئتمانیة ). ٤٧(رقم 

ى تراف األولي، المعلومات التخطر االئتمان منذ االعى المتوقعة أو تحدید مدى الزیادة ف
یتم الحصول علیھا من المعلومات الداخلیة التاریخیة أو تقاریر الجدارة االئتمانیة 

  .والفروض حول العمر المتوقع لألدوات المالیة وتوقیت بیع الضمانات
  ")ح٣٥"فقرة (خسارة االضمحالل ى التغیرات ف

خسارة ى ح أسباب التغیرات فأن توض" ح٣٥" للفقرة اًیجب على المنشأة وفق  د٨ب 
 باإلضافة إلى تسویة خسارة االضمحالل اًقد یكون ضروری. االضمحالل خالل الفترة

وقد یتضمن . للتغیراتى من رصید أول المدة إلى رصید آخر المدة، تقدیم توضیح كتاب
خسارة االضمحالل خالل الفترة، بما ى تحلیل أسباب التغیرات فى ھذا التوضیح الكتاب

  :ذلكى ف
  مكونات المحفظة؛ و )أ(
  تم إنشائھا؛ وى حجم األدوات المالیة المشتراة أو الت )ب(
  .حدة الخسائر االئتمانیة المتوقعة )ج(

یتم االعتراف بخسارة االضمحالل  كمخصص بالنسبة الرتباطات القروض وعقود   ھـ٨ب 
خسارة ى یرات فیجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات حول التغ. الضمانات المالیة

االضمحالل لألصول المالیة بشكل منفصل عن تلك المتعلقة بارتباطات القروض وعقود 
) أصل ماليى أ(ومع ذلك، إذا كانت األداة المالیة تتضمن كال من قرض . الضمانات المالیة

، وال تتمكن المنشأة من خسائر االئتمان المتوقعة )ارتباط قرضى أ(وارتباط غیر مستخدم 
ن ارتباط القرض بشكل منفصل عن تلك الخاصة بمكون األصل المالي، عندھا یجب لمكو

االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمكون ارتباط القرض مع خسارة االضمحالل لألصل 
تزید فیھ ى ویتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة كمخصص إلى المدى الذ. المالي

  .لألصل الماليى الرصید الدفترى ن عن إجمالخسائر االئتمان المتوقعة للمكونی
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  ")ك٣٥"الفقرة (الضمانات 
القوائم المالیة من ى تمكن مستخدمى اإلفصاح عن المعلومات الت" ك٣٥"تتطلب الفقرة   و٨ب 

. فھم أثر الضمانات والتحسینات االئتمانیة األخرى على مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة
ن المعلومات عن القیمة العادلة للضمانات وال یجب على المنشأة اإلفصاح ع

للمبلغ الدقیق للضمانات ى والتحسینات االئتمانیة األخرى كما ال یجب علیھا التحدید الكم
  ).الخسارة عند اإلخفاقى أ(تم استخدامھ عند حساب خسائر االئتمان المتوقعة ى الذ

الئتمان المتوقعة للضمانات وأثرھا على مبالغ خسائر اى یتضمن الوصف الكتاب  ز٨ب 
  :معلومات عن

من أمثلة (األنواع الرئیسیة للضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة األخرى   )أ(
ى ال تستوفى خطابات الضمان والمشتقات االئتمانیة وترتیبات المقاصة والت: األخیرة

  ؛ و))٢٥(رقم ى  لمعیار المحسبة المصراًشروط عمل المقاصة وفق
األخرى وأھمیتھا من ناحیة ى مانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانحجم الض) ب(

  خسارة االضمحالل؛ و
  السیاسات واإلجراءات لتقییم وإدارة الضمانات والتحسینات االئتمانیة األخرى؛  ) ج(
  األنواع الرئیسیة لألطراف المقابلة للضمانات والتحسینات االئتمانیة األخرى؛  ) د(
  .الضمانات والتحسینات االئتمانیة األخرىى ل التركزات االئتمانیة فالمعلومات حو  ) ھ(

  ")ن٣٥"إلى " م٣٥"الفقرات (التعرض لخطر االئتمان 
الفصاح عن المعلومات حول خطر تعرض المنشأة لخطر االئتمان " م٣٥"تتطلب الفقرة   ح٨ب 

خطر االئتمان ى  فویوجد التركز. تاریخ القوائم المالیةى وتركزات خطر االئتمان الھامة ف
أنشطة ى أو یكونون مشتركون فى نطاق جغرافى عندما یتواجد عدد من األطراف المقابلة ف

التأثیر على قدرتھم على الوفاء ى قد تتسبب فى مشابھة ولھم خصائص اقتصادیة مشابھة الت
یجب . بالتزاماتھم التعاقدیة بشكل مشابھ بتغیر الظروف االقتصادیة أو الظروف األخرى

القوائم المالیة من فھم ما إذا كان ھناك ى تمكن مستخدمى على المنشأة أن تقدم المعلومات الت
مجموعات أو محافظ من األدوات المالیة لھا خصائص معینة قد تؤثر على جزء كبیر من 

وقد یتضمن ذلك على سبیل . تلك المجموعة من األدوات المالیة مثل تركز مخاطر معینة
، )loan-to-value groupings(قیمتھا ى ن القروض نسبة إلى إجمالالمثال مجموعات م

  .والتركزات الجغرافیة أو لقطاع الصناعة أو نوع المقترض
 للفقرة اًیجب أن تتفق عدد درجات الجدارة االئتمانیة المستخدمة لإلفصاح عن المعلومات وفق  ط٨ب 

دارة العلیا ألغراض إدارة خطر تعد عنھ المنشأة تقریرھا ألفراد اإلى مع العدد الذ" م٣٥"
ویجب على المنشأة تقدیم تحلیل بموقف متأخرات السداد لألصول المالیة إذا كانت . االئتمان

المعلومات الوحیدة المتوفرة فیما یخص مقترض بذاتھ وكانت ى معلومات تأخر السداد ھ
زاد منذ االعتراف المنشأة تستخدم معلومات تأخر السداد لتقییم ما إذا كان خطر االئتمان 

  ).٤٧(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١١.٥.٥" للفقرة اًوفقى األول
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عندما تقوم المنشأة بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مجموعة، قد ال تتمكن   ي٨ب 
لكل أصل من األصول المالیة أو خطر ى الرصید الدفترى المنشأة من توزیع إجمال
 من ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالیة على درجات التعرض لخطر االئتمان

. تم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر لھاى الجدارة االئتمانیة الت
على ھذه األدوات " م٣٥"ھذه الحالة، یجب على المنشأة تطبیق متطلبات الفقرة ى ف

جدارة االئتمانیة وأن تفصح بشكل یمكن توزیعھا مباشرة على درجات الى المالیة الت
تم قیاس الخسائر االئتمانیة ى لألدوات المالیة التى الرصید الدفترى منفصل عن إجمال

  .المتوقعة على مدى العمر لھا على أساس المجموعة
  ))أ " (٣٦" الفقرة (الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

یمثل بأفضل شكل ى إلفصاح عن المبلغ الذا) " أ(٣٦" والفقرة )" أ(ك٣٥"تتطلب الفقرة   ٩ب 
فإنھ یكون عادة ى الحد األقصى لتعرض المنشاة لمخاطر االئتمان وبالنسبة لألصل المال

  -: منھ ما یلياًالقیمة الدفتریة مطروحى إجمال
  ).٢٥(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراًأیة مبالغ تم عمل مقاصة بھا طبق )أ(
  ).٤٧(رقم ى رف بھا حسب معیار المحاسبة المصرأیة خسارة اضمحالل معت) ب(و

نشأة مخاطر ائتمان وما یرتبط بذلك من الحد األقصى ى تتسبب فى تشمل األنشطة الت  ١٠ب 
  -:للتعرض لمخاطر االئتمان ما یلي، دون أن تكون مقتصرة على

ھذه الحاالت یكون الحد ى منح قروض للعمالء وعمل ایداعات لدى منشآت أخرى، وف )أ(
  .لألصول المالیة ذات العالقةى ألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ھو الرصید الدفترا

عقود مشتقات، على سبیل المثال عقود صرف أجنبیة ومقایضات أسعار ى الدخول ف )ب(
فائدة ومشتقات ائتمان، وعندما یتم قیاس األصل الناجم بالقیمة العادلة فإن الحد األقصى 

  . نھایة الفترة المالیة سیساوى الرصید الدفتريى للتعرض لمخاطر االئتمان ف
ھذه الحالة یكون الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ى منح كفاالت مالیة، فف )ج(

قد ى یمكن للمنشأة أن تدفعھ إذا طلب دفع الكفالة والذى ھو الحد األقصى للمبلغ الذ
  .یكون أكبر بكثیر من المبلغ المعترف بھ كالتزام

ارتباط بقرض غیر قابل للنقض على مدى عمر التسھیل أو قابل للنقض ى ول فالدخ )د(
جوھري، وإذا لم تستطع الجھة المصدرة تسویة التزام ى فقط استجابة لتغیر عكس

 أو بأداة أخرى فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ھو مبلغ اًالقرض نقد
جزء غیر ى  إذا كان مبلغ أااللتزام بكاملھ، ویعود ذلك ألنھ من غیر المؤكد

المستقبل، وقد یكون ھذا المبلغ غیر المسحوب إلى ى مسحوب یمكن السحب منھ ف
  .حد كبیر أكبر من المبلغ المعترف بھ كالتزام
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  )")ب(٣٩"و )"أ(٣٩"و)" أ(٣٤"الفقرات (إفصاحات مخاطر السیولة الكمیة 
بیانات الكمیة المختصرة الخاصة ، على المنشأة اإلفصاح عن ال)"أ(٣٤" للفقرة اًوفق  أ١٠ب 

اإلدارة ى  لموظفاًبتعرضھا لمخاطر السیولة بناء على المعلومات المتوفرة داخلی
وإذا كانت التدفقات النقدیة . وعلى المنشأة توضیح كیفیة تحدید ھذه البیانات. الرئیسیین
  :الداخلة ضمن ھذه البیانات یمكن أن) آخرى أو أصل مال(الخارجة 

 .البیاناتى قبل الزمن المحدد لھا فى دث بشكل جوھرتح) أ   (
 لمشتقة ًالمث(البیانات ى عن تلك المحددة فى أن تكون لمبالغ مختلفة بشكل جوھر) ب(أو

یكون فیھا للطرف المقابل ى التسویة والتى البیانات على أساس صافى مشمولة ف
  ).خیار طلب التسویة اإلجمالیة

ى حقیقة وتوفیر معلومات كمیة تمكن مستخدمفعلى المنشأة االقرار بتلك ال
قوائمھا المالیة من تقییم مدى المخاطرة ما لم تكن ھذه المعلومات قد تم اإلفصاح 

  )".ب(أو) أ(٣٩"الفقرة ى تحلیل االستحقاقات التعاقدیة المطلوبة فى عنھا ف
  تتطلبھى والذ للتعاقد لاللتزامات المالیة اًعند إعداد تحلیل تواریخ االستحقاق طبق ١١ب 

، على المنشأة استخدام حكمھا لتحدید عدد مناسب من الفترات ))ب(، )"أ (٣٩"الفقرة (
  :الزمنیة، فعلى سبیل المثال یمكن أن تحدد المنشأة أن الفترات الزمنیة التالیة مناسبة

  .ما ال یزید عن شھر واحد )أ(
  .أكثر من شھر واحد وما ال یزید عن ثالثة شھور )ب(و
  .كثر من ثالثة شھور وما ال یزید عن سنة واحدةأ )ج(و
  .أكثر من سنة واحدة وما ال یزید عن خمس سنوات )د(و

 اًالتزام) المجموعة(على المنشأة أال تفصل المشتقة الضمنیة عن األداة المالیة المختلطة   أ١١ب 
  )".أ(٣٩"وبالنسبة لھذه األداة، على المنشأة تطبیق الفقرة )". ب(و) أ(٣٩"بالفقرة 

من المنشأة اإلفصاح عن تحلیل تواریخ االستحقاق الكمیة )" ب(٣٩"تتطلب الفقرة   ب١١ب 
حال كانت ى یبین بقیة االستحقاقات التعاقدیة فى الخاص بااللتزامات المالیة المشتقة الذ

  ًالفقد ینطبق األمر مث. االستحقاقات التعاقدیة ضروریة لفھم توقیت التدفقات النقدیة
  :ىعلى ما یل

تغطیة التدفق ى ف) خمس سنوات(مبادلة سعر الفائدة مع فترة االستحقاق المتبقیة   ) أ(
 .ذو السعر المتغیرى لألصل أو االلتزام المالى النقد

  .جمیع تعھدات القرض  ) ب(
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من المنشأة اإلفصاح عن تحلیل تواریخ استحقاق )" ب(و) أ(٣٩"تتطلب الفقرة    ج١١ب 

قى من االستحقاقات التعاقدیة لعدد من االلتزامات تبین ما تبى االلتزامات المالیة الت

  :ویأخذ ھذا االستحقاق بعین االعتبار األمور التالیة. المالیة
أقرب فترة ى عندما یملك الطرف المقابل حق اختیار تاریخ الدفع، یبوب االلتزام ف  )أ (

یتعین  ىفعلى سبیل المثال، تبوب االلتزامات المالیة الت. تلتزم المنشأة بالدفع خاللھا

 .أقرب فترة زمنیةى ف) ودائع تحت الطلب(على المنشأة تسدیدھا عند الطلب 

أقرب فترة قد ى  عندما تتعھد المنشأة بتوفیر المبالغ على أقساط یبوب كل قسط ف  )ب (

فعلى سبیل المثال یبوب تعھد القرض غیر المستخدم . تطالب المنشأة بالدفع خاللھا

 .حبفترة زمنیة تضم أقرب تاریخ للسى ف

أقرب ى فیما یتعلق بعقود الضمان المالیة الصادرة، تبوب أعلى قیمة للضمان ف  )ج (

  .فترة یتم فیھا المطالبة بالضمان

ى تحلیل تواریخ االستحقاق كما ھو مطلوب فى تعد المبالغ التعاقدیة المفصح عنھا ف  د١١ب 

  :كتدفقات نقدیة تعاقدیة غیر مخصومة، مثل)" ب(و) أ"(٣٩الفقرة 
 ).قبل خصم التكالیف المالیة(ى لتزامات عقود اإلیجار التمویلاى إجمال  ) أ(

  .اًاالتفاقیات اآلجلة لشراء األصول المالیة نقدى األسعار المحددة ف) ب(و

ى المبالغ لمبادالت الدفع بسعر فائدة معوم والقبض بسعر فائدة ثابت والتى صاف) ج(و

  .التدفقات النقدیةى یتم فیھا تبادل صاف

ى والت) كمبادلة العملة(األداة المالیة المشتقة ى یتم مبادلتھا فى  التعاقدیة التالمبالغ) د(و

  .التدفقات النقدیةى یتم فیھا تبادل إجمال

  تعھدات القرض ى إجمال) ھـ(و

قائمة المركز ى تختلف مثل ھذه التدفقات النقدیة غیر المخصومة عن المبلغ المدرج ف

فعندما تكون . مة قائم على التدفقات النقدیة المخصومةالقائى المالي، ألن المبلغ المدرج ف

القیمة مستحقة الدفع غیر ثابتة تحدد القیمة المفصح عنھا بالرجوع إلى الظروف القائمة 

على سبیل المثال، عندما تتفاوت المبالغ مستحقة الدفع مع . نھایة الفترة المالیةى ف

ى  على مستوى المؤشر فاًح عنھ قائمالمؤشر، یمكن أن یكون المبلغ المفصى التغیرات ف

  .نھایة الفترة
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على المنشأة وصف كیفیة تعاملھا مع مخاطر السیولة )" ج(٣٩"تفرض الفقرة  ھـ١١ب 
) أ(٣٩"الفقرة ى اإلفصاحات الكمیة المطلوبة فى البنود المفصح عنھا فى االساسیة ف

تحتفظ ى  المالیة التوعلى المنشأة اإلفصاح عن تحلیل تواریخ استحقاق األصول)". ب(و
من ى كاألصول المالیة القابلة للبیع بسھولة أو الت(بھا للتعامل مع مخاطر السیولة 

) المتوقع أن تولد تدفقات نقدیة للتعامل مع التدفقات النقدیة الخاصة بااللتزامات المالیة
قوائمھا المالیة من تقییم ى حال كانت تلك المعلومات ضروریة لتمكین مستخدمى ف

  .طبیعة ومدى مخاطر السیولة
تأخذھا المنشأة بعین االعتبار عند توفیر اإلفصاح ى خرى التتتضمن العوامل األ  و١١ب 

  : على سبیل المثال ال الحصر، ما إذا كانت المنشأة)" ج(٣٩"الفقرة ى المطلوب ف
أو أنواع االئتمان ) كتسھیالت األوراق التجاریة( ارتبطت بتسھیالت ائتمانیة   ) أ(

 .ى حتى تتمكن من تلبیة احتیاجات السیولةاألخر
  .البنوك المركزیة لتلبیة احتیاجات السیولةى تحتفظ بالودائع ف) ب( أو 
  .تمتلك مصادر متنوعة للتمویل) ج( أو 
  .أصولھا أو مصادر تمویلھاى تمتلك تركیزات مخاطر سیولة جوھریة إما ف) د( أو 
ارئ من أجل التعامل مع مخاطر تمتلك عملیات رقابة داخلیة وخطط طو) ھـ( أو

  .السیولة
كما ھو الحال عند تخفیض (تتضمن شروط التسدید العاجل ى تمتلك األدوات الت) و( أو 

  ).للمنشاةى التبویب االئتمان
كطلب تغطیة (ى قد تتطلب ترحیل الضمان اإلضافى تمتلك األدوات الت) ز( أو

  ).المشتقات
  ار ما بین تسویة التزاماتھا المالیة بتسلیم النقدتمتلك أدوات تسمح لھا باالختی) ح( أو

  .تملكھاى أو تسلیم األسھم الت) آخرى أو التزام مال(
  .تمتلك أدوات خاضعة لترتیبات تصفیة الحسابات الرئیسیة) ط( أو 

  .ملغاة  ١٢ب 
  .ملغاة  ١٣ب 
  .ملغاة  ١٤ب 
  .ملغاة  ١٥ب 
  .ملغاة  ١٦ب 
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     ") ٤١"و " ٤٠ " الفقرتین( تحلیل الحساسیة –مخاطر السوق 
تتعرض لھا ى  للحساسیة لكل نوع من مخاطر السوق التًالتحلی)" أ (٤٠"تتطلب الفقرة   ١٧ب 

على المنشأة أن تقرر كیفیة تجمیع المعلومات لعرض  " ٣ب" المنشأة، وحسب الفقرة 
الصورة الكلیة بدون إدخال معلومات ذات خصائص مختلفة حول التعرض للمخاطر من 

  : تختلف إلى حد كبیر، على سبیل المثالى القتصادیة التالبیئات ا
تتداول األدوات المالیة اإلفصاح عن ھذه المعلومات بشكل ى یمكن للمنشأة الت  )أ(

لیس لھا نفس ى منفصل بالنسبة لألدوات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة وتلك الت
  .ھذا التبویب

ذات التضخم ى طر السوق من النواحال تقوم المنشأة بتجمیع طریقة عرضھا لمخا  )ب(
  .ذات التضخم المنخفضى المفرط مع تعرضھا لنفس مخاطر السوق من النواح

بیئة اقتصادیة واحدة ى إذا كانت المنشأة تتعرض فقط لنوع واحد من مخاطرة السوق ف
  .فقط فإنھا تظھر معلومات مجمعة

ر على الربح أو الخسارة وحقوق أن یظھر تحلیل الحساسیة األث)" أ (٤٠"تتطلب الفقرة   ١٨ب 
على سبیل المثال أسعار (متغیر المخاطر ذات العالقة ى الملكیة للتغیرات الممكنة ف

، )السوقى الفائدة أو أسعار العملة أو أسعار حقوق الملكیة أو أسعار السلع السائدة ف
  :ولھذا الغرض

كانت ستتحقق لو كانت  ىال یطلب من المنشـآت تحدید ما ھو الربح أو الخسارة الت )أ(
 من ذلك على المنشآت اإلفصاح عن ًالمتغیرات المخاطر ذات العالقة مختلفة، وبد

نھایة الفترة المالیة بافتراض إن ى األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة ف
نھایة الفترة ى متغیر المخاطر ذات العالقة قد حدث فى  بشكل معقول فاً ممكناًتغیر

ذلك التاریخ، فعلى سبیل ى تم تطبیقھ على التعرض للمخاطر القائمة فالمالیة و
نھایة السنة فإن على المنشأة ى المثال إذا كان على المنشأة التزام ذو سعر متغیر ف

للسنة الحالیة إذا ) مصروف الفائدةى أ(اإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة 
  .بشكل معقولاختلفت أسعار الفائدة بمقدار مبالغ ممكنة 

ال یطلب من المنشآت اإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة ) ب(
متغیر المخاطر ذات العالقة ى لكل تغیر ضمن مدى تغیرات ممكنة بشكل معقول ف

  .حدود المدى الممكن بشكل معقولى  اإلفصاح عن آثار التغیرات فاًوھنا یكون كافی
متغیر المخاطر ذات العالقة على ى غیر الممكن بشكل معقول فعند تحدید ما ھو الت  ١٩ب 

  :االعتبار ما یليى المنشأة األخذ ف
تعمل بھا، ویجب أن ال یشمل التغیر الممكن بشكل ى البیئات االقتصادیة الت )أ(

أو اختبارات " اسوأ حالة " معقول السیناریوھات بعیدة االحتمال أو سیناریوھات 
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متغیر المخاطر ى لى جانب ذلك إذا كان معدل التغیر ف إStress Testsالجھد 
ى  فأن المنشأة لیست بحاجة لتعدیل التغیر الممكن بشكل معقول الذاًالمتأصلة ثابت
 % ٥متغیر المخاطر فعلى سبیل المثال لنفترض إن أسعار الفائدة ى تم اختیاره ف

أساس ممكن بشكل  نقطة ٥٠±أسعار الفائدة بمقدار ى  فاًوتحدد المنشأة إن تذبذب
معقول، ستقوم المنشأة باإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق 

الفترة التالیة ى ، وف%٥.٥ أو ٤.٥الملكیة إذا كانت أسعار الفائدة ستتغیر إلى 
االعتقاد إن معدالت الفائدة ى ، وتستمر المنشأة ف%٥.٥زادت أسعار الفائدة إلى 
أسعار الفائدة ى أن معدل التغیر فى أ(قطة أساس  ن٥٠±یمكن أن تتذبذب بمقدار 

، ستقوم المنشاة باإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة )ثابت
، وال یطلب من المنشاة تعدیل %٦أو % ٥إذا كانت أسعار الفائدة ستتغیر إلى 

اس إال  كنقطة أس٥٠± تقییمھا بأن أسعار الفائدة قد تتذبذب بشكل معقول بمقدار 
  . بشكل كبیراًإذا كان ھناك دلیل على أن أسعار الفائدة قد أصبحت أكثر تقلب

یجرى التقییم على مداه، یجب إن یبین اختبار الحساسیة آثار ى الذى اإلطار الزمن  )ب(
تعتبر انھا ممكنة بشكل معقول على مدى الفترة حتى تقوم المنشاة ى التغیرات الت

  .عادة الفترة المالیة السنویة التالیةى ھى ت التبعد ذلك بعرض ھذه اإلفصاحا
للمنشأة استخدام تحلیل حساسیة یعكس االعتماد المتبادل بین  " ٤١" تتیح الفقرة   ٢٠ب 

متغیرات المخاطر مثل منھجیة القیمة المعرضة للمخاطر، إذا استخدمت ھذا التحلیل 
 المنھجیة تقیس فقط احتمال إلدارة تعرضھا للمخاطر المالیة، وینطبق ذلك إذا كانت ھذه

) أ (٤١" الخسارة وال تقیس احتمال المكسب، ومن الممكن أن تطبق ھذه المنشأة الفقرة 
، Value – At- Risk Modelباإلفصاح عن نوع نموذج القیمة المعرضة للمخاطر " 

 Monte(على سبیل المثال إذا كان النموذج یعتمد على محاكاة مونت كارلو (المستخدم 

_ Carlo Simulations ( وإیضاح بشأن كیفیة عمل النموذج واالفتراضات الرئیسیة
ویمكن للمنشآت كذلك اإلفصاح عن ). على سبیل المثال فترة االحتفاظ ومستوى الثقة(

 المطبقة على المالحظات ضمن Weightingsفترة المالحظة التاریخیة والترجیحات 
الحسابات وأیة تقلبات وعالقات ى یارات فتلك الفترة، وإیضاح كیفیة التعامل مع الخ

 Monte-Carlo(أو بالتناوب محاكاة توزیع احتمال مونت كارلو  (Correlationsمتبادلة 

Probability Distribution Simulation (تم استخدامھا.  
على المنشأة تقدیم تحلیالت حساسیة لكافة أنشطتھا ولكن یمكنھا تقدیم أنواع مختلفة من   ٢١ب 

  .یل الحساسیة للفئات المختلفة ألدواتھا المالیةتحل
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  مخاطر سعر الفائدة
ى تحسب علیھا الفائدة والمعترف بھا فى تنشأ مخاطر سعر الفائدة لألدوات المالیة الت  ٢٢ب 

ولبعض ) على سبیل المثال وأدوات الدین المشتراة أو المصدرة(ى قائمة المركز المال
على سبیل المثال بعض (ى قائمة المركز المالى  فاألدوات المالیة غیر المعترف بھا

      ).ارتباطات القروض
  مخاطر العمـــلة

لألدوات المالیة المقیمة بعملة أجنبیة، ) أو مخاطر الصرف األجنبي(تنشأ مخاطر العملة   ٢٣ب 
یتم قیاسھا بھا، ى  التFunctional Currencyبعملة غیر عملة التعامل للمنشأة ى أ

ى ھذا ال تنشأ مخاطر العملة من األدوات المالیة التى محاسبة المصرولغرض معیار ال
  .لیست لھا بنود ذات طبیعة نقدیة أو من األدوات المالیة المقیمة بعملة التعامل للمنشأة

  .یتم اإلفصاح عن تحلیل الحساسیة لكل عملة للمنشأة تتعرض للمخاطر  ٢٤ب 
  مخاطر األسعار األخرى

أسعار السلع أو ى ر األخرى لألدوات المالیة بسبب التغیرات فتنشأ مخاطر األسعا  ٢٥ب 
، على المنشأة اإلفصاح  "٤٠" أسعار حقوق الملكیة على سبیل المثال، ولتطبیق الفقرة 

مؤشر سوق أوراق مالیة أو سعر سلعة أو متغیر مخاطر آخر، ى عن أثر االنخفاض ف
أدوات مالیة فإن على ى بقیة ھفعلى سبیل المثال إذا أعطت المنشأة ضمانات قیمة مت

  .ینطبق علیھا الضمانى قیمة األصول التى المنشأة اإلفصاح عن الزیادة أو االنخفاض ف
  -:نشأة خطر أسعار حقوق الملكیة، وھماى تتسبب فى أمثلة عن األدوات المالیة التى فیما یل   ٢٦ب 

ى ء حفظ والذأمناى استثمار ف) ب(منشأة أخرى وى حقوق ملكیة محتفظ بھا ف  )أ(
أدوات حقوق الملكیة وتشمل األمثلة األخرى العقود ى بدوره یحتفظ باستثمارات ف

اآلجلة والخیارات لشراء أو بیع كمیات محددة من أدوات حقوق الملكیة 
والمقایضات المرتبطة بأسعار حقوق الملكیة، وتتأثر القیم العادلة لھذه األدوات 

  . دوات حقوق الملكیةسعر السوق ألى المالیة بالتغیرات ف
تنشأ على سبیل ى الت(، عن حساسیة األرباح أو الخسارة )"أ(٤٠" للفقرة ًایتم اإلفصاح وفق   ٢٧ب 

بشكل ) یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى المثال من األدوات الت
ى  االستثمارات فتنشأ على سبیل المثال منى منفصل عن حساسیة الدخل الشامل اآلخر الت

  .الدخل الشامل اآلخرى أدوات حقوق ملكیة یتم عرض تغیرات قیمتھا العادلة ف
تبوبھا المنشأة على أنھا أدوات حقوق ملكیة وال ى ال یتم إعادة قیاس األدوات المالیة الت   ٢٨ب 

  لذلك ال یطلباًیتأثر الربح أو الخسارة بمخاطر سعر حقوق الملكیة لھذه األدوات، وتبع
  .تحلیل الحساسیة
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  ")ح٤٢"إلى " ج٤٢"الفقرتین من (االستبعاد من الدفاتر 
  ")ج٤٢"الفقرة (التدخل المستمر 

المنقول ألغراض متطلبات اإلفصاح الواردة ى األصل المالى یتم تقییم التدخل المستمر ف   ٢٩ب 
 على .على مستوى المنشأة المعدة للقوائم المالیة" ح٤٢"إلى " ھـ٤٢"الفقرات من ى ف

 تحتفظ اً مالیًالعالقة أصى سبیل المثال، إذا نقلت شركة تابعة إلى طرف ثالث غیر ذ
تقییم ما ى ، ال تدمج الشركة التابعة تدخل الشركة األم فاً مستمرًالفیھ الشركة األم متدخ

األصل المنقول ضمن قوائمھا المالیة المستقلة أو ى  فاً مستمرًالإذا كان لدیھا تدخ
لكن تقوم الشركة ). المنشأة المعدة للقوائمى عندما تكون الشركة التابعة ھى أ(المنفردة 

منقول ى أصل مالى ف) المجموعةى أو تدخل عضو آخر ف(األم بدمج تدخلھا المستمر 
األصل المنقول ى تحدید ما إذا كان لدیھا تدخل مستمر فى من قبل شركتھا التابعة ف

ى دما تكون المنشأة المعدة للقوائم المالیة ھعنى أ(ضمن قوائمھا المالیة المجمعة 
  ).المجموعة

 كجزء من التحویل لم تكن –محول إذا ى أصل مالى ال یكون للمنشاة تدخل مستمر ف   ٣٠ب 
المحول أو ى األصل المالى من الحقوق أو االلتزامات التعاقدیة المتأصلة فى تحتفظ بأ

وال یكون . المحولى متعلقة باألصل المالإذا لم تمتلك حقوق أو التزامات تعاقدیة جدیدة 
ى األداء المستقبلى محول إذا لم یكن لدیھا مصلحة فى أصل مالى للمنشأة تدخل مستمر ف

ظروف لسداد الدفعات الخاصة باألصل ى  تحت أ–المحول أو مسؤولیة ى لألصل المال
التدفقات ھذا السیاق ى ف" السداد"وال یتضمن مصطلح . المستقبلى المحول فى المال

تقوم المنشأة بتحصیلھا وتكون ملزمة بتسلیمھا ى المحول الذى النقدیة لألصل المال
  .للمحول إلیھ

ى عندما تحول المنشأة أصل مالي، قد تحتفظ المنشأة بحق خدمة ھذا األصل المال  أ ٣٠ب 
یجب على المنشأة تقییم عقد الخدمة . مقابل رسوم ضمن، على سبیل المثال، عقد خدمة

لتحدید ما إذا كانت المنشأة لدیھا تدخل مستمر كنتیجة " ٣٠ب "و " ج٤٢" للفقرات اًوفق
على سبیل المثال، سیكون لمقدم الخدمة . لعقد الخدمة، وذلك بغرض متطلبات اإلفصاح

المحول ألغراض متطلبات اإلفصاح إذا اعتمدت رسوم ى األصل المالى تدخل مستمر ف
ى یتم تحصیلھا من األصل المالى قات النقدیة التالخدمة على مبلغ أو توقیت التدف

المحول ى األصل المالى وبالمثل، سیكون لمقدم الخدمة تدخل مستمر ف. المحول
ألغراض متطلبات اإلفصاح إذا لم یكن سیتم سداد رسوم ثابتة بالكامل بسبب إخفاق 

إن . ل المحولھذه األمثلة، یكون لمقدم الخدمة منفعة من أداء األصى ف.  األصل المحول
سیتم ى  عما إذا كان من المتوقع كفایة تعویض الرسوم التًالھذا التقییم یعد مستق

  .الحصول علیھا عن أداء الخدمة
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ى المحول من النصوص التعاقدیة فى األصل المالى یمكن أن ینتج التدخل المستمر ف   ٣١ب 
و طرف ثالث تم إبرامھا اتفاقیة منفصلة مع الجھة المحول لھا أى اتفاقیة التحویل أو ف
  .بخصوص التحویل

  )د٤٢الفقرة (لم یتم استبعادھا بكاملھا من الدفاتر ى األصول المالیة المحولة الت
عمل إفصاحات عندما یكون بعض أو جمیع األصول المالیة " د٤٢"الفقرة ى تقتض   ٣٢ب 

اریخ إلعداد كل تى وتطلب ھذه اإلفصاحات ف. المحولة غیر مؤھلة لالستبعاد من الدفاتر
القوائم المالیة تستمر فیھ المنشأة باالعتراف باألصول المالیة المحولة، بغض النظر عن 

  .وقت حدوث التحویل
  أنواع التدخل المستمر 

  ")ح٤٢"إلى " ھـ٤٢"الفقرات من (
إجراء إفصاحات نوعیة وكمیة لكل نوع من أنواع " ح٤٢ "–" ھـ٤٢"تتطلب الفقرات    ٣٣ب 

ویجب أن تجمع . تم استبعادھا من الدفاترى األصول المالیة التى  فالتدخل المستمر
على سبیل . انواع تمثل مدى تعرض المنشأة للمخاطرى المنشأة تدخلھا المستمر ف

مثل الضمانات (المثال، یمكن أن تجمع المنشأة تدخلھا المستمر حسب نوع األداة المالیة 
ل بیع األرصدة المدینة والتوریق مث(، أو حسب نوع التحویل )أو خیارات الشراء

  ).وإقراض األوراق المالیة
تحلیل تواریخ االستحقاق للتدفقات النقدیة الخارجة غیر المخصومة إلعادة شراء األصول 

  )")ھـ(ھـ٤٢"الفقرة(المحولة 
من المنشأة اإلفصاح عن تحلیل لتواریخ االستحقاق للتدفقات )" ھـ(ھـ٤٢"تتطلب الفقرة    ٣٤ب 

تم استبعادھا من ى الخارجة غیر المخصومة إلعادة شراء األصول المحولة التالنقدیة 
الدفاتر او المبالغ األخرى واجبة الدفع إلى الجھة المحول لھا فیما یخص األصول 

 تواریخ االستحقاق التعاقدیة المتبقیة اًتم استبعادھا من الدفاتر موضحى المحولة الت
عن ) مثل العقود اآلجلة(قات النقدیة المطلوب دفعھا ویمیز ھذا التحلیل التدف. للمنشأة

وعن التدفقات ) مثل خیارات البیع(قد یطلب من المنشأة دفعھا ى التدفقات النقدیة الت
  ).مثل خیارات الشراء المشتراة(قد تختار المنشأة دفعھا ى النقدیة الت

إعداد ى فترات الزمنیة فأن تستخدم المنشأة حكمھا لتحدید العدد المناسب من الى ینبغ   ٣٥ب 
على سبیل المثال، یمكن أن )". ھـ(ھـ٤٢"تقتضیھ الفقرة ى تحلیل تواریخ االستحقاق الذ

  :تحدد المنشاة الفترات الزمنیة التالیة لتواریخ االستحقاق
 .فترة ال تزید عن شھر واحد  ) أ(
  .فترة ال تقل عن شھر وال تزید عن ثالثة أشھر  ) ب(و
  .ثة أشھر وال تزید عن ستة أشھرفترة ال تقل عن ثال  ) ج(و
  .فترة ال تقل عن ستة أشھر وال تزید عن السنة  ) د(و
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  .فترة ال تقل عن سنة واحدة وال تزید عن ثالث سنوات  ) ھـ(و
  .فترة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزید عن خمس سنوات  ) و(و
  .فترة تتجاوز خمس سنوات  )ز(و

ستحقاق المحتملة، تدمج التدفقات النقدیة على أساس إذا كان یوجد نطاق من تواریخ اال   ٣٦ب 
  .أول تاریخ یمكن أن یطلب فیھ من المنشأة أو یسمح لھا بالدفع

  )")و(ھـ٤٢"الفقرة (المعلومات النوعیة 
تم ى  لألصول المحولة التاًوصف)" و(ھـ٤٢"تقتضیھا الفقرة ى تشمل المعلومات النوعیة الت   ٣٧ب 

یتم الحفاظ علیھ بعد تحویل تلك ى عة وغرض التدخل المستمر الذاستبعادھا من الدفاتر وطبی
  :ذلكى تتعرض لھا المنشأة، بما فى  للمخاطر التاً وصفاًتشمل أیضى وھ. األصول

ى تدخلھا المستمر فى تدیر فیھا المنشأة المخاطر المتأصلة فى  للكیفیة التاً وصف  ) أ(
 .تم استبعادھا من الدفاترى األصول المحولة الت

ذا كان یتوجب على المنشأة تحمل الخسائر تجاه أطراف أخرى، وتبویب ومبالغ ما إ  ) ب(
ى تتحملھا األطراف الذین تكون مصلحتھم أقل من مصلحة المنشأة فى الخسائر الت

 ) األصلى تدخلھا المستمر فى أ(األصل 
أو إعادة شراء األصول ى أحداث مرتبطة بالتزامات تقدیم الدعم المالى وصف أل) ج(

  .لیة المحولةالما
  )")أ(ز٤٢"الفقرة (الربح أو الخسارة من االستبعاد من الدفاتر 

من المنشأة اإلفصاح عن الربح أو الخسارة من االستبعاد من )" أ(ز٤٢"تتطلب الفقرة    ٣٨ب 
أن ى وینبغ. یكون للمنشأة فیھا تدخل مستمرى الدفاتر فیما یتعلق باألصول المالیة الت

ینشأ الربح أو الخسارة من االستبعاد من الدفاتر ألن القیمة العادلة تفصح المنشأة عما إذا 
تم استبعاده من الدفاتر ى األصل الذى الحصة فى أ (اًلمكونات األصل المعترف بھ سابق

 اًتختلف عن القیمة العادلة لألصل المعترف بھ سابق) تحتفظ بھا المنشأةى والحصة الت
 عما إذا كانت مقاییس القیمة العادلة اًح المنشأة أیضتلك الحالة، یجب أن تفصى ف. بكاملھ

لم تكن تستند إلى بیانات السوق الملحوظة، كما ھو مبین ى قد شملت المدخالت الھامة الت
  ".أ٢٨"الفقرة ى ف

  "ح٤٢"الفقرة (معلومات إضافیة 
ف كافیة لتحقیق أھدا" ز٤٢ "–" د٤٢"الفقرات ى قد ال تكون اإلفصاحات المطلوبة ف   ٣٩ب 

وإذا كان الحال كذلك، یجب أن تفصح ". ب٤٢"الفقرة ى اإلفصاح المنصوص علیھا ف
أن تقرر ى وینبغ. معلومات إضافیة تعتبر ضروریة لتحقیق أھداف اإلفصاحى المنشأة عن أ

یجب أن تقدمھا لتلبیة ى ضوء الظروف، مقدار المعلومات اإلضافیة التى المنشأة، ف
تولیھ لمختلف جوانب المعلومات ى ومات ومقدار التأكید الذاحتیاجات المستخدمین من المعل

ایجاد توازن بین تضمین البیانات المالیة تفاصیل زائدة قد ال ى ومن الضرور. اإلضافیة
  . من التجمیعاًالبیانات المالیة وحجب المعلومات نتیجة الكثیر جدى تساعد مستخدم
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  ")و١٣"إلى " أ١٣"الفقرات  (المقاصة بین األصول المالیة وااللتزامات المالیة

مطلوبة لجمیع األدوات المالیة " ھـ٣"!إلى " ب١٣"الفقرات ى اإلفصاحات الواردة ف   ٤٠ب 

رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢" للفقرة ًاتمت المقاصة بینھا وفقى المثبتة الت

ى لواردة فباإلضافة إلى ذلك، تقع األدوات المالیة ضمن نطاق متطلبات اإلفصاح ا). ٢٥(

ملزم أو اتفاقیة ى إذا اكانت تخضع لترتیب مقاصة رئیس" ھـ١٣"إلى " ب١٣"الفقرات 

مشابھة تشمل أدوات مالیة ومعامالت مشابھة، بغض النظر عما إذا كانت األدوات المالیة 

  ).٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢" للفقرة اًتتم المقاصة بینھا وفق

اتفاقیات تسویة " ٤٠ب"و" أ١٣"الفقرتین ى ت المشابھة المشار إلیھا فتشمل االتفاقیا   ٤١ب 

، واالتفاقیات الرئیسیة العالمیة إلعادة )derivative clearing agreements(المشتقات 

، واالتفاقیات الرئیسیة العالمیة )global master repurchase agreements(الشراء 

ى ، وأ)global master securities lending agreements(اإلقراض األوراق المالیة 

تشمل األدوات المالیة والمعامالت المشابھة المشار . حقوق ذات صلة بالضمان المالي

المشتقات، واتفاقیات البیع وإعادة الشراء، واتفاقیات البیع " ٤٠ب"الفقرة ى إلیھا ف

، واتفاقیات )reverse sale and repurchase agreements(وإعادة الشراء ى العكس

ال تقع ضمن نطاق ى ومن أمثلة األدوات المالیة الت. إقراض واقتراض األوراق المالیة

ى ما لم تتم المقاصة بینھا ف(نفس المؤسسة ى القروض وودائع العمالء ف" أ١٣"الفقرة 

  .تخضع فقط التفاقیة ضمانى ، واألدوات المالیة الت)قائمة المركز المالي

 الكمیة لألصول المالیة المعترف بھا وااللتزامات المالیة المعترف بھا اإلفصاح عن المعلومات

  ")ج١٣"الفقرة " (أ١٣"تقع ضمن نطاق الفقرة ى والت

لمتطلبات قیاس " ج١٣" للفقرة اًیتم اإلفصاح عنھا وفقى قد تخضع األدوات المالیة الت   ٤٢ب 

 لمبلغ واجب السداد متعلق على سبیل المثال، قد یتم القیاس بالتكلفة المستھلكة(مختلفة 

ویجب على المنشاة ). حین یتم قیاس أداة مشتقة بالقیمة العادلةى باتفاقیة إعادة شراء، ف

ى فروق قیاس ناتجة فى تم االعتراف بھا وأن تصف أى إدراج األدوات بالمبالغ الت

 . اإلفصاحات ذات الصلة
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االلتزامات المالیة المعترف بھا مبالغ األصول المالیة المعترف بھا وى اإلفصاح عن إجمال

  ))أ(ج١٣"الفقرة " (ا١٣ٔ"تقع ضمن نطاق الفقرة ى والت

ى باألدوات المالیة المعترف بھا والت)" أ(ج١٣"تتعلق المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة   ٤٣ب

وتتعلق المبالغ ). ٢٥(ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢" للفقرة اًتتم المقاصة بینھا وفق

تخضع ى  باألدوات المالیة المعترف بھا التاًأیض)" أ(ج١٣" بموجب الفقرة المطلوبة

ملزمة أو التفاقیة مشابھة بغض النظر عما إذا كانت مستوفیة ى لترتیب مقاصة رئیس

ى ال تتعلق بأ)" أ(ج١٣:ولكن اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة . لضوابط المقاصة

ضوابط المقاصة ى ال تستوفى الضمان التمبالغ تم االعتراف بھا نتیجة التفاقیات 

وبدال من ذلك، فإن ). ٢٥(ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢"الفقرة ى الواردة ًف

 ).د(ج١٣"المطلوب ھو أن یتم اإلفصاح عن مثل ھذه المبالغ وفقا للفقرة 

 من" ٤٢"الفقرة ى  للضوابط الواردة فاًتتم المقاصة بینھا وفقى اإلفصاح عن المبالغ الت

 )")ب(ج١٣"الفقرة ) (٢٥(ى معیار المحاسبة المصر

 اًتتم المقاصة بینھا وفقى من المنشآت اإلفصاح عن المبالغ الت)" ب(ج١٣"تتطلب الفقرة   ٤٤ب

المبالغ المعروضة ى عند تحدید صاف) ٢٥(ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢"للفقرة 

ألصول المالیة المعترف بھا ویتم اإلفصاح عن مبالغ كال ا. قائمة المركز الماليى ف

ى تخضع للمقاصة بموجب الترتیب نفسھ فى وااللتزامات المالیة المعترف بھا الت

یتم اإلفصاح عنھا ى ولكن المبالغ الت. إفصاحات األصول المالیة وااللتزامات المالیة

على سبیل . تخضع للمقاصةى تقتصر على المبالغ الت) جدولى على سبیل المثال ف(

 قد یكون للمنشأة أصل مشتق معترف بھ والتزام مشتق معترف بھ مستوفیان المثال،

إذا كان ). ٢٥(ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢"الفقرة ى لضوابط المقاصة الواردة ف

مبلغ االلتزام المشتق، فإن جدول اإلفصاح ى مبلغ األصل المشتق أكبر من إجمالى إجمال

ومبلغ )") أ(ج١٣" للفقرة اًوفق(لمشتق بكاملھ سیشمل مبلغ األصل اى عن األصل المال

حین یشمل جدول اإلفصاح ى ولكن ف)"). ب(ج١٣" للفقرة اًوفق(االلتزام المشتق بكاملھ 

-إال أنھ سیشمل )") أ(ج١٣" للفقرة اًوفق(بكاملھ ى مبلغ االلتزام المالى ًعن االلتزام المال

  .لمبلغ االلتزام المشتقى مساوال)") ب(ج١٣"وفقا للفقرة ( مبلغ األصل المشتق - فقط
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  )")ج(ج١٣"الفقرة (ى قائمة المركز المالى المبالغ المعروضة فى اإلفصاح عن صاف
، ")أ١٣"الفقرة ى كما ھو محدد ف(نطاق ھذه اإلفصاحات ى إذا كان للمنشأة أدوات تستوف  ٤٥ب

بة من معیار المحاس" ٤٢"الفقرة ى ضوابط المقاصة الواردة فى ولكنھا ال تستوف
ى تساو)" ج(ج١٣"، فإن المبالغ المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة )٢٥(ى المصر

 )".أ(ج١٣"المبالغ المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة 

)" ج(ج١٣"یجب إجراء مطابقة بین المبالغ المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة   ٤٦ب
على سبیل المثال، إذا . لماليقائمة المركز اى ومبالغ البنود المعروضة بشكل منفرد ف

القوائم المالیة یقدم ى كانت المنشأة تقرر أن تجمیع أو تفصیل مبالغ البنود الفردیة ف

ى معلومات أكثر مالءمة، فیجب علیھا إجراء مطابقة بین المبالغ المجمعة أو المفصلة الت
ى ة المعروضة فمع مبالغ البنود الفردی)" ج(ج١٣"الفقرة ى یتم اإلفصاح عنھا الواردة ف

 .قائمة المركز المالي

ملزم أو اتفاقیة مشابھة بخالف تلك ى تخضع لترتیب مقاصة رئیسى اإلفصاح عن المبالغ الت
  )")د(ج١٣"الفقرة )" (ب(ج١٣"تقع ضمن نطاق الفقرة ى الت
تخضع لترتیب مقاصة ى من المنشآت اإلفصاح عن المبالغ الت)" د(ج١٣"تتطلب الفقرة   ٤٧ب

)". ب(ج١٣"تقع ضمن نطاق الفقرة ى م أو اتفاقیة مشابھة بخالف تلك التملزى رئیس
ى تتعلق باألدوات المالیة المعترف بھا والتى إلى المبالغ الت)" ١)(د(ج١٣"وتشیر الفقرة 

من معیار " ٤٢"الفقرة ى بعض أو جمیع ضوابط المقاصة الواردة فى ال تستوف

ال ى المقاصة التى لحقوق الحالیة فعلى سبیل المثال، ا) (٢٥(ى المحاسبة المصر
، أو )٢٥(ى من معیار المحاسبة المصر)" ب(٤٢"الفقرة ى الضابط الوارد فى تستوف

حالة ى  ف-فقط-تكون واجبة النفاذ وقابلة للممارسة ى المقاصة التى الحقوق المشروطة ف

 ).من األطراف المقابلةى حالة عجز سیولة أو إفالس أى اإلخفاق، أو فقط ف
ذلك الضمان ى تتعلق بالضمان المالي، بما فى إلى المبالغ الت)" ٢)(د(ج١٣"تشیر الفقرة   ٤٨ب

یجب على المنشأة اإلفصاح عن القیمة العادلة لھذه . النقدي، سواء المستلم أو المرھون

أن تكون المبالغ ى وینبغ. قد تم رھنھا أو استالمھا على أنھا ضمانى األدوات المالیة الت
تم ى الذى متعلقة بالضمان الفعل)" ٢)(د(ج١٣"إلفصاح عنھا بموجب الفقرة یتم اى الت

مبالغ واجبة السداد أو مستحقة التحصیل تم االعتراف بھا ى استالمھ أو رھنھ ولیس بأ

 .لرد او استرداد مثل ذلك الضمان
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 ")د١٣"الفقرة )" (د(ج١٣"الفقرة ى یتم اإلفصاح عنھا الواردة فى القیود على المبالغ الت
االعتبار آثار ى ، یجب على المنشأة األخذ ف)"د(ج١٣" للفقرة اًعند اإلفصاح عن المبالغ وفق  ٤٩ب

تم ى  طرح المبالغ التًالوللقیام بذلك، یجب على المنشأة أو. زیادة الضمان عن األداة المالیة
فقرة  للاًتم اإلفصاح عنھ وفقى من المبلغ الت)" ١)(د(ج١٣" للفقرة اًاإلفصاح عنھا وفق

 للفقرة اًیتم اإلفصاح عنھا وفقى ومن ثم، یجب على المنشأة قصر المبالغ الت)". ج(ج١٣"

فیما یتعلق باألداة المالیة )" ج(ج١٣"الفقرة ى الوارد فى على المبلغ المتبق)" ٢)(د(ج١٣"
الضمان یمكن تنفیذھا على عدد من األدوات المالیة، ى ولكن إذا كانت الحقوق ف. ذات الصلة

  ".د١٣" للفقرة اًھ یمكن إدراج مثل تلك الحقوق ضمن اإلفصاح المقدم وفقفإن

تخضع لترتیبات مقاصة رئیسیة ملزمة واالتفاقیات المشابھة ى المقاصة التى وصف الحقوق ف
 ")ھـ١٣"الفقرة (

تم ى المقاصة واالتفاقیات المشابھة التى یجب على المنشأة وصف أنواع الحقوق ف  ٥٠ب

على سبیل . ذلك طبیعة تلك الحقوقى ، بما ف)"د(ج١٣" للفقرة اًقاإلفصاح عنھا وف
ى تخضع لحقوق فى ولألدوات الت. المثال، یجب على المنشأة وصف حقوقھا المشروطة

ى بقیة الضوابط الواردة فى ولكنھا ال تستوفى المقاصة ال تتوقف على حدث مستقبل

 المنشأة توضیح سبب ، یجب على)٢٥(ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢"الفقرة 
ى ویجب على المنشأة توضیح شروط اتفاقیة الضمان أل. عدم استیفاء الضوابط) أسباب(

  ).على سبیل المثال، عند وجود قیود على الضمان(تم استالمھ أو رھنھ ى ضمان مال

 اإلفصاح بحسب نوع األداة المالیة أو بحسب الطرف المقابل 
)" ھـ(ج١٣"إلى )" أ(ج١٣"ة المطلوبة بموجب الفقرات قد یتم تجمیع اإلفصاحات الكمی  ٥١ب

على سبیل المثال، المشتقات، واتفاقیات إعادة (بحسب نوع األداة المالیة أو المعاملة 

  ).أو اتفاقیات اقتراض أوراق مالیة وإقراض أوراق مالیةى الشراء وإعادة الشراء العكس
ت الكمیة المطلوبة بموجب الفقرات تجمیع اإلفصاحا – من ذلك ًال بد-یمكن للمنشأة   ٥٢ب

بحسب نوع األداة المالیة، واإلفصاحات الكمیة المطلوبة )" ج(ج١٣"إلى )" أ(ج١٣"

وإذا قامت المنشأة . بحسب الطرف المقابل)" ھـ(ج١٣"إلى )" د(ج١٣"بموجب الفقرات 
د بتقدیم المعلومات المطلوبة بحسب الطرف المقابل، فإن المنشأة لیست مطالبة بتحدی

الطرف المقابل (ومع ذلك، فإن تخصیص األطراف المقابلة . األطراف المقابلة بأسمائھا

ًیجب أن یبقى ثابتا من سنة ) الخ).. ج(، والطرف المقابل )ب(، والطرف المقابل )أ(
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ویجب أن تؤخذ . ألخرى على مدى السنوات المعروضة للحفاظ على القابلیة للمقارنة
بان بحیث یكون باإلمكان تقدیم المزید من المعلومات عن الحسى اإلفصاحات النوعیة ف

)" أ(ج١٣"الفقرات ى وعند تقدیم إفصاح عن المبالغ الواردة ف. أنواع األطراف المقابلة
-تكون مھمة ى بحسب الطرف المقابل، یجب اإلفصاح عن المبالغ الت)" ھـ(ج١٣"إلى 

 ویجب تجمیع -منفصلبشكل -مبالغ الطرف المقابل ى  من حیث إجمال-بشكل فردي

  .بند مستقل واحدى  ف-ى بشكل فرد–مبالغ الطرف المقابل المتبقیة غیر المھمة 
 أخرى 

الحد األدنى من ى ھ" ھـ١٣"إلى " ج١٣"اإلفصاحات المحددة المطلوبة بموجب الفقرات   ٥٣ب

ات وارد ف. المتطلب دف ال ق الھ رة ى ولتحقی ا "ب١٣"الفق شأة أن تكملھ زم المن د یل ، ق
ة(حات بإفصا ة ) نوعی سیة واجب ات المقاصة الرئی ى شروط ترتیب اد عل إضافیة، باالعتم

ا ى ذلك طبیعة الحقوق فى النفاذ واالتفاقیات ذات الصلة، بما ف ا أو أثرھ المقاصة، وأثرھ

 .للمنشأةى المحتمل على المركز المال
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  ٢٠١٩املعدل ) ٤٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 املالية امعةالقوائم 
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  المحتویات

 

 ھدف المعیار ٣-١

 تحقیق الھدف ٣-٢

 نطاق المعیار ٤

 السیطرة ١٨-٥

 السلطة ١٤- ١٠

 العوائد ١٦- ١٥

 الصلة بین السلطة والعوائد ١٨- ١٧

 المتطلبات المحاسبیة ٢٦- ١٩

الحقوق غیر المسیطرة/ حقوق األقلیة  ٢٤- ٢٢  

 فقد السیطرة ٢٦- ٢٥

 تحدید ما إذا كانت المنشأة تمثل منشأة استثماریة  ٣٠- ٢٧

لتجمیعاالستثناء من ا: المنشآت االستثماریة ٣٣- ٣١  

  تعریف المصطلحات–) أ(ملحق  

    ق إرشادات التطبی–) ب(ملحق 

  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة) ج(ملحق  
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  ٢٠١٩المعدل ) ٤٢(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  القوائم المالیة المجمعة

  ھدف المعیار

عة عندما تسیطر یھدف ھذا المعیار الى وضع مبادئ إلعداد وعرض القوائم المالیة المجم .١
  .منشأة على واحدة أو أكثر من المنشآت األخرى

  تحقیق الھدف

  :فإن ھذا المعیار" ١"الفقرة ى لتحقیق الھدف الموضح ف .٢
تسیطر على واحدة أو أكثر من المنشآت األخرى ى الت) األم(یتطلب من المنشأة   )أ (

  أن تعد قوائم مالیة مجمعة؛ و) التابعة(
  األساس للتجمیع؛ وى ن السیطرة ھیعرف مبدأ السیطرة ویعتبر أ  )ب (
یوضح كیفیة تطبیق مبدأ السیطرة لتحدید ما إذا كان المستثمر یسیطر على المنشأة   )ج (

  المستثمر فیھا ومن ثم وجب علیة تجمیع المنشأة المستثمر فیھا؛ و
 یحدد المتطلبات المحاسبیة إلعداد القوائم المالیة المجمعة؛ و  )د (
د االستثناء من تجمیع نوعیة محددة من الشركات یعرف المنشأة االستثماریة ویحد  )ه (

  .التابعة للمنشأة االستثماریة
ال یتناول ھذا المعیار المتطلبات المحاسبیة المتعلقة بتجمیع األعمال وأثارھا على التجمیع  .٣

) ٢٩(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر (األعمالذلك الشھرة الناتجة عن تجمیع ى بما ف
  ").تجمیع األعمال"

  نطاق المعیار

 -ویطبق ھذا المعیار على كل المنشآت . على كل منشأة أم أن تعد قوائم مالیة مجمعة .٤
  : باستثناء ما یلي

  حالة أذا ما توافرت الشروطى ال تحتاج المنشأة األم أن تعد قوائم مالیة مجمعة ف  ) أ(
  :التالیة مجتمعة

 لمنشأة ًا أو جزئیًاكلیحد ذاتھا شركة تابعة مملوكة ى فى إذا كانت المنشأة األم ھ )١(
عن ) بمن فیھم من لیس لھم حق التصویت(أخرى، وتم إبالغ مالكھا اآلخرین 

 عدم قیام المنشأة األم بأعداد قوائم مالیة مجمعة ولم یعترضوا على ذلك؛ و
ى إذا كانت أدوات الدین أو أدوات حقوق الملكیة للشركة األم ال یتم تداولھا ف )٢(

ذلك ى ة محلیة أو أجنبیة أو خارج المقصورة بما فبورص(بورصة أوراق مالیة 
  ؛ و)األسواق المحلیة واإلقلیمیة

 )ھ(
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إجراءات ى اتخاذ أى إذا لم تقم المنشأة األم بتقدیم قوائمھا المالیة ولم تشرع ف )٣(
جھة رقابیة أخرى بغرض إصدار ى لتقدیم تلك القوائم لھیئة الرقابة المالیة أو أل

  لیة ببورصة أوراق مالیة؛ و األدوات الماأنواعنوع من ى أ
ى  فإلیھاإذا كانت المنشأة األم النھائیة أو الوسیطة التابعة لھا المنشاة المشار  )٤(

تعد قوائم مالیة مجمعة متوافقة مع معاییر المحاسبة " ٣"إلى " ١"الفقرات من 
جمھوریة مصر العربیة، حیث یتم فیھا ى المصریة ومتاحة لالستخدام العام ف

 والخسائر األرباحت التابعة أو یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل تجمیع الشركا
  .  لھذا المعیارًاوفق

  ملغاة  ) ب (
  ملغاة  ) ج (
نظم مزایا للعاملین طویلة ى ال ینطبق ھذا المعیار على نظم مزایا نھایة الخدمة أو أ  .أ٤

  .املینمزایا الع) ٣٨(رقم ى ینطبق علیھا معیار المحاسبة المصرى األجل الت
 اًمنشأة استثماریة قوائم مالیة مجمعة إذا كانت مطالبة وفقى ال تعد المنشأة األم المتمثلة ف  .ب٤

من ھذا المعیار بقیاس جمیع شركاتھا التابعة بالقیمة العادلة من خالل " ٣١"للفقرة 
  .األرباح أو الخسائر

  السیطرة
، أن یحدد )المستثمر فیھا(شأة یجب على المستثمر، وبغض النظر عن طبیعة ارتباطھ بالمن .٥

  .ما إذا كان منشأة أم وذلك من خالل تقییم ما إذا كانت تسیطر على المنشأة المستثمر فیھا
 عوائد متغیرة من - أو یحق لھ - یسیطر المستثمر على المنشأة المستثمر فیھا عندما یتعرض  .٦

 على تلك العوائد من خالل المنشأة المستثمر فیھا ولدیھ القدرة على التأثیرى خالل تدخلھ ف
  .سلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا

فإن المستثمر یسیطر على المنشأة المستثمر فیھا عندما وفقط عندما یكون للمستثمر ى وبالتال .٧
  :جمیع ما یلي

  ").١٤"إلى " ١٠"راجع الفقرات من (السلطة على المنشأة المستثمر فیھا   )أ (
راجع (المنشأة المستثمر فیھا ى  من خالل تدخلھ فالعوائد المتغیرةى التعرض أو الحق ف  )ب (

  ").١٦"و " ١٥"الفقرتین 
ى القدرة على استخدام سلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على مبلغ العوائد الت  )ج (

  ").١٨"و " ١٧“راجع الفقرتین (یحصل علیھا منھا 
یم ما إذا كان یسیطر االعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقیى على المستثمر أن یأخذ ف .٨

 إعادة تقییم ذلك إذا أشارت الحقائق والظروف اًوعلیھ أیض. على المنشأة المستثمر فیھا أم ال
" ٧"الفقرة ى إلى وجود متغیرات لواحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورین ف

  "). ٨٥ب"إلى " ٨٠ب"راجع الفقرات من (
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 لتوجیھ األنشطة ذات العالقة اًالمستثمرین أن یعملوا مععندما یتعین على أثنین أو أكثر من  .٩
منشأة مستثمر فیھا، فھم یسیطرون بشكل مشترك على تلك المنشأة المستثمر فیھا، وفى ى ف

نھ ال یمكن لمستثمر واحد توجیھ األنشطة بدون تعاون اآلخرین ـ إمثل ھذه الحاالت ـ وحیث 
شأة المستثمر فیھا، ویقوم كل مستثمر على حده فال یمكن لمستثمر بمفرده السیطرة على المن

) ٤٣(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصرًاالمنشأة المستثمر فیھا طبقى بالمحاسبة عن حصتھ ف
شركات ى االستثمارات ف) " ١٨(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر" الترتیبات المشتركة"

  " ".لیةاألدوات الما) " ٤٧(رقم ى شقیقة أو معیار المحاسبة المصر
  السلطة

یسیطر المستثمر على المنشأة المستثمر فیھا عندما یكون للمستثمر حقوق قائمة تعطیھ  .١٠
تؤثر على عوائد المنشأة ى القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المعنیة مثل األنشطة الت

  .المستثمر فیھا
 واضحة فعلى وفى بعض األحیان تكون عملیة تقییم السلطة. تنشأ السلطة من خالل الحقوق .١١

سبیل المثال عندما یكون للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فیھا بشكل مباشر 
عن طریق حقوق التصویت الممنوحة من خالل أدوات حقوق الملكیة مثل ى وحصر

وفى حاالت أخرى . االعتبار حقوق التصویت لھذه األسھمى األسھم، ویمكن تقییمھا باألخذ ف
االعتبار أكثر من عامل واحد، على سبیل ى  وتتطلب األخذ فاًأكثر تعقیدتكون عملیة التقییم 

  .المثال عندما تكون السلطة ناتجة من واحد أو أكثر من االتفاقیات التعاقدیة
لدیھ القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ـ السلطة حتى وإن لم یمارس ى یمتلك المستثمر ـ الذ .١٢

ى لیل على أن المستثمر یقوم بتوجیھ األنشطة المعنیة فویساعد الد. التوجیھ بعدى حقوقھ ف
إال أن مثل ھذا الدلیل . تحدید ما إذا كان للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فیھا أم ال

  .تحدید سلطة المستثمر على المنشأة المستثمر فیھاى حد ذاتھ فى  فاًلیس حاسم
 أو بصورة منفردة السلطة لتوجیھ اًما معكل منھى إذا كان إلثنین أو أكثر حقوق حالیة تعط .١٣

لدیھ القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة األكثر ى األنشطة المعنیة المختلفة، فإن المستثمر الذ
لدیھ السلطة على المنشأة ى  على عوائد المنشأة المستثمر فیھا ھو المستثمر الذاًتأثیر

  .المستثمر فیھا
ستثمر فیھا حتى إذا كانت المنشآت األخرى لدیھا یكون للمستثمر السلطة على المنشأة الم .١٤

توجیھ األنشطة المعنیة، على سبیل ى حقوق قائمة تمنحھم المقدرة الحالیة على أن تشارك ف
یمتلك ى المثال عندما یكون لشركة أخرى تأثیر ھام، وعلى الرغم من ذلك فإن المستثمر الذ

" ٢٦ب"راجع الفقرات من (تثمر فیھا فقط حقوق حمایة ال یكون لھ سلطة على المنشأة المس
  .فإنھ ال یسیطر على المنشأة المستثمر فیھاى وبالتال" ٢٨ب"إلى 
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  العوائد
المنشأة المستثمر فیھا أو یكون لھ حقوق ى یتعرض المستثمر للعوائد المتغیرة نتیجة تدخلھ ف .١٥

عن تدخلھ ھذه العوائد، عندما یكون من المحتمل أن تختلف عوائد المستثمر الناجمة ى ف
  وقد تكون عوائد المستثمر إیجابیة فقط أو سلبیة فقط. نتیجة أداء المنشأة المستثمر فیھا

  .اًأو االثنان مع
على الرغم من أنھ قد یستطیع مستثمر واحد فقط السیطرة على المنشأة المستثمر فیھا، إال  .١٦

لى سبیل المثال، ع. عوائد المنشأة المستثمر فیھاى أنھ یسمح ألكثر من طرف بالمشاركة ف
أرباح أو توزیعات ى الحقوق غیر المسیطرة بالمشاركة ف/ یسمح ألصحاب حقوق األقلیة 

  .المنشأة المستثمر فیھا
  الصلة بین السلطة والعوائد 

حال امتالكھ السلطة على المنشأة ى ال یسیطر المستثمر على المنشأة المستثمر فیھا فقط ف .١٧
ھذه ى  فًامتغیرة الناتجة من تدخلھ معھا أو امتالكھ حقوقالمستثمر فیھا وتعرضھ للعوائد ال

التأثیر على ھذه العوائد من ى  على استخدام سلطتھ فاً قادراًالعوائد، بل عندما یكون أیض
  .المنشأة المستثمر فیھاى خالل تدخلھ ف

 ًالیتمتع بحقوق تمكنھ من اتخاذ القرارات أن یحدد ھل ھو أصیى على المستثمر الذى وبالتال .١٨
 ال یسیطر ًالیعد وكیى ، فالمستثمر الذ"٧٢ب"إلى " ٥٨ب" للفقرات من ًاووفق. ًالأم وكی

  .على المنشأة المستثمر فیھا عند ممارسة حقوق اتخاذ القرارات المفوضة إلیھ
  المتطلبات المحاسبیة

على الشركة األم إعداد قوائم مالیة مجمعة باستخدام سیاسات محاسبیة موحدة للمعامالت  .١٩
  .الظروف المشابھةى لمماثلة واالحداث األخرى فا

یبدأ تجمیع المنشأة المستثمر فیھا من تاریخ حصول المستثمر على السیطرة على المنشأة  .٢٠
  .المستثمر فیھا ویتوقف عندما یفقد المستثمر السیطرة على المنشأة المستثمر فیھا

  .لمالیة المجمعةإرشادات إلعداد القوائم ا" ٩٣ب"إلى " ٨٦ب"توضح الفقرات من  .٢١
  الحقوق غیر المسیطرة / حقوق األقلیة 

المجمع ى قائمة المركز المالى الحقوق غیر المسیطرة ف/ تعرض الشركة األم حقوق األقلیة  .٢٢
  .الشركة األمى  عن حقوق ملكیة مساھم-  بشكل منفصل -ضمن بند حقوق الملكیة 

ال تؤدى إلى فقدان لسیطرة ى والتالشركة التابعة ى نسب ملكیة الشركة األم فى التغیرات ف .٢٣
مثال المعامالت مع المساھمین (معامالت تتعلق بحقوق ملكیة ى األم على الشركة التابعة ھ

  ).بصفتھم ھذه
الحقوق غیر / اإلرشادات لمعالجة حقوق األقلیة " ٩٦ب"إلى " ٩٤ب"توضح الفقرات  .٢٤

  .القوائم المالیة المجمعةى المسیطرة ف
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  فقد السیطرة
  :قد الشركة األم السیطرة على الشركة التابعة فعلى الشركة األمعندما تف .٢٥

ى  من قائمة المركز المالًااستبعاد األصول وااللتزامات الخاصة بالشركة التابعة سابق  )أ (
  .المجمع

ًالشركة التابعة سابقا وتتم المحاسبة الحقى فى استثمار متبقى ثبات أإ  )ب ( مبالغ ى  عن أاِ
یعاد .  لمعاییر المحاسبة المصریة ذات الصلةًا وفقًا سابقمستحقة من أو للشركة التابعة

وتعتبر )". أ(٩٩ب"و )" ب(٩٨ب"الفقرات ى قیاس الحصة المحتفظ بھا كما ھو مبین ف
القیمة العادلة عند االعتراف األولى ى تاریخ فقدان السیطرة ھى القیمة المعاد قیاسھا ف

عتراف األولى أو التكلفة عند اال) ٤٧(رقم ى  لعیار المحاسبة المصرًاوفقى لألصل المال
  .شركة شقیقة أو مشروع مشترك إذا ما كان ذلك قابل للتطبیقى لالستثمار ف

االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بفقد السیطرة المرتبطة بحصص السیطرة السابقة   )ج (
  ".أ٩٩ب"إلى " ٩٨ب"الفقرات ى كما ھو مبین ف

إرشادات المحاسبة عن فقد السیطرة على شركة " ٩٩ب"إلى " ٩٧ب"توضح الفقرات من  .٢٦
  .تابعة

  تحدید ما إذا كانت المنشأة تمثل منشأة استثماریة
یجب على المنشأة األم أن تحدد ما إذا كانت تمثل منشأة استثماریة، والمنشأة االستثماریة  .٢٧

  :التالیة مجتمعة  تتوافر فیھا العناصر األربعةمنشأةى ھ
تثمر واحد أو أكثر من المستثمرین لغرض تقدیم خدمات تحصل على األموال من مس  )أ (

  إدارة االستثمار إلى أولئك المستثمرین؛
تلتزم تجاه المستثمر أو المستثمرین فیھا بأن یكون الغرض من أعمالھا ھو أن تستثمر   )ب (

 ألجل العوائد من المكاسب الرأسمالیة، أو من دخل االستثمار، أو من – فقط –األموال 
  كلیھما؛

 .  وتقیم أداء كل استثماراتھا تقریبا على أساس القیمة العادلةقیست  )ج (
تخضع إلشراف الھیئة العامة للرقابة المالیة لكونھا خاضعة لقانون سوق رأس المال   )د (

 . والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھما١٩٩٢ لسنة ٩٥رقم 
  . إرشادات التطبیق ذات العالقة" م٨٥ب"إلى " أ٨٥ب"وتوفر الفقرات 

، فإنھ یجب علیھا "٢٧"الفقرة ى التعریف الموضح فى ما إذا كانت المنشأة تستوفعند تقییم  .٢٨
  : أن تنظر فیما إذا كان لدیھا الخصائص القیاسیة للمنشأة االستثماریة التالیة

  ؛")ع٨٥ب"إلى " س٨٥ب"راجع الفقرتین (لدیھا أكثر من استثمار   )أ (
  ؛")ق٨٥ب"إلى " ف٨٥ب"راجع الفقرات (لدیھا أكثر من مستثمر واحد   )ب (
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" ر٨٥ب"راجع الفقرتین (عالقة بالمنشأة ى لدیھا مستثمرین ال یمثلون أطراف ذو  )ج (
  ؛")ش٨٥ب"و

راجع الفقرتین (شكل أدوات ملكیة أو حصص مشابھة ى لدیھا حصص ملكیة ف  )د (
  "). ث٨٥ب"إلى " ت٨٥ب"
ھا بالضرورة إلى عدم تأھل منشأة لیتم تصنیفى من تلك الخصائص القیاسیة ال یؤدى أن غیاب أ

لیس لدیھا جمیع ھذه ى ویجب على المنشأة االستثماریة الت. على أنھا منشأة استثماریة
من معیار " أ٩"الخصائص القیاسیة أن تعرض إفصاحا إضافیا مطلوبا بموجب الفقرة 

  ."المنشآت األخرىى اإلفصاح عن الحصص ف") ٤٤(رقم ى المحاسبة المصر
ى  التاألربعةواحد أو أكثر من العناصر ى رات فعندما تبین الحقائق والظروف أن ھناك تغی .٢٩

، أو الخصائص "٢٧"الفقرة ى موضحة فى تشكل تعریف المنشأة االستثماریة، كما ھ
، فإنھ یجب على المنشأة األم "٢٨"الفقرة ى موضحة فى القیاسیة للمنشأة استثماریة، كما ھ

  . منشأة استثماریةى أن تعید تقییم ما إذا كانت ھ
تتوقف عن كونھا منشأة استثماریة أو أنھا تصبح منشأة ى منشأة األم، التیجب على ال .٣٠

ى  من التاریخ الذ–ى  بأثر مستقبل–وضعیتھا ى استثماریة، أن تقوم بالمحاسبة عن التغییر ف
  "). ١٠١ب"إلى " ١٠٠ب"راجع الفقرتین (الوضعیة ى حدث فیھ التغییر ف
   االستثناء من التجمیع: المنشآت االستثماریة

، ال یجوز للمنشأة االستثماریة أن تقوم بتجمیع "٣٢"الفقرة ى باستثناء ما ھو موضح ف .٣١
عندما تكتسب السیطرة ) ٢٩(رقم ى منشآتھا التابعة أو أن تطبق معیار المحاسبة المصر

ى وبدال من ذلك، یجب على المنشأة االستثماریة قیاس االستثمار ف. على منشأة أخرى
ى  لمعیار المحاسبة المصرًارباح أوالخسائر وفقة العادلة من خالل األابعة بالقیمالمنشأة الت

  ).٤٧(رقم 
، عندما یكون لدى منشأة استثماریة منشأة "٣١"الفقرة ى على الرغم من المتطلب الوارد ف .٣٢

ى ھو توفیر الخدمات التى حد ذاتھا منشأة استثماریة ولكن غرضھا الرئیسى تابعة لیست ف
إلى " ج٨٥ب"راجع الفقرات (ثماریة للمنشأة االستثماریة تتعلق باألنشطة االست

" ١٩" للفقرات من ًا، فإنھ یجب علیھا أن تقوم بتجمیع تلك المنشأة التابعة وفق")ھـ٨٥ب"
على ) ٢٩(رقم ى من ھذا المعیار، وأن تطبق متطلبات معیار المحاسبة المصر" ٢٦"إلى 

  .منشأة تابعة من ھذا القبیلى االستحواذ على أ
تسیطر علیھا، ى جب على المنشأة األم لمنشأة استثماریة أن تقوم بتجمیع جمیع المنشآت التی 

ى ذلك تلك المسیطر علیھا من خالل منشأة استثماریة تابعة، ما لم تكن المنشأة األم ھى بما ف
  . ذاتھا منشأة استثماریة
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  الملحق أ
  تعریف المصطلحات

  .المعیار ال یتجزأ من ھذا اًیعد ھذا الملحق جزء
  

القوائم المالیة لمجموعة یتم فیھا عرض األصول وااللتزامات وحقوق 

الملكیة والدخل والمصروفات والتدفقات النقدیة للشركة األم وشركاتھا 

  . التابعة كأنھا منشأة اقتصادیة واحدة

القوائم المالیة المجمعة

    

تثمر، أو یسیطر المستثمرعلى المنشأة المستثمر فیھا عندما یتعرض المس

المنشأة المستثمر فیھا ى عوائد متغیرة من تدخلھ فى یكون لھ الحق ف

ویمكن لھ التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھ على المنشأة 

  .المستثمر فیھا

السیطرة على المنشأة 

  المستثمر فیھا

ً ال أو وكیًالإما أن تكون أصیى اتخاذ القرارات والتى منشأة لھا حقوق ف

  .ىأخرألطراف 

  متخذ القرار

  :منشأةى ھ

تحصل على األموال من مستثمر واحد أو أكثر لغرض تقدیم    )أ 

  أولئك المستثمرین  ىلإخدمات إدارة االستثمار 

تلتزم تجاه المستثمر أو المستثمرین فیھا بأن یكون الغرض من   )ب 

 العوائد من المكاسب - فقط - أعمالھا ھو أن تستثمر األموال ألجل 

   من دخل االستثمار أو من كلیھماالرأسمالیة أو

 على أساس القیمة - تقریبا - ُتقیس وتقیم أداء جمیع استثماراتھا    )ج 

  .العادلة

تخضع إلشراف الھیئة العامة للرقابة المالیة لكونھا خاضعة لقانون   )د 

  . والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھما١٩٩٢ لسنة ٩٥سوق رأس المال رقم 

    المنشأة االستثماریة

 -  بشكل مباشر أو غیر مباشر -منشأة تابعة ال تعود ى ملكیة فحقوق  ىھ

  .إلى المنشأة األم

  الحصة غیر المسیطرة

  المنشأة األم  .منشأة تسیطر على واحدة أو أكثر من المنشآت ىھ
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تمنح القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات ى الحقوق القائمة التى ھ
  .الصلة

  السلطة

صة طرف یحتفظ بتلك الحقوق دون إعطاء حقوق مصممھ لحمایة حى ھ
  .تتعلق بھا تلك الحقوقى ذلك الطرف سلطة على المنشأة الت

  حقوق حمایة

أنشطة ى ن األنشطة ذات الصلة ھإألغراض ھذا المعیار المحاسبي، ف
 على عوائد -ى  بشكل جوھر-تؤثر ى األعمال المستثمر فیھا الت

  .األعمال المستثمر فیھا

  لةاألنشطة ذات الص

  حقوق االنتزاع  حقوق تجرد متخذ القرار من سلطتھ التخاذ القراراتى ھ

  المنشأة التابعة  .منشأة تخضع لسیطرة منشأة أخري

" الترتیبات المشتركة) "٤٣(رقم ى المصرى المعیار المحاسبى تم تعریف المصطلحات التالیة ف
ومعیار " لمنشآت األخرىاى  عن الحصص فاإلفصاح) "٤٤(رقم ى المصرى والمعیار المحاسب
رقم ى ومعیار المحاسبة المصر" شركات شقیقةى االستثمارات ف) "١٨(رقم ى المحاسبة المصر

تلك ى المحددة فى ھذا المعیار بالمعانى ُ، وتستخدم ف"العالقةى  عن األطراف ذواإلفصاح) "١٥(
  .المعاییر المحاسبیة المصریة

  .المنشاة الشقیقة •
  .ريمنشأة أخى الحصص ف •
  .المشروع المشترك •
  .اإلدارةى كبار موظف •
  .الطرف ذو العالقة •
  .التأثیر الھام •
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  الملحق ب
  إرشادات التطبیق

" ٣٣"إلى " ١"حیث یصف تطبیق الفقرات من . یعد ھذا الملحق جزء ال یتجزأ من ھذا المعیار
  . األخرى من ھذا المعیاراألجزاءولھ الصالحیة نفسھا مثل 

ورغم أن بعض جوانب األمثلة قد . ھذا الملحق حاالت افتراضیةى لواردة فتمثل األمثلة ا .١ب
ى أنماط الواقع الفعلي، إال أنھ سیلزم تقییم جمیع حقائق وظروف النمط الفعلى تكون حاضرة ف

  .بعینة، عند تطبیق ھذا المعیار

  تقییم السیطرة
 ال، فیجب علیھ تقییم ما إذا لتحدید ما إذا كان المستثمر یسیطر على المنشأة المستثمر فیھا أم .٢ب

  :كان لدیھ كل ما یلي

  السلطة على المنشأة المستثمر بھا؛ و  ) أ(
  المنشأة المستثمر فیھا؛ وى عوائد متغیرة نتیجة تدخل المستثمر فى التعرض أو الحق ف  )ب(
  .القدرة على استخدام سلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على مبلغ العوائد منھا  )ج(

  :االعتبارى إجراء ذلك التحدید أخذ العوامل التالیة فى قد یساعد ف .٣ب

  ؛ و")٨ب"إلى " ٥ب"راجع الفقرات من (غرض وتصمیم المنشأة المستثمر فیھا   ) أ(
" ١١ب"راجع الفقرات من (ماھیة األنشطة ذات الصلة وكیفیة اتخاذ القرارات بشأنھا   )ب(

  ؛ و")١٣ب"إلى 
راجع (تثمر تمنحھ القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة ما إذا كانت حقوق المس  )ج(

  ؛ و")٥٤ب"إلى " ١٤ب"الفقرات 
المنشأة ى ما إن كان المستثمر یتعرض لعوائد متغیرة أو لھ حقوق فیھا نتیجة تدخلھ ف  )د(

  ؛ و)”٥٧ب"إلى " ٥٥ب" راجع الفقرات(المستثمر فیھا 
تخدام سلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على  على اساًما إذا كان المستثمر قادر  )ھـ(

  ).”٢٧ب"إلى " ٥٨ب"راجع الفقرات من (یحصل علیھا منھا ى مبلغ العوائد الت
االعتبار ى عند تقییم السیطرة على أعمال المنشأة المستثمر فیھا یجب على المستثمر أن یأخذ ف .٤ب

  ").٧٥ب"إلى " ٧٣ب"راجع الفقرات من (طبیعة عالقتھ مع األطراف األخرى 

  الغرض من أعمال المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا
االعتبار ى عند تقییم السیطرة على أعمال المنشأة المستثمر فیھا یجب على المستثمر أن یأخذ ف .٥ب

الغرض من أعمال المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا لتحدید األنشطة ذات الصلة، وكیفیة 
شطة، ومن لدیة القدرة الحالیة على توجیھ تلك األنشطة، ومن اتخاذ القرارات بشأن تلك األن
  .یتسلم العوائد من تلك األنشطة
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االعتبار الغرض من أعمال المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا، قد یتضح أن ى عندما یؤخذ ف .٦ب
تمنح أصحابھا حقوق تصویت ى أعمالھا تخضع للسیطرة من خالل أدوات حقوق الملكیة الت

ترتیبات إضافیة تعدل عملیة صنع ى ھذه الحالة، وعند غیاب أى ف. األسھم العادیةتناسبیة مثل 
القرار، ینصب تقییم السیطرة على الطرف، إن وجد، القادر على ممارسة حقوق تصویت 

" ٣٤ب"راجع الفقرات من (كافیة لتحدید السیاسات التشغیلیة والمالیة للمنشأة المستثمر فیھا 
تمتلك أغلبیة حقوق ى لحاالت بساطة، فأن المنشأة المستثمرة التوفى أكثر ا"). ٥٠ب"إلى

  .عوامل أخري، تسیطر على أعمال المنشأة المستثمر فیھاى غیاب أى التصویت تلك، وف

حاالت أكثر ى ولتحدید ما إذا كانت المستثمر یسیطر على أعمال المنشأة المستثمر فیھا، ف .٧ب
عتبار بعض أو جمیع العوامل األخرى الواردة االى األخذ فى تعقیدا، قد یكون من الضرور

  ".٣ب“الفقرة ى ف

ى فى قد تصمم أعمال المنشأة المستثمر فیھا بحیث ال تعد حقوق التصویت العامل األساس .٨ب
حقوق ى یسیطر على أعمال المنشأة المستثمر فیھا، مثل عندما تتعلق أى تحدید من الذ

ذات الصلة فیتم توجیھھا عن طریق ترتیبات  أما األنشطة -  فقط - تصویت بالمھام اإلداریة 
مثل ھذه الحاالت، یجب على المستثمر عند أخذ أعمال المنشأة المستثمر فیھا ى ف. تعاقدیة

ُصممت أعمال المنشأة المستثمر فیھا ى ُاالعتبار أن یضمن ذلك المخاطر التى وتصمیمھا ف
مرتبطة بأعمال المنشأة ُصممت لتمررھا إلى األطراف الى للتعرّض لھا والمخاطر الت

ال یشمل أخذ . ُالمستثمر فیھا، وما إذا كان المستثمر معرض لبعض أو جمیع تلك المخاطر
  . االرتفاع المحتمل-  اً أیض-  مخاطر الھبوط ولكن -  فقط - االعتبار ى المخاطر ف

  السلطة
الحالیة على المنشأة المستثمر فیھا، تمنحھ القدرة ى یجب أن یكون للمستثمر حقوق قائمة، لد .٩ب

. توجیھ األنشطة ذات الصلة وذلك حتى یكون لھ سلطة على أعمال المنشأة المستثمر فیھا
  ى الحقوق الجوھریة والحقوق الت-  فقط - االعتبار ى ولغرض تقییم السلطة یجب أن یؤخذ ف

  ").٢٨ب"إلى " ٢٢ب"راجع الفقرات من (ال تعد حقوق حمایة 

لك السلطة ھو أمر یعتمد على األنشطة ذات الصلة وكیفیة إن تحدید ما إذا كان المستثمر یمت .١٠ب
ى یمتلكھا المستثمر واألطراف األخرى فى  والحقوق التاألنشطةاتخاذ القرارات بشأن تلك 

  .المنشأة المستثمر فیھا

  األنشطة ذات الصلة وتوجیھ األنشطة ذات الصلة 
وائد كثیر من المنشآت على عى یؤثر نطاق األنشطة التشغیلیة والتمویلیة بشكل جوھر  .١١ب

ُ للظروف، یمكن أن تعد أنشطة ذات صلة، اًومن أمثلة األنشطة التي، تبع. المستثمر فیھا
  :ولكنھا ال تقتصر علیھا
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  بیع أو شراء سلع أو خدمات؛ و )أ(
  ؛ و) عند التعثروأیضا(إدارة األصول المالیة خالل عمرھا  )ب(
  ا؛ واختیار األصول أو اقتنائھا أو استبعادھ )ج(
  البحث والتطویر لمنتجات أو عملیات جدیدة؛ و )د(
  .تحدید ھیكل تمویل أو الحصول على التمویل )ھـ(

  :ال تقتصر علیھاى من أمثلة القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة، والت .١٢ب

  اتخاذ قرارات تشغیلیة ورأسمالیة للمنشأة المستثمر فیھا ومن ضمنھا الموازنات؛ و )أ(
الخدمة ى اإلدارة بالمنشاة المستثمر فیھا أو مقدمى تحدید مكافأة كبار موظفتعیین و )ب(

  . خدماتھم أو توظیفھموإنھاء
  ُبعض الحاالت، قد تعد األنشطة، سواء قبل أو بعد نشوء مجموعة معینة من الظروفى ف .١٣ب

وعندما یكون لدى اثنین أو أكثر من المستثمرین . أو وقوع حدث معین، أنشطة ذات صلة
أوقات مختلفة، فإنھ ى رة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة، وتحدث تلك األنشطة فالقد

 –تؤثر ى یجب على المستثمرین أن یحددوا ماھیة المستثمر القادر على توجیھ األنشطة الت
 على تلك العوائد بشكل یتسق مع معالجة حقوق اتخاذ القرارات –إلى أبعد حد ى بشكل جوھر

ھذا التقییم مع ى ویجب على المستثمرین أن یعیدوا النظر ف"). ١٣"جع الفقرة را. (المتزامنة
  . مرور الوقت عندما تتغیر الحقائق أو الظروف ذات الصلة

  أمثلة على التطبیق
  ١المثال 

حیث یكون المستثمر األول . كون مستثمران منشأة مستثمر فیھا لتطویر وتسویق منتج طبي
 وتتضمن –ى ة الجھات التنظیمیة على المنتج الطبمسؤول عن الحصول على موافق

مسؤولیتھ امتالك القدرة الفردیة التخاذ جمیع القرارات المتعلقة بتطویر المنتج باإلضافة 
وما أن توافق الجھة التنظیمیة على المنتج، یقوم المستثمر . إلى الحصول على الموافقة

درة الفردیة التخاذ جمیع القرارات بتصنیعھ وتسویقھ، ویمتلك ھذا المستثمر القى الثان
والحصول على - وحیث أن جمیع ھذه األنشطة. المتعلقة بتصنیع وتسویق المشروع

نشطة ذات صلة، فیجب على كل أى  ھ–الموافقة باإلضافة إلى تصنیع وتسویق المنتج 
ة  على عوائد الجھاً على توجیھ األنشطة األكثر تأثیراًمستثمر أن یحدد ما إذا كان قادر

ونتیجة لذلك یتوجب على المستثمرین تحدید ما إذا كان التطویر . المستثمر فیھا
ى  فاًھو النشاط األكثر تأثیرى والحصول على الموافقة أو تصنیع وتسویق المنتج الطب

ومن أجل تحدید . عوائد الجھة المستثمر فیھا وما إن كانت قادرة على توجیھ ذلك النشاط
  :بالسلطة، یجب أخذ النقاط التالیة بعین االعتبارمن المستثمرین یتمتع ى أ

 .غرض وتكوین الجھة المستثمر فیھا  ) أ(
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تحدد ھامش الربح واإلیرادات وقیمة الجھة المستثمر فیھا باإلضافة إلى قیمة ى العوامل الت) ب(و
 .المنتج الطبي

نع صى األثر المترتب على عوائد الجھة المستثمر فیھا من صالحیات كل مستثمر ف) ج(و
  ).ب(ى القرارات فیما یتعلق بالعوامل المذكورة ف

  .تعرض المستثمران لمخاطر تغیر العوائد) د(و
  :بعین االعتبارى ھذا المثال بالتحدید یجب على المستثمران أخذ ما یلى ف
آخذین بعین اعتبار سجل (عدم التیقن من، والجھد المطلوب في، الحصول على الموافقة ) ھـ(

  ).طویر الناجح لمنتجات طبیة والحصول على الموافقة علیھاالتى المستثمر ف
  .مرحلة التطویر بنجاحى عندما تنتھى من المستثمران یسیطر على المنتج الطبى أ) و(و
  

  ٢المثال 
یملكھا المستثمر ى بواسطة أداة الدین الت) الجھة المستثمر فیھا(ى تم إنشاء وتمویل كیان استثمار

وتم تصمیم حصص . یملكھا مستثمرون آخرونى قوق الملكیة التوأدوات ح) مستثمر الدین(
من العوائد المتبقیة من الجھة المستثمر ى حقوق الملكیة الستیعاب الخسائر األولیة والستالم أ

. من حقوق الملكیة كمدیر لألصول% ٣٠یملك ى حقوق الملكیة والذى وعین أحد مستثمر. فیھا
یعرضھا ى ھا لشراء محفظة من األصول المالیة األمر الذوتستخدم الجھة المستثمر فیھا عوائد

والفائدة المستحقة ى لمخاطر االئتمان المرتبطة بالتعثر المحتمل عن سداد دفعات المبلغ األصل
على ھذه األصول، ویتم تسویق المعاملة لمستثمر الدین كاستثمار ذو حد أدنى من التعرض 

المحفظة وذلك بسبب طبیعة ھذه ى مل لألصول فلمخاطر االئتمان المرتبطة بالتعثر المحت
. األصول وألن حصص حقوق الملكیة مصممة الستیعاب الخسائر األولیة للجھة المستثمر فیھا

ویتم التأثیر على عوائد الجھة المستثمر بھا بشكل ملموس من قبل إدارة محفظة أصول الجھة 
تیار وامتالك والتصرف باألصول تتضمن القرارات المتخذة بشأن اخى والت. المستثمر فیھا

. من أصول المحفظةى المذكورة ضمن إرشادات المحفظة واإلدارة المتخذة عند التعثر عن أ
وتتم إدارة جمیع ھذه األنشطة من قبل مدیر األصول لحین وصول معدل التعثرات إلى نسبة 

ستھالك حصص مثال على ذلك، عندما تصل قیمة المحفظة لدرجة ا(معینة من قیمة المحفظة 
 بإدارة - طرف ثالث – من ذلك الوقت، یبدأ أمین اًوبدء). حقوق ملكیة الجھة المستثمر فیھا

وتعد إدارة محفظة أصول الجھة المستثمر .  لتعلیمات المستثمر ف أدوات الدینًا وفقاألصول
 الصلة ویمتلك مدیر األصول القدرة على توجیھ األنشطة ذات.  ذو صلة لتلك الجھةًافیھا نشاط

وكذلك یمتلك مستثمر الدین . لحین وصول قیمة األصول المتعثرة لنسبة محددة من قیمة المحفظة
القدرة على توجیھ األنشطة ذات الصلة عند تجاوز قیمة األصول المتعثرة نسبة محددة من قیمة 

یجب على مدیر األصول ومستثمر الدین تحدید ما إن كانوا قادرین على توجیھ . المحفظة
 على عوائد الجھة المستثمر فیھا باإلضافة إلى مراعاة غرض وتكوین اًألنشطة األكثر تأثیرا

  .الجھة المستثمر فیھا وتعرض كل طرف إلى مخاطر تغیر العوائد
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  حقوق تمنح المستثمر السلطة على الجھة المستثمر فیھا 

ُة المستثمر فیھا، یكون للمستثمر سلطة على أعمال المنشأى ولك. تستمد السلطة من الحقوق .١٤ب
وقد . یجب أن یكون لدیة حقوق قائمة تمنحھ القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة

  ُقد تمنح المستثمر السلطة فیما بین المنشآت المستثمر فیھا ى تختلف الحقوق الت

ى الت المستثمر السلطة، و– إما بشكل منفرد أو مجتمعة –یمكن أن تمنح ى من أمثلة الحقوق الت .١٥ب
  : ال تقتصر علیھا

ُالمنشأ ة المستثمر ى ف) أو حقوق تصویت محتملة(شكل حقوق تصویت ى حقوق ف  )أ(
  ؛ و")٥٠ب"إلى " ٣٤ب"راجع الفقرات (فیھا 

إدارة المنشأة ى حقوق تعیین، أو إعادة تعیین أو عزل أعضاء من كبار موظف )ب(
  ات الصلة؛ وُالمستثمر فیھا ممن لدیھم القدرة على توجیھ األنشطة ذ

  توجھ األنشطة ذات الصلة؛ وى حقوق تعیین أو عزل منشأة أخرى والت  )ج(
ى معامالت، أو االعتراض على أى ُحقوق توجیھ المنشأة المستثمر فیھا للدخول ف  )د(

  تغییرات علیھا، لصالح المنشأة المستثمرة؛ و
 تمنح حاملھا القدرة )عقد إدارةى مثل حقوق اتخاذ القرارات المحددة ف(حقوق أخرى   )ھـ(

  . على توجیھ األنشطة ذات الصلة
ُبشكل عام، عندما یكون لدى المنشأة المستثمر فیھا نطاق من األنشطة التشغیلیة والتمویلیة  .١٦ب

 اتخاذ – بشكل مستمر –ُ على عوائدھا، وعندما یتطلب –ى  بشكل جوھر–تؤثر ى الت
 حقوق التصویت أو الحقوق قرارات جوھریة فیما یتعلق بتلك األنشطة، فسوف تكون

 المستثمر – سواء بشكل منفرد أو مجتمعة مع ترتیبات أخرى –تمنح ى التى المشابھة لھا ھ
  . السلطة

ُعندما ال یكون لحقوق التصویت أثر ھام على عوائد المنشأة المستثمر فیھا، كما ھو الحال  .١٧ب
رتیبات التعاقدیة توجیھ  وتحدد الت– فقط –عندما تتعلق حقوق التصویت بالمھام اإلداریة 

األنشطة ذات الصلة، فإنھ یجب على المستثمر أن یقوم بتقییم تلك الترتیبات التعاقدیة من أجل 
وعند تحدید ما . ُ حقوق كافیة تمنحھ السلطة على المنشأة المستثمر فیھاھتحدید ما إذا كان لدی

االعتبار ى ة أن یأخذ فإذا كان لدى المستثمر حقوق كافیة تمنحھ السلطة، فإنھ یجب علی
والمتطلبات ") ٨ب"إلى " ٥ب"راجع الفقرات (ُالغرض من المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا 

  ". ٢٠ب"إلى " ١٨ب"مع الفقرات " ٥٤ب"إلى " ٥١ب"الفقرات ى الواردة ف
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بعض الظروف قد یكون من الصعب تحدید ما إذا كانت حقوق المستثمر كافیة لتمنحھ ى ف .١٨ب
مثل ھذه الحاالت، وحتى یمكن إجراء تقییم ى ف. مال المنشأة المستثمر فیھاالسلطة على أع

الحسبان األدلة بشأن ما إذا كان لدیھ القدرة ى للسلطة، فإنھ یجب على المستثمر أن یأخذ ف
ى وقد یوفر أخذ األمور التالیة ف.  بشكل منفرد- العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة 

، "٢٠ب"إلى " ١٩ب"الفقرتین ى ر علیھا، والمؤشرات الواردة فُالحسبان، ولكن ال یقتص
  : ُ حقوق كافیة تمنحھ السلطة على المنشأة المستثمر فیھاھأدلة على أن المستثمر لدی

للقیام بذلك، أن یعین أو یصادق ى یستطیع المستثمر دون أن یكون لدیھ حق تعاقد  )أ(
 فیھا الذین لدیھم القدرة على توجیھ ُإدارة المنشأة المستثمرى على تعیین كبار موظف

  . األنشطة ذات الصلة
للقیام بذلك، أن یوجھ المنشأة ى یستطیع المستثمر، دون أن یكون لھا حق تعاقد  )ب(

تغییرات ى معامالت مھمة، أو یستطیع االعتراض على أى ُالمستثمر فیھا للدخول ف
  . علیھا، وذلك لصالح المستثمر

یھیمن إما على عملیة الترشیح النتخاب أعضاء الھیئة االداریة یستطیع المستثمر أن   )ج(
للمنشأة المستثمر فیھا أو على الحصول على توكیالت من حاملین آخرین لحقوق 

  . تصویت
على (عالقة بالمستثمر ى ُإدارة المنشأة المستثمر فیھا ھم أطراف ذوى أن كبار موظف  )د(

للمنشأة ى ُمستثمر فیھا والرئیس التنفیذللمنشأة الى سبیل المثال، الرئیس التنفیذ
  ). المستثمرة ھما الشخص نفسھ

عالقة ى ُأن غالبیة أعضاء الھیئة االداریة للمنشأة المستثمر فیھا ھم أطراف ذو  )ھـ(
     .بالمنشأة المستثمرة

ُ سیكون ھناك مؤشرات على أن للمستثمر عالقة خاصة مع المنشأة المستثمر فیھا، ًاأحیان .١٩ب
. ُالمنشأة المستثمر فیھاى یشیر إلى أن المستثمر یمتلك أكثر من حصة غیر فاعلة فى األمر الذ

مؤشر منفرد، أو مزیج معین من المؤشرات، أنھ تم ى بالضرورة وجود أى إال أن ذلك ال یعن
وبالرغم من ذلك، قد یبین امتالك أكثر من حصة غیر . استیفاء المعیار المتعلق بتوافر السلطة

ًمنشأة المستثمر فیھا أن لدى المستثمر حقوقالى فاعلة ف  أخرى ذات صلة كافیة لتمنحھ اُ
فعلى سبیل المثال، یشیر . ُالسلطة، أو تقدم دلیال عن وجود السلطة، على المنشأة المستثمر فیھا

ُالمنشأة المستثمر فیھا، وقد ى إلى أن المستثمر یمتلك أكثر من حصة غیر فاعلة فى ما یل
  :  الحقوق األخرى، إلى السلطةتشیر، مجتمعة مع

ُإدارة المنشأة المستثمر فیھا ممن لدیھم القدرة على توجیھ األنشطة ى أن كبار موظف  )أ(
  . ذات الصلة ھم موظفون حالیون أو سابقون لدى المستثمر
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  :الحاالت التالیةى ُتعتمد عملیات المنشأة المستثمر فیھا على المستثمر، مثل ما ف )ب (
  . من عملیاتھاى تمویل جزء جوھرى ُلمنشأة المستثمر فیھا على المستثمر فتعتمد ا  )١(
  .ُ من التزامات األعمال المستثمر فیھاًایضمن المستثمر جز ًء جوھری  )٢(
الحصول على خدمات أو تكنولوجیا ى ُتعتمد المنشأة المستثمر فیھا على المستثمر ف )٣(

  . أو مھمات أو مواد خام أساسیة
ُتعد ى لمستثمر على أصول، مثل التراخیص أو العالمات التجاریة، التیسیطر ا  )٤(

  . ُأساسیة لعملیات المنشأة المستثمر فیھا
المستثمر، مثل ى االدارة لدى ُتعتمد المنشأة المستثمر فیھا على كبار موظف  )٥(

عندما یكون لدى المستثمرموظفون لدیھم معرفة متخصصة بعملیات المنشأة 
  . ُالمستثمر فیھا

  . ُجزء مھم من أنشطة المنشأة المستثمر فیھا إما یشارك فیھ المستثمر أو ینفذ لصالحھ  )ج(
ُالعوائد المتغیرة نتیجة تدخلھ بأعمال المنشأة المستثمر ى تعرض المستثمر أو حقوقھ ف  )د(

فعلى سبیل . فیھا بشكل أكبر ال یتناسب مع حقوقھ التصویتیة أو حقوقھ األخرى المشابھة
ل، قد یكون ھناك حالة یحق فیھا للمستثمر، أو یتعرض فیھا ألكثر من نصف عوائد المثا

  . ُالمنشأة المستثمر فیھا ولكنھ یحتفظ بأقل من نصف حقوق تصویت المنشأة المستثمر فیھا
ُالعوائد للتغیر كنتیجة لتدخلھ بالمنشأة المستثمر فیھا، ى كلما زاد تعرض المستثمر أو حقوقھ ف .٢٠ب ُ

ُوبناء علیھ، قد یعد . المستثمر للحصول على حقوق كافیة لتمنحھ السلطةى دافع لدكلما زاد ال
وبالرغم من ذلك، ال .  على أنھ لدى المستثمر سلطةاًالعوائد مؤشرى التعرض الكبیر للتغیر ف

 ما إذا كان لدى المستثمر سلطة على المنشأة –حد ذاتھ ى  ف–یحدد مدى تعرض المستثمر 
  . ُالمستثمر فیھا

الفقرتین ى والمؤشرات الواردة ف" ١٨ب"الفقرة ى االعتبار العوامل الواردة فى عندما تؤخذ ف .٢١ب
ُ، جنبا إلى جنب مع حقوق المستثمر، فإنھ یجب أن یعطى وزن أكبر "٢٠ب"و" ١٩ب"

  ". ١٨ب"الفقرة ى ُللدلیل على السلطة الموضح ف

  الحقوق الجوھریة 

الحقوق –فقط–االعتبارى ى المستثمر أن یأخذ فعند تقییم ما إذ اكان لدیھ سلطة، یجب عل .٢٢ب
ُوحتى یعد ). ُمحتفظ بھا من قبل المستثمر وآخرون(الجوھریة المتعلقة بالمنشأة المستثمر فیھا 

الحق حق جوھري، فإنھ یجب على حامل الحق أن یكون لدیھ القدرة العملیة على أن یمارس 
  . ذلك الحق
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الحسبان ى حقوق جوھریة اجتھادا شخصیا، مع األخذ فُیتطلب تحدید ما إذا كانت الحقوق تعد  .٢٣ب
الحسبان عند إجراء ذلك التحدید، ى تؤخذ فى وتشمل العوامل الت. جمیع الحقائق والظروف

  : ال تقتصر علیھاى والت

الحقوق من ) حاملي(تمنع حامل ) اقتصادیة أو غیرھا(قیود ى ما إذا كانت ھناك أ  )أ(
  : ال تقتصر علیھاى تلك القیود، والتومن أمثلة مثل . ممارسة الحقوق

  . حامل الحقوق من ممارسة حقوقھ) أو تعیق(ستمنع ى العقوبات والحوافز المالیة الت )١(
) أو تعیق(ستمنع ى یضع القیود المالیة التى سعر الممارسة أو التحویل الذ )٢(

  . حامل الحقوق من ممارسة حقوقھ
مارس الحقوق، على سبیل تجعل من غیر المحتمل أن تى األحكام والشروط الت )٣(

  .  توقیت ممارستھا–بشكل ضیق –تحددى المثال، الشروط الت
ى ُوثائق تأسیس المنشأة المستثمر فیھا أو فى غیاب آلیھ صریحة ومعقولة ف )٤(

  . تنطبق علیھا تسمح لحامل الحقوق بأن یمارس حقوقھى األنظمة أو اللوائح الت
  . ومات الضروریة لیمارس حقوقھعدم قدرة حامل الحقوق على الحصول على المعل )٥(
حامل الحقوق من ممارسة ) أو تعیق(ستمنع ى القیود أو الحوافز التشغیلیة الت )٦(

مثل غیاب مدیرین آخرین راغبین أو قادرین على تقدیم خدمات (حقوقھ 
متخصصة، أو تقدیم الخدمات واالضطالع بالصالحیات المحتفظ بھا من قبل 

  ). المدیر الحالي
تمنع حامل الحقوق من ممارسة حقوقھ ى قانونیة أو التنظیمیة التالمتطلبات ال )٧(

 ). ممارسة حقوقھى ُعلى سبیل المثال، عندما یحظر على مستثمر أجنب(
من ُعندما تتطلب ممارسة الحقوق اتفاق أكثر من طرف، أو عندما یحتفظ بالحقوق  )ب (

لقدرة العملیة على قبل أكثر من طرف، ما إذا كانت ھناك آلیة تمنح تلك األطراف ا
فعدم وجود مثل تلك .  عندما یختاروا القیام بذلك– مجتمعین –أن یمارسوا حقوقھم 

فكلما زاد عدد األطراف . اآللیة یعد مؤشرا على أن تلك الحقوق لیست جوھریة
ُالمطالبین بأن یتفقوا على أن یمارسوا الحقوق، كلما قل احتمال أن تعد الحقوق  ُ

یكون أعضاؤه ى ُغم من ذلك، فقد یعد مجلس اإلدارة الذوبالر. حقوق جوھریة
 بشكل –مستقلین عن متخذ القرار بمثابة آلیة للعدید من المستثمرین لتتصرف 

ُوبناء علیھ، یكون من المرجح أكثر أن تعد حقوق . عند ممارسة حقوقھا–جماعي
و كانت اإلقالة القابلة للممارسة من قبل مجلس إدارة مستقل حقوق جوھریة مما ل

  .  من قبل عدد كبیر من المستثمرین– بشكل منفرد –الحقوق نفسھا قابلة للممارسة 
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ما إذا كان الطرف أو األطراف الذین لدیھم الحقوق سیستفیدون من ممارسة تلك  )ج (
المنشأة ى على سبیل المثال، یجب على حامل حقوق التصویت المحتملة ف. الحقوق

الحسبان سعر ى أن یأخذ ف") ٥٠ب"إلى " ٤٧ب "راجع الفقرات(المستثمر فیھا 
ومن المرجح أكثر أن تكون أحكام وشروط حقوق . الممارسة أو التحویل لألداة

التصویت المحتملة حقوق جوھریة عندما تكون األداة مربحة أو أن المستثمر 
على سبیل المثال من خالل تحقیق التآلف بین المنشأة (ستستفید ألسباب أخرى 

ًة والمنشأة المستثمر فیھاالمستثمر    .من ممارسة أو تحویل األداة) ُ
ُ أن تكون قابلة للممارسة عندما یلزم أن تتخذ – أیضا –ُحتى تعد الحقوق جوھریة، فإنھ یلزمھا  .٢٤ب

 –ًعادة–ُوحتى تعد الحقوق جوھریة، فإنھ یلزمھا . قرارات بشأن توجیھ األنشطة ذات الصلة
 جوھریة ًاومع ذلك، فإن الحقوق تكون أحیان. ت الحاضرالوقى أن تكون قابلة للممارسة ف

  . الوقت الحاضرى حتى ولو لم تكن قابلة للتنفیذ ف

  أمثلة على التطبیق
  ٣المثال 

 یتم فیھا اتخاذ القرارات بشأن توجیھ ًاتعقد الجھة المستثمر فیھا اجتماعات لمساھمیھا سنوی
غیر أنھ . بعد ثمانیة أشھرى ھمین التالومن المقرر عقد اجتماع المسا. األنشطة ذات الصلة

على األقل من حقوق % ٥یحق للمساھمین اللذین یمتلكون بشكل فردى أو مشترك ما نسبتھ 
التصویت الدعوة الجتماع خاص لتغییر السیاسات القائمة بشأن األنشطة ذات الصلة، ولكن 

 ھذا االجتماع قبل ضرورة إرسال الدعوة للمساھمین اآلخرین یشیر إلى أنھ ال یمكن عقد
وال یمكن تغییر السیاسات المتخذة بشأن األنشطة ذات .  على األقل من تاریخھاًثالثین یوم

وھذا یتضمن الموافقة على .  للمساھمینًاالصلة إال من خالل عقد اجتماع خاص أو مقرر مسبق
  .المبیعات الھامة لألصول وكذلك عمل االستثمارات الھامة أو التصرف فیھا

وینظر إلى كل مثال . د المبینة أدناه٣- أ ٣المذكور أعاله على األمثلة ى ق النموذج الفعلینطب
  .ةعلى حد
  أ٣المثال 

وحقوق تصویت المستثمر . الجھة المستثمر فیھاى یمتلك المستثمر أغلبیة حقوق التصویت ف
الصلة حقوق جوھریة ذلك ألن المستثمر قادر على اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات ى ھ

   غیر أن ھذااً یوم٣٠وال یمكن للمستثمر ممارسة حقوقھ قبل انقضاء . عندما یستوجب ذلك
ال یمنعھ من الحصول على القدرة الحالیة لتوجیھ النشاطات ذات الصلة من لحظة حصولھ 

  .على األسھم
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  ب٣المثال 
. ثمر فیھاالجھة المستى عقد آجل بھدف امتالك أكثریة األسھم فى  فاًیعد المستثمر طرف

األسھم القائمین غیر قادرین ى وحامل. اً یوم٢٥ویصادف تاریخ تسویة العقد اآلجل بعد مرور 
على تغییر السیاسات القائمة بشأن األنشطة ذات الصلة ویعود ذلك لعدم انعقاد االجتماع 

 ىوبالتال. سیتم فیھا تسویة العقدى الفترة التى  على األقل، وھاً یوم٣٠الخاص قبل مضى 
إنھ ى أ(أ ٣المثال ى أھمیتھا أكثریة األسھم المذكورة أعاله فى  تعادل فًایمتلك المستثمر حقوق

یملك العقد اآلجل اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة عندما ى یحق للمستثمر الذ
یمنحھ القدرة الحالیة على توجیھ ى یعد العقد اآلجل للمستثمر حق جوھر). یستوجب ذلك

  .ات الصلة حتى وإن لم تتم تسویة العقد اآلجل بعداألنشطة ذ

  ج٣المثال 
الجھة المستثمر فیھا حیث یمكن ى  المتالك أكثریة األسھم فًا جوھریاًیمتلك المستثمر خیار
 اًیطبق ھذا االستنتاج أیض.  وتكون بسعر أقل من سعر السوقاً یوم٢٥ممارستھا بعد مضى 

  .ب٣على المثال 
  د٣المثال 

الجھة المستثمر فیھا دون ى عقد آجل بھدف امتالك أكثریة األسھم فى  فًاثمر طرفیعد المست
ویصادف تاریخ تسویة العقد . الحصول على حقوق أخرى ذات صلة من الجھة المستثمر فیھا

وبخالف األمثلة المذكورة أعاله، ال یمتلك المستثمر القدرة . اآلجل بعد مرور ستة أشھر
األسھم القائمین القدرة الحالیة لتوجیھ ى ویمتلك حامل. طة ذات الصلةالحالیة على توجیھ األنش

األنشطة ذات الصلة ألنھ یحق لھم تغییر السیاسات القائمة المتعلقة باألنشطة ذات الصلة قبل 
  .تسویة العقد اآلجل

قد تمنع الحقوق الجوھریة القابلة للممارسة من قبل األطراف األخرى منشأة مستثمرة من  .٢٥ب
ال تتطلب مثل تلك الحقوق . ترتبط بھا تلك الحقوقى ُرة على المنشأة المستثمر فیھا التالسیط

وطالما أن . الحقوق القدرة على المبادرة باتخاذ القراراتى الجوھریة أن یكون لدى حامل
، فقد تمنع ")٢٨ب"إلى " ٢٦ب"راجع الفقرات ( حقوق حمایة – فقط –ُالحقوق ال تعد 

حتفظ بھا من قبل األطراف األخرى المنشأة المستثمرة من السیطرة على الحقوق الجوھریة الم
المنشأة المستثمر فیھا، حتى ولو كانت تلك الحقوق تمنح حاملیھا القدرة الحالیة على التصدیق 

  . تتعلق باألنشطة ذات الصلةى أو االعتراض فقط على القرارات الت
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  حقوق الحمایة 
ُمنح المستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فیھا، فإنھ یجب عند تقییم ما إذا كانت الحقوق ت .٢٦ب

ُعلى المستثمر أن یقیم ما إذا كانت حقوقھ، والحقوق المحتفظ بھا من قبل آخرین، تعد حقوق 
ُوتتعلق حقوق الحمایة بالتغیرات الجوھریة على أنشطة المنشأة المستثمر فیھا أو . حمایة

ظروف ى تنطبق فى ُن ذلك، ال تعد جمیع الحقوق التظروف استثنائیة وبالرغم مى تنطبق ف
  "). ٥٣ب"و" ١٣ب"راجع الفقرتین (استثنائیة، أو المشروطة بأحداث، حقوق حمایة 

ُ ألن حقوق الحمایة تصمم لحمایة حصص مالكھا دون أن تمنح ذلك الطرف السلطة اًنظر .٢٧ب
 –لدیھ ى  یمكن للمستثمر الذترتبط بھا تلك الحقوق، فإنھ الى ُعلى المنشأة المستثمر فیھا الت

 حقوق حمایة أن یكون لدیھ سلطة أو أن یمنع الطرف اآلخر من أن یكون لدیھ سلطة –فقط 
  "). ١٤"راجع الفقرة (ُعلى المنشأة المستثمر فیھا 

  : ال تقتصر علیھاى من أمثلة حقوق الحمایة، والت .٢٨ب
 بشكل –ن تغیر یمكن أى تقیید مقترض من مباشرة األنشطة التى حق مقرض ف  )أ(

 . من مخاطر االئتمان للمقترض على حساب المقرض–ى جوھر
التصدیق على ى ُالمنشأة المستثمر فیھا فى حق طرف یمتلك حصة غیر مسیطرة ف  )ب(

لألعمال، أو التصدیق ى السیاق العادى نفقات رأسمالیة أكبر من تلك المطلوبة ف
 .على إصدار أدوات حقوق ملكیة أو دین

استیفاء ى مصادرة أصول المقترض عندما یفشل المقترض فى قرض فحق م   )ج(
   .شروط محددة لسداد القرض

  االمتیازات
 لمانح ًاالمستفید منھ، حقوقى ُتكون المنشأة المستثمر فیھا ھى غالبا ما یمنح االمتیاز، الذ .٢٩ب

تیاز بعض وعادة ما تمنح اتفاقیات االم. العالمة التجاریة لالمتیازى ًاالمتیاز مصممة لتحم
  .حقوق اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بعملیات المستفید من االمتیاز

االمتیاز من قدرة األطراف األخرى، بخالف مانح االمتیاز، ى بشكل عام، ال تقید حقوق مانح .٣٠ب
كما أن .  على عوائد المستفید من االمتیاز–ى  بشكل جوھر–تؤثر ى على اتخاذ القرارات الت

اتفاقیات االمتیاز، ال تمنحھ بالضرورة القدرة الحالیة على توجیھ ى ، فحقوق مانح االمتیاز
  . على عوائد المستفید من االمتیاز–ى  بشكل جوھر–تؤثر ى األنشطة الت

 –ى  بشكل جوھر–تؤثر ى تمییز امتالك القدرة الحالیة على اتخاذ القرارات التى من الضرور .٣١ب
امتیاز ى تحمى لقدرة على اتخاذ القرارات التعلى عوائد المستفید من االمتیاز، وامتالك ا

  فلیس لدى مانح االمتیاز سلطة على المستفید من االمتیاز عندما یكون. العالمة التجاریة
لدى أطراف أخرین حقوق تمنحھم القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للمستفید 

  . من االمتیاز
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 امتیاز، یدل على اتخاذه قرارا بشكل منفرد بأن یقوم إن إبرام المستفید من االمتیاز التفاقیة .٣٢ب
  . بتشغیل أعمالھ وفق شروط اتفاقیة االمتیاز، ولكن لحسابھ الخاص

للمنشأة المستفیدة من االمتیاز ى قد تحدد السیطرة على القرارات الجوھریة، مثل الشكل القانون .٣٣ب
 على –ى  بشكل جوھر–ؤثر وھیكلھا التمویلي، من قبل أطراف بخالف مانح االمتیاز، وقد ت

ُالمقدم من قبل مانح االمتیاز ى فكلما انخفض مستوى الدعم المال. عوائد المستفید من االمتیاز
وكلما انخفض تعرض مانح االمتیاز لتقلب عوائد المستفید من االمتیاز، كلما كان من المرجح 

  .أن یكون لدى مانح االمتیاز حقوق حمایة فقط
  حقوق التصویت 

 ما یكون لدى المستثمر القدرة الحالیة، من خالل حقوق التصویت أو حقوق مشابھة، غالبا .٣٤ب
االعتبار المتطلبات ى لھذا یجب على المستثمر أن یأخذ ف. على توجیھ األنشطة ذات الصلة

عندما یتم توجیھ األنشطة ذات الصلة ") ٥٠ب"إلى " ٣٥ب"الفقرات (ھذا الجزء ى الواردة ف
  .یھا من خالل حقوق التصویتُلألعمال المستثمر ف

  سلطة مع أغلبیة حقوق التصویت
ُالمنشأة المستثمر ى یحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فى یكون لدى المستثمر، الذ .٣٥ب

  ":٣٧ب"أو الفقرة " ٣٦ب"الحاالت التالیة، ما لم تنطبق علیھا الفقرة ى فیھا، سلطة ف
ِالمحتفظ بأغلبیة حقوق یتم توجیھ األنشطة ذات الصلة من خالل تصویت   )أ( ُ

   التصویت، أو
توجھ األنشطة ذات الصلة من خالل ى یتم تعیین أغلبیة أعضاء الھیئة اإلداریة الت )ب(

ِتصویت المحتفظ بأغلبیة حقوق التصویت ُ.  
  أغلبیة حقوق التصویت ولكن بدون سلطة 

ى المنشأة یحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصویت سلطة على یكون لدى المستثمر الذى لك .٣٦ب
ًالمستثمر فیھا، فإنھ یجب أن تكون حقوق تصویت المستثمر حقوق جوھریة، وفق   اُ

المستثمر القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ى ، ویجب أن تعط"٢٥ب"إلى " ٢٢ب"للفقرات 
وعندما .  والتمویلیةالتشغیلیةغالبا ما تكون من خالل تحدید السیاسات ى ذات الصلة، والت

توجیھ األنشطة ذات ى نشأة أخرى لدیھا حقوق قائمة تمنح تلك المنشأة الحق فتكون ھناك م
الصلة وأن تلك المنشأة لیست وكیال للمستثمر، فلن یكون لدى المستثمر سلطة على المنشأة 

  . ُالمستثمر فیھا
ُال یكون للمستثمر سلطة على المنشأة المستثمر فیھا، حتى ولو كان یحتفظ بأغلبیة حقوق  .٣٧ب

ُالمنشأة المستثمر فیھا، وذلك عندما ال تكون حقوق التصویت تلك حقوق ى ت فالتصوی
یحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصویت ى فمثال، ال یمكن أن یكون للمستثمر، الذ. جوھریة

  ُالمنشأة المستثمر فیھا، سلطة عندما تخضع األنشطة ذات الصلة لتوجیھ حكومة،ى ف
  . قضاني، أو مصفي، أو جھة منظمةأو محكمة، أو سلطة إداریة، أو حارس
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  سلطة بدون أغلبیة حقوق التصویت 

ى یمكن أن یكون للمستثمر سلطة حتى ولو كانت یحتفظ بأقل من أغلبیة حقوق التصویت ف .٣٨ب
المنشأة ى ویكون للمستثمر سلطة بدون أغلبیة حقوق التصویت ف. ُالمنشأة المستثمر فیھا

  :المستثمر فیھا من خالل على سبیل المثال

 ؛ أو")٣٩ب"راجع الفقرة (أصوات آخرین ى بین المستثمر وحاملى ترتیب تعاقد  )أ (
  ؛ أو")٤٠ب"راجع الفقرة (حقوق ناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى   )ب(
  ؛ أو")٤٥ب"إلى " ٤١ب"راجع الفقرات (حقوق التصویت للمستثمر   )ج(
  ؛ أو")٥٠ب"إلى " ٤٧ب"راجع الفقرات (حقوق التصویت المحتملة   )د(
  ). د(-)أ(مزیج من   )ھـ(

   أصوات أخرینى مع حاملى  تعاقدترتیب

أن ى أصوات أخرین المستثمر الحق فى یمكن أن یمنح ترتیب تعاقدي، بین المستثمر وحامل .٣٩ب
یمارس حقوق تصویت كافیة لتمنحھ السلطة، حتى ولو لم یكن لدیھ حقوق تصویت كافیة 

أن یستطیع ى رغم من ذلك، فقد یضمن ترتیب تعاقدوبال. لتمنحھ سلطة بدون الترتیب التعاقدي
تمكن ى أصوات آخرین للتصویت بالكیفیة التى  من حاملًا كافیاًالمستثمر أن یوجھ عدد

  . المستثمر من اتخاذ قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة

   حقوق ناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى
التصویت، أن تمنح مستثمر القدرة یمكن لحقوق أخرى التخاذ القرارات، مجتمعة مع حقوق  .٤٠ب

ترتیب ى فعلى سبیل المثال، یمكن للحقوق ا لمحددة ف. الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة
تعاقدي، مجتمعة مع حقوق التصویت، أن تكون كافیة لتمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالیة 

ھ األنشطة التشغیلیة أو التمویلیة ُعلى توجیھ عملیات التصنیع للمنشأة المستثمر فیھا أو توجی
وبالرغم من .  على عوائدھا–ى  بشكل جوھر–تؤثر ى األخرى للمنشأة المستثمر فیھا، والت

ًاعتماد المنشأة المستثمر فیھا اقتصادیى حقوق أخرى، ال یؤدى ظل غیاب أى ذلك، وف  على اُ
المستثمر سلطة على إلى أن یكون لدى ) مثل عالقات مورد مع عمیلھ الرئیسي(المستثمر 

  .ُالمنشأة المستثمر فیھا

   حقوق تصویت المستثمر

ًیمتلك أقــل من أغلبیة حقوق التصویت، حقوقا كافیةى یكــون لدى المستثمر، الذ .٤١ب ُ  
 –لتمنحھ السلطة عندما یكون لدى المستثمر القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة 

  . بشكل منفرد
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 حقوق تصویت المستثمر كافیة لتمنحھ السلطة، یأخذ المستثمر جمیع عند تقییم ما إذا كانت .٤٢ب

  : ذلكى االعتبار، بما فى الحقائق والظروف ف

حجم ما یحتفظ بھ المستثمر من حقوق تصویت بالنسبة إلى حجم وتشتت ما یحتفظ   )أ(

   :األصوات اآلخرین، مع اإلشارة إلى أنھى بھ حامل

ظ بھا المستثمر، كلما كان من األرجح یحتفى كلما زادت حقوق التصویت الت )١(

 أن یكون لدیھ حقوق قائمة تمنحھ القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة

 ذات الصلة؛

ى یحتفظ بھ المستثمر بالنسبة لحاملى كلما زادت حقوق التصویت الت )٢(

المستثمر حقوق ى األصوات اآلخرین، كلما كان من األرجح أن یكون لد

  ذات الصلة؛األنشطةیة على توجیھ قائمة تمنحھ القدرة الحال

 لتتفوق بأكثریة – ًا سوی–یلزمھا أن تتصرفى كلما زاد عدد األطراف الت )٣(

األصوات على المستثمر، كلما كان من األرجح أن یكون لدى المستثمر 

  و  ذات الصلة؛األنشطةحقوق قائمة تمنحھ القدرة الحالیة على توجیھ 

ى ظ بھا من قبل المستثمر، أو حاملحقوق التصویت المحتملة ا لمحتف  )ب(

  و ؛")٥٠ب"إلى " ٤٧ب"راجع الفقرات (أو األطراف األخرى  األصوات

  و ؛")٤٠ب"راجع الفقرة (الحقوق الناشئة من ترتیبات تعاقدیة أخرى   )ج(

حقائق وظروف أخرى تبین أنھ لدى المستثمر، أولیس لدیھ، القدرة الحالیة ى أ  )د(

یلزم فیھ أن تتخذ قرارات، ى الوقت الذى صلة فعلى توجیھ األنشطة ذات ال

   .اجتماعات حملة األسھم السابقةى ذلك أنماط التصویت فى بما ف

عندما یتحدد توجیھ األنشطة ذات الصلة بأغلبیة األصوات، ویحتفظ المستثمر بحقوق تصویت  .٤٣ب

حقوق ى  من حقوق تصویت اآلخرین أو مجموعة منظمة من حامل–ى  بشكل جوھر–أكبر 

لتصویت، وأن حیازات األسھم األخرى مشتتة على نطاق واسع، فقد یكون من الواضح، بعد ا

بمفردھا، أن المستثمر لدیھ سلطة على )" ج(–)أ(٤٢ب"الفقرة ى ُأخذ العوامل المدرجة ف

  . ُالمنشأة المستثمر فیھا
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  أمثلة على التطبیق

  ٤المثال 

ھة المستثمر فیھا، أما حقوق الجى من حقوق التصویت ف% ٤٨یحوز مستثمر على نسبة 

األسھم حیث توزع بشكل فردى بنسب ال ى التصویت المتبقیة فیحصل علیھا اآلالف من حامل

ى األسھم بأیة ترتیبات الستشارة أى من حاملى ولم یقم أ. من حقوق التصویت% ١تزید عن 

تم سیى وعند تقییم جزء من حقوق التصویت الت. طرف آخر أو اتخاذ قرارات جماعیة

من % ٤٨امتالكھا بناء على مقدار األسھم األخرى ذات الصلة، قرر المستثمر أن نسبة 

وفى ھذه الحالة استنتج المستثمر، بناء على المبلغ . نسبة كافیة لمنحھ السلطةى الحصص ھ

لألسھم األخرى، أنھ یمتلك حصص تصویت مسیطرة وكافیة ى المطلق ألسھمھ والمبلغ النسب

  .دلیل آخر للسلطةى أى ة المطلوب دون الحاجة إلى النظر فلتحقیق شرط السلط

   ٥المثال 

 ١٢الجھة المستثمر فیھا ویمتلك ى من حقوق التصویت ف% ٤٠نسبة " أ"یمتلك المستثمر 

وتمنح . الجھة المستثمر فیھاى لكل واحد منھم من حقوق التصویت ف% ٥مستثمر آخر نسبة 

عیین وعزل وتحدید أتعاب اإلدارة المسئولة عن توجیھ تى اتفاقیة المساھمین المستثمر الحق ف

وفى . أصوات المساھمینى ومن أجل تعدیل االتفاقیة، یطلب أغلبیة ثلث. األنشطة ذات الصلة

لألسھم األخرى ال ى أن المبلغ المطلق ألسھمھ والمبلغ النسب" أ"ھذه الحالة یستنتج المستثمر 

غیر أن المستثمر . یمتلك حقوق كافیة لمنحھ السلطةتحدید ما إن كان المستثمر ى تعد حاسمة ف

تعیین وعزل وتحدید أتعاب اإلدارة كافیة الستنتاج أنھ یمتلك ى قرر أن حقوقھ التعاقدیة ف" أ"

قد مارس " أ"ویجب أال یتم النظر فیما إذا كان المستثمر . السلطة على الجھة المستثمر فیھا

یار أو تعیین أو عزل اإلدارة عند تقییم ما إن كان اختى حقوقھ أو أرجحیة ممارستھ لحقوقھ ف

  .یمتلك السلطة من عدمھ

 )"ج(إلى ) أ(٤٢ب"الفقرة من ى وفى حاالت أخرى، قد یتضح بعد أخذ العوامل المبینة ف .٤٤ب

  .االعتبار أن المستثمر لیس لدیھ سلطةى ف
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٢٩٩

  مثال على التطبیق

  ٦المثال 

ویمتلك . الجھة المستثمر فیھاى تصویت فمن حقوق ال% ٤٥ما نسبتھ " أ"یمتلك المستثمر 

الجھة المستثمر فیھا أما ى لكل واحد منھم من حقوق التصویت ف% ٢٦مستثمران آخران 

األسھم اآلخرین حیث یمتلك كل منھم نسبة ى  من حامل٣حقوق التصویت المتبقیة فیمتلكھا 

ه الحالة، یكون ھذى ف. ترتیبات أخرى تؤثر على عملیة صنع القرارى ولیس ھنالك أ%. ١

ومقدارھا بالتناسب مع أسھم أخرى كافیة الستنتاج أن " أ"حجم حصص تصویت المستثمر 

من " أ"اشتراك مستثمران فقط لمنع المستثمر ى ال یمتلك السلطة حیث أنھ یكف" أ"المستثمر 

  .توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر فیھا

 – بمفردھا–)" ج(–)أ(٤٢ب"الفقرة ى ُلمدرجة فوبالرغم من ذلك، قد ال تكون العوامل ا .٤٥ب

االعتبار تلك العوامل، ما إذا كان ى فعندما یكون من غیر الواضح لمستثمر، أخذ ف. قاطعة

 إضافیة، مثل ما إذا كان حملة ًاالحسبان حقائق وظروفى لدیھ سلطة، فإنھ یجب علیھ أن یأخذ ف

اجتماعات حملة ى أنماط تصویتھم فاألسھم اآلخرون سلبیین بطبیعتھم كما ھو موضح من 

ى والمؤشرات الواردة ف" ١٨ب"الفقرة ى ویشمل ھذا تقییم العوامل ا لمحددة ف. األسھم السابقة

یحتفظ بھا المستثمر، وكلما ى فكلما قلت حقوق التصویت الت". ٢٠ب"و" ١٩ب"الفقرتین 

ت على المستثمر، كلما  لتتفوق بأكثریة االصوا– ًا سوی–قلت األطراف المطالبة بأن تتصرف 

ُسیوضع على الحقائق والظروف اإلضافیة لتقییم ما إذا كانت حقوق ى زاد االعتماد الذ

" ١٨ب"الفقرات ى عندما تؤخذ الحقائق والظروف الواردة ف. المستثمر كافیة لتمنحھ سلطة

لى الحسبان جنبا إلى جنب مع حقوق المستثمر، فإنھ یجب أن یمنح الدلیل عى ف" ٢٠ب"إلى 

الفقرتین ى وزنا أكبر من مؤشرات السلطة الواردة ف" ١٨ب"الفقرة ى السلطة الوارد ف

  ". ٢٠ب"و" ١٩ب"
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٣٠٠

  أمثلة على التطبیق

  ٧المثال 

ى  من حامل١١الجھة المستثمر فیھا، ویمتلك ى من حقوق التصویت ف% ٤٥یمتلك مستثمر 

من ى لم یقم أ. تثمر فیھاالجھة المسى لكل واحد منھم من حقوق التصویت ف% ٥األسھم نسبة 

ھذه ى ف. و اتخاذ قرارات جماعیةأاألسھم بأیة ترتیبات الستشارة األطراف األخرى ى حامل

 اً حاسمًاللألسھم األخرى عامى الحالة، ال یكون المبلغ المطلق ألسھم المستثمر والمبلغ النسب

. لجھة المستثمر فیھاتحدید ما إن كان المستثمر یمتلك حقوق كافیة لمنحھ السلطة على اى ف

 على أن المستثمر ًالقد تكون دلیى الحقائق والحاالت اإلضافیة التى وكذلك یجب النظر ف

  .یمتلك أو ال یمتلك السلطة

  

   ٨المثال 

ى  من حامل٣الجھة المستثمر فیھا، ویمتلك ى من حقوق التصویت ف% ٣٥یمتلك مستثمر

أما حقوق . الجھة المستثمر فیھاى  فلكل واحد منھم من حقوق التصویت% ٥األسھم نسبة 

األصوات اآلخرین، حیث توزع بشكل فردى بنسبة ى التصویت المتبقیة فیمتلكھا عدد من حامل

األسھم بأیة ترتیبات الستشارة ى من حاملى لم یقم أ. من حقوق التصویت% ١ال تزید عن 

بشأن األنشطة ذات ومن أجل اتخاذ القرارات . األطراف األخرى أو اتخاذ قرارات جماعیة

یتم اإلدالء بھا أثناء ى الصلة للجھة المستثمر فیھا یجب أخذ الموافقة على أغلبیة األصوات الت

ى األسھم اآلخرین فى ھذه الحالة، تشیر المشاركة الفعالة لحاملى ف. األسھمى اجتماعات حامل

جیھ األنشطة ذات الصلة االجتماعات األخیرة إلى أن المستثمر ال یمتلك القدرة الفعلیة على تو

بشكل فردى، بغض النظر عما إذا كان المستثمر قد وجھ األنشطة ذات الصلة نتیجة لتصویت 

  . األسھم بنفس طریقة تصویت المستثمرى من حامل ٍعدد كاف

)" د(- )أ(٤٢ب"الفقرة ى االعتبار العوامـل الواردة فى عندمــا ال یكــون واضحا، بعد األخذ ف .٤٦ب

  . ُدیھ سلطة، فإن المستثمر ال یسیطر على المنشأة المستثمر فیھاأن المستثمر ل
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  حقوق التصویت المحتملة 
االعتبار حقوق التصویت المحتملة الخاصة بھ ى عند تقییم السیطرة، یأخذ المستثمر ف .٤٧ب

باإلضافة إلى حقوق التصویت المحتملة ا لمحتفظ بھا من قبل أطراف آخرین، لتحدید ما إذا 
ى الحصول على حقوق تصویت فى حقوق فى حقوق التصویت المحتملة ھ. كان لدیھ سلطة

ذلك ى ُالمنشأة المستثمر فیھا، مثل تلك الناشئة عن األدوات القابلة للتحویل أو الخیارات، بما ف
ُ عندما تعد حقوق – فقط –االعتبار ى تؤخذ حقوق التصویت المحتملة تلك ف. العقود اآلجلة

  "). ٢٥ب"إلى " ٢٢ب"انظر الفقرات (جوھریة 

االعتبار الغرض ى حقوق التصویت المحتملة، یجب على المستثمر أن یأخذ فى عند النظر ف .٤٨ب
مشاركة أخرى وتصمیمھا ى  الغرض من أاًاالعتبار أیضى من األداة وتصمیمھا، كما یؤخذ ف

ضافة ویشمل ھذا تقییم مختلف شروط وأحكام األداة باإل. ُالمنشأة المستثمر فیھاى للمستثمر ف
  . إلى التوقعات الواضحة للمستثمر، ودوافعھا، وأسبابھا للموافقة على تلك الشروط واألحكام

اتخاذ القرارات ى ُ حقوق تصویت أو حقوقا أخرى ف– اً أیض–عندما یكون لدى المستثمر  .٤٩ب
تمعة ُالمتعلقة بأنشطة المنشأة المستثمر فیھا، یقوم المستثمر بتقییم ما إذا كانت تلك الحقوق، مج

  . مع حقوق التصویت المحتملة، تمنحھ السلطة

 بمفردھا، أو مجتمعة مع حقوق أخرى، أن تمنح –یمكن لحقوق التصویت المحتملة الجوھریة .٥٠ب
فعلى سبیل المثال، من المرجح أن . المستثمر القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة

المنشأة ى ٪ من حقوق التصویت ف٤٠الحالة عندما یحتفظ المستثمر بنسبة ى تكون ھذه ھ
ًالمستثمر فیھا، ووفق  ، یحتفظ بحقوق جوھریة ناشئة عن خیارات القتناء"٢٣ب" للفقرة اُ

  . ٪ إضافیة من حقوق التصویت٢٠نسبة 

 أمثلة على التطبیق
  ٩المثال 

الجھة المستثمر فیھا، ویمتلك ى من حقوق التصویت ف% ٧٠نسبة " أ"یمتلك المستثمر 
الجھة المستثمر فیھا باإلضافة إلى خیار ى من حقوق التصویت ف% ٣٠نسبة " ب"المستثمر 

ھذا الخیار قابل للممارسة خالل العامین المقبلین ". أ"امتالك نصف حقوق تصویت المستثمر 
یقوم ). ومتوقع أن یبقى كذلك خالل فترة العامین( عن سعر السوق اًوبسعر یبعد كثیر

الجھة المستثمر ى  باإلضافة إلى توجیھ األنشطة ذات الصلة فبممارسة أصواتھ" أ"المستثمر 
شرط السلطة كونھ " أ"وفى مثل ھذه الحالة، من المرجح أن یحقق المستثمر . فیھا بشكل فعال

یمتلك " ب"وعلى الرغم من أن المستثمر . یمتلك القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة
ن ممارستھا تمنحھ أكثریة إحیث ( حقوق تصویت إضافیة  خیارات قابلة للممارسة لشراءًاحالی

، إال أن البنود والشروط المصاحبة لتلك الخیارات )الجھة المستثمر فیھاى حقوق التصویت ف
  .تدل على أن تلك الخیارات ال تعتبر مؤثرة



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٠٢

  ١٠المثال 
. ر فیھاالجھة المستثمى ومستثمران آخران ثلث حقوق التصویت ف" أ"یمتلك كل من المستثمر 

وباإلضافة إلى أدوات " أ"ویرتبط نشاط أعمال الجھة المستثمر فیھا على نحو وثیق بالمستثمر 
 أدوات دین یمكن تحویلھا إلى أسھم اًأیض" أ"حقوق الملكیة الخاصة بھ، یمتلك المستثمر 

لكن لیس (وقت مقابل سعر ثابت أعلى من سعر السوق ى أى عادیة للجھة المستثمر فیھا ف
ى من حقوق التصویت ف% ٦٠" أ"وفى حالة تحویل الدین، سیمتلك المستثمر ).  بكثیرأعلى

سلطة على الجھة المستثمر فیھا ألنھ یمتلك " أ"حینئذ یكون للمستثمر . الجھة المستثمر فیھا
الجھة المستثمر بھا باإلضافة إلى حقوق تصویت محتملة ومؤثرة تمنحھ ى حقوق تصویت ف

  .وجیھ األنشطة ذات الصلةالقدرة الحالیة على ت
لیس لھا أثر ھام على عوائد المنشأة ى السلطة عند التصویت أو الحقوق المشابھة الت

  .المستثمر فیھا
، ")٨ب"إلى " ٥ب"انظر الفقرات (ُعند تقییم الغرض من المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا  .٥١ب

تمت عند بدء المنشأة ى تاالعتبار المشاركة والقرارات الى یجب على المستثمر أن یأخذ ف
ُالمستثمر فیھا على أنھا جزء من تصمیمھا وأن یتم تقییم ما إذا كانت شروط المعاملة وسمات 

تصمیم المنشأة ى إن المشاركة ف. المشاركة تزود المستثمر بحقوق كافیة لتمنحھ السلطة
من ذلك، قد تبین وبالرغم . غیر كافیة لمنح المستثمر السیطرة–بمفردھا–ُالمستثمر فیھا ًتعد
ُالتصمیم أنھ كان لدى المستثمر فرصة للحصول على حقوق تعد كافیة ى ھذه المشاركة ف

  . ُلتمنحھ السلطة على المنشأة المستثمر فیھا

االعتبار الترتیبات التعاقدیة مثل حقوق ى باإلضافة إلى ذلك، یجب على المستثمر أن یأخذ ف .٥٢ب
ُأقرت عند بدء المنشأة المستثمر فیھاى لتالشراء، وحقوق البیع، وحقوق التصفیة ا عندما . ُ

ُبالمنشأة المستثمر فیھا، فإن –بشكل وثیق–ھذه الترتیبات التعاقدیة على أنشطة تتعلقى تنطو
ُجزء ال یتجزأ من األنشطة الكلیة للمنشأة المستثمر فیھا، رغم –جوھرھاى ف–ُھذه األنشطة تعد ً

ُء علیھ، فإنھ یلزم أن تؤخذ ًاوبن. ُلمنشأة المستثمر فیھاأنھا قد تحدث خارج الحدود القانونیة ل
 –الترتیبات التعاقدیة المتعلقةى ُاتخاذ القرارات، المضمنة فى الحقوق الصریحة أو الضمنیة ف

االعتبار على أنھا أنشطة ذات صلة عند تحدید ى ُ بالمنشأة المستثمر فیھا، ف–بشكل وثیق
  . ُالسلطة على المنشأة المستثمر فیھا

 عندما تنشأ ظروف – فقط –ُلبعض المنشآت المستثمر فیھا، تحدث األنشطة ذات الصلة  .٥٣ب
ُوقد تصمم المنشأة المستثمر فیھا بحیث یحدد . معینة أو تقع أحداث معینة ُ  توجیھ – ًا مسبق–ُ

ھذه ى ف. أنشطتھا وعوائدھا ما لم وحتى تنشأ تلك الظروف المعینة أو تقع تلك األحداث المعینة
على –ى  بشكل جوھر–ُالة یمكن أن تؤثر القرارات بشأن أنشطة المنشأة المستثمر فیھا الح
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ال یلزم .  عندما تقع تلك الظروف أو األحداث– فقط –ُعوائدھا ومن ثم تعد أنشطة ذات صلة 
لدیھ القدرة على اتخاذ تلك القرارات، أن تحدث الظروف أو األحداث لیكون ى المستثمر، الذ

اتخاذ القرارات مشروط بنشأة ظروف ووقوع أحداث، ى ن حقیقة كون الحقوق فإ. لدیھ سلطة
  . حد ذاتھا، ال یجعل من تلك الحقوق حقوق حمایةى ف

  أمثلة على التطبیق
  ١١المثال 

شراء ى نظامھا األساسي، فى یتمثل النشاط الوحید للجھة المستثمر فیھا، كما ھو مبین ف
ى ویتضمن التعامل الیوم. لصالح مستثمریھاى كل یومالحسابات المدینة والتعامل فیھا بش

وعند التخلف عن دفع . تجمیع وتمریر الدفعات األصلیة باإلضافة إلى الفائدة وقت استحقاقھا
 ببیع الحسابات المدینة إلى مستثمر ما كما اًالحسابات المدینة، تقوم الجھة المستثمر فیھا تلقائی

. ة البیع المنعقدة بین المستثمر والجھة المستثمر فیھااتفاقیى ھو متفق علیھ بشكل مستقل ف
إدارة الحسابات المدینة عند التخلف عن دفعھا كونھا ى ویتمثل النشاط ذو الصلة الوحید ف

وال تعتبر إدارة . یؤثر بشكل ملموس على عوائد الجھة المستثمر فیھاى النشاط الوحید الذ
حتاج إلى اتخاذ قرارات جوھریة قد تؤثر بشكل الحسابات المدینة نشاطا ذو صلة ألنھا ال ت

 ًاملموس على عوائد الجھة المستثمر فیھا لذا تكون األنشطة قبل التخلف عن الدفع محددة مسبق
  .فقط لجمع التدفقات النقدیة وقت استحقاقھا وتمریرھا إلى المستثمرین

لموس على عوائدھا، تؤثر بشكل مى لذلك، عند تقییم مجمل أنشطة الجھة المستثمر فیھا الت
وفى ھذا المثال، . إدارة األصول عند التخلف عن الدفعى حق المستثمر فى یجب النظر فقط ف

یضمن تصمیم الجھة المستثمر فیھا بأن المستثمر یمتلك صالحیات صنع القرار بشأن األنشطة 
.  القرارُتطلب فیھ صالحیات كھذه لصنعى الوقت الذى تؤثر بشكل ملموس على العوائد فى الت

. وتعد بنود اتفاقیة البیع جزءا ال یتجزأ من المعاملة الكلیة وتأسیس الجھة المستثمر فیھا
الجھة المستثمر فیھا أن ى وبالتالي، یمكن االستنتاج بناء على بنود اتفاقیة البیع والنظام األساس

ط عند التخلف عن المستثمر یمتلك السلطة علیھا على الرغم من أنھ یمتلك الحسابات المدینة فق
  . بإدارة ھذه الحسابات خارج الحدود القانونیة للجھة المستثمر فیھااًدفعھا ویقوم أیض

  ١٢المثال 
االعتبار ھدف ى وعند األخذ ف. ال تمتلك الجھة المستثمر فیھا أصوال غیر الحسابات المدینة

بإدارة الحسابات الصلة الوحید یتمثل ى ُوتصمیم الجھة المستثمر بھا، یحدد أن النشاط ذ
یمتلك القدرة على إدارة الحسابات المدینة ى والطرف الذ. المدینة عند التخلف عن الدفع

یمتلك السلطة على الجھة المستثمر بھا بغض النظر عما ى المتخلف عن دفعھا ھو الطرف الذ
  .من المقترضین قد تخلف عن الدفعى إذا كان أ
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ُبضمان أن یستمر تشغیل المنشأة المستثمر ى  ضمنقد یكون على المستثمر التزام صریح أو .٥٤ب
قد یزید مثل ھذا االلتزام من تعرض المستثمر لتغیر العوائد ومن ثم . فیھا كما تم تصمیمھا

وبناء علیھ، قد یكون . المستثمر للحصول على حقوق كافیة لتمنحھ السلطةى زیادة الحافز لد
 مؤشرا على أن لدى المستثمر ًاكما تم تصمیمھُااللتزام بضمان تشغیل المنشأة المستثمر فیھا 

  ال یمنح المستثمر السلطة، كما أنھ ال یمنع طرفا أخرمن–حد ذاتھ ى  ف–سلطة، ولكنھ 
  .امتالك السلطة

  ُالتعرض لعوائد متغیرة أو الحقوق فیھا من المنشأة المستثمر فیھا 
تثمر فیھا، یحدد المستثمر ما إذا ُعند تقییم ما إذا كان لدى المستثمر سیطرة على المنشأة المس .٥٥ب

  . ُكان معرض أو لدیھ حقوق في، عوائد متغیرة نتیجة تدخلھ بأعمال المنشاة المستثمر فیھا
ال تكــون ثابتة ویمكن أن تتغیر نتیجة ألداء المنشأة ى العوائد التى العــوائد المتغیرة ھ .٥٦ب

 اً، أو سالبة فقط أو موجبة وسالبة معیمكن أن تكون العوائد المتغیرة موجبة فقط. ُالمستثمر فیھا
ُیجب أن یقوم المستثمر بتقییم ما إذا كانت العوائد من المنشأة المستثمر "). ١٥"راجع الفقرة (

فیھا متغیرة، وكیف تتغیر تلك العوائد، على أساس جوھر الترتیب وبغض النظر عن الشكل 
. یحتفظ بسند بدفعات فائدة ثابتةفعلى سبیل المثال، یمكن لمستثمر أن . للعوائدى القانون

المصري، تعتبر دفعات الفائدة الثابتة عوائد متغیرة نظرا ى وألغراض ھذا المعیار المحاسب
ألنھا تخضع لمخاطر التخلف عن السداد وتعرض المنشأة المستثمرة لمخاطر االئتمان من 

. طر االئتمان للسندعلى مخا) مدى تغیر تلك العوائدى ا(ویعتمد مبلغ التغیر . مصدر السند
ُوبالمثل، تعد أتعاب األداء الثابتة، مقابل إدارة أصول المنشأة المستثمر فیھا، عوائد متغیرة  ُ

یعتمد مبلغ التغیر على قدرة . ُنظرا آلنھا تعرض المستثمر لمخاطر أداء المنشأة المستثمر فیھا
  . ُالمنشأة المستثمر فیھا على تولید دخل كاف لسداد األتعاب

  :  أمثلة العوائدمن .٥٧ب
مثل (ُتوزیعات األرباح، والتوزیعات األخرى لمنافع اقتصادیة من المنشأة المستثمر فیھا   )أ(

قیمة ى ، والتغیرات ف)ُالفائدة على أدوات دین مصدرة من قبل المنشأة المستثمر فیھا
  . ُالمنشأة المستثمر فیھاى استثمارات المستثمر ف

ُو التزامات المنشأة المستثمر فیھا، واألتعاب والتعرض مكافأة مقابل خدمة أصول أ  )ب(
أصول ى أو تسھیالت سیولة، والحصص المتبقیة فى لخسارة نتیجة تقدیم دعم ائتمان

ُوالتزامات المنشأة المستثمر فیھا عند تصفیتھا، والمزایا الضریبیة، والوصول إلى سیولة 
  . ُنشأة المستثمر فیھامستقبلیة یحصل علیھا المستثمر من تدخلھ بأعمال الم

فعلى سبیل المثال، قد یستخدم مستثمر . عوائد لیست متاحة لمالك الحصص اآلخرین  )ج(
ُ مع أصول المنشأة المستثمر فیھا، مثل الجمع بین وظائف تشغیلیة لتحقیق مجتمعةأصولھ 

اقتصادیات الحجم، أو وفورات التكلفة، أو توفیر منتجات نادرة، أو الوصول إلى 
ارات المعرفیة الشخصیة، أو تقیید بعض العملیات أو األصول، لزیادة قیمة األصول المھ

  . األخرى للمستثمر
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  العالقة بین السلطة والعوائد 
  السلطة المفوضة 

، بتقییم ما إذا كانت یسیطر على )متخذ قرار(اتخاذ القرارات ى عند قیام مستثمر لدیھ حقوق ف .٥٨ب
ویجب .  علیھ أن یحدد ما إذا كانت یعد بمثابة أصیل أو وكیلُالمنشأة المستثمر فیھا، فإنھ یجب

اتخاذ ى  ما إذا كانت ھناك منشأة أخرى لدیھا حقوق ف– اً أیض–على المستثمر أن یحدد 
 –طرف یعمل ى ُتعد بمثابة وكیل ھى إن المنشأة الت. القرارات تقوم بدور الوكیل للمستثمر

ُتعد بمثابة ى األطراف الت(طراف أخرى  نیابة عن ولمصلحة طرف أو أ–ى بشكل أساس
ُ، وبنا ًء علیھ، ال تسیطر على المنشأة المستثمر فیھا عند ممارستھا لسلطة اتخاذ )أصیل

ُبعض األحیان قد یحتفظ بسلطة ى وبالتالي، ف"). ١٨"و" ١٧"راجع الفقرتین(القرارات 
ُال یعد متخذ القرار . صیلًاألصیل وتكون قابلة للممارسة من قبل الوكیل، ولكن نیابة عن األ

ًوكیال لمجرد أن أطراف   . یتخذھاى  أخرى یمكنھا أن تستفید من القرارات التاُ

 اتخاذ القرارات إلى وكیل بشأن بعض الموضوعات المحددةى قد تفوض مستثمر سلطتھ ف .٥٩ب
ُوعند تقییم إذا ما كانت یسیطر على المنشأة المستثمر . أو بشأن جمیع األنشطة ذات الصلة

اتخاذ القرارات لوكیلھ كما لو ى یھا، فإنھ یجب على المستثمر أن یعالج الحقوق المفوضة فف
یكون فیھا أكثر من ى الحاالت التى وف.  من قبل المستثمر–بشكل مباشر–كانت محتفظ بھا

أصیل واحد، فإنھ یجب على كل طرف أصیل أن یقوم بتقییم ما إذا كان لدیھ سلطة على 
ًاالعتبار المتطلبات الواردة فى فیھا باألخذ فُالمنشأة المستثمر  ". ٥٤ب"إلى " ٥ب"الفقرات ى ً

ُإرشادات بشأن تحدید ما إذا كان متخذ القرار یعد وكیال " ٧٢ب"إلى " ٦٠ب"توفر الفقرات 
  . أو أصیال

ُاالعتبار مجمل العالقة بینھ وبین المنشأة المستثمر فیھا ى یجب على متخذ القرار أن یأخذ ف .٦٠ب
ُتم إدارتھا وبین األطراف األخرى المشاركة مع المنشأة المستثمر فیھا، وبالتحدید جمیع تى الت

  : ًالُالعوامل أدناه، عند تحدید ما إذا كان یعد وكیال أو أصی

الفقرتان (ُتخص المنشأة المستثمر فیھا ى اتخاذ القرارات التى نطاق سلطتھ ف  )أ(
  "). ٦٣ب"و" ٦٢ب"

  ").٦٧ب"إلى " ٦٤ب"الفقرات (ن قبل األطراف األخرى الحقوق المحتفظ بھا م  )ب(
ًتستحق لھ وفقى المكافأة الت  )ج( إلى " ٦٨ب"الفقرات (المكافأة ) اتفاقیات( التفاقیة اُ

  ").٧٠ب"
ى یحتفظ بھا فى تعّرض متخذ القرار لتغیر العوائد من الحصص األخرى الت  )د(

  . ")٧٢ب"إلى " ٧١ب"الفقرتان (المنشأة المستثمر فیھا 
  .  لكل من العوامل على أساس حقائق وظروف معینةمختلفةیجب أن تطبق أوزان 
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ُیتطلب تحدید ما إذا كان متخذ القرار یعد وكیال تقییم جمیع العوامل المدرجة ف .٦١ب الفقرة ى ُ
ى الحقوق ف(ما لم یحتفظ طرف واحد بحقوق جوھریة تمكنھ من عزل متخذ القرار " ٦٠ب"

  "). ٦٥ب"انظر الفقرة (تخذ القرار بدون سبب ویستطیع أن یعزل م) العزل

  نطاق سلطة اتخاذ القرارات 
  : االعتبارى اتخاذ القرارات من خالل األخذ فى یتم تقییم نطاق سلطة متخذ القرار ف .٦٢ب

ًیسمح بھا وفقى األنشطة الت  )أ( اتخاذ القرارات والمحددة بموجب ) اتفاقیات( التفاقیة اُ
  القانون، 

 . دى متخذ القرار عند اتخاذ القرارات بشأن تلك األنشطةلى الحریة الت  )ب(
ُاالعتبار الغرض من المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا، ى یجب على متخذ القرار أن یأخذ ف .٦٣ب

ُصممت ى ُصممت األعمال المستثمر فیھا للتعرض لھا، والمخاطر التى والمخاطر الت
تصمیم المنشأة ى تخذ القرار فلتمریرھا إلى األطراف المشاركین، ومستوى مشاركة م

تصمیم ى  ف–ى  بشكل جوھر–فعلى سبیل المثال، عندما یتدخل متخذ القرار . ُالمستثمر فیھا
، فقد یبین ھذا التدخل )ذلك تحدید نطاق سلطة اتخاذ القراراتى بما ف(ُالمنشأة المستثمر فیھا 

إلى تمتعھ ى تؤدى لتأنھ كان لدى متخذ القرار الفرصة والحافز للحصول على الحقوق ا
  . بالقدرة على توجیھ األنشطة ذات الصلة

  ُالحقوق المحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى 

قد تؤثر الحقوق الجوھریة المحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى على قدرة متخذ القرار  .٦٤ب
المتعلقة وقد تبین الحقوق الجوھریة . ُعلى توجیھ األنشطة ذات الصلة للمنشأة المستثمر فیھا
  . ُبالعزل، أو الحقوق األخرى، أن متخذ القرار یعد وكیال

عندما یحتفظ طرف واحد بحقوق جوھریة تتعلق بالعزل ویستطیع أن یعزل متخذ القرار  .٦٥ب
وعندما یكون . ُ یعد كافیا الستنتاج أن متخذ القرار یعد وكیال– اً منفرد–بدون سبب، فإن ھذا 

وال یوجد طرف منفرد یستطیع أن (ثل ھذه الحقوق ھناك أكثر من طرف واحد یحتفظ بم
 ال تكون -  منفردة –فإن تلك الحقوق ) یعزل متخذ القرار بدون موافقة األطراف اآلخرین

.  نیابة عن األخرین ولمصلحتھم–ى  بشكل أساس–تحدید أن متخذ القرار یتصرف ى قاطعة ف
 لممارسة – ًا سوی– یتصرفوا ُباإلضافة إلى ذلك، كلما زاد عدد األطراف المطالبین بأن

 عزل متخذ القرار وكلما زاد حجم المصالح االقتصادیة األخرى لمتخذ القرارى الحقوق ف
ُیجب أن یوضع ى والتغیر المرتبط بھا، كلما قل الوزن الذ) المكافأة والمصالح األخرىى أ(

  . لھذا العامل
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ى من قبل األطراف األخرى والتاالعتبار الحقوق الجوھریة المحتفظ بھا ى ُیحب أن تؤخذ ف .٦٦ب
تقید حریة متخذ القرار؛ وذلك بطریقة مشابھة لحقوق العزل، وذلك عند تقییم ما إذا كان متخذ 

  بالحصولًایكون مطالبى ُفعلى سبیل المثال، یعد متخذ القرار الذ. ُالقرار یعد وكیال
 .وكیال – بشكل عام –على تصدیق عدد صغیر من األطراف األخرى على تصرفاتھ 

ُإلرشادات إضافیة بشأن الحقوق وما إذا كانت تعد " ٢٥ب"إلى " ٢٢ب"راجع الفقرات (

  ). حقوق جوھریة

االعتبار الحقوق المحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى، فإنھ یجب أن یشمل ى عند األخذ ف .٦٧ب
ھیئة إداریة أو (ُحقوق قابلة للممارسة من قبل مجلس إدارة المنشأة المستثمر فیھا ى  ألاًتقییم

  )"). ب(٢٣ب"راجع الفقرة (وأثرھا على سلطة اتخاذ القرارات ) أخرى

  المكافأة 

كلما زاد حجم مكافأة متخذ القرار، والتغیر المرتبط بھا، بالنسبة للعوائد المتوقعة من أنشطة  .٦٨ب
ُالمنشأة المستثمر فیھا، كلما زاد احتمال أن یعد متخذ القرار أصیال ُ .  

ُن متخذ القرار یعد أصیال أو وكیال، فإنھ یجب أن یأخذ فلتحدید ما إذا كا .٦٩ب  – اً أیض–االعتبارى ُ
  : ما إذا كانت الشروط التالیة موجودة

  . أن مكافأة متخذ القرار تتناسب مع الخدمات المقدمة  ) أ(
تكون عادة ى  أو مبالغ التًا، أو شروطاً أحكام– فقط –أن اتفاقیة المكافأة تتضمن   ) ب(

خدمات مشابھة ومستوى مھارات تم التفاوض بشأنھا على ترتیبات لى موجودة ف
 . أساس التنافس الحر

)" أ(٦٩ب"الفقرة ى ُال یمكن أن یعد متخذ القرار وكیال ما لم تكن الشروط المحددة ف .٧٠ب
 كاف – اً منفرد–ُوبالرغم من ذلك، ال یعد استیفاء تلك الشروط . موجودة)" ب(٦٩ب"و

  .الُالستنتاج أن متخذ القرار یعد وكی

  التعرض لتغیر العوائد من المصالح األخرى 

ى لدیھ مصالح أخرى فى ُعند تقییم ما إذا كان یعد وكیال، فإنھ یجب على متخذ القرار، الذ .٧١ب
ُالمنشأة المستثمر فیھا أو توفیر ى على سبیل المثال، استثمارات ف(ُالمنشأة المستثمر فیھا 

ى االعتبار تعرضھ لتغیر فى ، أن یأخذ ف)یھاُضمانات فیما یتعلق بأداء المنشأة المستثمر ف
ُالمنشأة المستثمر فیھا أن ى یبین االحتفاظ بمصالح أخرى ف. العوائد من تلك المصالح األخرى

  . ُمتخذ القرار قد یعد أصیال
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ُالمنشأة المستثمر فیھا، فإنھ یجب ى عند تقییم تعرضھ لتغیر العوائد من المصالح األخرى ف .٧٢ب
  : االعتبار ما یليى ن یأخذ فعلى متخذ القرار أ

الحسبان مكافأتھ ى  فاًكلما زاد حجم مصالحة االقتصادیة، والتغیر ًالمرتبط بھا، أخذ  )أ(
  . ُمجموعھا، كلما زاد احتمال أن یعد متخذ القرار أصیالى والمصالح األخرى ف

، وما إذا ما إذا كان تعرضھ لتغیر العوائد یختلف عن تعرض المنشآت المستثمرة األخرى  )ب(
فعلى سبیل المثال، قد یكون األمر كذلك، عندما یحتفظ . كان ھذا یؤثر على تصرفاتھ

ُالمنشأة المستثمر فیھا، أو یقدم للمنشأة المستثمر ى فى مرتبة أدنى متخذ القرار بحصص ف ُ
  . فیھا أشكاال أخرى من التسھیالت االئتمانیة

العوائد من المنشأة ى إلى مجموع التغیر فُیجب على متخذ القرار أن یقیم تعرضھ بالنسبة 
على أساس العوائد المتوقعة من ى ویتم إجراء ھذا التقییم بشكل رئیس. ُالمستثمر فیھا

ُأنشطة المنشأة المستثمر فیھا، ولكن ال یجوز أن یتجاھل الحد األقصى لتعرض متخذ 
یحتفظ بھا ى  األخرى التُالقرار لتغیر العوائد من المنشأة المستثمر فیھا من خالل المصالح

  . متخذ القرار
  أمثلة على التطبیق

  ١٣المثال 
 لمعاییر ًابإنشاء وتسویق وإدارة صندوق منظم مقید وفق) مدیر الصندوق(یقوم صانع القرار 

تم . القوانین واألنشطة المحلیةى تفویض االستثمار كما ھو منصوص علیھ فى محددة واردة ف
محفظة متنوعة من األوراق المالیة ى لى اعتبار انھ استثمار فتسویق الصندوق للمستثمرین ع

ویمتلك مدیر الصندوق حریة التصرف فیما یتعلق . تخص منشآت مقیدةى لحقوق الملكیة والت
وقام مدیر الصندوق . سیتم استثمارھا بما یتوافق مع المعاییر المحددةى من األصول التى أ

حصل على أتعاب على أساس سعر السوق الصندوق، ویى من الحصص ف% ١٠باستثمار 
من القیمة الصافیة ألصول الصندوق وتتناسب األتعاب مع % ١لقاء خدماتھ بما یعادل 

% ١٠تتجاوز نسبة ى الخدمات المؤداة وال یكون مدیر الصندوق ملزما بتغطیة الخسائر الت
م یقم بتشكیلھ وغیر مطلوب من الصندوق تشكیل مجلس إدارة مستقل كما انھ ل. من استثماره

صنع ى حقوق جوھریة قد تؤثر على صالحیات مدیر الصندوق فى وال یمتلك المستثمرون أ
وعلى . یحددھا الصندوقى القرارات، غیر انھ بوسعھم استرداد حصصھم ضمن الحدود الت

تفویض االستثمار وبما یتوافق مع المتطلبات ى الرغم من العمل ضمن المعاییر المحددة ف
تمنحھ القدرة الحالیة على ى  إال أن مدیر الصندوق یمتلك حقوق صنع القرارات التالتنظیمیة،

حقوق جوھریة قد تؤثر على ى  وال یمتلك المستثمرون أ–توجیھ أنشطة الصندوق ذات الصلة 
ویستلم مدیر الصندوق أتعابا على أساس سعر . صنع القراراتى صالحیات مدیر الصندوق ف
ى یؤدیھا، كما انھ أستثمر حصصا فى تناسب مع الخدمات التالسوق لقاء خدماتھ بما ی
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ّوتؤدى األتعاب واستثمارھا إلى تعریض مدیر الصندوق إلى تغیر العوائد الناتجة . الصندوق
نھ أن یشیر إلى أن مدیر الصندوق أمن شى من أنشطة الصندوق دون وجود تعرض جوھر

 مدیر الصندوق لتغیر عوائد مدى تعرضى ھذا المثال، یشیر النظر فى ھو الموكل ف
الصندوق باإلضافة إلى صالحیات صنع القرارات ضمن الحدود المقیدة إلى أن صانع القرار 

  .وبالتالي، یستنتج مدیر الصندوق انھ ال یسیطر على الصندوق. ھو الوكیل
   

  ١٤المثال 
ن  استثماریة لعدد ماًیقوم صانع القرار بإنشاء وتسویق وإدارة صندوق یوفر فرص

ب ف) مدیر الصندوق(ویجب على صانع القرار . المستثمرین مصلحة ى أن یتخذ قرارات تصّ
ومع ذلك فإن مدیر الصندوق . جمیع المستثمرین وبما یتوافق مع االتفاقیات اإلداریة للصندوق

ویستلم مدیر الصندوق أتعابا على أساس . صنع القراراتى یتمتع بحریة تصرف واسعة ف
من مجمل % ٢٠من األصول الخاضعة لإلدارة و% ١دماتھ بما یعادل سعر السوق لقاء خ

وتتناسب ھذه الرسوم مع الخدمات . ّأرباح الصندوق إذا ما تم تحقیق مستوى معین من األرباح
  .المؤداة

ب ف مصلحة جمیع ى ُعلى الرغم من انھ یشترط على مدیر الصندوق اتخاذ قرارات تصّ
ّصنع القرارات تمكنھ من توجیھ أنشطة ى  واسعة فالمستثمرین إال أنھ یمتلك صالحیات

 ثابتة وذات صلة باألداء وبما یتناسب مع اًویستلم مدیر الصندوق رسوم. الصندوق ذات الصلة
یؤدیھا باإلضافة إلى ذلك، تجمع األتعاب حصص مدیر الصندوق وحصص ى الخدمات الت

لك تعرض لتغیر العوائد من المستثمرین األخریین لرفع قیمة الصندوق دون أن ینتج عن ذ
األتعاب بشكل منفرد إلى أن مدیر الصندوق ھو ى أنشطة الصندوق، بحیث یشیر النظر ف

  .الموكل
  .ج المبینة أدناه١٤أ إلى ١٤ینطبق النموذج والتحلیل المذكورین أعاله على األمثلة من 

 .كل مثال على حدةى ُینظر ف
  أ١٤المثال 

الصندوق حیث یجمع استثماره بین حصصھ وحصص ى ف% ٢یستثمر مدیر الصندوق نسبة 
% ٢تتجاوز نسبة ى وال یكون مدیر الصندوق ملزما بتغطیة الخسائر الت. المستثمرین اآلخرین

حال ى ویحق للمستثمرین عزل مدیر الصندوق من خالل تصویت األغلبیة ف. من استثماره
  .إخاللھ ببنود العقد المبرم فقط
یزید من تعرضھ لتغیر العوائد الناتجة من أنشطة % ٢لما نسبتھ إن استثمار مدیر الصندوق 

. نشوء تعرض من شأنھ أن یشیر إلى ان مدیر الصندوق ھو الموكلى الصندوق دون التسبب ف
ُحقوق حمایة كونھا تمارس فقط ى وتعد حقوق المستثمرین اآلخرین بعزل مدیر الصندوق ھ
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 على الرغم من أن مدیر الصندوق یتمتع ھذا المثال،ى ف. عند اإلخالل بالعقد المبرم
صنع القرارات ویتعرض لتغیر العوائد الناتجة من حصصھ وأتعابھ، ى بصالحیات واسعة ف

وبالتالي، یستنتج مدیر الصندوق . إال انھ یشیر تعرضھ ھذا إلى أن مدیر الصندوق ھو الوكیل
  .انھ ال یسیطر على الصندوق

  ب١٤المثال 
الصندوق، غیر أنھ غیر ملزم ى  استثمار تناسبیة كبیرة فیمتلك مدیر الصندوق حصص

ویحق للمستثمرین عزل مدیر الصندوق من . تتجاوز استثمارهى بتغطیة خسائر الصندوق الت
  .حال إخاللھ ببنود العقد المبرمى خالل تصویت األغلبیة ف

 كونھا ھذا المثال، تعد حقوق المستثمرین اآلخرین بعزل مدیر الصندوق حقوق حمایةى ف
وعلى الرغم من أن مدیر الصندوق یستلم أتعاب ثابتة . ُتمارس فقط عند اإلخالل بالعقد المبرم

یؤدیھا، غیر أن الجمع بین استثمار مدیر ى وذات صلة باألداء بما یتناسب مع الخدمات الت
ضھ لتغیر العوائد المتحققة من أنــشطة   الصندوق وأتعابھ قد ینتج عنھ تعرّ

وكلما زاد حجم . من شانھ أن یشیر إلى أن مدیر الصندوق ھو الموكلى الصندوق والذ
ى آخذین ف(المصالح االقتصادیة العائدة لمدیر الصندوق وزادت التغیرات المصاحبة لھا 

یعطیھا مدیر الصندوق لتلك ى ، وزادت األھمیة الت)أتعابھ وحصصھ األخرىى االعتبار إجمال
  . أرجحیھ أن یكون مدیر الصندوق ھو الموكلاًدت أیضالتحلیل، وزاى الحصص االقتصادیة ف

على سبیل المثال، بعد األخذ بعین اعتبار أتعاب مدیر الصندوق وعوامل أخرى، قد یرى مدیر 
غیر . الستنتاج أنھ یسیطر على الصندوقى ھو استثمار كاف% ٢٠الصندوق أن استثمار بنسبة 

، قد تنشأ )اختلفت األتعاب والعوامل األخرىعلى سبیل المثال، إذا (الحاالت األخرى ى أنھ ف
  .ًاالسیطرة عندما یكون مستوى االستثمار مختلف

  ج١٤المثال 
الصندوق، غیر انھ ى من حصص االستثمار التناسبیة ف% ٢٠یمتلك مدیر الصندوق نسبة 

ویتضمن الصندوق . من استثماره% ٢٠تتجاوز ى غیر ملزم بتغطیة خسائر الصندوق الت
بحیث یكون أعضاءه مستقلین عن مدیر الصندوق، ویتم تعیینھم من قبل مجلس إدارة 

وفى حال قرر . ًاویتم تعیین مدیر الصندوق من قبل المجلس سنوی. المستثمرین اآلخرین
  .ُالمجلس إنھاء عقد مدیر الصندوق، تستكمل أعمالھ من قبل مدیرین آخرین من القطاع نفسھ

 أتعاب ثابتة وذات صلة باألداء بما یتناسب مع على الرغم من ان مدیر الصندوق یستلم
وأتعابھ ینتج % ٢٠یؤدیھا، غیر أن الجمع بین استثمار مدیر الصندوق بنسبة ى الخدمات الت

ض لتغیر العوائد المتحققة من أنشطة الصندوق والذ من شأنھ ان یشیر إلى أن مدیر ى عنھ تعرّ
 جوھریة تمنحھم الحق بعزل مدیر ًاقوقغیر أن المستثمرون یمتلكون ح. الصندوق ھو الموكل

ّ ویوفر مجلس اإلدارة آلیة تضمن حق المستثمرین بعزل مدیر الصندوق إذا –الصندوق 
  .رغبوا بذلك



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣١١

. ھذا التحلیلى ھذا المثال، یولى مدیر الصندوق أھمیة أكبر لحقوق العزل الجوھریة فى ف
صنع القرارات ى  واسعة فن مدیر الصندوق یمتلك صالحیاتأوبالتالي، على الرغم من 

ى ویتعرض لتغیر عوائد الصندوق الناتجة من أتعابھ واستثماره، إال أن الحقوق الجوھریة الت
یستنتج مدیر ى وبالتال. یمتلكھا مستثمرون آخرون تشیر إلى أن مدیر الصندوق ھو الوكیل

  .نھ ال یسیطر على الصندوقأالصندوق 
  ١٥المثال 

 أجل شراء محفظة أوراق مالیة مدعومة بأصول ذات سعر ثابت، توجد منشأة مستثمر فیھا من
ویتم تصمیم . حیث یتم تمویلھا من خالل أدوات الدین وأدوات حقوق الملكیة بسعر ثابت

عوائد ى الدین واستالم أى أدوات حقوق الملكیة لتأمین الحمایة ضد الخسارة األولى لمستثمر
الدین المحتملین على انھ ى سویق المعاملة لمستثمروقد تم ت. متبقیة من الجھة المستثمر فیھا

محفظة أوراق مالیة مدعومة باألصول مع التعرض لمخاطر االئتمان المصاحبة ى استثمار ف
المحفظة، ى األوراق المالیة المدعومة باألصول فى للتخلف المحتمل عن الدفع من قبل مصدر

  .ظةوالتعرض لمخاطر سعر الفائدة المصاحبة إلدارة المحف
ویدیر صانع القرار . من قیمة األصول المشتراة% ١٠تمثل أدوات حقوق الملكیة ما نسبتھ 

محفظة األصول النشطة من خالل اتخاذ القرارات االستثماریة ضمن الحدود ) مدیر األصول(
ویستلم مدیر األصول أتعابا ثابتة على أساس سعر . نشرة أعمال الجھة المستثمر بھاى المبینة ف
، ورسوم )من األصول الخاضعة لإلدارة% ١على سبیل المثال ( لقاء ھذه الخدمات السوق

حال تجاوز أرباح الجھة ى ف) من األرباح% ١٠على سبیل المثال، (ذات صلة باألداء 
ویمتلك مدیر . المستثمر فیھا الحد المتفق علیھ وتتناسب ھذه األتعاب مع الخدمات المؤداة

المتبقیة من حقوق % ٦٥الجھة المستثمر فیھا أما نسبة ى  فمن حقوق الملكیة% ٣٥األصول 
الملكیة وجمیع أدوات الدین فیمتلكھا عدد كبیر من المستثمرین اآلخرین الموزعین على نطاق 

ى ویحق للمستثمرین اآلخرین عزل مدیر األصول دون إبداء أ. العالقةى واسع ومن غیر ذو
  .سبب من خالل قرار األغلبیة

وتجمع . ألصول أتعاب ثابتة وذات صلة باألداء بما یتناسب مع الخدمات المؤداةیستلم مدیر ا
. األتعاب حصص مدیر الصندوق وحصص المستثمرین اآلخرین لرفع قیمة الصندوق

من % ٣٥ویتعرض مدیر األصول لتغیر العوائد الناتجة من أنشطة الصندوق ألنھ یمتلك نسبة 
  .بھ من أتعااًحقوق التصویت والناتجة أیض

نشرة أعمال الجھة المستثمر فیھا، ى تم تحدیدھا فى على الرغم من العمل ضمن المعاییر الت
یؤثر ى إال أن مدیر األصول یمتلك القدرة الحالیة على اتخاذ القرارات بشأن االستثمار الذ

یمتلكھا ى حین یكون لحقوق العزل التى  ف–بشكل ملموس على عوائد الجھة المستثمر فیھا 
التحلیل وذلك ألن عدد كبیر من المستثمرین الموزعین ى رون آخرون أھمیة ضئیلة فمستثم
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وفى ھذا المثال، یؤكد مدیر األصول بشدة على . على نطاق واسع یمتلكون ھذه الحقوق
تكون ى تعرضھ لتغیر عوائد الصندوق الناتجة من حصص حقوق الملكیة الخاصة بھ والت

من حقوق الملكیة ینتج عنھ تعرض % ٣٥ك ما نسبتھ كما أن امتال. خاضعة ألدوات الدین
من شانھ أن یشیر إلى أن مدیر ى الجھة المستثمر فیھا، والذى لخسائر وحقوق العوائد فى ثانو

  .وبالتالي، یستنتج مدیر األصول أنھ یسیطر على الجھة المستثمر فیھا. األصول ھو الموكل

  العالقة مع األطراف األخرى 
االعتبار طبیعة عالقتھ مع األطراف ى رة، یجب على المستثمر أن یأخذ فعند تقییم السیط .٧٣ب

 بحكم األمر –أنھم ى أ(األخرى وما إذا كانت ھذه األطراف تتصرف نیابة عن المستثمر 
 وكالء – بحكم األمر الواقع –یتطلب تحدید ما إذا كانت األطراف األخرى ).  وكالء–الواقع 

 كیف تتفاعل تلك اًلحسبان لیس فقط طبیعة العالقة ولكن أیضاى ، مع األخذ فًااجتھادا شخصی
  . األطراف مع بعضھا البعض ومع المستثمر

 بحكم األمر الواقع –فالطرف یكون . مثل تلك العالقة على ترتیب تعاقديى ال یلزم أن تنطو .٧٤ب
ة  وكیال عندما یكون لدى المستثمر، أو لدى ھؤالء الذین یوجھون أنشطة المستثمر، القدر–

ھذه الظروف، یجب على ى ف. على توجیھ ذلك الطرف لیتصرف نیابة عن المستثمر
 –ُاالعتبار، عند تقییم السیطرة على المنشأة المستثمر فیھا، حقوق وكیلھ ى المستثمر أن یأخذ ف
ى  أو حقوقھ ف– بشكل غیر مباشر –اتخاذ القرارات، وتعرضھ ى  ف–بحكم األمر الواقع 

ى  جنبا إلى جنب مع ما یتعرض لھ ف– بحكم األمر الواقع –ل الوكیل عوائد متغیرة من خال
  . حد ذاتھ

أمثلة لھؤالء األطراف اآلخرین الذین، بطبیعة عالقتھم، قد یتصرفون على أنھم وكالء ى ما یل .٧٥ب
  :  للمستثمر– بحكم األمر الواقع –
  . األطراف ذات العالقة بالمستثمر  ) أ(
 ُ المستثمر فیھا على أنھا مساھمة أو قرضالمنشأةى طرف تسلم حصتھ ف  ) ب(

  . من المستثمر
ُالمنشأة المستثمر فیھا دون ى طرف وافق على أال یبیع أو یحول أو یرھن حصتھ ف  ) ج(

یكون فیھا للمستثمر ى باستثناء الحاالت الت(أخذ موافقة مسبقة من المستثمر 
ق إلى شروط متفق الموافقة المسبقة وتستند تلك الحقوى والطرف اآلخر الحق ف

  ). علیھا تبادلیا من قبل أطراف مستقلة راغبة
  .من المستثمرى ثانوى طرف ال یستطیع أن یمول عملیاتھ بدون دعم مال  ) د(
المنشأة المستثمر ى اإلدارة الرئیسیون فى أكثریة المسئولین عن الحوكمة أو موظف  ) ھـ(

  .المستثمرى فیھا ھم أنفسھم الذین یعملون لد
رف لھ عالقة تجاریة وثیقة مع المستثمر، مثل العالقة بین مقدم خدمة مھنیة وأحد ط  ) و(

  . عمالئھ الكبار
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  السیطرة على أصول محددة 
ُاالعتبار ما إذا كان یعالج جزء من المنشأة المستثمر فیھا ى یجب على المستثمر أن یأخذ ف .٧٦ب

حدد ما إذا كان یسیطر على على أنھ منشأة منفصلة مفترضة، وعندما یكون األمر كذلك، أن ی
  . المنشأة المنفصلة المفترضة

ًیجــب على المستثمر أن عــالج جزء من المنشأة المستثمر فیھــا على أنھ منشــأة منفصلة  .٧٧ب
  : مفترضة عندما، وفقط عندما، یستوفى الشرط التالي

ُتعد األصول المحددة للمنشأة المستثمر فیھا  )  العالقة ـ إن وجدتأو التعزیزات االئتمانیة ذات(ُ
المصدر الوحید لسداد االلتزامات المحددة على المنشأة المستثمر فیھا، أو الحصص 

ولیس لألطراف األخرى، بخالف الذین علیھم االلتزام المحدد، . األخرى المحددة فیھا
. حقوقا والتزامات متعلقة باألصول المحددة أو بالتدفقات النقدیة المتبقیة من تلك األصول

ُمن عوائد األصول المحددة من قبل المنشأة المستثمر ى ُالجوھر، ال یمكن أن یستخدم أى ف
من التزامات المنشأة المنفصلة المفترضة واجب السداد من ى ُفیھا المتبقیة وال یعد أ

 یتم فصل جمیع أصول، –الجوھر ى  ف–ى وبالتال. ُأصول المنشأة المستثمر فیھا المتبقیة
ُق ملكیة تلك المنشأة المنفصلة المفترضة عن المنشأة المستثمر فیھا والتزامات، وحقو

  . "صومعة" على مثل تلك المنشأة المنفصلة المفترضة – عادة–ُویطلق . ككل
ى ، یجب على المستثمر أن یحدد األنشطة الت"٧٧ب"الفقرة ى عندما یٌستوفى الشرط الوارد ف .٧٨ب

ُفصلة المفترضة، وكیف تدار تلك األنشطة،  على عوائد المنشأة المن–ى  بشكل جوھر–تؤثر 
وعند تقییم السیطرة . ُلتقییم ما إذا كان لدیھ سلطة على ذلك الجزء من المنشأة المستثمر فیھا

االعتبار ما ى  أن یأخذ ف– اً أیض–على المنشأة المنفصلة المفترضة، فإنھ یجب على المستثمر 
تلك المنشأة المنفصلة ى من تدخلھ فعوائد متغیرة ى إذا كان یتعرض أو لدیھ حقوق ف

ُالمفترضة، والقدرة على أن یستخدم سلطتھ على ذلك الجزء من المنشأة المستثمر فیھا لیؤثر 
  . على مبلغ عوائد المستثمر

ُعندما یسیطر المستثمر على المنشأة المنفصلة المفترضة، فإنھ یجب علیھ أن یجمع ذلك  .٧٩ب
تلك الحالة، یستبعد األطراف اآلخرون ذلك الجزء من ى فو. ُالجزء من المنشأة المستثمر فیھا

ُالمنشأة المستثمر فیھا عند تقییم السیطرة على المنشأة المستثمر فیھا، وعند تجمیعھا ُ .  

  التقییم المستمر 
ُیجب على المستثمر أن یقیم ما إذا كانت یسیطر على المنشأة المستثمر فیھا عندما تبین  .٨٠ب ُ

ُك تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المدرجة الحقائق والظروف أن ھنا
  ". ٧"الفقرة ى ف
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ُتمارس بھا السلطة على المنشأة المستثمر فیھا، فإنھ ى الكیفیة التى  فاًعندما یكون ھناك تغیر .٨١ب
ُیقیم بھا المستثمر سلطتھ على المنشأة المستثمر ى یجب أن ینعكس ذلك التغیر على الكیفیة الت ُ

حقوق اتخاذ القرارات أنھ لم تعد األنشطة ى التغیرات فى على سبیل المثال، یمكن أن تعن. افیھ
ُذات الصلة تدار من خالل حقوق التصویت، ولكن بدال من ذلك من خالل اتفاقیات أخرى، 

  .  أو أطراف أخرى القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلةًامثل عقود، تمنح طرف

 أن یكتسب مستثمر السلطة على منشأة مستثمر فیھا، أو أن یفقدھا،ى قد یتسبب حدث ف .٨٢ب
عل سبیل المثال، یمكن أن یكتسب مستثمر . ذلك الحدثى دون أن یكون للمستثمر مشاركة ف

 السلطة على منشأة مستثمر فیھا بسبب انقضاء حقوق اتخاذ القرارات المحتفظ بھا من
 المستثمر من السیطرة على المنشأة –اًسابق–منعت ى قبل طرف أو أطراف أخرى والت

  . ُالمستثمر فیھا

تؤثر على تعرضھ أو حقوقھ ى االعتبار التغیرات التى  ف– اً أیض–یجب أن یأخذ المستثمر  .٨٣ب
على سبیل المثال، یمكن أن یفقد . ُالعوائد المتغیرة من تدخلھ بأعمال المنشأة المستثمر فیھاى ف

ُر فیھا، السیطرة على المنشأة المستثمر فیھا إذا لم یعد مستثمر، لدیھ سلطة على منشأة مستثم
 اللتزامات، نظرا ألن المنشأة المستثمر اًیحق للمستثمر أن یستلم عوائد أو أن بصبح معرض

  ). عندما یتم إنھاء عقد الستالم أتعاب متعلقة باألداءى أ)" (ب(٧"استیفاء الفقرة ى أخفق ف

بار ما إذا كان تقییمھ بأنھ یتصرف على أنھ وكیل أو االعتى یجب على المستثمر أن یأخذ ف .٨٤ب
مجمل العالقة بین المستثمر واألطراف األخرى ى التغیرات فى فیمكن أن تعن. أصیل قد تغیر

 على أنھ وكیل، – ًا سابق–أن المستثمر لم یعد یتصرف على أنھ وكیل، حتى ولو أنھ تصرف 
حقوق ى حقوق المستثمر، أو فى غییرات فعلى سبیل المثال، عندما تحدث ت. والعكس بالعكس

الحسبان وضعیتھ على أنھ ى األطراف األخرى، فإنھ یجب على المستثمر أن یعید األخذ ف
  . أصیل أو وكیل

 بسبب – فقط –للسیطرة أو لوضعیتھا على أنھ أصیل أو وكیل ى ال یتغیر تقییم المستثمر األول .٨٥ب
، )ُنشأة المستثمر فیھا مدفوعا بأحوال السوقعوائد المى مثال تغیر ف(ظروف السوق ى تغیر ف

أحوال السوق كنتیجة لواحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة ى ما لم یحدث التغیر ف
  .مجمل العالقة بین أصیل ووكیلى أو تغیر ف" ٧"الفقرة ى المذكورة ف

  تحدید ما إذا كانت المنشأة تمثل منشأة استثماریة
االعتبار جمیع الحقائق والظروف عند تقییم ما إذا كانت ى  تأخذ ف یجب على المنشأة أن  .أ٨٥ب

تمتلك ى ُتعد المنشأة الت. وتصمیمھا ذلك الغرض منھا،ى ُتعد منشأة استثماریة، بما ف
. منشأة استثماریة" ٢٧"الفقرة ى العناصر الثالثة لتعریف منشأة استثماریة المحددة ف

  .اصر التعریف بمزید من التفصیلعن" م٨٥ب"إلى " ب٨٥ب "توضح الفقرات من 
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  الغرض من األعمال
 فقط –یتطلب تعریف المنشأة االستثماریة أن یكون الغرض من المنشأة ھو أن تستثمر  . ب٨٥ب

مثل توزیعات األرباح أو الفوائد أو دخل ( من أجل مكاسب رأسمالیة، أو دخل استثمار –
األھداف االستثماریة للمنشأة، ى ھتبین ما ى تتضمن الوثائق الت. ، أو كلیھما)اإلیجار

مذكرة طرح االكتتاب الخاصة بالمنشأة والمطبوعات الموزعة من قبل المنشأة والوثائق 
األخرى لشركة مساھمة أو شركة تضامن، وتوفر ھذه الوثائق دلیال على الغرض من 

 المنشأة تقدم بھاى وقد تشتمل أدلة إضافیة على الطریقة الت. أعمال المنشأة االستثماریة
ُمثل المنشآت المستثمرة المحتملة أو المنشآت المستثمر (نفسھا إلى األطراف األخرى 

؛ على سبیل المثال، قد تقدم منشأة أعمالھا على أنھا تتیح استثمار متوسط )فیھا المحتملة
المقابل، قد تقدم منشأة نفسھا على أنھا منشأة ى وف. األجل من أجل مكاسب رأسمالیة

 مع المنشأة – بشكل مشترك–دفھا أن تطور، أو تنتج أو تسوق منتجاتمستثمرة ھ
ھذه الحالة ال یتفق الغرض مع أعمال المنشأة االستثماریة، نظرا ألن ى ُالمستثمر فیھا، وف

المنشأة سوف تكسب العوائد من نشاط التطویر، أو اإلنتاج أو التسویق باإلضافة إلى 
  ").ط٨٥ب"ة انظر الفقر(عوائدھا من استثماراتھا 

ى مثل الخدمات االستشاریة ف(قد تقدم المنشأة االستثماریة خدمات متعلقة باالستثمار . ج٨٥ب
، إما بشكل )مجال االستثمار، وإدارة االستثمار، وخدمات مساندة وإداریة لالستثمار

مباشر أو غیر مباشر من خالل منشأة تابعة، إلى أطراف ثالثة باإلضافة إلى المنشآت 
ُمرة فیھا، حتى لو كانت تلك األنشطة تعد أساسیة للمنشأة، إال إن ذلك كلھ شریطة المستث

  .استمراریة المنشأة لتلبیة تعریف المنشأة االستثماریة
األنشطة التالیــة المتعلقة باالستثمار، إما ى  فــ–اً أیض–قــد تشارك المنشأة االستثماریة. د٨٥ب

ُذا ما كانت تلك االنشطة تباشر لتعظیم عائد بشكل مباشر أو من خالل منشأة تابعة إ
ُمن المنشآت المستثمر فیھا، وال تمثل ) مكاسب رأسمالیة، أو دخل االستثمار(االستثمار 

  :منفصل لدخل المنشأة االستثماریةى منفصل أو مصدر أساسى نشاط أعمال أساس
  ُتقدیم خدمات إداریة ومشورة استراتیجیة للمنشأة المستثمر فیھا؛  )أ (
 . ُللمنشأة المستثمر فیھا، مثل قرض، تعھد برأس مال، أو ضمانى یم دعم مالتقد  )ب (

ذاتھا منشأة استثماریة ى عندما یكون لدى المنشأة االستثماریة منشأة تابعة لیست ھ. ھـ٨٥ب
تقدیم خدمات وأنشطة متعلقة باالستثمار، مثل تلك الموضحة ى وغرضھا ونشاطھا الرئیس

، فإنھ یجب علیھا أن تقوم بتجمیع تلك المنشأة التابعة "د٨٥ب"و" ج٨٥ب"الفقرتین ى ف
تقدم الخدمات أو األنشطة المتعلقة ى إذا كانت المنشأة التابعة الت". ٣٢" للفقرة ًاوفق

ذاتھا منشأة استثماریة، فإن المنشأة االستثماریة األم یجب أن تقیس تلك ى باالستثمار ھ
  ".٣١" للفقرة ًا أو الخسائر وفقاألرباح المنشأة التابعة بالقیمة العادلة من خالل
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  استراتیجیات الخروج
إحدى .  دلیال على الغرض من أعمالھا– اً أیض–توفر الخطط االستثماریة للمنشأة . و٨٥ب

أن المنشأة االستثماریة ال ى تمیز منشأة استثماریة عن المنشآت األخرى ھى السمات الت
.  محدود، وإنما تحتفظ بھا لفترة محدودةتخطط لالحتفاظ باستثماراتھا إلى أجل غیر

أصول غیر ى حقوق ملكیة واالستثمارات فى ُونظرا إلمكانیة أن یحتفظ باالستثمارات ف
 إستراتیجیةلمنشأة االستثماریة أن تكون لدیھا امالیة إلى أجل غیر محدود، فإنھ یجب على ً

 جمیع -  ًایب تقر-خروج توثق كیف تخطط المنشأة لتحقیق مكاسب رأسمالیة من 
ویجب على المنشأة . األصول غیر المالیةى حقوق الملكیة واستثماراتھا فى استثماراتھا ف
من ى أدوات دین لدیھا والتى  خروج ألإستراتیجیة أن تكون لدیھا – اً أیض–االستثماریة 

أدوات دین ى ُالممكن أن یحتفظ بھا إلى أجل غیر محدود، على سبیل المثال، استثمارات ف
ال یلزم المنشأة أن توثق استراتیجیات خروج محددة لكل استثمار منفرد، ولكنھا . تدیمةمس

یجب علیھا أن تحدد استراتیجیات ممكنھ مختلفة ألنواع أو محافظ مختلفة من 
ُال تعد آلیات . للخروج من االستثماراتى أساسى ذلك إطار زمنى االستثمارات، بما ف

ث التخلف عن السداد، مثل اإلخالل بالعقد أو عدم  ألحدا– فقط –توضع ى الخروج الت
  . األداء استراتیجیات خروج ألغراض ھذا التقییم

أوراق ى لالستثمارات ف. یمكن أن تتنوع استراتیجیات الخروج بحسب نوع االستثمار. ز٨٥ب
لالكتتاب العام، واالكتتاب ى مالیة خاصة، تشمل أمثلة استراتیجیات الخروج الطرح األول

ى حصص الملكیة ف) للمنشآت المستثمرة(ألعمال، وتوزیعات ى والبیع التجار ص،الخا
ُذلك بیع أصول المنشأة المستثمر فیھا ى بما ف(ُالمنشآت المستثمر فیھا ومبیعات األصول 

یتم التعامل علیھا ى حقوق الملكیة التى لالستثمارات ف). ُیلیھ تصفیة المنشأة المستثمر فیھا
ى اكتتاب خاص أو فى أمثلة استراتیجیات الخروج بیع الستثمار فسوق عام، تشمل ى ف

لالستثمارات العقاریة، تشمل أمثلة استراتیجیات الخروج بیع العقار من خالل . سوق عام
  . العقارات أو السوق ً المفتوحةى وسطاء متخصصین ف

عالقة ى  فأنشئتى منشأة استثماریة أخرى  فاًقد یكون لدى المنشأة االستثماریة استثمار. ح٨٥ب
ى ف. بالمنشأة ألسباب قانونیة، أو تنظیمیة، أو ضریبیة أو ألسباب مشابھة تتعلق باألعمال

 خروج من ذلك إستراتیجیةھذه الحالة، ال یلزم المنشأة االستثماریة أن یكون لدیھا 
ُاالستثمار، شریطة أن یكون للمنشأة المستثمر فیھا من قبل المنشأة االستثماریة 

  . اتیجیات خروج مناسبة الستثماراتھااستر
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  العوائد من االستثمارات
 ألجل مكاسب رأسمالیة، أو دخل استثمار، أو كلیھما، عندما – فقط –ال تستثمر المنشأة . ط٨٥ب

ى المجموعة التى ا(ُالمجموعة المتضمنة للمنشأة ى تحصل المنشأة أو عضو آخر ف
، أو یكون لدیھا ھدف )ة للمنشأة االستثماریةتخضع للسیطرة من قبل المنشأة األم النھائی

الحصول، على منافع أخرى من استثمارات المنشأة غیر المتاحة لألطراف األخرى غیر 
  : العالقة ومن أمثلة مثل تلك المنافعى ذو
اقتناء، أو استخدام، أو مبادلة أو استغالل عملیات، أو أصول أو تكنولوجیا لدى   )أ (

المجموعة، ى یشمل ھذا امتالك المنشأة، أو عضو آخر فو. ُالمنشأة المستثمر فیھا
اقتناء أصول، أو تكنولوجیا، أو منتجات، أو ى  غیر تناسبیة، أو حصریة، فًاحقوق

على سبیل المثال، من خالل حیازة خیار لشراء  منشآت مستثمریھا؛ى خدمات أ
  ؛ اًأصل من منشأة مستثمر فیھا عندما یعد تطویر األصل ناجح

أو ) )٤٣(رقم ى المعیار المحاسبة المصرى كما عرفت ف(شتركة ترتیبات م  )ب (
المجموعة ومنشآت مستثمر فیھا ى اتفاقیات أخرى بین المنشأة أو عضو آخر ف

  لتطویر، أو إنتاج، أو تسویق، أو تقدیم منتجات أو خدمات؛ 
ُضمانات مالیة أو أصول مقدمة من قبل المنشأة المستثمر فیھا لتكون بمثابة ضمان   )ج ( ُ

وبالرغم من ذلك، (المجموعة ى قابل ترتیبات اقتراض المنشأة أو عضو أخر فم
منشأة مستثمر ى ستكون المنشأة االستثماریة ال تزال قادرة على استخدام استثمار ف

  ؛ )من قروضھاى فیھا على أنھ رھن أل
عالقة بالمنشأة لشراء، من المنشأة أو من عضو ى خیار محتفظ بھ من قبل طرف ذ  )د (

  منشأة مستثمر فیھا من قبل المنشأة؛ ى المجموعة، حصة ملكیة فى آخر ف
، فإن المعامالت بین المنشأة أو عضو "ي٨٥ب"الفقرة ى باستثناء ما ھو موضح ف) ھـ(

  : التيى ُالمجموعة والمنشأة المستثمر فیھا، ھى آخر ف
ًال تعد أطرافى تكون بشروط غیر متاحة للمنشآت الت  ) ١( عالقة إما ى  ذواُ

  ُالمجموعة أو بالمنشأة المستثمر فیھا؛ أو ى لمنشأة، أو بعضو آخر فبا
  ال تكون بالقیمة العادلة؛ أو   ) ٢(
 ُمن نشاط المنشأة المستثمر فیھا أو نشاط أعمال المنشأة،ى ء أساستمثل جز  ) ٣(

  .المجموعةى ذلك أنشطة أعمال المنشآت األخرى فى بما ف
ذات ى أكثر من منشأة واحدة فى اریة استراتیجیة لتستثمر فالمنشأة االستثمى قد یكون لد. ي٨٥ب

یزید من المكاسب ى الصناعة أو السوق أو المنطقة الجغرافیة لتستفید من التآلف الذ
وعلى الرغم مما جاء بالفقرة . ُالرأسمالیة ودخل االستثمار من تلك المنشآت المستثمر فیھا

 ن تصنف على أنھا منشأة استثماریةُ، فال تعد المنشأة غیر مؤھلة أل)"ھـْ)ط٨٥ب"
  . مع بعضھا البعضاً بسبب أن مثل ھذه المنشآت المستثمر فیھا تتعامل تجاری- فقط -
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  قیاس القیمة العادلة
 – اً تقریب–ُتعریف المنشأة االستثماریة ھو أنھا تقیس وتقیم أداء ى فى  عنصر أساس.ك٨٥ب

ُ ألن استخدام القیمة العادلة ینتج اًظرجمیع استثماراتھا على أساس القیمة العادلة، ن
معلومات أكثر مالءمة من، على سبیل المثال، تجمیع منشآتھا التابعة أو استخدام طریقة 

ومن أجل أن . المنشآت الشقیقة أو المشروعات المشتركةى حقوق الملكیة لحصصھا ف
  :ستثماریة أنھذا العنصر للتعریف، فإنھ یجب على المنشأة االى تدلل على أنھا تستوف

 جمیع استثماراتھا – تقریبا – تزود المستثمرین بمعلومات عن القیمة العادلة وتقیس   )أ (
ُقوائمھا المالیة حینما یجب استخدام القیمة العادلة أو یسمح بھا ى بالقیمة العادلة ف

   للمعاییر المحاسبة المصریة؛ وًاوفق
اإلدارة ى ُوتقدمھا لكبار موظف –داخلیا–تقوم بالتقریر عن معلومات القیمة العادلة  )ب (

، الذین یستخدمون القیمة العادلة )١٥ى معیار المحاسبة المصرى كما تم تعریفھم ف(
 جمیع استثماراتھا واتخاذ – ًا تقریب–على أنھا سمة القیاس الرئیسیة لتقییم أداء 

 .قرارات االستثمار
  :  المنشأة االستثماریة بما یلي، تقوم")أ( ك٨٥ب" الفقرةى الستیفاء المتطلب الوارد ف. ل٨٥ب

 لمعیار المحاسبة اًلدیھا بالقیمة العادلة وفقى استثمار عقارى أتختار أن تحاسب عن   )أ (
  ؛ "االستثمار العقاري) "٣٤(رقم ى المصر

ى معیار المحاسبة المصرى تختار اإلعفاء من تطبیق طریقة حقوق الملكیة الواردة ف )ب (
  ات الشقیقة والمشروعات المشتركة؛ الشركى على استثماراتھا ف) ١٨(رقم 

معیار المحاسبة ى تقیس أصولھا المالیة بالقیمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة ف  )ج (
  ).٤٧(رقم ى المصر

قد یكون لدى المنشأة االستثماریة بعض األصول غیر االستثماریة، مثل عقار المركز . م٨٥ب
وینطبق .  التزامات مالیة– اً أیض–ا والمعدات المتعلقة بھ، وقد یكون علیھى الرئیس

على )" ج(٢٧"الفقرة ى عنصر قیاس القیمة العادلة لتعریف المنشأة االستثماریة الوارد ف
وبالتالي، ال یلزم المنشأة االستثماریة أن تقیس أصولھا . استثمارات المنشأة االستثماریة

  .غیر االستثماریة أو التزاماتھا بالقیمة العادلة
  لقیاسیة لمنشأة استثماریةالخصائص ا

ى یجب على المنشأة أن تأخذ ف تعریف منشأة استثماریة،ى عند تحدید إذا ما كانت تستوف. ن٨٥ب
"). ٢٨"راجع الفقرة (االعتبار ما إذا كانت تظھر الخصائص القیاسیة لمنشأة استثماریة 

ُ تعد المنشأة  أن– بالضرورة –ًغیاب واحدة أو أكثر من ھذه الخصائص القیاسیةى ال یعن
ُغیر مؤھلة لتصنف على أنھا منشأة استثماریة ولكنھ یبین أن اجتھادا شخصیا إضافیا 

  .ُیكون مطلوبا عند تحدید ما إذا كانت المنشأة تعد منشأة استثماریة
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 أكثر من استثمار واحد
 .دھا بعدة استثمارات لتنوع مخاطرھا وتعظم عوائ–ً عادة –تحتفظ المنشأة االستثماریة. س٨٥ب

 بشكل مباشر أو غیر مباشر، على سبیل المثال، –وقد تحتفظ المنشأة بمحفظة استثمارات 
ذاتھا تحتفظ بالعدید ى ھى منشأة استثماریة أخرى والتى من خالل حیازة استثمار واحد ف

  .من االستثمارات
 – تمنع وبالرغم من ذلك، ال.  قد تكون ھناك أوقات تحتفظ فیھا المنشأة باستثمار واحد.ع٨٥ب

على .  حیازة استثمار واحد المنشأة من استیفاء تعریف المنشأة االستثماریة–بالضرورة 
  :  عندما تكون المنشأة– فقط–سبیل المثال، قد تحتفظ منشأة استثماریة باستثمار واحد 

فترة بدء تشغیلھا، ولم تحدد بعد االستثمارات المناسبة، وبناء علیھ، لم تنفذ بعد ى ف  )أ (
  العدید من االستثمارات؛ ى الستثماریة لتقتنخطتھا ا

  استبعدتھا؛ ى لم تقم بعد باستثمارات أخرى لتحل محل تلك الت )ب (
عندما ال یمكن  استثمار واحد،ى قد انشئت لتجمیع أموال المنشآت لتستثمر ف  )ج (

مثال عندما یكون (الحصول على ذلك االستثمار من قبل منشآت مستثمرة منفردة 
  ؛ أو )ب لالستثمار كبیرا جدا لمنشأة مستثمرة منفردةالحد األدنى المطلو

  . سیاق التصفیةى ف  )د (
  أكثر من مستثمر واحد

عادة ما یكون للمنشأة االستثماریة عدة مستثمرین یقومون بتجمیع أموالھم بھدف . ف٨٥ب
 –قد لم تكن لتصل إلیھا ى للوصول إلى خدمات إدارة االستثمار وفرص االستثمار الت

یقلل وجود العدید من المستثمرین من احتمال أن تحصل تلك المنشأة س. بشكل منفرد
ُالمجموعة المتضمنة المنشأة، على منافع بخالف ى االستثماریة، أو األعضاء اآلخرین ف

  "). ط٨٥ب"راجع الفقرة (ًالمكاسب الرأسمالیة أو دخل االستثمار 
ن أجل، مستثمر واحد یمثل وبدال من ذلك، قد تؤسس منشأة استثماریة من قبل، أو م. ص٨٥ب

مثال صندوق معاشات، أو صندوق (أو یدعم مصالح مجموعة أوسع من المستثمرین 
  ).أو وقف عائليى استثمار حكوم

على . بشكل مؤقت–أوقات یكون فیھا لدى المنشأة مستثمر واحد –اًأیض–قد تكون ھناك. ق٨٥ب
  : عندما تكون المنشأة– فقط –قد یكون لدى منشأة استثماریة مستثمر واحد سبیل المثال،

 – بشكل نشط –والمنشأة تحدد ى لم تنقضى فترة االكتتاب األولى، التى ف  )أ (
  المنشآت المستثمرة المناسبة؛

ى لم تحدد بعد المنشآت المستثمرة المناسبة لتحل محل حصص الملكیة الت  )ب (
  استردت؛ أو

  . سیاق التصفیةى ف  )ج (
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  المنشآت المستثمرة غیر ذات العالقة
ُادة ما یكون لدى المنشأة االستثماریة عدة منشآت مستثمرة ال تعد أطرافا ذات عالقة ع. ر٨٥ب

ى بالمنشأة أو بأعضاء آخرین ف) ١٥ى معیار المحاسبة المصرى كما عرفت ف(
سیقلل وجود منشآت مستثمرة غیر ذات عالقة من احتمال . ُالمجموعة المتضمنة المنشأة

ُالمجموعة المتضمنة المنشأة، على ى آلخرین فأن تحصل تلك المنشأة، أو األعضاء ا
  ").ط٨٥ب"راجع الفقرة (منافع بخالف المكاسب الرأسمالیة أو دخل االستثمار 

وبالرغم من ذلك، قد تظل منشأة مؤھلة على أنھا منشأة استثماریة حتى ولو كانت . ش٨٥ب
شئ منشأة استثماریة قد تن على سبیل المثال،. المنشآت المستثمرة فیھا ذات عالقة بالمنشأة

، أو المنشأة )اإلدارةى مثل كبار موظف(لمجموعة من موظفیھا ى ً منفصال موازًاصندوق
ًتعد طرفى المستثمرة األخرى الت) المنشآت( یماثل استثمارات صندوق ى  ذا عالقة، والذاُ

على أنھ منشأة ” الموازي“وقد یتأھل ھذا الصندوق . ةاًللمنشى االستثمار الرئیس
  .ماریة حتى ولو كانت جمیع المنشآت المستثمرة ذات عالقةاستث

  حصص الملكیة
ُعادة ما تكون المنشأة االستثماریة، ولكنھا غیر مطالبة بأن تكون، منشأة ذات كیان . ت٨٥ب

شكل حصص ى  ف–ً عادة –المنشأة االستثماریة ى تكون حصص الملكیة ف. مستقلى قانون
، تنسب لھا أنصبة تناسبیة )ص شركة تضامنمثل حص(حقوق ملكیة أو حصص مشابھة 

وعلى الرغم من وجود فئات مختلفة من . أصول المنشأة االستثماریةى من صاف
المستثمرین، بعضھا لھ حقوق على استثمار محدد أو مجموعة من االستثمارات فقط، أو 

 األصول، فذلك ال یمنع منشأة من أن تكون منشأةى صافى لھا أنصبة نسبیة مختلفة ف
  .استثماریة

وفقا ى شكل دین، والتى لھا حصص ملكیة كبیرة فى المنشأة الت  باإلضافة إلى ذلك،.ث٨٥ب
تعریف حقوق الملكیة، قد تكون ما زالت مؤھلة ى لمعاییر المحاسبة المصریة، ال تستوف

على أنھا منشأة استثماریة، بشرط أن یتعرض مالك الدین لمخاطر عوائد متقلبة من 
  .أصول المنشأةى القیمة العادلة لصافى التغیرات ف
  متطلبات المحاسبة
  إجراءات التجمیع

  :القوائم المالیة المجمعة .٨٦ب
تجمع بین البنود المشابھة لألصول وااللتزامات وحقوق الملكیة والدخل والمصروفات   )أ(

  .والتدفقات النقدیة للمنشأة األم مع تلك البنود الخاصة بشركاتھا التابعة
كل شركة من شركاتھا التابعة ى مبلغ المسجل الستثمار الشركة األم فیستبعد ال  )ب(

یوضح (كل شركة من شركاتھا التابعة ى وكذلك حصتھا من حقوق الملكیة ف
  ).شھرة ذات صلةى كیفیة المحاسبة عن أ) ٢٩(رقم ى معیار المحاسبة المصر
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ل والمصروفات تستبعد بالكامل جمیع األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة والدخ  )ج(
یتم استبعاد جمیع (والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین منشآت المجموعة 

یتم ى األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة بالكامل والت
وقد تشیر الخسائر ). األصول كالمخزون أو األصول الثابتةى االعتراف بھا ف

القوائم المالیة ى ل یتطلب االعتراف بھ فضمن المجموعة إلى وجود اضمحال
على " ضرائب الدخل) "٢٤(رقم ى وینطبق معیار المحاسبة المصر. المجمعة

تنشأ عقب إلغاء األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت ى الفروق المؤقتة الت
  .بین أطراف المجموعة

  السیاسات المحاسبیة الموحدة
ى جموعة سیاسات محاسبیة مختلفة عما یتم تبنیھ فحال استخدام عضو من أعضاء المى ف .٨٧ب

الحاالت المماثلة، یتم إجراء ى القوائم المالیة المجمعة للمعامالت واألحداث المشابھة ف
التعدیالت المناسبة على القوائم المالیة لذلك العضو فیما یتعلق بإعداد القوائم المالیة المجمعة 

  .للمجموعةلضمان توافقھا مع السیاسات المحاسبیة 

  القیاس
قوائمھا المالیة المجمعة بدءا من تاریخ ى تجمع المنشاة دخل ومصروفات الشركة التابعة ف .٨٨ب

دخل ومصروفات الشركة . السیطرة علیھا لحین توقف تلك السیطرة على الشركة التابعة
ى  فالقوائم المالیة المجمعةى التابعة مبینة على مبالغ األصول وااللتزامات المعترف بھا ف

قائمة الدخل ى على سبیل المثال، یعتمد مصروف اإلھالك المعترف بھ ف. تاریخ االستحواذ
الشامل المجمعة بعد تاریخ االستحواذ على القیم العادلة لألصول القابلة لإلھالك ذات الصلة 

  .تاریخ االستحواذى القوائم المالیة المجمعة فى والمعترف بھا ف

  حقوق التصویت المحتملة
وجود حقوق تصویت محتملة أو مشتقات أخرى تتضمن حقوق تصویت محتملة، یتم عند  .٨٩ب

حقوق الملكیة المخصصة للمنشأة األم والحصص ى تحدید نسبة الربح والخسارة والتغیرات ف
ًغیر المسیطرة لغرض إعداد القوائم المالیة المجمعة بناء على حصص الملكیة القائمة دون أن 

 المحتمل لحقوق التصویت المحتملة والمشتقات األخرى، إال إذا تعكس الممارسة أو التحویل
  ".٩٠ب"تم تطبیق الفقرة 

ّبعض الحاالت تمتلك المنشاة، جوھریا، حصة ملكیة قائمة نتیجة معاملة معینة تمنح ى ف .٩٠ب
ھذه الحالة، یتم تحدید ى ف.  حق الحصول على العوائد المصاحبة لحصة الملكیةًاالمنشاة حالی
الحقوق غیر المسیطرة لغرض إعداد القوائم / صصة للمنشأة األم وحقوق األقلیة النسبة المخ

االعتبار الممارسة النھائیة لحقوق التصویت المحتملة ى المالیة المجمعة من خالل األخذ ف
  . حق الحصول على العوائدًاتمنح المنشأة حالیى والمشتقات األخرى الت
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 المنشآت التابعة التيى على الحصص ف) ٤٧(رقم ى ال ینطبق معیار المحاسبة المصر .٩١ب
 اً حالی- جوھرھا ى  ف- عندما تمنح أدوات تتضمن حقوق تصویت محتملة . یتم تجمیعھا

منشأة تابعة، فأن األدوات غیر خاضعة ى حق الوصول إلى العوائد المرتبطة بحصة ملكیة ف
 تم المحاسبةكل الحاالت األخرى یى ف). ٤٧(رقم ى لمتطلبات معیار المحاسبة المصر

 لمعیار المحاسبة ًامنشأة تابعة وفقى تتضمن حقوق تصویت محتملة فى عن األدوات الت
  ).٤٧(ى المصر

  تاریخ نھایة الفترة المالیة
یجب أن یكون تاریخ نھایة الفترة المالیة ھو نفس التاریخ بالنسبة للقوائم المالیة للمنشأة األم  .٩٢ب

وفى حال اختالف نھایة الفترة . القوائم المالیة المجمعةإعداد ى وشركاتھا التابعة المستخدمة ف
 ألغراض التجمیع –المالیة للمنشأة األم عن تلك الفترة لشركاتھا التابعة، تقوم الشركة التابعة 

نفس تاریخ القوائم المالیة للمنشأة األم وذلك لتمكینھا من ى  بإعداد معلومات مالیة إضافیة ف–
  .ّللشركة التابعة، إال إذا تعذر تطبیق ذلكتجمیع المعلومات المالیة 

حال تعذر تطبیق ذلك، یجب على الشركة األم تجمیع المعلومات المالیة للشركة التابعة ى ف .٩٣ب
یتم تعدیلھا فیما یخص آثار ى ًمستخدمة بذلك أحدث المعلومات المالیة للشركة التابعة والت

تلك القوائم المالیة وتاریخ القوائم المالیة تحدث ما بین تاریخ ى المعامالت واألحداث الھامة الت
المجمعة وفى جمیع الحاالت، یجب أال یزید االختالف بین تاریخ القوائم المالیة للشركة التابعة 

ى  أشھر، ویجب أن یكون طول الفترات المالیة وأ٣وتاریخ القوائم المالیة المجمعة عن 
  .فترة إلى أخرىاختالف بین تواریخ القوائم المالیة ھو نفسھ من 

  الحقوق غیر المسیطرة/ حقوق األقلیة 
ى على المنشاة أن تنسب الربح أو الخسارة وكل من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالك .٩٤ب

الدخل ى وأن تنسب المنشأة كذلك إجمال. الحقوق غیر المسیطرة/ الشركة األم وحقوق األقلیة 
سیطرة حتى وإن أدى ذلك إلى حصول الشركة األم والحصص غیر المى الشامل إلى مالك
  .رصید عجز فیھا

شركة تابعة ما مبوبة على إنھا حقوق ملكیة ى عند وجود أسھم ممتازة مجمعة لألرباح قائمة ف .٩٥ب
  تدخل ضمن حقوق الحصص غیر المسیطرة، فعلى المنشاة حساب حصتھا من الربح

  .رار توزیع ھذه األرباح أم الأو الخسارة بعد تعدیلھا بما یخص أرباح ھذه األسھم، سواء تم إق
  التغیرات على النسبة المحتفظ بھا ضمن الحصص غیر المسیطرة

عند تغیر نسبة حقوق الملكیة المحتفظ بھا ضمن الحصص غیر المسیطرة، على المنشاة  .٩٦ب
تعدیل المبالغ المسجلة للحصص المسیطرة وغیر المسیطرة حتى تعكس التغیرات النسبیة 

ى وأن تعترف المنشاة بشكل مباشر ضمن حقوق الملكیة بأ. التابعةالشركة ى على حصصھم ف
 المدفوعى اختالف بین مبلغ تعدیل الحصص غیر المسیطرة والقیمة العادلة للمقابل النقد

  .الشركة األمى و المستلم، وأن تنسبھ إلى مالكأ
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  فقد السیطرة
كثر من الترتیبات أثنین أو أى قد تفقد الشركة األم سیطرتھا على الشركة التابعة ف .٩٧ب

بعض األحیان، قد تشیر بعض الحاالت إلى أنھ یجب المحاسبة عن ى غیر أنھ ف). المعامالت(
جمیع بنود وشروط ى الترتیبات المتعددة على أنھا معاملة واحدة وعلى الشركة األم النظر ف

ویشیر . دةاعتبارھا معاملة واحى الترتیبات وآثارھا االقتصادیة، عند تحدید ما إن كان ینبغ
إلى وجوب قیام الشركة األم بالمحاسبة عن الترتیبات المتعددة على أنھا ى واحد أو أكثر مما یل

  .معاملة واحدة

  .الوقت نفسھ، أو الواحدة تلو األخرىى عند إبرامھا ف  )أ( 
  .عندما تشكل ھذه الترتیبات معاملة واحدة مصممة لتحقیق مجمل أثر تجارى  )ب(
  .وث ترتیب ما على حدوث ترتیب أخر واحد على األقلعندما یعتمد حد  )ج(
 اقتصادیا اً اقتصادیا، لكنھ یكون لھ مبرراًعندما ال یكون لترتیب معین بمجملھ مبرر  )د(

ومثال على ذلك عندما یتم تسعیر . عند النظر فیھ إلى جانب الترتیبات األخرى
تسعیر التصرف التصرف باألسھم بسعر أقل من سعر السوق ویتم التعویض عنھ ب

  .باألسھم الحقا بسعر أعلى من سعر السوق
  :حال فقد سیطرتھا على الشركة التابعةى فى على الشركة األم القیام بما یل .٩٨ب

  :إلغاء االعتراف  )أ  (
ى والتزامات الشركة التابعة بمبالغھا المسجلة ف) شھرةى ذلك أى بما ف(بأصول  )١(

 و. تاریخ فقد السیطرة
تاریخ ى الشركة التابعة السابقة فى صص غیر مسیطرة فحى بالمبلغ المسجل أل )٢(

  ).من عناصر الدخل الشامل اآلخر المنسوب لھاى ذلك أى بما ف(فقد السیطرة 
  :االعتراف) ب  (

 ُالمستلم، إن وجد، من المعاملة أو الحدثى بالقیمة العادلة للمقابل النقد )١(
  أدت إلى فقدان السیطرة؛ وى أو الظروف الت

أدت إلى فقدان السیطرة ى المعاملة أو الحدث أو الظروف التعندما تتضمن  )٢(
  توزیع أسھم الشركة التابعة على المالكین بصفتھم ھذه بتلك التوزیعات؛ و

  فقدى الشركة التابعة السابقة بقیمتھ العادلة فى استثمار محتفظ بھ فى بأ )٣(
  .تاریخ السیطرة

شامل اآلخر فیما یتعلق بالشركة الدخل الى إعادة تصنیف المبالغ المعترف بھا ف  )ج  (
التابعة على حساب األرباح أو الخسائر، أو نقلھا مباشرة إلى األرباح المرحلة، 

  ".٩٩ب"الفقرة ى ھو مذكور ف  لماًاوذلك وفق
  .فرق ناتج على أنھ إما ربح أو خسارة منسوبة إلى الشركة األمى االعتراف بأ  )د  (
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 الشركة التابعة، على الشركة األم حساب جمیع المبالغ حال فقد الشركة األم سیطرتھا علىى ف .٩٩ب
الدخل الشامل األخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة وذلك بناء على ى  فًاالمعترف بھا سابق

 األسس ذاتھا واجبة التطبیق عندما تقوم الشركة األم بالتصرف مباشرة باألصول
 ًاتبویب الربح أو الخسارة المعترف بھا سابقفعند إعادة ى وبالتال. أو االلتزامات ذات العالقة

 الدخل الشامل األخر إلى حساب األرباح أو الخسائر عند التصرف باألصولى ف
أو االلتزامات ذات العالقة، على الشركة األم إعادة تبویب الربح أو الخسارة من حقوق ملكیة 

د فقد السیطرة على الشركة ، وذلك عن)كتسویة إعادة التبویب(إلى حساب األرباح أو الخسائر 
الدخل الشامل اآلخر ى  فًاوعندما تم تحویل فائض إعادة التقییم المعترف بھ سابق. التابعة

مباشرة إلى األرباح المرحلة عند التصرف باألصول، على الشركة األم تحویل فائض إعادة 
  .عةالتقییم مباشرة إلى األرباح المرحلة عند فقد السیطرة على الشركة التاب

ى إذا فقدت المنشأة األم السیطرة على منشأة تابعة ال تشتمل على أعمال، كما ھو محدد ف  أ٩٩ب
على منشأة شقیقة أو ى ، كنتیجة لمعاملة تنطو)٢٩(رقم ى معیار المحاسبة المصر

مشروع مشترك یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة، تقوم المنشأة األم 
ویتم االعتراف ". ٩٩ب"إلى " ٨٩ب" للفقرات ًاالخسارة وفقبتحدید المكسب أو 

ى  فًاتم االعتراف بھا سابقى بما فیھا المبالغ الت(بالمكسب أو الخسارة الناتجة من المعاملة 
") ٩٩ب" للفقرة ًایعاد تصنیفھا إلى األرباح أو الخسائر وفقى الدخل الشامل اآلخر الت

ى العالقة فى األم فقط بقدر حصة المستثمر غیر ذاألرباح أو الخسائر للمنشأة ى وذلك ف
من المكسب مقابل ى ویتم إلغاء الجزء المتبق. تلك المنشأة الشقیقة أو المشروع المشترك

باإلضافة إلى ذلك، . المنشأة الشقیقة أو المشروع المشتركى القیمة الدفتریة لالستثمار ف
 وأصبحت المنشأة التابعة اآلن ًاابعة سابقالمنشأة التى إذا احتفظت المنشأة األم باستثمار ف

منشأة شقیقة أو مشروع مشترك یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة، فإن 
المنشأة األم تعترف بالجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة القیاس بالقیمة 

األرباح أو الخسائر فقط ى ف ًاتلك المنشأة التابعة سابقى العادلة لالستثمار المحتفظ بھ ف
المنشأة الشقیقة الجدیدة أو المشروع المشترك ى العالقة فى بقدر ملكیة المستثمر غیر ذ

من ذلك المكسب مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار ى ویتم إلغاء الجزء المتبق. الجدید
الشركة التابعة ى  فإذا احتفظت المنشأة األم باستثمار. ًاالمنشأة التابعة سابقى المحتفظ بھ ف

، فیتم االعتراف )٤٧(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصرًا یتم المحاسبة عنھ اآلن وفقًاسابق
بالكامل بالجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة القیاس بالقیمة العادلة لالستثمار 

  .شأة األماألرباح أو الخسائر للمنى ، وذلك فًاالمنشأة التابعة سابقى المحتفظ بھ ف
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  وضعیة المنشأة االستثماریة ى المحاسبة عن التغیر ف
عندما تتوقف المنشأة عن كونھا منشأة استثماریة، فإنھ یجب علیھا أن تطبق معیار المحاسبة  .١٠٠ب

 بالقیمة العادلة من – ًا سابق–منشأة تابعة كان قد تم قیاسھا ى على أ) ٢٩(رقم ى المصر
ویجب أن یكون تاریخ تغییر الوضعیة ھو ". ٣١"قرة  للفًاخالل الربح أو الخسارة وفق

 ویجب أن تمثل القیمة العادلة للمنشأة التابعة،. تاریخ االستحواذ المفترض
ًتاریخ االستحواذ المفترض، المقابل المفترض المحول عند قیاس أیھ شھرة أو مكسب ى ف

جمع جمیع ُویجب أن ت. ینشأ عن االستحواذ المفترضى والذى من شراء بسعر تفاضل
من ى المصرى من ھذا المعیار المحاسب" ٢٤"إلى " ١٩"المنشآت التابعة وفقا للفقرات 

  . تاریخ تغییر الوضعیة

عندما تصبح المنشأة منشأة استثماریة، فإنھ یجب علیھا أن تتوقف عن تجمیع منشآتھا التابعة  .١٠١ب
كونھا مجمعة ى تمر فمنشأة تابعة یجب أن تسى الوضعیة، باستثناء أى تاریخ التغییر فى ف

" ٢٥"ویجب على المنشأة االستثماریة أن تطبق متطلبات الفقرتین ". ٣٢" للفقرة ًاوفق
تتوقف عن تجمیعھا، كما لو أن المنشأة االستثماریة ى لتلك المنشآت التابعة الت" ٢٦"و

  .ذلك التاریخى فقدت السیطرة على تلك المنشآت التابعة ف
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  ملحق ج
  واعد االنتقالیةتاریخ السریان والق

  األخرىاألجزاءیعد ھذا الملحق جزء ال یتجزأ من ھذا المعیار ولھ الصالحیة نفسھا مثل 
  .من ھذا المعیار
  تاریخ السریان

ى  ویسر٢٠١٥المعدل ) ٤٢(رقم ى یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المصر  .١ج
. ، ویسمح بالتطبیق المبكر٢٠٢٠ ینایر ١أو بعد ى تبدأ فى تطبیقھ على الفترات المالیة الت

  .إذا قامت المنشأة بالتطبیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلك
  القواعد االنتقالیة

) ٥(رقم ى  لمتطلبات معیار المحاسبة المصرًاوفقى یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجع  .٢ج
 ھو باستثناء ما" التقدیرات المحاسبیة واألخطاءى السیاسات المحاسبیة والتغیرات ف"

  )".ھـ(٣ج"إلى " أ٢ج"موضح بالفقرات 
، عندما تطبق المنشآت )٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٢٨"مع مراعاة الفقرة   .أ٢ج

االستثماریة االستثناء من التجمیع ألول مرة، یجب على المنشأة عرض المعلومات الكمیة 
لفترة المالیة السنویة ل) ٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر) و(٢٨"المطلوبة بالفقرة 

قد تقوم "). الفترة السابقة مباشرة("لھذا المعیار ى تسبق مباشرة تاریخ التطبیق األولى الت
 بعرض ھذه المعلومات للفترة الحالیة أو فترات سابقة، ولكن ذلك غیر اًالمنشأة أیض

  .ًامطلوب
ى قترة المالیة السنویة التھو بدایة الى ألغراض ھذا المعیار، یكون تاریخ التطبیق األول  .ب٢ج

  .یتم تطبیق ھذا المعیار فیھا ألول مرة
  .ملغاة  .٣ج
بتقییم ما إذا كانت منشأة استثماریة ى تاریخ التطبیق األولى یجب على المنشأة أن تقوم ف  .أ٣ج

 إذا استخلصت المنشأة. ھذا التاریخى على أساس الحقائق والظروف الموجودة ف
" ب٣ج"أنھا منشأة استثماریة، یجب تطبیق متطلبات الفقرات ى تاریخ التطبیق األولى ف

  ".و٣ج"إلى 
، یجب على المنشأة االستثماریة "٣٢" للفقرة ًاشركة تابعة یتم تجمیعھا وفقى باستثناء أ  .ب٣ج

كل شركة تابعة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما لو ى قیاس استثمارھا ف
ویجب على المنشأة االستثماریة التعدیل بأثر . اًار ساریة دائمكانت متطلبات ھذا المعی

ى وحقوق الملكیة فى تسبق مباشرة تاریخ التطبیق األولى لكل من الفترة المالیة التى رجع
  :بدایة الفترة السابقة مباشرة، وذلك بالفرق بین

  السابق للشركة التابعة؛ وى الرصید الدفتر )أ(
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  .الشركة التابعةى ار المنشأة االستثماریة فالقیمة العادلة الستثم )ب(
الدخل ى تسویات قیمة عادلة تم االعتراف بھا فى مبلغ متراكم ألى یجب ترحیل أ

بدایة الفترة المالیة السابقة مباشرة ى الشامل األخر، وذلك إلى األرباح المرحلة ف
  .تاریخ التطبیق األوليى ف

  .ملغاة  .ج٣ج
 اًغیر عملی" ج٣ج"إلى " ب٣ج" للفقرات ًاالشركة التابعة وفقى  فإذا كان قیاس االستثمار  .د٣ج

، یجب على المنشأة االستثماریة ))٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى كما ھو معرف ف(
 تطبیق الفقرات ًابدایة أسبق فترة یكون فیھا عملیى تطبیق متطلبات ھذا المعیار ف

ویجب على المستثمر التعدیل بأثر . ةقد تكون الفترة الحالیى ، والت"ج٣ج"إلى " ب٣ج"
تسبق مباشرة تاریخ التطبیق األولي، إال إذا كان تاریخ الفترة ى الفترة المالیة التى رجع

ھذه الحالة، یتم ى وف. یكون تطبیق ھذه الفقرة عملیا فیھا ھو الفترة الحالیةى األسبق الت
  .ة الفترة الحالیةبدایى ف) األرباح المرحلة(االعتراف بتعدیل حقوق الملكیة 

لھذا ى إذا قامت منشأة استثماریة باستبعاد، أو فقدت السیطرة قبل تاریخ التطبیق األول  .ھـ٣ج
المعیار، ال یجب على المنشأة االستثماریة إجراء تعدیالت على المحاسبة السابقة لھذه 

  .الشركة التابعة
  .ملغاة  .و٣ج

  .ملغاة. ٦ ج-  .٤ ج
  )٤٧(رقم ى ة المصراإلشارة إلى معیار المحاسب

  قبل تطبیق معیار المحاسبة المصرياًإذا قامت المنشأة بتطبیق ھذا المعیار مبكر  .٧ج
یجب ) ٤٧(رقم ى ھذا المعیار إلى معیار المحاسبة المصرى إشارة فى ، فإن أ)٤٧(رقم 

: األدوات المالیة) "٢٦(رقم ى أن تقرأ على أنھا إشارة إلى معیار المحاسبة المصر
  ".اف والقیاساالعتر
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  المحتویات
  

  من الفــقرة  األقسام

  ١,١  الھدف  ١

  ١,٢  النطاق  ٢

  ١,١,٣  االعتراف واالستبعاد من الدفاتر  ٣

  ١,١,٣  االعتراف األولي  ١,٣

  ١,٢,٣  استبعاد األصول المالیة من الدفاتر  ٢,٣

  ١.٣.٣  استبعاد االلتزامات المالیة من الدفاتر  ٢,٣

  ١,١,٤  التبویب  ٤

  ١,١,٤  بویب األصول المالیةت  ١,٤

  ١,٢,٤  تبویب االلتزامات المالیة  ٢,٤

  ١,٣,٤  المشتقات الضمنیة  ٣,٤

  ١,٤,٤  إعادة التبویب  ٤,٤

  ١,١,٥  القیاس  ٥

  ١,١,٥  القیاس األولي  ١,٥

  ١,٢,٥  القیاس الالحق لألصول المالیة  ٢,٥

  ١,٣,٥  القیاس الالحق لاللتزامات المالیة  ٣,٥

  ١,٤,٥  ة المستھلكةقیاس التكلف  ٤,٥

  ١,٥,٥  االضمحالل  ٥,٥

  ١,٦,٥  إعادة تبویب األصول المالیة  ٦,٥

  ١,٧,٥  المكاسب والخسائر  ٧,٥

  ١,١,٦  محاسبة التغطیة  ٦

  ١,١,٦  ھدف ونطاق محاسبة التغطیة  ١,٦

  ١,٢,٦  أدوات التغطیة  ٢,٦

  ١,٣,٦  ُاألدوات المغطاة  ٣,٦
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  من الفــقرة  األقسام

  ١,٤,٦  ضوابط التأھل لمحاسبة التغطیة  ٤,٦

  ١,٥,٦  المحاسبة عن عالقات التغطیة المؤھلة  ٥,٦

  ١,٦,٦  تغطیات مجموعات من البنود  ٦,٦

للقیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح ى خیار تخصیص خطر تعرض ائتمان  ٧,٦

  أو الخسائر

١,٧,٦  

  ١,١,٧  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة  ٧

  ١,١,٧  تاریخ السریان  ١,٧

  ١,٢,٧  نتقالیةالقواعد اال  ٢,٧

    مالحق

    تعریف المصطلحات  )أ(ملحق 

    إرشادات التطبیق )ب(ملحق 
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  ٢٠١٩) ٤٧(رقم ى معیار المحاسبة المصر
  األدوات المالیة

  الھدف١القسم 
األصول المالیة عن ى إن الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ التقریر المال ١,١

ى القوائم المالیة فى  ومفیدة لمستخدم لعرض معلومات مالئمةوااللتزامات المالیة
 .تقدیرھم لمبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة، وتوقیتھا وعدم تأكدھا

  النطاق٢القسم 
ُیجب أن یطبق ھذا المعیار من قبل جمیع المنشآت على جمیع أنواع األدوات المالیة  ١,٢

 :باستثناء
ة والمشروعات المشتركة المنشآت التابعة، والمنشآت الشقیقى تلك الحصص ف  .أ 

القوائم ) "٤٢(رقم ى تتم المحاسبة عنھا وفقا للمعیار المحاسبة المصرى الت
القوائم المالیة ) "١٧(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر" المالیة المجمعة

شركات ى ف االستثمارات) "١٨(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر" المستقلة
ى یتطلب معیار المحاسبة المصر  الحاالت،بعضى ف وبالرغم من ذلك،". شقیقة
ى أو معیار المحاسبة المصر) ١٧(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر) ٤٢(رقم 
منشأة ى من المنشأة أو یسمح لھا بأن تقوم بالمحاسبة عن حصة ف) ١٨(رقم 

تابعة أو منشأة شقیقة أو مشروع مشترك وفقا لبعض أو جمیع متطلبات ھذا 
 المنشآت أیضا أن تطبق ھذا المعیار على المشتقات على ویجب على. المعیار

ى منشأة تابعة، أو منشأة شقیقة أو مشروع مشترك ما لم تستوفى حصة فال
ى معیار المحاسبة المصرى المشتقة تعریف أداة حقوق ملكیة المنشأة الوارد ف

 ".العرض: األدوات المالیة) "٢٥(رقم 
ینطبق علیھا معیار المحاسبة ى یر التالحقوق وااللتزامات بموجب عقود التأج .ب 

 :وبالرغم من ذلك". عقود التأجیر) "٤٩(رقم ى المصر
ُتخضع لمتطلبات ھذا المعیار المبالغ المستحقة عن عقود التأجیر المثبتة من  )١(

 .االستبعاد من الدفاتر واالضمحالل فیما یتعلق بقبل المؤجر
ُجبة السداد المثبتة من قبل یخضع االستبعاد من الدفاتر اللتزامات التأجیر وا )٢(

 .ھذا المعیارى المستأجر لمتطلبات االستبعاد من الدفاتر ف
عقود التأجیر لمتطلبات ھذا المعیار للمشتقات ى تخضع المشتقات الضمنیة ف )٣(

 .الضمنیة
ینطبق علیھا ى  مزایا العاملین، التنظمحقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب   .ج 

 ".مزایا العاملین) "٣٨(رقم ى معیار المحاسبة المصر
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رة من قبل المنشأة والت  .د  َ تعریف أداة حقوق ى تستوفى ُاألدوات المالیة المصد
ذلك الخیارات ى بما ف) (٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى الملكیة الوارد ف

یكون مطلوب تبویبھا على أنھا أداة حقوق ملكیة وفقا ى أو الت) واألذونات
من معیار المحاسبة " د١٦"و" ج١٦"لفقرتین أو ا" ب١٦"و" أ١٦"للفقرتین 

وبالرغم من ذلك، یجب على حامل ھذه األدوات لحقوق ). ٢٥(رقم ى المصر
 ).أ(ى الملكیة أن یطبق ھذا المعیار علیھا ما لم تستوف االستثناء الوارد ف

معیار ى ُعقد تأمین كما ھو معرف ف) ١(الحقوق وااللتزامات الناشئة بموجب   .ه 
ُ، بخالف حقوق والتزامات المصدر "عقود التأمین) "٣٧(رقم ى رالمحاسبة المص

) ٢(تعریف عقد الضمان المالي، أو ى یستوفى الناشئة بموجب عقد التأمین الذ
ى  ألنھ یحتواًنظر) ٣٧(رقم ى یقع ضمن نطاق معیار المحاسبة المصرى العقد الذ

لمعیار على وبالرغم من ذلك، ینطبق ھذا ا. على میزة المشاركة االختیاریة
ى عقد یقع ضمن نطاق معیار المحاسبة المصرى تكون ضمنیة فى المشتقة الت

قد أكد صراحة ى ُعالوة على ذلك، إذا كان مصدر عقود الضمان المال). ٣٧(رقم 
السابق أنھ یعتبر مثل ھذه العقود أنھا عقود تامین وأنھ قد استخدم المحاسبة ى ف

ُ یمكن للمصدر أن یختار إما أن یطبق ھذا تنطبق على عقود التامین، فإنھى الت
على مثل ھذه العقود للضمان ) ٣٧(رقم ى المعیار أو معیار المحاسبة المصر

ى ُویجوز للمصدر أن یجر"). ٦.٢ب"إلى " ٥.٢ب"راجع الفقرات من (ى المال
 .ذلك االختیار على كل عقد على حدة، ولكن یكون االختیار لكل عقد ال رجعھ فیھ

ُء أو بیع آجل بین منشأة مستحوذة ومساھم بائع لمنشأة محل عقد شراى أ  .و 
تاریخ استحواذ مستقبلي، یقع ضمن نطاق ى االستحواذ، ینتج عنھ تجمیع أعمال ف

وال یجوز أن یتجاوز أجل ". تجمیع األعمال) "٢٩(رقم ى معیار المحاسبة المصر
موافقات ى لى أعادة للحصول ع- ُتعد ضروریة ى العقد اآلجل الفترة المعقولة الت

 .مطلوبة والستكمال المعاملة
. "٣.٢ "الفقرة ى ارتباطات القروض بخالف ارتباطات القروض الموضحة ف  .ز 

ُوبالرغم من ذلك، یجب على مصدر ارتباطات قروض أن یطبق متطلبات 
ال تقع بخالف ى ھذا المعیار على ارتباطات القروض التى االضمحالل الواردة ف

وأیضا یخضع االستبعاد من الدفاتر لجمیع ارتباطات . عیارذلك ضمن نطاق ھذا الم
 .القروض لمتطلبات ھذا المعیار

ى األدوات المالیة والعقود وااللتزامات بموجب معامالت مبنیة على أسھم الت  .ح 
المدفوعات المبنیة على ) "٣٩(رقم ى ینطبق علیھا معیار المحاسبة المصر

" ٧.٢"إلى " ٤.٢"اق الفقرات من تقع ضمن نطى ، باستثناء العقود الت"أسھم
 .ینطبق علیھا ھذا المعیارى من ھذا المعیار والت
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دفعات لتعویض المنشأة عن نفقات مطلوب القیام بھا لتسویة االلتزام ى الحقوق ف  .ط 
) 28(رقم ى تعترف بھ على أنھ مخصص وفقا لمعیار المحاسبة المصرى الذ
، أو ما اعترفت لھ "تملةالمخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المح"

 .)٢٨(رقم ى فترة سابقة، وفقا لمعیار المحاسبة المصرى بمخصص، ف
) ٤٨(رقم ى تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة المصرى الحقوق وااللتزامات الت .ي 

یحدد ى ُتعد أدوات مالیة، باستثناء تلك التى والت" اإلیراد من العقود مع العمالء"
 .أن تتم المحاسبة عنھا وفقا لھذا المعیار) ٤٨(رقم ى معیار المحاسبة المصر

یحدد معیار ى یجب تطبیق متطلبات ھذا المعیار لالضمحالل على تلك الحقوق الت ٢,٢
 لھذا المعیار ألغراض اًأن تتم المحاسبة عنھا وفق) ٤٨(رقم ى المحاسبة المصر

 .]٥.٥ القسم : راجع. [ بمكاسب أو خسائر االضمحاللاالعتراف
 :القروض التالیة ضمن نطاق ھذا المعیارتقع ارتباطات  ٣,٢

تخصصھا المنشأة على أنھا التزامات مالیة بالقیمة ى ارتباطات القروض الت  .أ 
یجب على ). "٢.٢.٤ "راجع الفقرة (العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

لدیھا ممارسة سابقة لبیع األصول الناتجة عن ارتباطات قروضھا ى المنشأة، الت
زة من إنشائھا أن تطبق ھذا المعیار على جمیع ارتباطات قروضھا بعد فترة وجی

 .نفس الفئةى تقع فى الت
ًى یمكن تسویتھا بالصافى ارتباطات القروض الت .ب   أو بتسلیم أو إصدار أداة انقد

ّ ارتباط قرض .ُتعد ھذه االرتباطات للقروض من المشتقات. مالیة أخرى ُ وال یعد
على سبیل (أن القرض یتم دفعھ على أقساط لمجرد ى أنھ یتم تسویتھ بالصاف

 ). مع تقدم التشییداًللتشیید یدفع على أقساط تمشیى المثال، قرض رھن عقار
 )").د(١.٢.٤"راجع الفقرة (االرتباطات بتقدیم قرض بمعدل فائدة أقل من السوق   .ج 

تھ یمكن تسویى ُیجب أن یطبق ھذا المعیار على تلك العقود لشراء أو بیع بند غیر مال ٤,٢
ًى بالصاف  أو بأداة مالیة أخرى، أو بمبادلة أدوات مالیة، كما لو كانت العقود انقد

ى تم الدخول فیھا ویستمر االحتفاظ بھا لغرض تلقى أدوات مالیة، باستثناء العقود الت
وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البیع أو ى أو تسلیم بند غیر مال

ى  ذلك، یجب أن یطبق ھذا المعیار على تلك العقود الت وبالرغم من.االستخدام
ُتخصصھا المنشأة على أنھا تقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا 

 ".٥.٢"للفقرة 
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یمكن ى  تخصیص عقد لشراء أو بیع بند غیر مال- یمكن أن یتم بشكل ال رجعھ فیھ  ٥,٢
ًى تسویتھ بالصاف أو بمبادلة أدوات مالیة، كما لو كان العقد  أو بأداة مالیة أخرى، انقد

ُأداة مالیة، على أنھ یقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حتى لو كان 
وفقا لمتطلبات المنشأة ى أو تسلیم بند غیر مالى قد تم الدخول فیھ لغرض تلق

 عند - فقط - اًویكون ھذا التخصیص متاح. المتوقعة من الشراء أو البیع أو االستخدام
االعتراف ى  عدم الثبات ف-ى بدایة العقد وفقط إذا كان یزیل أو یقلص بشكل جوھر

ینشأ خالف ذلك لو لم یتم ى الذ") عدم اتساق محاسبي"على أنھ -یشار إلیھ أحیانا (
 ").٤.٢"راجع الفقرة ( ألنھ مستثنى من نطاق ھذا المعیار اًاالعتراف بذلك العقد نظر

 أو اًنقدى بالصافى وعة یمكن بھا تسویة عقد لشراء أو بیع بند غیر مالھناك طرق متن ٦,٢
 :ویتضمن ذلك. بأداة مالیھ أخرى أو بمبادلة أدوات مالیة

 أو بأداة مالیھ اًنقدى من الطرفین بتسویتھ بالصافى عندما تسمح شروط العقد أل  .أ 
  أخرى أو بمبادلة أدوات مالیة؛ 

 أو بأداة مالیھ أخرى أو بمبادلة أدوات اًنقدى عندما تكون إمكانیة التسویة بالصاف  .ب 
مالیة، غیر منصوص علیھا صراحة ضمن شروط العقد، ولكن لدى المنشأة 

 أو بأداة مالیة أخرى أو بمبادلة أدوات اًنقدى ممارسة لتسویة عقود مشابھة بالصاف
 عقود مقاصة أو ببیع العقد قبلى سواء مع الطرف المقابل، أو بالدخول ف(مالیة 

  ؛)ممارستھ أو انقضائھ
محل العقد وبیعھ خالل ى عندما تعتاد المنشأة، لعقود مشابھة، استالم األصل الضمن  .ج 

 السعرى فترة قصیرة بعد التسلم لغرض تولید ربح من التقلبات قصیرة األجل ف
  أو ھامش ربح التاجر؛

 . إلى نقد- ھو موضوع العقد قابل للتحویل بسھولة ى الذى عندما یكون البند غیر المال  .د 
ى أو تسلیم بند غیر مالى ال یتم الدخول فیھ لغرض تلق) ج(أو ) ب(ینطبق علیھ ى إن العقد الذ

وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البیع أو االستخدام، ومن ثم یقع ضمن 
ما لتحدید " 4.2"تنطبق علیھا الفقرة ى ویتم تقییم العقود األخرى الت. نطاق ھذا المعیار

أو تسلیم البند غیر ى االحتفاظ بھا لغرض تلقى إذا كان قد تم الدخول فیھا واالستمرار ف
وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البیع أو االستخدام، ومن ثم ما إذا ى المال

  .كانت تقع ضمن نطاق ھذا المعیار
 أو بأداة اًنقدى تھ بالصافیقع الخیار المكتوب لشراء أو بیع بند غیر مالي، یمكن تسوی ٧,٢

، ضمن نطاق )"د(٦.٢"أو )" أ(٦.٢" للفقرة اًمالیة أخرى أو بمبادلتھ بأدوات مالیة، وفق
ى فمثل ھذا العقد ال یمكن الدخول فیھ لغرض استالم أو تسلیم بند غیر مال. ھذا المعیار

 . لمتطلبات االستخدام المتوقعة للمنشأة من الشراء أو البیعاًوفق



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٣٥

   االعتراف واالستبعاد من الدفاتر ٣ القسم
 االعتراف األولي ١,٣

ى قائمة مركزھا المالى فى أو التزام مالى یجب على المنشأة أن تعترف بأصل مال ١,١,٣
راجع الفقرتین (األحكام التعاقدیة لألداة ى  فاًعندما، وفقط عندما، تصبح المنشأة طرف

 مرة فإنھ یجب أول اًی مالًالوعندما تعترف المنشأة بأص"). ٢.١.٣ب"  و١.١.٣"
وأن تقیسھ وفقا للفقرات " ٥.١.٤ "إلى " ١.١.٤ "علیھا أن تبوبھ وفقا للفقرات من 

ألول مرة فإنھ -  اً مالیاً، وعندما تعترف المنشأة بالتزام"٣.١.٥"إلى " ١.١.٥"من 
 وأن تقیسھ وفقا للفقرة "٢.٢.٤ " و"١.٢.٤ "یجب علیھا أن تبوبھ وفقا للفقرتین 

"١.١.٥." 
 الشراء أو البیع بالطریقة المعتادة لألصول المالیة

یجب أن یتم االعتراف بالشراء أو البیع بالطریقة المعتادة لألصول المالیة،  ٢,١,٣
واستبعادھا من الدفاتر، عندما یكون منطبقا، باستخدام المحاسبة على أساس تاریخ 

" ٣.١.٣ب "راجع الفقرات من(المتاجرة أو المحاسبة على أساس تاریخ التسویة 
 ").٦.١.٣ب"إلى 

 استبعاد األصول المالیة من الدفاتر ٢,٣
ومن " ٢.١.٣ب"و" ١.١.٣ب"، و"٩.٢.٣"إلى " ٢.٢.٣"یتم تطبیق الفقرات من  ١,٢,٣

وبالتالي، فإنھ . القوائم المالیة على مستوى مجمعى ف" ١٧.٢.٣ب"إلى " ١.٢.٣ب"
وفقا لمعیار المحاسبة  أن تقوم بتجمیع جمیع منشآتھا التابعة ًالیجب على المنشأة أو

 .، ثم تطبیق تلك الفقرات على المجموعة الناتجة)٤٢(رقم ى المصر
ًمدى، یعد االستبعاد من الدفاتر مناسبى قبل تقییم ما إذا كان، وإلى أ ٢,٢,٣  بموجب الفقرات اُ

أن یتم ى ، تحدد المنشأة ما إذا كانت تلك الفقرات ینبغ"٩.٢.٣"إلى " ٣.٢.٣"من 
أو جزء من مجموعة من األصول المالیة (ى  أصل مالتطبیقھا على جزء من

، )أو مجموعة من األصول المالیة المتشابھة(بكاملھ ى أو على أصل مال) المتشابھة
 :كما یلي

 على جزء من أصل مالي" ٩.٢.٣"إلى " ٣.٢.٣"یتم تطبیق الفقرات من   .أ 
 الجزء ، إذا وفقط إذا، كان)أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المتشابھة(

 :أحد الشروط الثالثة التالیةى استبعاده من الدفاتر یستوفى النظر فى یجرى الذ
 یتكون الجزء فقط من تدفقات نقدیة یمكن تمییزھا بشكل محدد من أصل مالي )١

على سبیل المثال، عندما تدخل ). أو مجموعة من األصول المالیة المتشابھة(
بھ یحصل الطرف المقابل على بموجى فصل معدل الفائدة، والتى المنشأة ف

التدفقات النقدیة للمبلغ ى التدفقات النقدیة للفائدة، ولكن لیس فى الحق ف
" ٩.٢.٣"إلى " ٣.٢.٣"من أداة الدین، فإنھ یتم تطبیق الفقرات من ى األصل

  .على التدفقات النقدیة للفائدة



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٣٦

ات  من التدفق-) تناسبي (اً على نصیب متناسب كلی- فقط -یشتمل الجزء  )٢
فعلى ). أو مجموعھ من األصول المالیة المتشابھة(ى النقدیة من أصل مال

ترتیب یحصل بموجبھ الطرف المقابل ى سبیل المثال، عندما تدخل المنشأة ف
المائة من جمیع التدفقات النقدیة ألداة دین، ى  ف٩٠نصیب ى على الحقوق ف

المائة من ى  ف٩٠على " ٩.٢.٣"إلى " ٣.٢.٣"فإنھ یتم تطبیق الفقرات من 
وإذا كان ھناك أكثر من طرف مقابل، فإنھ ال یكون . تلك التدفقات النقدیة

 من كل طرف أن یكون لدیھ نصیب متناسب من التدفقات النقدیة اًمطلوب
 .اًشریطة أن یكون لدى المنشأة المحولة نصیب متناسب كلی

ت نقدیة  من تدفقا-) تناسبي (اًعلى نصیب متناسب كلی-الجزء فقط یشتمل  )٣
أو مجموعھ من األصول المالیة (ى یمكن تمییزھا بشكل محدد من أصل مال

ترتیب یحصل ى فعلى سبیل المثال، عندما تدخل المنشأة ف). المتشابھة
المائة من التدفقات ى  ف٩٠نصیب ى بموجبھ الطرف المقابل على الحقوق ف

إلى " ٣.٢.٣"من النقدیة للفائدة من أصل مالي، فإنھ یتم تطبیق الفقرات 
وإذا كان . المائة من تلك التدفقات النقدیة للفائدةى  ف٩٠على " ٩.٢.٣"

 من كل طرف أن یكون لدیھ اًھناك أكثر من طرف مقابل، فإنھ ال یكون مطلوب
تم تمییزھا بشكل محدد شریطة أن ى نصیب متناسب من التدفقات النقدیة الت

  .اًیكون لدى المنشأة المحولة نصیب متناسب كلی
على األصل " ٩.٢.٣"إلى " ٣.٢.٣"جمیع الحاالت، یتم تطبیق الفقرات من ى ف  .ب 

فعلى سبیل ). أو المجموعة من األصول المالیة المتشابھة بكاملھا(بكاملھ ى المال
المائة من ى  ف٩٠أول أو أخر ى الحقوق ف) ١(المثال، عندما تحول المنشأة 

) ٢(، أو ) األصول المالیةأو مجموعة من(ى المتحصالت النقدیة من أصل مال
المائة من التدفقات النقدیة من مجموعة من مبالغ مدینین، ى  ف٩٠ى الحقوق ف

ى  ف٨حدود ى خسائر ائتمانیة فى عن أى ولكنھا تقدم ضمانا بتعویض المشتر
إلى " ٣.٢.٣"المائة من أصل مبلغ المدینین، فإن یتم تطبیق الفقرات من 

 ).أو مجوعة من األصول المالیة المتشابھة(ملھ بكاى على األصل المال" ٩.٢.٣"
إما إلى " ١٢.٢.٣"إلى " ٣.٢.٣"الفقرات من ى ف" أصل مالي"یشیر مصطلح 

كما تم ) أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المتشابھة(ى جزء من أصل مال
أو مجموعة من (ى أعاله أو، بخالف ذلك، إلى أصل مال) أ(البند ى تعریفھ ف

 .بكاملھ) مالیة المتشابھةاألصول ال
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 :من الدفاتر عندما، وعندما فقطى یجب على المنشأة أن تستبعد أصل مال ٣,٢,٣
 التدفقات النقدیة من األصل المالي؛ أوى الحقوق التعاقدیة فى تنقض  .أ 
" ٤.٢.٣"الفقرتین ى كما ھو موضح فى تقوم المنشأة بتحویل األصل المال  .ب 

 ."٦.٢.٣" للفقرة اًد من الدفاتر وفق لالستبعاًالویكون التحویل مؤھ" ٥.٢.٣"و
  ).بشأن المبیعات بالطریقة المعتادة لألصول المالیة" ٢.١.٣"راجع الفقرة (

 : عندما، وفقط عندما، إمااً مالیًالتحول المنشأة أص ٤,٢,٣
 استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي؛ أوى أن تحول الحقوق التعاقدیة ف  .أ 
تالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، ولكنھا ساى تحتفظ بالحقوق التعاقدیة ف  .ب 

 بان تدفع التدفقات النقدیة إلى واحد أو أكثر من المستفیدین اً تعاقدیاًتتحمل التزام
 ."٥.٢.٣"الفقرة ى الشروط الواردة فى ترتیب یستوفى ف

ى استالم التدفقات النقدیة من أصل مالى عندما تحتفظ المنشأة بالحقوق التعاقدیة ف ٥,٢,٣
، ولكنھا تتحمل التزاما تعاقدیا بأن تدفع تلك التدفقات النقدیة إلى ")األصل األصلي("

فإن المنشأة تعالج المعاملة على ") المستفیدین النھائیین(واحدة أو أكثر من المنشآت 
 :إذا، وفقط إذا، تم استیفاء جمیع الشروط الثالثة التالیةى أنھا تحویل أصل مال

تزام بأن تدفع مبالغ إلى المستفیدین النھائیین ما لم تحصل ال یكون على المنشأة ال  .أ 
وال یفسد ھذا الشرط التسلیفات قصیرة األجل . مبالغ متعادلة من األصل األصلي

ًى من قبل المنشأة مع الحق ف  الفائدة اُاالسترداد الكامل للمبلغ المقرض زائد
 .المستحقة بمعدالت السوق

 التحویل بیع أو رھن األصل األصلي، یحظر على المنشأة بموجب شروط عقد  .ب 
ًبخالف ما یعد ضمان  للمستفیدین النھائیین مقابل االلتزام بأن تدفع لھم التدفقات اُ

 .النقدیة
تدفقات نقدیة تحصلھا نیابة عن ى  یكون على المنشأة التزام بأن ترسل أ  .ج 

نشأة وباإلضافة إلى ذلك، ال یكون للم. المستفیدین النھائیین دون تأخیر جوھرى
النقدیة وما ى استثمار مثل تلك التدفقات النقدیة، باستثناء االستثمارات فى حق ف

قائمة التدفقات ) "٤(رقم ى معیار المحاسبة المصرى معرفة فى كما ھ(حكمھا ى ف
خالل فترة التسویة القصیرة من تاریخ التحصیل إلى تاریخ التحویل ") النقدیة

، وأن یتم تمریر الفائدة المكتسبة على مثل تلك المطلوب إلى المستفیدین النھائیین
 .االستثمارات إلى المستفیدین النھائیین

، فإنھ یجب علیھا تقییم ")٤.٢.٣"راجع الفقرة  (اً مالیًالعندما تحول المنشأة أص ٦,٢,٣
 :ھذه الحالةى وف. تحتفظ بمخاطر ومنافع ملكیة األصل الماليى المدى الذ

نافع ملكیة األصل المالي، فإنھ یجب على ذا حولت المنشأة معظم مخاطر ومإ  .أ 
حقوق ى من الدفاتر وأن تثبت بشكل منفصل أى المنشأة أن تستبعد األصل المال

 .والتزامات نشأت أو احتفظت بھا من التحویل على أنھا أصول أو التزامات
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إذا احتفظت المنشأة بمعظم مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي، فإنھ یجب على   .ب 
 .االعتراف باألصل الماليى  تستمر فالمنشأة أن

إذا لم تقم المنشأة ال بتحویل وال باالحتفاظ بمعظم مخاطر ومنافع ملكیة األصل   .ج 
المالي، فإنھ یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت قد احتفظت بالسیطرة على 

 :ھذه الحالةى وف. األصل المالي
ب علیھا أن تستبعد األصل إذا لم تكن المنشأة قد احتفظت بالسیطرة، فإنھ یج )١(

حقوق والتزامات نشأت أو ى منفصل أ بشكل من الدفاتر وأن تثبتى المال
 .احتفظت بھا من التحویل

ى إذا كانت المنشأة قد احتفظت بالسیطرة، فإنھ یجب علیھا أن تستمر ف )٢(
ى حدود مدى التدخل المستمر باألصل المالى فى االعتراف باألصل المال

 )."١٦.٢.٣"راجع الفقرة (
من خالل مقارنة تعرض ") ٦.٢.٣"راجع الفقرة (یتم تقییم تحویل المخاطر والمنافع  ٧,٢,٣

التدفقات النقدیة ى مبالغ وتوقیت صافى المنشأة، قبل التحویل وبعده، إلى التقلب ف
فتكون المنشأة قد احتفظت بما یقارب جمیع مخاطر ومنافع ملكیة . لألصل المُحول

التدفقات النقدیة ى القیمة الحالیة لصافى ر تعرضھا للتقلب فإذا لم یتغیى األصل المال
 اًعلى سبیل المثال، نظر( نتیجة التحویل -بشكل جوھري-ى المستقبلیة من األصل المال
 یخضع التفاق بأن تعید شراءه بسعر ثابت أو بسعر اً مالیًالألن المنشأة قد باعت أص

د حولت ما یقارب جمیع مخاطر ومنافع وتكون المنشأة ق).  عائد للمُقرضاًالبیع زائد
 بالنسبة إلى مجموع اًإذا لم یعد تعرضھا لمثل ھذا التقلب جوھریى ملكیة األصل المال

على سبیل (ى القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المرتبطة باألصل المالى التقلب ف
خیار بأن تعید شراءه  یخضع فقط لاً مالیًال ألن المنشأة قد باعت أصاًالمثال، نظر

 من اً كلیاً متناسباًة قد حولت نصیبأوقت إعادة الشراء أو ألن المنشى  لھ فبالقیمة العادلة
ى الشروط الواردة فى ترتیب یستوفى أكبر وذلك فى التدفقات النقدیة من أصل مال

 ).قرضى ، مثل المشاركة من الباطن ف"٥.٢.٣"الفقرة 
 إذا كانت المنشأة قد حولت ما یقارب جمیع مخاطر  مااًالغالب واضحى سوف یكون ف ٨,٢,٣

عملیات ى ومنافع الملكیة أو أنھا احتفظت بھا وأنھ لن یكون ھناك حاجة إلجراء أ
حساب ومقارنة تعرض ى حاالت أخرى، سوف یكون من الضرورى وف. حسابیة

ویتم إجراء . التدفقات النقدیة قبل وبعد التحویلى القیمة الحالیة لصافى المنشأة للتقلب ف
المناسب على أنھ معدل ى الحالى الحساب والمقارنة باستخدام معدل الفائدة السوق

ى صافى یحتمل حدوثھا بشكل معقول فى الحسبان جمیع التقلبات التى وتؤخذ ف. الخصم
 .ًالالتدفقات النقدیة، مع إعطاء وزن أكبر لتلك النتائج األكثر احتما
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راجع الفقرة (حتفظت بالسیطرة على األصل المحول یعتمد ما إذا كانت المنشأة قد ا ٩,٢,٣
فال تكون المنشأة محتفظة . على قدرة المحول إلیھ على بیع األصل)" ج(٦.٢.٣"

مجملھ إلى طرف ى بالسیطرة إذا كان لدى المحول إلیھ قدرة عملیة على بیع األصل ف
وبدون  على ممارسة تلك القدرة من جانب واحد اًعالقة وكان قادرى ثالث غیر ذ

جمیع الحاالت األخرى، تكون ى أما ف. الحاجة إلى فرض قیود إضافیة على التحویل
 .المنشأة قد احتفظت على السیطرة
 التحویالت المؤھلة لالستبعاد من الدفاتر

مجملھ ى تحویل مؤھل لالستبعاد من الدفاتر فى  فاً مالیًالإذا حولت المنشأة أص ١٠,٢,٣
مقابل أتعاب، فإنھ یجب علیھا االعتراف إما ى خدمة األصل المالى واحتفظت بالحق ف

ى بأصل خدمة أو بالتزام خدمة لعقد الخدمة ذلك، فإذا كان من غیر المتوقع لألتعاب الت
 عن أداء الخدمة، فإنھ یجب أن یتم - بشكل كافٍ-سیتم استالمھا أن تعوض المنشأة 

 وإذا كان من المتوقع .االعتراف بالتزام خدمة مقابل التعھد بالخدمة بقیمتھ العادلة
للتعویض مقابل الخدمة، فإنھ ى سیتم استالمھا أن تكون أكثر مما یكفى لألتعاب الت

یتم تحدیده على ى یجب أن یتم االعتراف بأصل خدمة مقابل حق الخدمة بالمبلغ الذ
 ".١٣.٢.٣" للفقرة اًاألكبر وفقى أساس توزیع القیمة الدفتریة لألصل المال

مجملھ ولكن نتج عن ى فى لتحویل، االستبعاد من الدفاتر ألصل مالإذا تم، نتیجة ل ١١,٢,٣
جدید أو التزام ى جدید أو تحمل التزام مالى التحویل حصول المنشأة على أصل مال

الجدید ى الجدید أو االلتزام المالى خدمة، فإنھ یجب على المنشأة أن تثبت األصل المال
 .أو التزام الخدمة بالقیمة العادلة

مجملھ، یحب أن یتم االعتراف ضمن ى فى ستبعاد من الدفاتر ألصل مالعند اال ١٢,٢,٣
 :األرباح أو الخسائر بمبلغ الفرق بین

 وبین) تاریخ االستبعاد من الدفاترى مقاسة ف(القیمة الدفتریة   ) أ(
ى  منھ أاًأصل جدید تم الحصول علیھ مطروحى ذلك أى بما ف(ُالمقابل المستلم   ) ب(

 ).التزام جدید تم تحملھ
ُان األصل المحول یعد جزء من أصل مالإذا ك ١٣,٢,٣ على سبیل المثال، عندما تحول (أكبر ى ُ

ًتعد جزء من أداة دین، راجع الفقرة ى المنشأة التدفقات النقدیة للفائدة والت ُ
مجملھ، فإنھ یجب ى  لالستبعاد من الدفاتر فًالُوكان الجزء المحول مؤھ)") أ(٢.٢.٣"

سیتم االستمرار ى األكبر بین الجزء الذى صل المالتوزیع القیمة الدفتریة السابقة لأل
یتم استبعاده من الدفاتر، على أساس القیمة العادلة ى االعتراف بھ والجزء الذى ف
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ولھذا الغرض، فإنھ یجب أن یتم معالجة . تاریخ التحویلى النسبیة لھذین الجزئین ف
. االعتراف بھى ار ف علیھ على أنھ جزء سیتم االستمراإلبقاءتم ى أصل الخدمة الذ

 :بینما یجب أن یتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر مبلغ الفرق بین
تم تخصیصھ للجزء ى الذ) تاریخ االستبعاد من الدفاترى ُمقاسة ف(القیمة الدفتریة   ) أ(

 تم استبعاده من الدفاتر، وبینى الذ
أصل جدید ى ذلك أى فبما (تم استبعاده من الدفاتر ى ُالمقابل المستلم مقابل الجزء الذ  ) ب(

 ).التزام جدید تم تحملھى  منھ أاًتم الحصول علیھ مطروح
األكبر بین الجزء ى عندما تقوم المنشأة بتوزیع القیمة الدفتریة السابقة لألصل المال ١٤,٢,٣

 یتم استبعاده من الدفاتر، فإنھ یجبى والجزء الذ العتراف بھاى سیتم االستمرار فى الذ
وعندما یكون . االعتراف بھى سیتم االستمرار فى دلة للجزء الذأن یتم قیاس القیمة العا

سیتم استمرار االعتراف بھ أو ى لدى المنشأة تاریخ سابق لبیع أجزاء مشابھة للجزء الذ
فإن األسعار الحدیثة للمعامالت الفعلیة  توجد معامالت سوق أخرى لمثل تلك األجزاء،

 توجد عروض أسعار أو معامالت بالسوق وعندما ال. توفر أفضل تقدیر لقیمتھ العادلة
یكون أفضل  االعتراف بھ،ى سیتم االستمرار فى حدیثة لدعم القیمة العادلة للجزء الذ

األكبر ككل والمقابل ى تقدیر للقیمة العادلة ھو الفرق بین القیمة العادلة لألصل المال
ستلم من المُحول لھ مقابل الجزء الذ  .اتریتم استبعاده من الدفى المُ
 التحویالت غیر المؤھلة لالستبعاد من الدفاتر

 ألن المنشأة قد احتفظت بما اًإذا لم ینتج عن التحویل االستبعاد من الدفاتر نظر ١٥,٢,٣
ُیقارب جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل المحول، فإنھ یجب على المنشأة أن تستمر 

المقابل عن  اً مالیاًمجملھ ویجب أن تثبت التزامى ُاالعتراف باألصل المحول فى ف
دخل من األصل ى الفترات الالحقة، فإنھ یجب على المنشأة أن تثبت أى وف. ُالمستلم

 .مصروف یتم تكبده على االلتزام الماليى ُالمحول وأ
 ُالتدخل المستمر باألصول المحولة

إذا لم تقم المنشأة بتحویل، أو االبقاء على ما یقارب جمیع مخاطر ومنافع ملكیة  ١٦,٢,٣
ى ُ المالي، واحتفظت بالسیطرة على األصل المحول، فإن المنشأة تستمر فاألصل

إن مدى تدخل المنشأة المستمر . ُاالعتراف باألصل المحول بقدر تدخلھا المستمر بھ
قیمة األصل ى ُعنده تكون معرضة للتغیرات فى ُباألصل المحول ھو المدى الذ

 :ُالمحول، على سبیل المثال
ُنشأة المستمر شكل ضمان األصل المحول، فإن مقدار تدخل عندما یأخذ تدخل الم  )أ (

الحد األقصى لمبلغ المقابل ) ٢(مبلغ األصل أو ) ١(المنشأة المستمر یكون ھو 
 .أیھما أقل ")مبلغ الضمان("یمكن أن تطالب المنشأة برده ى ُالمستلم والذ
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) یھماأو كل(ُعندما یأخذ تدخل المنشأة المستمر شكل خیار مكتوب أو مشترى   )ب (
ُعلى األصل المحول، فإن مقدار تدخل المنشأة المستمر یكون ھو مبلغ األصل 

حالة ى وبالرغم من ذلك، فإنھ ف. یمكن للمنشأة أن تعید شراءهى ُالمحول الذ
خیار بیع مكتوب على أصل یتم قیاسھ بالقیمة العادلة، یقتصر مقدار تدخل 

حول أو سعر ممارسة الخیار، ُالمنشأة المستمر على القیمة العادلة لألصل الم
 )."١٣.٢.٣ب"راجع الفقرة (أیھما أقل 

ً  )ج (  أو شرط مماثل اعندما یأخذ تدخل المنشأة المستمر شكل خیار یتم تسویتھ نقد
ُعلى األصل المحول، فإن مقدار تدخل المنشأة المستمر یتم قیاسھ بالطریقة 

ًى تنتج عن الخیارات التى نفسھا الت ى موضحة فى كما ھ اال یتم تسویتھا نقد
 .أعاله) ب(البند 

االعتراف بأصل بمقدار تدخلھا المستمر بھ، فإن المنشأة ى عندما تستمر المنشأة ف ١٧,٢,٣
ھذا ى وبالرغم من متطلبات القیاس األخرى الواردة ف.  االلتزام المرتبط بھاًتثبت أیض

عكس ُالمعیار، فإنھ یتم قیاس األصل المحول وااللتزام المرتبط بھ على أساس ی
ویتم قیاس االلتزام المرتبط بھ . احتفظت بھا المنشأةى الحقوق وااللتزامات الت
 :ُالقیمة الدفتریة لألصل المحول وااللتزام المرتبط بھ ھوى بطریقة یكون فیھا صاف

احتفظت بھا المنشأة، إذا كان یتم ى التكلفة المستھلكة للحقوق وااللتزامات الت  )أ (
  المستھلكة، أوُقیاس األصل المحول بالتكلفة

احتفظت بھا المنشأة عندما ى  للقیمة العادلة للحقوق وااللتزامات التاًیكون مساوی  )ب (
 .ُیتم قیاسھا على أساس مستقل، إذا كان یتم قیاس األصل المحول بالقیمة العادلة

ُدخل ناشئ عن األصل المحول ى االعتراف بأى یجب على المنشأة أن تستمر ف ١٨,٢,٣
مصروف یتم تكبده على االلتزام ى بھ ویجب أن تثبت أبمقدار تدخلھا المستمر 

 .المرتبط بھ
القیمة العادلة ى ُلغرض القیاس الالحق، فإنھ تتم المحاسبة عن التغیرات المثبتة ف ١٩,٢,٣

  ،"١.٧.٥" للفقرة اً لكلیھما وفق-بشكل ثابت-  ُلألصل المحول وااللتزام المرتبط بھ
 .وال یجوز أن یتم إجراء مقاصة بینھما

على سبیل المثال، (ى ن تدخل المنشأة المستمر ھو بجزء فقط من أصل مالإذا كا ٢٠,٢,٣
على ى ُالمنشأة على خیار إلعادة شراء جزء من األصل المحول، أو تبقى عندما تبق

ُحصة متبقیة ال ینتج عنھا اإلبقاء على ما یقارب جمیع مخاطر ومنافع الملكیة وال 
 بتوزیع القیمة الدفتریة السابقة لألصل ، فإن المنشأة تقوم)تحتفظ المنشأة بالسیطرة

االعتراف بھ بموجب استمرار التدخل ى ستستمر فى بین ذلك الجزء الذى المال
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لم تعد تعترف بھ وذلك على أساس القیم العادلة النسبیة لھذین الجزئین ى والجزء الذ
 أن بینما یجب". ١٤.٢.٣"ولھذا الغرض، تنطبق متطلبات الفقرة . تاریخ التحویلى ف

 :األرباح أو الخسائر مبلغ الفرق بینى یتم االعتراف ف
تم استبعاده ى للجزء الذ) تاریخ االستبعاد من الدفاترى مقاسة ف(القیمة الدفتریة   )أ (

 من الدفاتر؛ وبین
 .تم استبعاده من الدفاترى ُالمقابل المستلم عن الجزء الذ  )ب (
 ینطبق على االلتزام المرتبط بھ إذا تم قیاس األصل المُحول بالتكلفة المستھلكة، فإنھ ال ٢١,٢,٣

على أنھ بالقیمة العادلة من ى ھذا المعیار لتخصیص االلتزام المالى الخیار الوارد ف
 .خالل األرباح أو الخسائر

 جمیع التحویالت
ُاالعتراف بأصل محول، فإنھ ال یجوز إجراء مقاصة بین األصل ى إذا تم االستمرار ف ٢٢,٢,٣

دخل ى مقاصة بین أى ، فإنھ ال یجوز للمنشأة أن تجروبالمثل. وااللتزام المرتبط بھ
راجع (مصروف تم تكبده على االلتزام المرتبط بھ ى ُناشئ عن األصل المحول وأ

 ).)٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ٤٢"الفقرة 
ُإلى المحول ) مثل أدوات دین أو حقوق ملكیة(ى  غیر نقداًإذا قدم المحول ضمان ٢٣,٢,٣

ُبة عن الضمان من قبل المحول والمحول إلیھ تعتمد على ما إذا كان إلیھ، فإن المحاس
بیع الضمان أو إعادة رھنھ أو إشھار الحقوق المضمونة ى المحول إلیھ لدیھ الحق ف

السداد، ویجب ى سجل الضمانات المنقولة وعلى ما إذا كان المحول قد أخفق فى ف
 : یليُعلى المحول والمحول إلیھ المحاسبة عن الضمان كما

بیع الضمان أو إعادة ى ُإذا كان لدى المحول إلیھ بموجب عقد أو عرف الحق ف  )أ (
قائمة ى رھنھ، حینذاك فإنھ یجب على المحول أن یعید تبویب ذلك األصل ف

مثل أصل تم تسلیفھ، أو أدوات حقوق ملكیة مرھونة أو مبلغ (ى مركزه المال
 .األصول األخرى عن -  بشكل منفصل-) مستحق التحصیل عن إعادة شراء

 عنده، فإنھ یجب علیھ أن یثبت المتحصالت اً مرھوناًإذا باع المحول إلیھ ضمان  )ب (
ً مقاساًمن البیع والتزام  . بالقیمة العادلة مقابل التزامھ برد الضمان المرھوناُ

استرداد ى السداد بموجب شروط العقد ولم یعد لھ الحق فى إذا أخفق المحول ف  )ج (
ُاالعتراف بالضمان، ویجب على المحول إلیھ ى  أن یلغالضمان، فإنھ یجب علیھ

 بالقیمة العادلة أو، إذا -بشكل أولي-  اًأن یعترف بالضمان على أنھ أصل لھ مقاس
 .االعتراف بالتزامھ برد الضمانى كان قد قام بالفعل ببیع الضمان، فإنھ یلغ

ن یستمر ، فإنھ یجب على المحول أ)ج(البند ى باستثناء ما ھو منصوص علیھ ف  )د (
ُتسجیل الضمان على أنھ أصل لھ، وال یجوز للمحول إلیھ االعتراف بالضمان ى ف

 .على أنھ أصل
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 استبعاد االلتزامات المالیة من الدفاتر ٣,٣
) أو الجزء من التزام مالي(من الدفاتر ى یجب على المنشأة أن تستبعد االلتزام المال ١,٣,٣

عندما یتم سداد ى  أ- سویتھ عندما، وفقط عندما، یتم تى من قائمة مركزھا المال
 .العقد أو إلغاؤه أو انقضاؤهى االلتزام المحدد ف

ألدوات دین ى تتم بین مقترض ومقرض حالى ُیجب أن تتم المحاسبة عن المبادلة الت ٢,٣,٣
واالعتراف ى األصلى على أنھا تسویة لاللتزام المال - إلى حد كبیر-تختلف شروطھا 

شروط ى فى ب المحاسبة عن التعدیل الجوھرجدید وبالمثل، فإنھ یجى بالتزام مال
على ) ُسواء كان یعزى إلى ضائقة مالیة للمدین أم ال(قائم أو جزء منھ ى التزام مال

 .جدیدى واالعتراف بالتزام مالى األصلى أنھ تسویة لاللتزام المال
أو الجزء من (ى یجب أن یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام المال ٣,٣,٣

ى ذلك أى یتم تسویتھ أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما ف) تزام ماليال
 .أصول غیر نقدیة یتم تحویلھا أو التزامات یتم تحملھا، ضمن األرباح أو الخسائر

إذا أعادت المنشأة شراء جزء من التزام مالي، فإنھ یجب على المنشأة تخصیص القیمة  ٤,٣,٣
االعتراف بھ وذلك ى سیتم االستمرار فى بین الجزء الذى مالالدفتریة السابقة لاللتزام ال

ى یتم استبعاده من الدفاتر باالستناد إلى القیم العادلة النسبیة لھذین الجزئین فى الجزء الذ
ى القیمة الدفتریة للجزء الذ) أ (:تاریخ إعادة الشراء ویجب أن یتم االعتراف بالفرق بین

  أصول غیر نقدیة یتم تحویلھاى ذلك أى مدفوع بما فالمقابل ال) ب(تم االعتراف بھ و
 .تم االعتراف بھ، ضمن األرباح أو الخسائرى أو التزامات یتم تحملھا، مقابل الجزء الذ

  التبویب٤القسم 
 تبویب األصول المالیة  ١,٤

، فإنھ یجب على المنشأة أن تبوب األصول المالیة على "٥,١,٤"ما لم تنطبق الفقرة  ١,١,٤
 إما بالتكلفة المستھلكة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل - اًالحق– أساس قیاسھا

ً  : على كل مناالشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، اعتماد
 نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالیة؛ و  ) أ(
 .لألصل الماليى التعاقدى خصائص التدفق النقد  ) ب(
بالتكلفة المستھلكة إذا تم استیفاء كل من الشرطین ى  المالیجب أن یتم قیاس األصل ٢,١,٤

 :التالیین
ضمن نموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ باألصول ى یكون االحتفاظ باألصل المال  ) أ(

 .المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط
ُتواریخ محددة، تدفقات نقدیة تعد ى ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، ف  ) ب(

 .القائمى والفائدة على المبلغ األصلى فقط دفعات من المبلغ األصل
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  .إرشادات بشأن كیفیة تطبیق ھذه الشروط" ٢٦,١,٤ب"إلى " ١,١,٤ب"تقدم الفقرات من 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم ى یجب أن یتم قیاس األصل المال  أ٢,١,٤

 :استیفاء كل من الشرطین التالیین
ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل ى المالیكون االحتفاظ باألصل   ) أ(

 تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالیة كلیھما؛،
تواریخ محددة، تدفقات نقدیة ى ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، ف  ) ب(

 . القائمى والفائدة على المبلغ األصلى تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصل
  .إرشادات بشأن كیفیة تطبیق ھذه الشروط" ٢٦,١,٤ب"إلى " ١,١,٤ب"تقدم الفقرات من 

  :)"ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"لغرض تطبیق الفقرتین  ٣,١,٤
. عند االعتراف األوليى ھو القیمة العادلة لألصل المالى یكون المبلغ األصل  ) أ(

 .ألصليإرشادات إضافیة حول معنى المبلغ ا" ب٧,١,٤ب"وتقدم الفقرة 
تتكون الفائدة من مقابل القیمة الزمنیة للنقود، ومقابل المخاطر االئتمانیة   ) ب(

القائم خالل فترة زمنیة معینة ومقابل مخاطر اإلقراض ى المرتبطة بالمبلغ األصل
األساسیة األخرى والتكالیف، باإلضافة إلى ھامش الربح، وتقدم الفقرات 

، إرشادات إضافیة حول معنى "ھـ٩,١,٤ب"إلى " أ٩,١,٤ب"ومن " أ٧,١,٤"
 .ذلك معنى القیمة الزمنیة للنقودى الفائدة، بما ف

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ما لم یتم ى یجب أن یتم قیاس األصل المال ٤,١,٤
أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل " ٢,١,٤" للفقرة اًقیاسھ بالتكلفة المستھلكة وفق

وبالرغم من ذلك، یمكن للمنشأة أن تقوم باختیار ". أ٢,١,٤"قرة الشامل اآلخر وفقا للف
 -  أدوات حقوق ملكیةى الستثمارات معینة فى غیر قابل لإللغاء عند االعتراف األول

القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر كان سیتم خالف ى لعرض التغیرات الالحقة ف
راجع الفقرتین من  (- و الخسائر ذلك قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أ

 ").٦,٧,٥"إلى " ٥,٧,٥"
  بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى خیار تخصیص أصل مال

، فإنھ یمكن للمنشأة، عند "٤,١,٤"إلى " ١,١,٤"وبالرغم من الفقرات من  ٥,١,٤
 ُ على أنھ یقاساً مالیًال أص-بشكل غیر قابل لإللغاء- االعتراف األولي، أن تخصص 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان القیام بذلك یزیل أو یقلص بشكل 
عدم "على أنھ - أحیانا- یشار إلیھ (القیاس أو االعتراف ى  عدم الثبات ف- ى جوھر

 ینشأ خالف ذلك عن قیاس األصول أو االلتزامات أو االعترافى والذ") اتساق محاسبي
  "٢٩,١,٤ب"راجع الفقرات من (ى أسس مختلفة بالمكاسب والخسائر منھا عل

 )."٣٢,١,٤ب"إلى 
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 تبویب االلتزامات المالیة ٢,٤

 -الحقا-یجب على المنشأة أن تبوب جمیع االلتزامات المالیة على أنھا یتم قیاسھا  ١,٢,٤
 :بالتكلفة المستھلكة، باستثناء ما یلي

 یجب أن یتم .االلتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )أ (
 اًتمثل التزامات، الحقى ذلك المشتقات التى قیاس مثل ھذه االلتزامات، بما ف

 .بالقیمة العادلة
لالستبعاد من ى  عندما ال یتأھل تحویل أصل مالأتنشى لتزامات المالیة التاال  )ب (

" ١٥,٢,٣"تنطبق الفقرتان . الدفاتر أو عندما ینطبق منھج التدخل المستمر
 .یاس مثل تلك االلتزامات المالیةعلى ق" ١٧,٢,٣"و

  ُبعد االعتراف األولي، یجب على مصدر مثل ذلك العقد. عقود الضمان المالي  )ج (
ى أن یقیسھ الحقا بأ)") ب(١,٢,٤"أو )" أ(١,٢,٤"ما لم تنطبق الفقرة (

 :المبلغین التالیین أكبر
  أو٥,٥یتم تحدیده وفقا للقسم ى مبلغ خسارة االضمحالل الذ )١(
مطروحا ") ١,١,٥"راجع الفقرة (ى بشكل أول-تم االعتراف بھ  ىالمبلغ الذ )٢(

یتم االعتراف بھ وفقا ى ُ، المبلغ المجمع للدخل الذاًمنھ، حینما یكون مناسب
 ).٤٨(رقم ى لمبادئ معیار المحاسبة المصر

ُیجب على مصدر مثل . االرتباطات بتقدیم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق  )د (
 :المبلغین أكبرى أن یقیسھ الحقا بأ)") أ(١,٢,٤"تنطبق الفقرة مالم (ذلك االرتباط 

  أو٥,٥یتم تحدیده وفقا للقسم ى مبلغ خسارة االضمحالل الذ )١(
مطروحا ") ١,١,٥"راجع الفقرة (ى بشكل أول-تم االعتراف بھ ى المبلغ الذ )٢(

یتم االعتراف بھ وفقا ى ُ، المبلغ المجمع للدخل الذاًمنھ، حینما یكون مناسب
 ).٤٨(رقم ى ادئ معیار المحاسبة المصرلمب

تم االعتراف بھ من قبل المنشاة المستحوذة ضمن تجمیع ى المقابل المحتمل الذ  )ه (
یجب أن یتم القیاس ). ٢٩(رقم ى أعمال ینطبق علیھ معیار المحاسبة المصر

الالحق لمثل ھذا المقابل المحتمل بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات ضمن 
 .أو الخسائراألرباح 
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 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى خیار تخصیص التزام مال
 اً مالیاً التزام- بشكل ال رجعھ فیھ-یمكن للمنشأة، عند االعتراف األولي، أن تخصص  ٢,٢,٤

على أنھ یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما یكون ذلك 
، أو عندما ینتج عن القیام بذلك معلومات أكثر ٥,٣,٤ بموجب الفترة اًمسموح

 :مالءمة، إما بسبب أنھ
یشار إلیھ (القیاس أو االعتراف ى  عدم الثبات ف-بشكل جوھري- یزیل أو یقلص   )أ (

كان سینشأ خالف ذلك عن ى والذ") عدم اتساق محاسبي"على أنھ -أحیانا-
ر منھا على أسس قیاس األصول أو االلتزامات أو االعتراف بالمكاسب والخسائ

 ، أو")٣٢,١,٤ب"و" ٢٩,١٤ب"راجع الفقرتان (مختلفة 
كان ھناك مجموعة من االلتزامات المالیة أو من األصول المالیة وااللتزامات   )ب (

المالیة یتم إدارتھا وتقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة وفقا الستراتیجیة 
قدیم معلومات بشأن موثقة إلدارة المخاطر أو لالستثمار، ویتم داخلیا ت

ُكما ھو معرف (المجموعة على ذلك األساس إلى أعضاء اإلدارة العلیا للمنشأة 
") العالقةى اإلفصاح عن األطراف ذو) "١٥(رقم ى معیار المحاسبة المصرى ف

راجع الفقرات من (ى وعلى سبیل المثال، مجلس إدارة المنشأة والرئیس التنفیذ
 ").٣٦,١,٤ب"إلى " ٣٣,١,٤ب"

ى تقدیم إفصاح عن االلتزامات المالیة الت) ٤٠(رقم ى طلب معیار المحاسبة المصریت ٣,٢,٤
 .تم تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 المشتقات الضمنیة ٣,٤
 بما - غیر مشتقاً مضیفاً عقداًعنصر لعقد مركب یتضمن أیضى المشتقة الضمنیة ھ ١,٣,٤

اة المركبة بجعلھا تتقلب بطریقة تشابھ المشتقة یؤثر على بعض من التدفقات النقدیة لألد
تعدیل بعض من التدفقات النقدیة أو جمیعھا، ى تتسبب المشتقة الضمنیة ف. القائمة بذاتھا

   لمعدل فائدة ثابت، أو سعر أداة مالیة،اًبخالف ذلك كان سیتطلبھا العقد، وفقى والت
  ألسعار أو معدالت،ى اسجنبیة، أو الرقم القیأأو سعر سلعة، أو سعر صرف عملة 

حالة المتغیر غیر ى أو مؤشر ائتماني، أو متغیر آخر، شریطة أنھ فى أو تبویب ائتمان
ُوال تعد من المشتقات الضمنیة . العقدى  بطرف فاًأال یكون ذلك المتغیر مرتبطى المال

 - تقلبشكل مس- تحویلھا اًتكون مرتبطة بأداة مالیة ولكن یمكن تعاقدیى تلك المشتقة الت
  .عن تلك األداة، أو لھا طرف مقابل مختلف، ولكنھا أداة مالیة منفصلة
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  عقود مركبة مع أصول مالیة مضیفة
٢,٣,٤ ً  یمثل أصل یقع ضمن نطاق ھذا المعیار، اً مضیفاإذا كان العقد المركب یتضمن عقد

إلى " ١,١,٤"الفقرات من ى فإنھ یجب على المنشاة أن تطبق المتطلبات الواردة ف
 . على العقد المركب بكاملھ"٥,١,٤"

 العقود المركبة األخرى
٣,٣,٤ ً  یمثل أصل ال یقع ضمن نطاق ھذا المعیار، اً مضیفاإذا كان العقد المركب یتضمن عقد

فإنھ یجب أن یتم فصل المشتقة الضمنیة عن العقد المضیف وأن یتم المحاسبة عنھا 
 :على أنھا مشتقة بموجب ھذا المعیار إذا، وفقط إذا

لخصائص االقتصادیة لمشتقة ضمنیة ومخاطرھا مرتبطة بشكل وثیق لم تكن ا  )أ (
" ٥,٣,٤ب"راجع الفقرتان (بالخصائص االقتصادیة للعقد المضیف ومخاطره 

 ؛ و")٨,٣,٤ب"و
تعریف المشتقة أداة منفصلة لھا نفس شروط المشتقة ى كانت ستستوف  )ب (

 الضمنیة؛ و
القیمة ى راف بالتغیرات فلم یتم قیاس العقد المركب بالقیمة العادلة مع االعت  )ج (

یتم دمجھا ى أنھ ال یتم فصل المشتقة التى أ(العادلة ضمن األرباح أو الخسائر 
 ).بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى التزام مالى ف

 للمعاییر اًإذا تم فصل مشتقة ضمنیة، فإنھ یجب المحاسبة عن العقد المضیف وفق ٤,٣,٤
-لمعیار ما إذا كان یجب أن یتم عرض المشتقة الضمنیة وال یتناول ھذا ا. المناسبة

 .قائمة المركز الماليى  ف-بشكل منفصل
  ، إذا كان العقد یتضمن واحدة"٤,٣,٤"و" ٣,٣,٤"وبغض النظر عن الفقرتین  ٥,٣,٤

أو أكثر من المشتقات الضمنیة والعقد المضیف یمثل أصل ال یقع ضمن نطاق ھذا 
صص العقد المركب بأكملھ على أنھ بالقیمة العادلة المعیار، فإنھ یمكن للمنشأة أن تخ

 :من خالل األرباح أو الخسائر إال إذا
من التدفقات النقدیة ى الضمنیة ال تعدل بشكل جوھر) المشتقات(كانت المشتقة   ) أ(

 بخالف ذلك ستكون مطلوبة بموجب العقد، أوى الت
أخذ أداة مركبة -ألول مرة-  بقلیل من التحلیل، أو بدونھ، عندما یتم اًكان واضح  ) ب(

الضمنیة، مثل خیار ) المشتقات(الحسبان، أنھ یحظر فصل المشتقة ى مشابھة ف
 ما - مقابلاًقرض یسمح لحاملھ بأن یدفع القرض مقدمى فى  الضمناًالدفع مقدم

 .یقارب تكلفتھ المستھلكة
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ُإذا كانت المنشأة مطالبة بموجب ھذا المعیار بأن تفصل مشتقة ضمنیة عن العقد  ٦,٣,٤
 سواء - بشكل منفصل-ضیف لھا، ولكنھا غیر قادرة على قیاس المشتقة الضمنیة الم

الالحقة، فإنھ یجب علیھا أن تخصص ى نھایة فترة التقریر المالى عند اقتنائھا أو ف
 .العقد المركب بكاملھ على أنھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

قیمة العادلة لمشتقة ضمنیة بطریقة یمكن إذا كانت المنشأة غیر قادرة على قیاس ال ٧,٣,٤
االعتماد علیھا على أساس أحكامھا وشروطھا، فإن القیمة العادلة للمشتقة الضمنیة 

وإذا . الفرق بین القیمة العادلة للعقد المركب والقیمة العادلة للعقد المضیفى تكون ھ
ة باستخدام ھذه كانت المنشأة غیر قادرة على قیاس القیمة العادلة للمشتقة الضمنی

ویتم تخصیص العقد المركب على أنھ بالقیمة العادلة " ٦,٣,٤"الطریقة، تنطبق الفقرة 
 .من خالل األرباح أو الخسائر

 إعادة التبویب ٤,٤
عندما، وفقط عندما، تقوم المنشأة بتغییر نموذج أعمالھا إلدارة األصول المالیة، فإنھ  ١,٤,٤

" ١,١,٤" للفقرات من اًلیة المتأثرة وفقیجب علیھا أن تعید تبویب جمیع األصول الما
إلى " ١,٤,٤ب"، ومن "٧,٦,٥"إلى " ١,٦,٥"راجع الفقرات من ". ٤,١,٤"إلى 

إلرشادات إضافیة بشأن إعادة " ٢,٦,٥ب"إلى " ١,٦,٥ب"ومن " ٣,٤,٤ب"
 .تبویب األصول المالیة

 .التزام ماليى ال یجوز للمنشأة أن تعید تبویب أ ٢,٤,٤
  "١,٤,٤"الظروف إعادة تبویب ألغراض الفقرتان ى لیة فُال تعد التغیرات التا ٣,٤,٤

 :"٢,٤,٤"و 
أو تغطیة ى تغطیة تدفق نقدى  أداة تغطیة معینة وفعالة ف-السابقى ف-بند كان یُعد   )أ (

 .استثمار، ثم أصبحت غیر مؤھلة على ھذا النحوى صاف
ى أو تغطیة صافى تغطیة تدفق نقدى بند یصبح أداة تغطیة معینة وفعالة ف )ب (

 مار، واستث
 .٧.٦ للقسم اًالقیاس وفقى التغییرات ف  )ج (

  القیاس٥القسم 
 القیاس األولي ١,٥

ى أو االلتزام المالى یجب على المنشأة، عند االعتراف األولي، أن تقیس األصل المال ١,١,٥
لیس بالقیمة ى أو التزام مالى حالة أصل مالى بقیمتھ العادلة زائدا أو مطروحا منھ، ف

یمكن عزوھا بشكل مباشر ى و الخسائر، تكالیف المعاملة التالعادلة من خالل األرباح أ
 ویستثنى من ذلك المبالغ ،أو االلتزام الماليى إلى اقتناء أو إصدار األصل المال

 ".٣,١,٥"تقع ضمن نطاق الفقرة ى المستحقة على المدینین التجاریین الت
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و االلتزام المالي، عند أى بالرغم من ذلك، إذا كانت القیمة العادلة لألصل المال  أ١,١,٥
االعتراف األولي، تختلف عن سعر المعاملة، فإنھ یجب على المنشأة أن تطبق الفقرة 

 ."٢,١,٥ب"
 -اًالحق-ة المحاسبة على أساس تاریخ التسویة ألصل یتم قیاسھ أعندما تستخدم المنش ٢,١,٥

تاریخ ى ة ف بقیمتھ العادل- بشكل أولي-بالتكلفة المستھلكة، فإنھ یتم االعتراف باألصل 
 )."٦,١,٣ب"إلى " ٣,١,٣ب"راجع الفقرات من (المتاجرة 

، فإنھ یجب على المنشأة، عند االعتراف "١.١.٥"الفقرة ى بالرغم من المتطلب الوارد ف ٣,١,٥
كما ھو (األولي، أن تقیس المبالغ المستحقة على المدینین التجاریین بسعر المعاملة 

المبالغ المستحقة على ى إذا لم تنطو) )٤٨(رقم ى معیار المحاسبة المصرى معرف ف
كون تمویل مھم وفق ًمُ   .)٤٨(رقم ى  لمعیار المحاسبة المصراّ

 القیاس الالحق لألصول المالیة ٢,٥
 للفقرات من اًوفقى بعد االعتراف األولي، یجب على المنشأة أن تقیس األصل المال ١,٢,٥

 :بما یلي" ٥,١,٤"إلى " ١,١,٤"
 التكلفة المستھلكة، أو  )أ (
 خر أوعادلة من خالل الدخل الشامل اآللالقیمة ا  )ب (
 .القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )ج (

 على األصول ٥,٥القسم ى یجب على المنشأة أن تطبق متطلبات االضمحالل الواردة ف ٢,٢,٥
وعلى األصول " ٢,١,٤"یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة وفقا للفقرة ى المالیة الت
 للفقرة اًیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقیتم قیاسھا بالقى المالیة الت

 ".أ٢,١,٤"
الفقرات من ى یجب على المنشأة أن تطبق متطلبات محاسبة التغطیة الواردة ف ٣,٢,٥

" ٩٤"إلى " ٨٩"أو إذا كان انطبق ذلك، الفقرات من " (١٤,٥,٦"إلى " ٨,٥,٦"
ة لمحفظة تغطیة التغطیبالنسبة لمحاسبة ) ٢٦(رقم ى من معیار المحاسبة المصر

 .)١(ُیتم تخصیصھ على أنھ بند مغطيى الذى على األصل المال) خطر سعر الفائدة

                                                
أن تختار كسیاسة محاسبیة أن تستمر فى تطبیق " ٢١,٢,٧"ًیمكن للمنشأة وفقا للفقرة  )١(

  بدال من المتطلبات) ٢٦(متطلبات محاسبة التغطیة فى معیار المحاسبة المصرى رقم 
رة إلى فإذا استخدمت المنشأة ھذا الخیار، ال تتم اإلشا.  من ھذا المعیار٦فى القسم 

، وأنما تقوم المنشأة باستخدام متطلبات ٦المتطلبات الخاصة بمحاسبة التغطیة فى القسم 
  ).٢٦(محاسبة التغطیة فى معیار المحاسبة المصرى رقم 
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 القیاس الالحق لاللتزامات المالیة ٣,٥
 للفقرات من اًوفقى بعد االعتراف األولي، یجب على المنشأة أن تقیس االلتزام المال ١,٣,٥

 ."٢,٢,٤"إلى " ١,٢,٤"
" ٨,٥,٦"الفقرات من ى ة التغطیة الواردة فیجب على المنشأة أن تطبق متطلبات محاسب ٢,٣,٥

 .ُیتم تخصیصھ على أنھ بند مغطىى الذى على االلتزام المال" ١٤,٥,٦"إلى 
 قیاس التكلفة المستھلكة ٤,٥

 طریقة الفائدة الفعلیة
راجع الملحق أ  (طریقة الفائدة الفعلیةیجب أن یتم حساب إیراد الفائدة باستخدام  ١,٤,٥

ویجب أن یتم حسابھ بتطبیق معدل "). ٧,٤,٥ب"إلى " ١,٤,٥ب"والفقرات من 
 :باستثناءى القیمة الدفتریة لألصل المالى على إجمالى الفائدة الفعل

یجب على المنشأة أن تطبق لتلك . األصول المالیة المضمحلة عند شرائھا أو إنشائھا  )أ (
التكلفة  على المعدل بالمخاطر االئتمانیةى  معدل الفائدة الفعلاألصول المالیة

 .منذ االعتراف األوليى مستھلكة لألصل المالال
-  مالیة مضمحلة عند شرائھا أو إنشائھا ولكن أصبحت ًالُال تعد أصوى األصول المالیة الت  )ب (

یجب على المنشأة أن تطبق لتلك األصول المالیة معدل .  مالیة مضمحلةًالأصو - الحقا
 .رات التقریر الالحقةفتى فى على التكلفة المستھلكة لألصل المالى الفائدة الفعل

فترة تقریر، بحساب إیراد الفائدة بتطبیق طریقة ى تقوم، فى یحب على المنشأة، الت ٢,٤,٥
، أن تقوم، )"ب(١,٤,٥" للفقرة اًوفقى على التكلفة المستھلكھ ألصل مالى الفائدة الفعل

على ى فترات التقریر الالحقة، بحساب إیراد الفائدة بتطبیق معدل الفائدة الفعلى ف
القیمة الدفتریة إذا تحسنت المخاطر االئتمانیة على األداة المالیة بحیث لم یعد ى جمالإ

 - بشكل موضوعي-منخفض وأمكن ربط التحسین ى ذا مستوى ائتمانى األصل المال
مثل التحسن )" (ب(١,٤,٥"الفقرة ى بحدث یقع بعد أن تم تطبیق المتطلبات الواردة ف

 ).للمقترضى التبویب االئتمانى ف
 تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة

عندما تتم إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدیة التعاقدیة ألصل مالي، أو بخالف ذلك  ٣,٤,٥
یتم تعدیلھا، وال ینتج عن إعادة التفاوض أو التعدیل االستبعاد من الدفاتر لذلك األصل 

القیمة الدفتریة ى  إجمال لھذا المعیار، فإنھ یجب على المنشأة أن تعید حساباًوفقى المال
. األرباح أو الخسائرى  فمكسب أو خسارة تعدیلویجب علیھا أن تثبت ى لألصل المال

على أنھ القیمة الحالیة ى القیمة الدفتریة لألصل المالى یجب أن تتم إعادة حساب إجمال
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یتم ى ّتمت إعادة التفاوض بشأنھا أو تم تعدیلھا والتى للتدفقات النقدیة التعاقدیة الت
عدل ى أو معدل الفائدة الفعل(ى لألصل المالى األصلى خصمھا بمعدل الفائدة الفعل المُ

أو حینما یكون ) بالمخاطر االئتمانیة لألصول المالیة المضمحلة عند شرائھا أو إنشائھا
نطبق ویتم تعدیل ". ١٠,٥,٦" للفقرة اً وفقاًبعد تعدیلھ محسوبى ، معدل الفائدة الفعلاًمُ

ستھالكھا اتكالیف أو أتعاب یتم تكبدھا ویتم ى المعدل بأى الدفتریة لألصل المالالقیمة 
 .المعدلى لألصل المالى على مدى األجل المتبق

 إعدام األصل المالي
ى القیمة الدفتریة ألصل مالى  بتخفیض إجمال-بشكل مباشر-یجب على المنشأة أن تقوم  ٤,٤,٥

مجملھ أو جزء ى فى سترداد األصل المالعندما ال یكون لدى المنشأة توقعات معقولة با
 )").ص(١٦,٢,٣ب"راجع الفقرة (ویشكل اإلعدام حدث االستبعاد من الدفاتر . منھ

  االضمحالل ٥,٥
  االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة

  مدخل عام
یجب على المنشأة أن تثبت مخصص خسارة مقابل الخسائر االئتمانیة المتوقعة من  ١,٥,٥

، أو من مبلغ "أ٢,١,٤"أو " ٢,١,٤" للفقرتین اًتم قیاسھ وفقیى الذى األصل المال
إیجار مستحق التحصیل، أو من أصل عقد مع عمیل أو من ارتباط بقرض ومن عقد 

 للفقرات اًالقیمة وفقى تنطبق علیھا متطلبات االضمحالل فى ضمان مالي، والت
 )".د (١,٢,٤"أو )" ج(١,٢,٤"أو )" ز(١,٢"

بق متطلبات االضمحالل لالعتراف وقیاس مخصص خسارة یجب على المنشأة أن تط ٢,٥,٥
 اًیتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقى لألصول المالیة الت

وبالرغم من ذلك، یجب أن یتم االعتراف بخسارة االضمحالل ضمن ". أ٢,١,٤"للفقرة 
قائمة ى فى لألصل المالالدخل الشامل اآلخر وال یجوز أن یقلص من القیمة الدفتریة 

 .المركز المالي
كل ى ، یجب على المنشأة، ف"١٦,٥,٥"إلى " ١٣,٥,٥"مع مراعاة الفقرات من  ٣,٥,٥

ٍتاریخ تقریر، أن تقیس خسارة االضمحالل لألداة المالیة بمبلغ مساو للخسائر 
 إذا كانت المخاطر االئتمانیة على تلك األداة مدى العمراالئتمانیة المتوقعة على 

 .  منذ االعتراف األولي-بشكل جوھري-الیة قد زادت الم
إن الھدف من متطلبات االضمحالل ھو االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على  ٤,٥,٥

المخاطر االئتمانیة ى یوجد لھا زیادات كبیرة فى مدى العمر لجمیع األدوات المالیة الت
   مع األخذ- أو جماعيى سواء تم تقییمھا على أساس فرد –ى منذ االعتراف األول

  تكون ذاتى ذلك تلك التى الحسبان جمیع المعلومات المعقولة والمؤیدة، بما فى ف
 .نظرة للمستقبل
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، إذا لم تكن المخاطر االئتمانیة "١٦,٥,٥"إلى " ١٣,٥,٥"مع مراعاة الفقرات من  ٥,٥,٥
نھ منذ االعتراف األولي، فإى تاریخ التقریر على أداة مالیة قد زادت بشكل جوھرى ف

ٍیجب على المنشأة أن تقیس خسارة االضمحالل لتلك األداة المالیة بمبلغ مساو 
 .اً شھر١٢للخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 

ارتباط غیر قابل لإللغاء ھو ى  فاًتصبح فیھ المنشأة طرفى یجب اعتبار التاریخ الذ ٦,٥,٥
تباطات ألغراض تطبیق متطلبات االضمحالل على االرى تاریخ االعتراف األول

 .بقروض وعقود الضمان المالي
إذا كانت المنشأة قد قامت بقیاس خسارة االضمحالل ألداة مالیة بمبلغ مساو للخسائر  ٧,٥,٥

تاریخ ى فترة التقریر السابقة، ولكنھا قررت فى االئتمانیة المتوقعة على مدى عمرھا ف
منشأة أن تقیس لم تعد مستوفاة، فإنھ یجب على ال" ٣,٥,٥"أن الفقرة ى التقریر الحال

 شھرا من ١٢خسارة االضمحالل بمبلغ مساو للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 .تاریخ التقریر الحالي

 للخسائر االئتمانیة اً مساویاًیجب على المنشأة أن تثبت ضمن األرباح أو الخسائر مبلغ ٨,٥,٥
یخ التقریر تارى  لتعدیل خسارة االضمحالل فاًیكون مطلوبى والذ) أو عكس الخسائر(

  یجب أن یتم االعتراف بھ وفقا لھذا المعیار، وذلك على أنھ مكسبى إلى المبلغ الذ
 .أو خسارة االضمحالل

  المخاطر االئتمانیةى تحدید الزیادات الجوھریة ف
كل تاریخ تقریر، أن تقوم بتقییم ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ى یجب على المنشأة، ف ٩,٥,٥

وعند القیام بالتقییم، .  منذ االعتراف األولي-بشكل جوھري-ت على أداة مالیة قد زاد
السداد الواقعة على مدى ى مخاطر اإلخفاق فى یجب على المنشأة أن تستخدم التغیر ف

. مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعةى  من التغیر فًالالعمر المتوقع لألداة المالیة بد
السداد الواقعة ى تقارن مخاطر اإلخفاق فوإلجراء ذلك التقییم، یجب على المنشأة أن 

السداد الواقعة ى تاریخ التقریر مع مخاطر اإلخفاق فى فى على األداة المالیة كما ھ
الحسبان ى وأن تأخذ فى تاریخ االعتراف األولى فى على األداة المالیة كما ھ

ُتعد ى التالمعلومات المعقولة والمؤیدة المتاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما، و
 .المخاطر االئتمانیة منذ االعتراف األوليى  على زیادات جوھریة فاًمؤشر

یمكن للمنشأة أن تفترض أن المخاطر االئتمانیة على أداة مالیة لم تزداد بشكل  ١٠,٥,٥
إذا تم تحدید أن األداة المالیة لدیھا مخاطر ائتمانیة ى منذ االعتراف األولى جوھر

 )."٢٤,٥,٥ب"إلى " ٢٢,٥,٥ب"جع الفقرات من را(تاریخ التقریر ى منخفضة ف
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إذا أتیحت معلومات ذات نظرة للمستقبل معقولة ومؤیدة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر  ١١,٥,٥
 على معلومات عن تجاوز موعد -أن تعتمد فحسب-لھما، فإنھ ال یمكن للمنشأة 

نذ مى االستحقاق عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة قد زادت بشكل جوھر
وبالرغم من ذلك، عندما ال تتاح معلومات تتسم بأنھا ذات نظرة . االعتراف األولي

) سواء على أساس منفرد أو جماعي(للمستقبل أكثر من حالة تجاوز موعد االستحقاق 
بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما، فإنھ یمكن للمنشأة أن تستخدم معلومات عن تجاوز 

المخاطر االنتمائیة منذ ى ا كان ھناك زیادات كبیرة فموعد االستحقاق لتحدید ما إذ
ى تقیم المنشأة الزیادات الكبیرة فى وبغض النظر عن الطریقة الت. االعتراف األولي

المخاطر االئتمانیة، فھناك افتراض یمكن نقضھ بأن المخاطر االئتمانیة على األصل 
 تتجاوز الدفعات التعاقدیة عندماى  منذ االعتراف األول- بشكل جوھري-قد زادت ى المال

وتستطیع المنشأة نقض ھذا االفتراض إذا كان . اً یوم٣٠موعد استحقاقھا بما یزید عن 
لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤیدة وتكون متاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما، 

ى حتى  منذ االعتراف األول- بشكل جوھري- تدل على أن المخاطر االئتمانیة لم تزداد 
وعندما . اً یوم٣٠ولو كانت الدفعات التعاقدیة تتجاوز موعد استحقاقھا بما یزید عن 

المخاطر االئتمانیة قبل أن تتجاوز ى تحدد المنشأة أنھ كان ھناك زیادات كبیرة ف
، فال یمكن تطبیق ھذا اً یوم٣٠الدفعات التعاقدیة موعد استحقاقھا بما یزید عن 

 .االفتراض
 معدلةاألصول المالیة ال

أو تم تعدیلھا، ولم ى إذا تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدیة التعاقدیة من أصل مال ١٢,٥,٥
یتم االستبعاد من الدفاتر لألصل المالي، فإنھ یجب على المنشأة أن تقوم بتقییم ما إذا كانت 

 :رنةبمقا" ٣,٥,٥" للفقرة ًاالمخاطر االئتمانیة لألداة مالیة وفقى ھناك زیادة جوھریة ف
باالستناد إلى الشروط (تاریخ التقریر ى السداد الواقعة فى مخاطر اإلخفاق ف  )أ (

 ؛)التعاقدیة المعدلة
باالستناد إلى الشروط (ى السداد الواقعة عند االعتراف األولى مخاطر اإلخفاق ف )ب (

 ).التعاقدیة األصلیة غیر المعدلة
  األصول المالیة المضمحلة عند شرائھا أو إنشائھا

الخسائر ى التغیرات المتراكمة ف-تاریخ التقریر فقط ى المنشأة أن تثبت فیجب على  ١٣,٥,٥
على أنھا مخصص خسارة ى االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر منذ االعتراف األول

لنظر عن الفقرتین وذلك بغض ا. د شرائھا أو إنشائھالألصول المالیة المضمحلة عن
 ".٥,٥,٥"و" ٣,٥,٥"
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الخسائر االئتمانیة ى تاریخ كل تقریر، بمبلغ التغیر فى اف فیجب على المنشأة االعتر ١٤,٥,٥
المكسب الناتج عن عكس خسارة (المتوقعة على مدى العمر على أنھ خسارة أو مكسب 

ویجب على . االضمحالل ضمن األرباح أو الخسائر) اضمحالل سبق االعتراف بھا
المتوقعة على مدى العمر الخسائر االئتمانیة ى المنشأة أن تثبت التغیرات اإلیجابیة ف

على أنھا مكسب االضمحالل، حتى ولو كانت الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
التدفقات النقدیة ى تم تضمینھا فى العمر أقل من مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة الت

قدرة عند االعتراف األولي  .المُ
التجاریین، وأصول العقود مع العمالء مدخل مبسط للمبالغ المستحقة التحصیل من المدینین 

  ومبالغ اإلیجار المستحقة التحصیل
- ، أن تقیس "٥,٥,٥"و" ٣,٥,٥"یجب على المنشأة، بغض النظر عن الفقرتین  ١٥,٥,٥

 :للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر لما یلي ٍ الخسارة بمبلغ مساو-اًدائم
ى صول العقود مع العمالء التالمبالغ المستحقة على المدینین التجاریین أو أ  )أ (

 :، والتي)٤٨(رقم ى تنتج عن معامالت تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة المصر
ّال تتضمن مكون تمویل ھام  )١( أو عندما تطبق المنشأة وسیلة عملیة على (ُ

 ؛ أو)٤٨(رقم ى  للمعیار المحاسبة المصراًوفق) ال تزید عن سنةى العقود الت
ّتتضمن مكون تمویل ھام وف )٢( ، إذا )٤٨(رقم ى ا للمعیار المحاسبة المصرًقُ

اختارت المنشأة، على أنھا سیاستھا المحاسبیة، أن تقیس خسارة االضمحالل 
ویجب أن یتم . بمبلغ مساو للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر

تطبیق تلك السیاسة المحاسبیة على جمیع مثل تلك المبالغ المستحقة على 
ریین أو أصول العقود مع العمالء، ولكن یمكن أن یتم تطبیقھا المدینین التجا

 على المبالغ المستحقة على المدینین التجاریین وأصول -بشكل منفصل-
 .العقود مع العمالء

تنتج عن معامالت تقع ضمن نطاق معیار ى مبالغ اإلیجار المستحقة التحصیل الت  )ب (
على أنھا سیاستھا المحاسبیة، أن ، إذا اختارت المنشأة، )49(رقم ى المحاسبة المصر

.  للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمرٍتقیس خسارة االضمحالل بمبلغ مساو
ویجب أن یتم تطبیق تلك السیاسة المحاسبیة على جمیع مبالغ اإلیجار المستحقة 

 على مبالغ اإلیجار المستحق التحصیل عن - ولكن یمكن أن یتم تطبیقھا ،التحصیل
  .بشكل منفصل عن عقود التأجیر التشغیليى  التأجیر التمویلعقود

یمكن للمنشأة أن تختار سیاستھا المحاسبیة للمبالغ المستحقة التحصیل على المدینین  ١٦,٥,٥
بشكل -التجاریین، ومبالغ اإلیجار المستحقة التحصیل وأصول العقود مع العمالء 

 .مستقل بعضھا عن بعض
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 عةقیاس الخسائر االئتمانیة المتوق
 :یجب على المنشأة أن تقیس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من األداة المالیة بطریقة تعكس ١٧,٥,٥

مبلغ غیر متحیز ومرجح باالحتماالت یتم تحدیده عن طریق تقییم نطاق من   )أ (
 النتائج الممكنة؛

 القیمة الزمنیة للنقود؛ و  )ب (
ال مبرر لھما تكون متاحة بدون تكلفة أو جھد ى المعلومات المعقولة والمؤیدة الت  )ج (

تاریخ التقریر بشأن أحداث سابقة وظروف حالیة وتوقعات بشأن الظروف ى ف
 .االقتصادیة المستقبلیة

 أن تحدد كل - بالضرورة-عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، ال یلزم المنشأة  ١٨,٥,٥
الحسبان الخطر أو الترجیح ى وبالرغم من ذلك، یجب علیھا أن تأخذ ف. تصور محتمل

حدوث وعدم حدوث خسارة ائتمانیة، ى تحدث خسارة ائتمانیة بحیث تعكس احتمالبأن 
 .اًحتى ولو كان احتمال حدوث خسارة ائتمانیة منخفض جد

الحسبان عند قیاس الخسائر االئتمانیة ى یجب أخذھا فى إن الحد األقصى للفترة الت ١٩,٥,٥
تكون ى الت) التمدیدذلك خیارات ى بما ف(المتوقعة ھو الحد األقصى للفترة التعاقدیة 

المنشأة معرضة على مدارھا للمخاطر االئتمانیة ولیست فترة أطول، حتى ولو كانت 
 .الفترة األطول متفقة مع ممارسات األعمال

ومع ذلك، تتضمن بعض األدوات المالیة كل من قرض وارتباط غیر مستخدم،  ٢٠,٥,٥
لم یتم استخدامھ ال ى لذوالقدرة التعاقدیة للمنشأة على طلب السداد وإلغاء االرتباط ا

الحد لخطر تعرض المنشأة للخسائر ى إلى أن تكون فترة اإلشعار التعاقدیة ھى تؤد
ولمثل تلك األدوات المالیة، وفقط تلك األدوات المالیة، یجب على المنشأة أن . االئتمانیة

ھا تكون المنشأة معرضة فیى تقیس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار الفترة الت
قد لن یتم فیھا تقلیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة بإجراءات ى للخسائر االئتمانیة والت

  إلدارة المخاطر االئتمانیة، حتى لو امتدت تلك الفترة إلى ما بعد الحد االقصى
 .للفترة التعاقدیة

 إعادة تبویب األصول المالیة ٦,٥
، فإنھ یجب علیھا أن "١,٤,٤" للفقرة اًإذا أعادت المنشأة تبویب أصول مالیة وفق ١,٦,٥

وال یجوز للمنشأة أن تعدل . من تاریخ إعادة التبویبى تطبق إعادة التبویب بأثر مستقبل
أو فائدة تم االعتراف ) ذلك مكاسب أو خسائر االضمحاللى بما ف(مكاسب أو خسائر ى أ

 .متطلبات إعادة التبویب" ٧,٦,٥"إلى " ٢,٦,٥"وتبین الفقرات من . اًبھا سابق
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یتم قیاسھ بالتكلفة المستھلكة إلى فئة القیاس ى أعادت المنشأة تبویب أصل مالا إذ ٢,٦,٥
تاریخ ى بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإنھ یتم قیاس قیمتھ العادلة ف

 التكلفة مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بینى ویتم االعتراف بأ. إعادة التبویب
 .والقیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائرى مالالسابقة لألصل الالمستھلكة 

 یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل األرباحى إذا أعادت المنشأة تبویب أصل مال ٣,٦,٥
تاریخ إعادة ى أو الخسائر إلى فئة القیاس بالتكلفة المستھلكة، فإن قیمتھ العادلة ف

لإلرشادات " ٢,٦,٥ب"راجع الفقرة (القیمة الدفتریة الجدیدة ى التبویب تصبح إجمال
 ).تاریخ إعادة التبویبى وخسارة االضمحالل فى بشأن تحدید معدل الفائدة الفعل

یتم قیاسھ بالتكلفة المستھلكة إلى فئة القیاس ى إذا أعادت المنشأة تبویب أصل مال ٤,٦,٥
تاریخ ى بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یتم قیاس قیمتھ العادلة ف

خسارة ناشئة عن الفرق بین التكلفة المستھلكة ى التبویب ویتم االعتراف بأإعادة 
خر وال یتم تعدیل معدل یمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلوالقى السابقة لألصل المال

راجع الفقرة (وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة نتیجة إلعادة التبویب ى الفائدة الفعل
 )."١,٦,٥ب"

یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ى شأة تبویب أصل مالإذا أعادت المن ٥,٦,٥
بقیمتھ ى اآلخر إلى فئة القیاس بالتكلفة المستھلكة، فإنھ تتم إعادة تبویب األصل المال

ومع ذلك، یتم استبعاد المكسب أو الخسارة . تاریخ إعادة التبویبى العادلة ف
ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة تم االعتراف بھا سابقا ى المتراكمة الت

تاریخ إعادة التبویب ونتیجة لذلك، ى فى ویتم تعدیلھا مقابل القیمة العادلة لألصل المال
تاریخ إعادة التبویب كما لو كان یتم قیاسھ دائما ى فى فإنھ یتم قیاس األصل المال

خر ولكنھ ال یؤثر على ویؤثر ھذا التعدیل على الدخل الشامل اآل. بالتكلفة المستھلكة
راجع معیار المحاسبة (األرباح أو الخسائر ولذلك فھو لیس تعدیل إعادة تبویب 

 وال یتم تعدیل معدل الفائدة الفعلي"). عرض القوائم المالیة) "١(رقم ى المصر
راجع الفقرة (أو تعدیل قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة نتیجة إلعادة التبویب 

 )."١,٦,٥ب"
 یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل األرباحى ا أعادت المنشأة تبویب أصل مالإذ ٦,٦,٥

ُأو الخسائر إلى فئة القیاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یستمر 
ن أشبلإلرشادات " ٢,٦,٥ب"راجع الفقرة . (بالقیمة العادلةى قیاس األصل المالى ف

 ).تاریخ إعادة التبویبى وخسارة االضمحالل فى تحدید معدل الفائدة الفعل
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یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ى إذا أعادت المنشأة تبویب أصل مال ٧,٦,٥
ى اآلخر إلى فئة القیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإنھ یستمر ف

ُكسب أو الخسارة المجمعة وتتم إعادة تبویب الم. بالقیمة العادلةى قیاس األصل المال
تم االعتراف بھا سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى األرباح ى الت

راجع معیار (تاریخ إعادة التبویب ى أو الخسائر على أنھ تعدیل إعادة تبویب ف
 ).)١(رقم ى المحاسبة المصر

 المكاسب والخسائر ٧,٥
ى الذى أو االلتزام المالى من األصل المالیجب أن یتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة  ١,٧,٥

 :یتم قیاسھ بالقیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر ما لم
 ؛ أو")١٤,٥,٦"إلى " ٨,٥,٦"راجع الفقرات من ( من عالقة تغطیة اًیكن جزء  )أ (
أدوات حقوق ملكیة وتكون المنشأة قد اختارت أن تعرض المكاسب ى  فاًیكن استثمار  )ب (

 ؛ أو")٥,٧,٥" للفقرة اًستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقوالخسائر من ذلك اال
 تم تخصیصھ على أنھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر اً مالیاًیكن التزام  )ج (

المخاطر االئتمانیة لاللتزام ضمن ى ثار التغیرات فآن تعرض أوأن المنشأة مطالبة ب
 أو؛ "٧,٧,٥" للفقرة اًالدخل الشامل اآلخر وفق

 للفقرة اً یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً مالیًالیكن أص  )د (
القیمة العادلة ضمن ى ن المنشأة مطالبة بأن تثبت بعض التغیرات فأ، و"أ١,٢,٤"

 ".١٠,٧,٥" للفقرة اًالدخل الشامل اآلخر وفق
 :ط عندمایتم االعتراف بتوزیعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر فق   أ١,٧,٥

 تسلم مدفوعات من توزیعات األرباح؛ وى یتم التأكد من حق المنشأة ف  )أ (
 یكون من المرجح أن تتدفق منافع اقتصادیة مرتبطة بتوزیعات األرباح إلى المنشأة؛ و  )ب (
 . بطریقة یمكن االعتماد علیھا-یكون من الممكن قیاس مبلغ توزیعات األرباح   )ج (

  یتم قیاسھى الذى ارة من األصل المالیجب أن یتم االعتراف بالمكسب أو الخس ٢,٧,٥
ًال یعد جزءى بالتكلفة المستھلكة والذ  "٨,٥,٦"راجع الفقرات من ( من عالقة تغطیة اُ

ضمن األرباح أو الخسائر عندما یتم االستبعاد من الدفاتر لألصل ") ١٤,٥,٦"إلى 
ك أو أو من خالل عملیة االستھال" ٢,٦,٥" للفقرة اًأو إعادة تبویبھ وفقى المال

االعتراف بمكاسب أو خسائر االضمحالل ویجب على المنشأة أن تطبق الفقرتین 
إذا أعادت تبویب أصول مالیة من فئة القیاس بالتكلفة " ٤,٦,٥"و" ٢,٦,٥"

یتم ى الذى ویجب أن یتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من االلتزام المال. المستھلكة
راجع الفقرات من ( من عالقة تغطیة ًءاعد جزال یى قیاسھ بالتكلفة المستھلكة والذ

ضمن األرباح أو الخسائر عندما یتم االستبعاد من ") ١٤,٥,٦"إلى " ٨,٥,٦"
" ٢.٧.٥ب"راجع الفقرة (ومن خالل عملیة االستھالك ى الدفاتر لاللتزام المال

 ).األجنبیةلإلرشادات بشأن مكاسب أو خسائر صرف العمالت 
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ى مكسب أو الخسارة من األصول المالیة أو االلتزامات المالیة، التیجب أن یتم االعتراف بال ٣,٧,٥
ًتمثل بنود مغطاة ضمن عالقة تغطیة، وفق  ."١٤,٥,٦"إلى " ٨,٥,٦" للفقرات من اُ

ٍإذا اعترفت المنشأة بأصول مالیة باستخدام المحاسبة على أساس تاریخ التسویة  ٤,٧,٥
یتم ى إنھ لألصول الت، ف")٦,١,٣ب"و" ٣,١,٣ب"و" ٢,١,٣"راجع الفقرات من (

ى القیمة العادلة لألصل الذى تغییر فى قیاسھا بالقیمة المستھلكة، ال یتم االعتراف بأ
وبالرغم من ذلك، . یتم استالمھ خالل الفترة ما بین تاریخ المتاجرة وتاریخ التسویة

ى یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، فإنھ یجب أن یتم االعتراف بالتغیر فى لألصول الت
لقیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر أو ضمن الدخل الشامل اآلخر، بحسب ما ھو ا

ویجب اعتبار تاریخ المتاجرة ھو تاریخ االعتراف ". ١,٧,٥" للفقرة اًالمناسب وفق
  .ألغراض تطبیق متطلبات االضمحاللى األول

 أدوات حقوق الملكیةى االستثمارات ف
 أن تقوم باختیار ال رجعھ فیھ بأن تعرض، ضمن عند االعتراف األولي، یمكن للمنشأة ٥,٧,٥

أداة حقوق ى القیمة العادلة الستثمار فى الدخل الشامل اآلخر، التغیرات الالحقة ف
مقابل ى  وال ھمحتفظ بھا للمتاجرةى ال ھى ملكیة تقع ضمن نطاق ھذا المعیار والت

 ینطبق علیھ محتمل تم االعتراف بھ من قبل المنشأة المستحوذة ضمن تجمیع أعمال
لإلرشادات بشأن " ٣,٧,٥ب"راجع الفقرة ). (٢٩(رقم ى معیار المحاسبة المصر

 .)مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبیة
، فإنھ یجب علیھا أن تثبت، ضمن "٥,٧,٥"الفقرة ى إذا قامت المنشأة باالختیار الوارد ف ٦,٧,٥

 ."أ١,٧,٥" للفقرة اًفقاألرباح أو الخسائر، توزیعات األرباح من تلك االستثمارات و
 االلتزامات المخصصة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تم تخصیصھ ى الذى  أو خسارة من االلتزام المالاًیجب على المنشأة أن تعرض مكسب ٧,٧,٥
 أو الفقرة" ٢,٢,٤" للفقرة اًعلى أنھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفق

  : كما یلي"٥,٣,٤"
یمكن أن ى الذى القیمة العادلة لاللتزام المالى یجب أن یتم عرض مبلغ التغیر ف  ) أ(

المخاطر االئتمانیة لذلك االلتزام ضمن الدخل الشامل ى یعزو إلى التغیرات ف
 ؛)"٢٠,٧,٥ب"إلى " ١٣,٧,٥ب"راجع الفقرات من (اآلخر 

عادلة لاللتزام ضمن القیمة الى من التغیر فى یجب أن یتم عرض المبلغ المتبق  ) ب(
ضمن ى األرباح أو الخسائر وذلك ما لم ینتج أو یتزاید عنھ عدم اتساق محاسب

المخاطر االئتمانیة لاللتزام ى ثار التغیرات فآاألرباح أو الخسائر من معالجة 
وتوفر الفقرات "). ٨,٧,٥"تلك الحالة تنطبق الفقرة ى وف) (أ(البند ى الموضحة ف

ً" ١٢,٧,٥ب"إلى " ١٠,٧,٥ب"ومن " ٧,٧,٥ب"إلى " ٥,٧,٥ب"من   اإرشاد
 .أو أنھ سیتزایدى حول تحدید ما إذا كان سیحدث عدم اتساق محاسب
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 ضمن األرباحى عدم اتساق محاسب" ٧,٧,٥"الفقرة ى إذا أحدثت المتطلبات الواردة ف ٨,٧,٥
 فإنھ یجب على المنشأة أن تعرض جمیع المكاسب أو الخسائر أو الخسائر أو ضخمتھ،

ضمن ) المخاطر االئتمانیة لذلك االلتزامى ثار التغیرات فآذلك ى بما ف(ك االلتزام من ذل
 .األرباح أو الخسائر

، فإنھ یجب على المنشأة "٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"الفقرتین ى بالرغم من المتطلبات الواردة ف ٩,٧,٥

أن تعرض، ضمن األرباح أو الخسائر، جمیع المكاسب أو الخسائر من ارتباطات 

تم تخصیصھا على أنھا بالقیمة العادلة من خالل ى التى ود الضمان المالالقروض وعق

 .األرباح أو الخسائر

 ُاألصول المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
یجب أن یتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بمكسب أو خسارة من األصل  ١٠,٧,٥

ا للفقرة ًالل الدخل الشامل اآلخر وفقیتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خى الذى المال
ومكاسب ) ٥,٥راجع القسم (، باستثناء مكاسب أو خسائر االضمحالل "أ٢,١,٤"

، إلى ")أ٢,٧,٥ب"و" ٢,٧,٥ب"راجع الفقرتین (جنبیة وخسائر صرف العمالت األ
وعندما یتم االستبعاد من . أو إعادة تبویبھى ان یتم االستبعاد من الدفاتر لألصل المال

تم االعتراف ى ُفإنھ یعاد تبویب المكسب أو الخسارة المجمعة التى لدفاتر لألصل المالا
 ضمن الدخل الشامل اآلخر وذلك من حقوق الملكیة إلى األرباح أو الخسائر اًبھا سابق

وإذا تمت )). ١(رقم ى راجع معیار المحاسبة المصر(على أنھ تعدیل إعادة تبویب 
القیاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إعادة تبویب األصل من فئة 

تم ى ُفإنھ یجب على المنشأة أن تحاسب عن المكسب أو الخسارة المجمعة الت
". ٧,٦,٥"و" ٥,٦,٥" للفقرتین اً ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقاًاالعتراف بھا سابق

ضمن األرباح ى الفعلتم حسابھا باستخدام طریقة الفائدة ى ویتم االعتراف بالفائدة الت
 .أو الخسائر

بالقیمة العادلة من ى ، إذا تم قیاس أصل مال"١٠,٧,٥"الفقرة ى كما ھو موضح ف ١١,٧,٥
یتم االعتراف بھا ى ، فإن المبالغ الت"أ٢,١,٤" للفقرة اًخالل الدخل الشامل اآلخر وفق

ضمن كان سیتم االعتراف بھا ى نفسھا المبالغ التى ضمن األرباح أو الخسائر تكون ھ
 .بالتكلفة المستھلكةى األرباح أو الخسائر لو كان قد تم قیاس األصل المال
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  محاسبة التغطیة٦القسم 
 ھدف ونطاق محاسبة التغطیة ١,٦

أثر أنشطة إدارة المخاطر لمنشأة  إن الھدف من محاسبة التغطیة ھو أن تعكس القوائم المالیة ١,١,٦
ة عن مخاطر معینة یمكن أن تؤثر تستخدم األدوات المالیة إلدارة مخاطر التعرض الناشئ

أدوات حقوق ى حالة االستثمارات فى أو الدخل الشامل اآلخر، ف(على األرباح أو الخسائر 
القیمة العادلة ضمن الدخل ى قد اختارت لھا المنشأة أن تعرض التغیرات فى الملكیة الت

سیاق ألدوات ویھدف ھذا المدخل إلى توضیح ال"). ٥,٧,٥" للفقرة اًالشامل اآلخر وفق
 .یتم تطبیق محاسبة التغطیة لھا من أجل إظھار أغراضھا وآثارھاى التغطیة الت

 ايمكن للمنشأة أن تختار تخصيص عالقة تغطية بين أداة تغطية وبند مغطى وفقً ٢,١,٦
وبالنسبة . "٢٥,٣,٦ب"إلى " ١,٢,٦ب"ومن " ٧,٣,٦"إلى " ١,٢,٦"للفقرات من 

ط التأهل، يجب على المنشأة أن تحاسب عن ضوابى تستوفى لعالقات التغطية الت
إلى " ١,٥,٦" للفقرات من االمكسب أو الخسارة من أداة التغطية والبند المغطى وفقً

وعندما يكون البند المغطى مجموعة من ". ٢٨,٥,٦ب"إلى " ١,٥,٦ب"ومن " ١٤,٥,٦"
الفقرات من ى البنود، فإنه يجب على المنشأة أن تلتزم بالمتطلبات اإلضافية الواردة ف

 ."١٦,٦,٦ب "إلى" ١,٦,٦ب"ومن " ٦,٦,٦"إلى " ١,٦,٦"
يمكن للمنشأة بالنسبة لتغطية القيمة العادلة من خطر التعرض لمعدل الفائدة لمحفظة  ٣,١,٦

، فإنه يمكن أن تطبق )وفقط لمثل هذه التغطية(من األصول المالية وااللتزامات المالية 
 الًبد) ٢٦(رقم ى معيار المحاسبة المصرى فمتطلبات المحاسبة عن التغطية الواردة 

 أن تطبق اأيض-تلك الحالة، يجب على المنشأة ى وف. هذا المعيارى من تلك الواردة ف
المتطلبات المحددة للمحاسبة عن تغطية القيمة العادلة لتغطية المحفظة من مخاطر 

راجع (لمغطى يعد مبلغ عملة على أنه البند اى معدل الفائدة وأن تخصص الجزء الذ
من معيار المحاسبة " ١٣٢أت"إلى " ١١٤أت"ومن " أ٨٩"و" أ٨١"الفقرات من 

 .))٢٦(رقم ى المصر
 أدوات التغطية ٢,٦

 األدوات المؤهلة
 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح(يجوز أن يتم تخصيص مشتقة  ١,٢,٦

راجع الفقرة (ة على أنها أداة تغطية باستثناء بعض الخيارات المكتوب) أو الخسائر
 )."٤,٢,٦ب"
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يتم (غير مشتق ى غير مشتق، أو التزام مالى يمكن أن يتم تخصيص أصل مال ٢,٢,٦
على أنه أداة تغطية ما لم يكن ) قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

االتزامتم تخصيصه على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ا مالي 
ى يمكن عزوة إلى التغيرات فى قيمته العادلة الذى م عرض مبلغ التغير فيتى والذ

". ٧,٧,٥" للفقرة االمخاطر االئتمانية لذلك االلتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقً
 األجنبيةيمكن لتغطية مخاطر عملة أجنبية أن يتم تخصيص مكون مخاطر العملة 

شريطة أال (شتق على أنه أداة تغطية غير مى غير مشتق أو اللتزام مالى ألصل مال
أداة حقوق ملكية تكون المنشأة قد اختارت أن تعرض التغيرات ى  فايكون استثمار

 .")٥,٧,٥" للفقرة االقيمة العادلة لها ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقًى ف
ألغراض محاسبة التغطية، فإنه يمكن فقط تخصيص العقود مع أطراف خارجية  ٣,٢,٦

عن المجموعة أو المنشأة المنفردة ى طرف خارجى أ(ة معدة التقرير بالنسبة للمنشأ
  .على أنها أدوات تغطية) يتم التقرير عنهاى الت

 تخصيص أدوات التغطية
يجب أن يتم تخصيص األداة المؤهلة للتغطية بالكامل على أنها أداة تغطية  ٤,٢,٦

 :واالستثناءات الوحيدة المسموح بها هي
عن القيمة الزمنية لعقد خيار وتخصيص ) intrinsic value(فصل القيمة الداخلية   )أ (

قيمته الزمنية، على أنه ى القيمة الداخلية للخيار فقط، وليس التغير فى التغير ف
 ؛ و")٣٣,٥,٦ب"إلى " ٢٩,٥,٦ب"ومن " ١٥,٥,٦"راجع الفقرات (أداة تغطية 

قيمة ى لعقد أجل وتخصيص التغير فى فصل العنصر اآلجل عن العنصر الفور  )ب (
على أنه أداة التغطية ) جلوليس العنصر اآل(جل فقط للعقد اآلى لعنصر الفورا

 foreign(وبالمثل، يمكن أن يتم فصل نقاط األساس لفروق العمالت األجنبية 

currency basis spread ( وأن يتم استثناؤه من تخصيص أداة مالية على أنها
 ؛ و")٣٩,٥,٦ب"إلى " ٣٤,٥,٦ب"ومن " ١٦,٥,٦"راجع الفقرات (أداة التغطية 

المائة ى  ف٥٠يمكن أن يتم تخصيص نسبة من مجمل أداة التغطية، مثل نسبة   )ج (
وبالرغم من ذلك، . من المبلغ االسمي، على أنه أداة التغطية ضمن عالقة تغطية

ى القيمة العادلة ألداة التغطية الذى ال يجوز أن يتم تخصيص جزء من التغير ف
 .تبقى خاللها أداة التغطية قائمةى رة الزمنية الت عن جزء من الفت-فقط-ينتج 
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بشكل - على أنها مجموعة، وأن تخصصها ى مزيج مما يلى يمكن للمنشأة أن تعتبر أ ٥,٢,٦
يكون فيها الخطر أو المخاطر ى ذلك تلك الحاالت التى بما ف( على أنها أداة تغطية - مشترك

 ):غطية األخرىالتت غطية تعوض تلك الناشئة عن أدواالناشئة عن بعض أدوات الت
 مشتقات أو نسبة منها؛ و  ) أ(
 .غير المشتقات أو نسبة منها  ) ب(
   مع خيار مشترىا مكتوباتضم خيارى بالرغم من ذلك، ال تعد األداة المشتقة الت ٦,٢,٦

  مؤهلة على أنها أداة تغطية إذا كانت) على سبيل المثال، طوق معدل الفائدة(
 اإال إذا كانت مؤهلة وفقً(تاريخ التخصيص ى خيار مكتوب فى حقيقة األمر، تُعد صافى ف

- ) أو نسبة منها(وبالمثل، يمكن أن يتم تخصيص أداتين أو أكثر "). ٤,٢,٦ب"للفقرة 
عدون -فقط- على أنهم أداة التغطية -امعحقيقة ى ف-  إذا كانت عند مزجهم ال ي

 افقًما لم تكونا مؤهلتين و(تاريخ التخصيص ى خيار مكتوب فى  مزيج صاف-األمر
 )."٤,٢,٦ب"للفقرة 

   .البنود المغطاة ٣,٦
   :البنود المؤهلة

يمكن أن يكون البند المغطى تم االعتراف به على أنه أصل أو التزاما، أو غير  ١,٣,٦
. نشاط أجنبيى ف استثمارى معترف به كارتباط مؤكد، أو معاملة متوقعة أو صاف

 :ويمكن أن يكون البند المغطى
 ، أوا منفردابند  )أ (
ومن " ٦,٦,٦"إلى " ١,٦,٦"تخضع للفقرات من (من البنود مجموعة   )ب (

 )."١٦,٦,٦"إلى " ١,٦,٦ب"
غطى أيضنًاوقد يكون البند المراجع الفقرات ( لمثل هذا البند أو المجموعة من البنود ا مكو

 )."٢٥,٣,٦ب"إلى " ٧,٣,٦ب"ومن " ٧,٣,٦"
 .اد عليهايجب أن يكون البند المغطى قابل للقياس بطريقة يمكن االعتم ٢,٣,٦
، فإنه يجب أن تكون )أو أحد مكوناتها(إذا كان البند المغطى يمثل معاملة متوقعة  ٣,٣,٦

 .تلك المعاملة مرجحة الحدوث إلى حد كبير
المكون من مزيج من خطر التعرض (يمكن أن يتم تخصيص خطر التعرض الموحد  ٤,٣,٦

 يمكن أن -تقةومش") ١,٣,٦" للفقرة ايمكن أن يتأهل على أنه بند مغطى وفقًى الذ
ويشمل "). ٤,٣,٦ب"و" ٣,٣,٦ب"راجع الفقرتين (يتم تخصيصه على أنه بند مغطى 

المعامالت المستقبلية المتوقعة ى أ(هذا معامالت متوقعة لمخاطر تعرض موحدة 
إذا كان ذلك خطر التعرض ) ينشأ عنها خطر تعرض ومشتقةى غير الملزمة الت

لم يعد ى وبالتال(وأنه بمجرد أن يحدث ، -إلى حد كبير-الموحد مرجح الحدوث 
غطىالً، يكون مؤه)اتوقععلى أنه بند م . 
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 األصول، أو االلتزامات، أو االرتباطات - فقط- ألغراض محاسبة التغطية، يمكن تخصيص  ٥,٣,٦
عن ى المؤكدة أو المعامالت المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير مع طرف خارج

ويمكن أن يتم تطبيق محاسبة . ية، على أنها بنود مغطاهتعد القوائم المالى المنشأة الت
القوائم المالية ى التغطية على المعامالت بين المنشآت ضمن المجموعة نفسها فقط ف

القوائم المالية المجمعة ى الفردية أو القوائم المالية المستقلة لتلك المنشآت وليس ف
ى معرفة فى شآت االستثمارية، كما هللمجموعة، باستثناء القوائم المالية المجمعة للمن

القوائم المالية المجمعة ى ، حيث لن يتم االستبعاد ف)٤٢(رقم ى معيار المحاسبة المصر
يتم قياسها بالقيمة العادلة من ى للمعامالت بين المنشأة االستثمارية وشركاتها التابعة الت

 .أو الخسائر خالل األرباح
، قد تتأهل مخاطر العمالت األجنبية "٥,٣,٦"رة وبالرغم من ذلك، كاستثناء من الفق ٦,٣,٦

) مستحق التحصيل بين منشأتين تابعتين/على سبيل المثال، واجب السداد(ى لبند نقد
القوائم المالية المجمعة، إذا نتج عنه ى بين منشآت المجموعة على أنه بند مغطى ف

-تبعادها ال يتم اسى تعرض لمكاسب أو خسائر سعر صرف العمالت األجنبية الت
ى أثار التغيرات ف) "١٣(رقم ى  لمعيار المحاسبة المصرا عند التجميع وفقً- بالكامل

، ال يتم )١٣(رقم ى  لمعيار المحاسبة المصراووفقً". أسعار صرف العمالت األجنبية
 استبعاد مكاسب وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية من البنود النقدية -بالكامل-

بنود نقدية بين منشآت ى  عند التجميع، عندما يتم التعامل فبين منشآت المجموعة
باإلضافة إلى . المجموعة بين منشأتين ضمن المجموعة لديهما عمالت وظيفية مختلفة

   لمعاملة متوقعة مرجحة الحدوث إلىاألجنبيةذلك، قد تتأهل مخاطر العمالت 
 المالية المجمعة القوائمى حد كبير بين منشآت المجموعة على أنها بند مغطى ف

تلك ى شريطة أن تُقوم المعاملة بعملة بخالف العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة ف
 . سوف تؤثر على األرباح أو الخسائر المجمعةاألجنبيةالمعاملة وأن مخاطر العمالت 

 :ة تخصيص البنود المغطا
٧,٣,٦ غطى ضمن عالقة  لبند على أنه بند اأو مكونً-  بأكمله ايمكن للمنشأة أن تخصص بندم

. التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبندى يشمل البند الكامل جميع التغيرات ف. تغطية
  القيمة العادلة أو كامل التقلبى ويشمل المكون ما هو أقل من كامل التغير ف

-تلك الحالة، فإنه يمكن للمنشأة أن تخصص فقط ى وف. التدفقات النقدية للبندى ف
 :ةعلى أنها بنود مغطا) ذلك المزيج منهاى بما ف(لتالية من المكونات األنواع ا

 التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند يمكن عزوه إلى خطرى  ف- فقط- التغيرات   )أ (
، شريطة أن يكون من الممكن، باالستناد إلى تقييم )مكون المخاطر(أو مخاطر محددة 
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 وقياسه بطريقة - بشكل منفصل-  المخاطر ضمن سياق هيكل سوق معين، تحديد مكون
تتضمن مكونات "). ١٥,٣,٦ب"إلى " ٨,٣,٦ب"راجع الفقرات من (يمكن االعتماد عليها 

التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند مغطى ى  ف- فقط- المخاطر تخصيص التغيرات 
 ).مخاطر من جانب واحد(بأعلى أو أقل من سعر محدد أو متغير آخر 

 .و أكثر من التدفقات النقدية التعاقدية المختارةواحدة أ  )ب (
" ١٦,٣,٦ب"راجع الفقرات من (جزء محدد من مبلغ البند ى مكونات مبلغ أسمي، أ  )ج (

 )."٢٠,٣,٦ب"إلى 
 :ضوابط التأهل لمحاسبة التغطية ٤,٦

  :تتأهل عالقة التغطية لمحاسبة التغطية فقط إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية ١,٤,٦
 . تغطية فقط من أدوات تغطية مؤهلة وبنود مغطاه مؤهلةتتكون عالقة ال  )أ (
 لعالقة التغطية ولهدف ا رسميا وتوثيقًابداية عالقة التغطية تخصيصى يوجد، ف  )ب (

المنشأة من إدارة المخاطر واستراتيجيتها لمباشَرة التغطية ويجب أن يشمل ذلك 
يتم التغطية ى طر الذالتوثيق تحديد أداة التغطية والبند المغطى، وطبيعة المخا

ى منها وكيف سوف تقوم المنشأة بتقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تستوف
ذلك تحليلها لمصادر عدم فاعلية التغطية ى بما ف(متطلبات فاعلية التغطية 

 ).تحدد بها نسبة التغطيةى والكيفية الت
 :عالقة التغطية جميع متطلبات فاعلية التغطية التاليةى تستوف  )ج (

راجع الفقرات (يكون هناك عالقة اقتصادية بين البند المغطى وأداة التغطية أن  )١(
 ؛ و")٦,٤,٦ب"إلى " ٤,٤,٦ب"من 

  تنتجى القيمة التى أال يهيمن أثر المخاطر االئتمانية على التغيرات ف )٢(
 ؛ و")٨,٤,٦ب"و" ٧,٤,٦ب"راجع الفقرتين (عن تلك العالقة االقتصادية 

  نفسها مثل تلك الناتجةى ة التغطية هأن تكون نسبة التغطية لعالق )٣(
 وكمية أداة اتقوم المنشأة بالتغطية لها فعليى عن كمية البند المغطى الت

 . للتغطية لتلك الكمية من البند المغطىاتستخدمها المنشأة فعليى التغطية الت
وبالرغم من ذلك، ال يجوز أن يعكس ذلك التخصيص عدم توازن بين قيم 

  ينشأ عنه عدم فاعلية التغطيةى  وأداة التغطية والذالبند المغطى
بدوره إلى نتيجة ى يؤدى والذ) بغض النظر عما إذا تم االعتراف به أم ال(

راجع الفقرات من (محاسبية ال تتفق مع الغرض من محاسبة التغطية 
 ").١١,٤,٦ب"إلى  "٩,٤,٦ب"

 )ج(
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  :المحاسبة عن عالقات التغطية المؤهلة ٥,٦

ضوابط التأهل ى تستوفى بة التغطية على عالقة التغطية التتطبق المنشأة محاس ١,٥,٦
 ).تتضمن قرار المنشأة بتخصيص عالقة التغطيةى والت" (١,٤,٦"الفقرة ى الواردة ف

 :هناك ثالثة أنواع من عالقات التغطية ٢,٥,٦
القيمة ى وهو التغطية من خطر التعرض للتغيرات ف: تغطية القيمة العادلة  )أ (

عترف به أو الرتباط مؤكد غير معترف به أو لمكون العادلة ألصل أو التزام م
يمكن أن تعزو إلى مخاطر معينة ويمكن أن ى من مثل تلك البنود التى من أ

 .تؤثر على األرباح أو الخسائر
التدفقات ى وهو التغطية من خطر التعرض للتقلب ف: تغطية التدفق النقدي  )ب (

بكامل أصل أو التزام يمكن عزوه إلى مخاطر معينة مرتبطة ى النقدية الذ
مثل جميع أو بعض دفعات الفائدة المستقبلية على (معترف به أو بمكون له 

أو معاملة متوقعة مرجحة الحدوث إلى حد كبير، ويمكن أن ) دين متغير المعدل
 .يؤثر على األرباح أو الخسائر

معيار المحاسبة ى معرفة فى كما هى نشاط أجنبى استثمار فى تغطية صاف  )ج (
 .)١٣(رقم ى صرالم

قد اختارت لها المنشأة أن تعرض ى إذا كان البند المغطى هو أداة حقوق ملكية والت ٣,٥,٦
، فإنه يجب "٥,٧,٥" للفقرة االقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقًى التغيرات ف

يمكن أن ى هو الذ)" أ(٢,٥,٦"الفقرة ى أن يكون خطر التعرض المغطى المشار إليه ف
، يتم عرض عدم فاعلية -فقط-تلك الحالة ى وف.  الدخل الشامل األخريؤثر على

 .التغطية المعترف به ضمن الدخل الشامل اآلخر
قد تتم المحاسبة عن تغطية من مخاطر العملة االجنبية الرتباط مؤكد على أنه تغطية  ٤,٥,٦

 .قيمة عادلة أو تغطية تدفق نقدي
علية التغطية والمتعلق بنسبة إذا توقفت عالقة التغطية عن استيفاء متطلب فا ٥,٥,٦

ولكن الهدف من إدارة المخاطر لعالقة )") ٣)(ج(١,٤,٦"راجع الفقرة (التغطية 
تم تخصيصها ظل كما هو، فإنه يجب على المنشأة أن تعدل نسبة ى التغطية الت

هذا المعيار ى ويشار إلى ذلك ف(ضوابط التأهل مرة أخرى ى التغطية بحيث تستوف
 )."٢١,٥,٦ب"إلى " ٧,٥,٦ب" راجع الفقرات من -"لتوازنإعادة ا"على أنه 



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٦٦

فقط عندما تتوقف ى يجب على المنشأة التوقف عن محاسبة التغطية بأثر مستقبل ٦,٥,٦
ى بعد األخذ ف(عن استيفاء ضوابط التأهل ) أو جزء من عالقة التغطية(عالقة التغطية 

مل ذلك حاالت انقضاء ويش). إعادة توازن لعالقة التغطية إذا كان مطبقًاى الحسبان أ
  ولهذا الغرض، فإنه ال يعد إحالل. أداة التغطية أو بيعها أو إنهائها أو تسويتها

 أو إنهاء لها إذا كان مثل هذا اإلحالل انقضاءأو تجديد أداة التغطية بأداة تغطية أخرى 
باإلضافة .  معهاأو التجديد جزء من هدف المنشأة الموثق من إدارة المخاطر ومتفقً

 :لى ذلك، ولهذا الغرض فليس هناك انقضاء أو إنهاء ألداة التغطية إذاإ
  افق طرفا أداة التغطية، كنتيجة لألنظمة أو التشريعات أو الستحداث قوانينو  )أ (

أو تشريعات، على أن يحل طرف أو أكثر من طرف مقاصة مقابل محل الطرف 
. ف من الطرفينالمقابل لهما ليصبح هو الطرف المقابل الجديد لكل طرى األصل

يطلق (ى ولهذا الغرض، فإن طرف المقاصة المقابل هو طرف مقابل مركز
أو منشأة أو على سبيل المثال، ") وكالة مقاصة"أو " هيئة مقاصة "اعليه أحيانً

ى هيئة مقاصة، والتى هيئة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة فى عضو مقاصة ف
صة من قبل طرف مقابل تتصرف بصفتها طرف مقابل من أجل أن تحدث المقا

أداة تغطية بإحالل األطراف ى وبالرغم من ذلك، عندما تقوم أطراف ف. مركزي
األصلية المقابلة لهم بأطراف مقابلة مختلفة، فإنه يتم استيفاء المتطلب الوارد 

إذا قام كل من تلك األطراف بالمقاصة مع الطرف -هذه الفقرة الفرعية فقط ى ف
 .نفسهى المقابل األصل

ى كانت التغيرات األخرى، إن وجدت، على أداة التغطية، تقتصر على تلك الت  )ب (
تُعد ضرورية إلحداث مثل هذا اإلحالل للطرف المقابلة وتقتصر مثل هذه 

يمكن توقعها إذا كانت مقاصة ى تتفق مع الشروط التى التغيرات على تلك الت
المقابلة وتشمل هذه األصل مع طرف المقاصة ى أداة التغطية قد تم القيام بها ف

إجراء مقاصة بين ى متطلبات الضمان، والحقوق فى التغيرات تلك التغيرات ف
 .األرصدة مستحقة التحصيل واألرصدة واجبة السداد والرسوم المفروضة

 -فقط–مجملها أو ى يمكن أن يؤثر التوقف عن محاسبة التغطية إما على عالقة التغطية ف
 ).ة تستمر محاسبة التغطية لما تبقى من عالقة التغطيةتلك الحالى وف(على جزء منها 

 :يجب على المنشأة أن تطبق ٧,٥,٦
عندما تتوقف عن محاسبة التغطية لتغطيات قيمة عادلة يكون " ١٠,٥,٦"الفقرة   )أ (

 ؛ وأداة مالية يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة) أو مكون له(البند المغطى فيها 
 .حاسبة التغطية لتغطيات تدفق نقديعندما تتوقف عن م" ١٢,٥,٦"الفقرة   )ب (
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  تغطيات القيمة العادلة
، "١,٤,٦"الفقرة ى ضوابط التأهل الواردة فى طالما أن تغطية القيمة العادلة تستوف ٨,٥,٦

 :فإنه يجب المحاسبة عن عالقة التغطية كما يلي
  يجب أن يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من أداة التغطية ضمن األرباح  )أ (

و الدخل الشامل اآلخر، إذا كانت أداة التغطية تغطية ألداة حقوق أ(أو الخسائر 
القيمة العادلة ضمن الدخل ى ملكية اختارت لها المنشأة أن تعرض التغيرات ف

 )."٥,٧,٥" للفقرة االشامل اآلخر وفقً
يجب أن يعدل مكسب أو خسارة التغطية للبند المغطى من القيمة الدفترية للبند   )ب (

وإذا . وأن يتم االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر) ا منطبقًإذا كان(المغطى 
يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل )  لهاأو مكونً (ا ماليالًكان البند المغطى أص

، فإنه يجب أن يتم االعتراف بمكسب "أ٢,١,٤" للفقرة االدخل الشامل اآلخر وفقً
وبالرغم من . اح أو الخسائرأو خسارة التغطية من البند المغطى ضمن األرب

ذلك، إذا كان البند المغطى أداة حقوق ملكية اختارت لها المنشأة أن تعرض 
، "٥,٧,٥" للفقرة اقيمتها العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقًى التغيرات ف

وعندما يكون البند . فإنه يجب أن تبقى تلك المبالغ ضمن الدخل الشامل اآلخر
فإنه يتم االعتراف بأصل أو )  لهاأو مكونً( غير مثبت امؤكد االمغطى ارتباطً

القيمة العادلة للبند المغطى الالحق لتخصيصه ى فى بالتزام يمثل التغير التراكم
 .مع االعتراف بالمكسب أو الخسارة المناظرة ضمن األرباح أو الخسائر

) أو مكون له(د تغطية قيمة عادلة هو ارتباط مؤكى عندما يكون البند المغطى ف ٩,٥,٦
باقتناء أصل أو بتحمل التزام، فإنه يتم تعديل القيمة الدفترية األولية لألصل أو 

ينتج عن وفاء المنشأة باالرتباط المؤكد، بحيث يتضمن التغير المتراكم ى االلتزام، الذ
 .قائمة المركز الماليى تم االعتراف به فى القيمة العادلة للبند المغطى الذى ف
ضمن األرباح أو الخسائر )" ب(٨,٥,٦"تعديل ناشئ عن الفقرة ى ستهالك أيجب ا ١٠,٥,٦

ويمكن . يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة)  لهااأو مكونً(إذا كان البند المغطى أداة مالية 
أن يبدأ االستهالك بمجرد وجود هذا التعديل، وعلى أال يتأخر بدأ االستهالك عن وقت 

ويستند االستهالك إلى . طى بمكاسب أو خسائر التغطيةالتوقف عن تعديل البند المغ
حالة أن ى ف. يبدأ فيه االستهالكى الذالتاريخ ى المعاد حسابه فى معدل الفائدة الفعل

يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ) أو مكون له(ى يكون البند المغطى أصل مال
هالك ينطبق بالطريقة نفسها ، فإن االست"أ٢,١,٤" للفقرة االدخل الشامل اآلخر وفقً

 ا وفقً-سابقا-تم االعتراف به ى ولكن على المبلغ المتراكم للمكسب أو الخسارة الذ
 . عن تعديل القيمة الدفتريةالًبد)" ب(٨,٥,٦"للفقرة 
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 تغطيات التدفق النقدي
، "١,٤,٦"الفقرة ى ضوابط التأهل الواردة فى طالما استوفت تغطية التدفق النقد ١١,٥,٦

 :أن تتم المحاسبة عن عالقة التغطية كما يليفإنه يجب 
ى احتياط(يتم تعديل المكون المنفصل لحقوق الملكية المرتبط بالبند المغطى   )أ (

 :)بالمبالغ المطلقة(ى إلى المبلغ األقل مما يل) تغطية التدفق النقدي
 المكسب أو الخسارة المتراكمة من أداة التغطية منذ بداية التغطية، أو )١(
ى أ(للبند المغطى ) القيمة الحالية(القيمة العادلة ى متراكم فالتغير ال )٢(

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ى القيمة الحالية للتغير المتراكم ف
 .من بداية التغطية) المغطاة

يجب أن يتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بذلك الجزء من المكسب أو   )ب (
االعتراف ى أ(على أنه تغطية فعالة  يتم تحديده ىالخسارة من أداة التغطية الذ

تغطية ى احتياطى يتقاص مع التغير فى ضمن الدخل الشامل األخر بالجزء الذ
 .))أ( للبندا وفقًامحسوبى التدفق النقد

مكسب أو خسارة متبقية ى يجب أن يتم االعتراف، ضمن األرباح أو الخسائر، بأ  )ج (
ى احتياطى رة مطلوب لموازنة التغير فمكسب أو خساى أو أ(من أداة التغطية 
 .يمثل عدم فاعلية التغطيةى والذ)) أ( للبند ا وفقًامحسوبى تغطية التدفق النقد

تغطية ى احتياطى كان يتم تراكمه فى يجب أن تتم المحاسبة عن المبلغ الذ  )د (
 :كما يلي) أ( للبند اوفقًى التدفق النقد

  ىه االعتراف بأصل غير مال عن معاملة متوقعة مغطا-االحقً- إذا نتج  )١(
  ىأو التزام غير مالي، أو إذا أصبحت معاملة متوقعة مغطاه ألصل غير مال

 ينطبق عليه المحاسبة عن تغطية القيمة ا مؤكداارتباطًى أو التزام غير مال
تغطية ى العادلة، فإنه يجب على المنشأة أن تزيل ذلك المبلغ من احتياط

التكلفة األولية أو قيمة دفترية أخرى ى اشرة فوأن تدرجه مبى التدفق النقد
راجع معيار المحاسبة (وال يعد هذا تعديل إعادة تبويب . لألصل أو االلتزام

 .فإنه ال يؤثر على الدخل الشامل اآلخرى وبالتال)) ١(رقم ى المصر
، فإنه يجب أن يعاد )١(يشملها البند ى بخالف تلك التى لتغطيات التدفق النقد )٢(

إلى األرباح أو الخسائر ى تغطية تدفق نقدى لك المبلغ من احتياطتبويب ذ
 ))١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(على أنه تعديل إعادة تبويب 

تؤثر خاللها التدفقات النقدية المستقبلية ى الفترة أو الفترات نفسها التى ف
الفترات  ىعلى سبيل المثال، ف(المتوقعة المغطاه على األرباح أو الخسائر 

يتم فيها االعتراف بدخل الفائدة أو مصروف الفائدة أو عند حدوث ى الت
 ).مبيعات متوقعة
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وبالرغم من ذلك، إذا كان ذلك المبلغ خسارة وتتوقع المنشأة أنه لن يتم تغطية كامل  )٣(
واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية، فإنه يجب ى تلك الخسارة، أو جزء منها، ف

ال يتوقع أن تتم تغطيته مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر ى لمبلغ الذإعادة تبويب ا
 ).)١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(على أنه تعديل إعادة تبويب 

راجع الفقرتين (ى عندما تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطية لتغطية تدفق نقد ١٢,٥,٦
كان يتم تراكمه ى ذ، فإنه يجب عليها المحاسبة عن المبلغ ال)")ب(٧,٥,٦"و" ٦,٥,٦"
 :كما يلي)" أ(١١,٥,٦" للفقرة اوفقًى تغطية التدفق النقدى احتياطى ف
إذا كان ال يزال متوقعا أن تحدث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاه، فإنه يجب   ) أ(

إلى حين حدوث التدفقات ى تغطية التدفق النقدى احتياطى أن يبقى ذلك المبلغ ف
وتنطبق الفقرة )". ٣)(د(١١,٥,٦"لى حين انطباق الفقرة النقدية المستقبلية أو إ

 .عندما تحدث التدفقات النقدية المستقبلية)" د(١١,٥,٦"
إذا لم يعد متوقعا أن تحدث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة، فإنه يجب أن تتم   ) ب(

إلى األرباح ى تغطية التدفق النقدى إعادة تبويب ذلك المبلغ مباشرة من احتياط
رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويب 

 ولكن لم يعد االمغطى متوقعى المستقبلى قد ال يزال حدوث التدفق النقد)). ١(
إلى حد كبيراحدوثه مرجح . 

 نشاط أجنبيى االستثمار فى تغطيات صاف
ذلك ى بما فى ط أجنبنشاى االستثمار فى يجب أن تتم المحاسبة عن تغطيات صاف ١٣,٥,٦

االستثمار ى تغطية بند ذا طبيعة نقدية تتم المحاسبة عنه على أنه جزء من صاف
 :بشكل مشابه لتغطيات التدفقات النقدية)) ١٣(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(
ى يجب أن يتم االعتراف بالجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التغطية الذ  ) أ(

راجع الفقرة (طية فعالة ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم تحديده على أنه تغ
 ؛ و")١١,٥,٦"

 .يجب أن يتم االعتراف بالجزء غير الفعال ضمن األرباح أو الخسائر  ) ب(
يجب أن يتم إعادة تبويب المكسب أو الخسارة المجمعة من أداة التغطية المتعلقة  ١٤,٥,٦

 األجنبيةالعمالت ترجمة ى احتياطى قد تم تراكمه فى بالجزء الفعال من التغطية الذ
راجع معيار (من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويب 

من معيار المحاسبة " ٤٩"و" ٤٨" للفقرتين اوفقً)) ١(رقم ى المحاسبة المصر
  .لهاى أو االستبعاد الجزئى عند استبعاد النشاط األجنب) ١٣(رقم ى المصر
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 ة للخياراتالمحاسبة عن القيمة الزمني
عندما تفصل المنشأة بين القيمة الداخلية والقيمة الزمنية لعقد الخيار وتخصص التغير  ١٥,٥,٦
، )")أ(٤,٢,٦"راجع الفقرة ( على أنه أداة التغطية - فقط- القيمة الداخلية للخيار ى ف

راجع الفقرات من (ى فإنه يجب عليها أن تحاسب عن القيمة الزمنية للخيار كما يل
 "):٣٣,٥,٦ب"ى إل" ٢٩,٥,٦ب"
يجب على المنشأة أن تميز القيمة الزمنية للخيارات بحسب نوع البند المغطى   )أ (

 "):٢٩,٥,٦ب"راجع الفقرة (يغطيه الخيار ى الذ
  بند مغطى متعلق بمعاملة، أو )١(
 .بند مغطى متعلق بفترة زمنية )٢(

القيمة العادلة ى يجب أن يتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بالتغير ف  )ب (
يكون ى  بمعاملة، وبالقدر الذا مغطى متعلقًايغطى بندى للقيمة الزمنية للخيار الذ

ى مكون منفصل فى فيه التغير متعلقا بالبند المغطى، ويجب أن يتم تراكمه ف
القيمة العادلة ى ويجب أن تتم المحاسبة عن التغير المتراكم ف. حقوق الملكية

حقوق ى مكون منفصل فى قد تم تراكمه فى لذالناشئ عن القيمة الزمنية للخيار ا
 :كما يلي") المبلغ("الملكية 

أو التزام ى عن البند المغطى االعتراف بأصل غير مال-الحقا-إذا نتج  )١(
تنطبق ى أو التزام غير مالى غير مالي، أو ارتباط مؤكد بأصل غير مال

ة أن تزيل عليه المحاسبة عن تغطية القيمة العادلة، فإنه يجب على المنشأ
بشكل مباشر -حقوق الملكية وأن تدرجه ى المبلغ من المكون المنفصل ف

وال يعد . ضمن التكلفة األولية أو القيمة الدفترية األخرة لألصل أو االلتزام
ى وبالتال)) ١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(هذا تعديل إعادة تبويب 

 .فإنه ال يؤثر على الدخل الشامل اآلخر
أن تتم إعادة ) ١(يشملها البند ى  بالنسبة لعالقات التغطية بخالف تلك التيجب )٢(

حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على ى تبويب المبلغ من مكون منفصل ف
الفترة ى ف)) ١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(أنه تعديل إعادة تبويب 

نقدية المستقبلية المتوقعة المغطاه تؤثر خاللها التدفقات الى أو الفترات نفسها الت
 ).على سبيل المثال، عندما تحدث المبيعات المتوقعة(على األرباح أو الخسائر 

  وبالرغم من ذلك، إذا لم يكن متوقعا أن يتم استرداد جميع ذلك المبلغ )٣(
 أن تتم إعادة افترة مستقبلية واحدة أو أكثر، فإنه يجب فورى أو جزء منه ف
ال يتوقع أن يتم استرداده إلى األرباح أو الخسائر على ى الذتبويب المبلغ 

 ).)١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(أنه تعديل إعادة تبويب 
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القيمة العادلة ى يجب أن يتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بالتغير ف  )ج (
ى لقدر الذ بفترة زمنية، وباا مغطى متعلقًايغطى بندى للقيمة الزمنية للخيار الذ

مكون منفصل ى  بالبند المغطى ويجب أن يتم تراكمه فايكون فيه التغير متعلقً
ى تم تحديدها فى يجب أن يتم إستهالك القيمة الزمنية الت. حقوق الملكيةى ف

تكون فيه متعلقة ى تاريخ تخصيص الخيار على أنه أداة تغطية، وذلك بالقدر الذ
يمكن خاللها ى على مدى الفترة التى  ومنطقبالبند المغطى، على أساس منتظم

أو الدخل الشامل (أن يؤثر تعديل القيمة الداخلية للخيار على األرباح أو الخسائر 
اآلخر، إذا كان البند المغطى أداة حقوق ملكية قد اختارت لها المنشأة أن تعرض 

"). ٥,٧,٥" للفقرة االقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقًى التغيرات ف
كل فترة تقرير، أن تتم إعادة تبويب مبلغ االستهالك من ى وبالتالي، فإنه يجب، ف

حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعادة ى المكون المنفصل ف
وبالرغم من ذلك، إذا لم يتم )). ١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(تبويب 

القيمة ى تتضمن التغير فى ية لعالقة التغطية التمحاسبة التغطى االستمرار ف
أن تتم إعادة تبويب االداخلية للخيار على أنها أداة التغطية، فإنه يجب فور 

المكون ى قد تم تراكمه فى الذ) ذلك االستهالك المجمعى بما ف(المبلغ ى صاف
دة تبويب حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعاى المنفصل ف

 ).)١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(

المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة ونقاط األساس لفروق العمالت األجنبية 
 لألدوات المالية

من العقد اآلجل ى عندما تفصل المنشأة بين العنصر اآلجل والعنصر الفور ١٦,٥,٦
 اآلجل على أنه أداة من العقدى قيمة العنصر الفورى  التغير ف- فقط-وتخصص 

التغطية، أو عندما تفصل المنشأة نقاط األساس لفروق العمالت األجنبية عن األداة 
راجع الفقرة (المالية وتستثنيه من تخصيص تلك األداة المالية على أنها أداة التغطية 

على العنصر اآلجل من " ١٥,٥,٦"، فإنه يمكن للمنشأة أن تطبق الفقرة )")ب(٤,٢,٦"
 اآلجل أو على نقاط األساس لفروق العمالت االجنبية بالطريقة نفسها كما يتم العقد

تلك الحالة، يجب على المنشأة أن تطبق ى ف. تطبيقها على القيمة الزمنية للخيار
 ".٣٩,٥,٦ب"إلى " ٣٤,٥,٦ب"الفقرات من ى إرشادات التطبيق الواردة ف
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 تغطيات مجموعات من البنود ٦,٦
  على أنها البند المغطىتأهل مجموعة من البنود 

ى صافى مركز، أى ذلك مجموعة من بنود تشكل صافى بما ف(تُعد مجموعة من البنود  ١,٦,٦
 ")٨,٦,٦ب"إلى " ١,٦,٦ب"مجموعة من األصول وااللتزامات؛ راجع الفقرات من 

غطى فقط إذاالً مؤهابندليكون بند م : 
  مغطاه مؤهلة بشكل فردي؛اتُعد بنود) ذلك مكونات البنودى بما ف(تكونت من بنود   )أ (
ألغراض ى  على أساس جماع-امع-كانت البنود ضمن المجموعة يتم إدارتها   )ب (

 ؛إدارة المخاطر
ال يتوقع ان تكون ى لمجموعة من البنود التى حالة تغطية تدفق نقدى ف  )ج (

ى فى  مع التقلب الكل-بشكل تقريبي–تدفقاتها النقدية تناسبية ى التقلبات ف
 : للمجموعة مما ينشأ عنه مراكز مخاطر متقابلةالتدفقات النقدية

 كانت تغطية من مخاطر عمالت أجنبية؛ و )١(
يتوقع أن تؤثر ى المركز هذا يحدد فترة التقرير التى كان تخصيص صاف )٢(

المعامالت المتوقعة خاللها على األرباح أو الخسائر، باإلضافة إلى 
  )."٨,٦,٦ب"إلى " ٧,٦,٦ب"راجع الفقرات من (طبيعتها وحجمها 

 تخصيص مكون لمبلغ اسمي
 مغطى ايمثل جزء من مجموعة مؤهلة من البنود بندى يمكن أن يعد المكون الذ ٢,٦,٦

 . مع هدف المنشأة من إدارة المخاطرا شريطة أن يكون التخصيص متفقًالًمؤه
) على سبيل المثال، الشريحة الدنيا(يمثل شريحة من مجموعة كلية ى يعد المكون الذ ٣,٦,٦

 :ال للمحاسبة عن التغطية فقط إذامؤه
  وقياسه بطريقة يمكن االعتماد عليها؛- بشكل منفصل-كان من الممكن تحديده   )أ (
 كان الهدف من إدارة المخاطر هو تغطية لمكون يمثل شريحة؛ و  )ب (
تم تحديد الشريحة منها معرضة لنفس ى المجموعة الكلية التى كانت البنود ف  )ج (

 -بشكل جوهري-أثر قياس الشريحة المغطاه بحيث ال يت(المخاطر المغطاة 
غطاهابتحديد بنود بذاتها من المجموعة الكلية لتكون جزء؛ و) من الشريحة الم 

يتم منها ى كانت المنشأة تستطيع تحديد وتتبع المجموعة الكلية من البنود الت  )د (
اط على سبيل المثال، ارتب(تحديد الشريحة المغطاه بالنسبة لتغطية بنود قائمة 
، وذلك بحيث تكون المنشأة )مؤكد لم يتم االعتراف به أو أصل تم االعتراف به

 ؛ وقادرة على االلتزام بمتطلبات المحاسبة عن عالقة التغطية المؤهلة
ى تتضمن خيارات دفع مقدم تستوفى بنود ضمن المجموعة التى كانت أ  )ه(

 )."٢٠,٣,٦ب"راجع الفقرة (ى المتطلبات لمكونات مبلغ اسم
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  العرض
، )مركزى تغطية صافى أ(لتغطية مجموعة من البنود، لها مراكز مخاطر تعويضية  ٤,٦,٦

قائمة األرباح أو الخسائر ى تؤثر مخاطرها المغطاه على بنود مستقلة مختلفة فى والت
تلك ى مكاسب أو خسائر تغطية فى والدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن يتم عرض أ

تلك القائمة، يبقى ى وبالتالي، ف. المتأثرة بالبنود المغطاهبند مستقل عن تلك ى القائمة ف
على سبيل المثال، اإليراد أو تكلفة (يتعلق بالبند المغطى نفسه ى البند الذى المبلغ ف
 .دون تأثر) المبيعات

تغطية قيمة ى  على أنها مجموعة ف– ايتم التغطية لها معى لألصول وااللتزامات الت ٥,٦,٦
قائمة المركز المالي، االعتراف بالمكسب أو الخسارة ى يتم، فعادلة، فإنه يجب أن 

للبنود المعنية المكونة ى من األصول وااللتزامات على أنه تعديل للمبلغ الدفتر
 )".ب(٨,٥,٦" للفقرة اللمجموعة لكل بند على حدة وفقً

 مراكز صفريى صاف
أن البنود ى أ(ى مركز صفرى  عندما يكون البند المغطى هو مجموعة لها صاف ٦,٦,٦

، فإنه )تتم إدارتها على أساس جماعيى المغطاه تعوض بالكامل فيما بينها المخاطر الت
 :يسمح للمنشأة بأن تخصصه ضمن عالقة تغطية ال تتضمن أداة تغطية شريطة أن

تقوم ى مخاطر متحرك، والتى  من استراتيجية تغطية صافاتكون التغطية جزء  )أ (
 بتغطية المراكز الجديدة من نفس النوع مع - بشكل روتيني-المنشأة بموجبها 

ى الذى األفق الزمنى على سبيل المثال، عندما تدخل المعامالت ف(مرور الوقت 
 ؛ و)له المنشأةى تغط

الحجم على مدى عمر استراتيجية تغطية ى المركز المغطى فى يتغير صاف  )ب (
تغطية الى المخاطر المتحرك وتستخدم المنشأة أدوات تغطية مؤهلة فى صاف
 ؛ و)المركز صفريى عندما ال يكون صافى أ(المخاطر ى لصاف

المراكز هذه عندما ال يكون ى يتم عادة تطبيق محاسبة التغطية على مثل صاف  )ج (
 ؛ و) وتكون تغطيتها بأدوات تغطية مؤهلةاالمركز صفريى صاف

نتائج محاسبية ى مركز صفرى ينشأ عن عدم تطبيق محاسبة التغطية على صاف  )د (
خالف ى  ألن المحاسبة لن تثبت مراكز مخاطر متقابلة، والتاسقة، نظرغير مت

 .مركزى تغطية صافى ذلك يتم االعتراف بها ف
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 للقياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى خيار تخصيص خطر تعرض ائتمان ٧,٦
 للتخصيص بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرى تأهل خطر تعرض ائتمان

  إذا استخدمت المنشأة مشتقة ائتمانية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح ١,٧,٦
 ،)تعرض ائتماني(أو الخسائر إلدارة المخاطر االئتمانية لجميع، أو جزء من، أداة مالية 

يتم به إدارتها على هذا النحو ى فإنه يمكن لها أن تخصص األداة المالية، بالقدر الذ
، على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح ) منهاجميعها أو جزءى أ(

 :أو الخسائر إذا
على سبيل المثال، المقترض، أو حامل (ى كان اسم مصدر خطر التعرض االئتمان  )أ (

 ؛ )مطابقة االسم(يطابق المنشأة المرجعية للمشتقة االئتمانية ) ارتباط القرض
 ايمكن تسليمها وفقًى وية األدوات التكانت أولوية األدوات المالية تطابق أول  )ب (

  .للمشتقة االئتمانية
يمكن للمنشأة القيام بهذا التخصيص بغض النظر عما إذا كانت األداة المالية    

، يمكن الًمث(أطار هذا المعيار ى يتم إدارتها لمخاطر االئتمان تقع فى الت
مكن ي ،)للمنشأة تخصيص ارتباطات قروض تقع خارج نطاق هذا المعيار

للمنشأة تخصيص تلك األداة المالية في، أو بعد، االعتراف األولي، أو أثناء 
ويجب على المنشأة أن توثق هذا التخصيص بالتزامن مع . عدم االعتراف بها

  .وقت حدوثه
 المحاسبة عن تخصيص مخاطر تعرضات ائتمانية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من " ١,٧,٦" للفقرة الية وفقًإذا تم تخصيص أداة ما ٢,٧,٦
خالل األرباح أو الخسائر بعد االعتراف األولي، أو لم يكن قد تم االعتراف بها 

تاريخ التخصيص بين القيمة ى  أن يتم االعتراف بالفرق ف- اسابقا، فإنه يجب فور
ى ولألصول المالية الت. باح أو الخسائرالدفترية، إن وجدت، والقيمة العادلة ضمن األر

، فإنه "أ٢,١,٤" للفقرة ايتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً
جمعة التايجب فورتم االعتراف بها ى  أن يتم إعادة تبويب المكسب أو الخسارة الم

الخسائر على أنه  ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق ملكية إلى األرباح أو امسابقً
 ).)١(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(تعديل إعادة تبويب 

نشأ عنها، أو عن جزء ى يجب على المنشأة أن تتوقف عن قياس األداة المالية الت ٣,٧,٦
 : خالل األرباح أو الخسائر إذامنها، مخاطر ائتمانية، بالقيمة العادلة من

 :مستوفاة، على سبيل المثال" ١,٧,٦"الفقرة ى لم تعد ضوابط التأهل الواردة ف  ) أ(
ينشأ عنها ى المشتقة االئتمانية أو األداة المالية المتعلقة بها التى تنقض )١(

 مخاطر ائتمانية أو يتم بيعها، أو إنهاؤها، أو تسويتها، أو
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. لم تعد المخاطر االئتمانية لألداة المالية تدار باستخدام مشتقات ائتمانية )٢(
الجودة االنتمائية ى  للتحسينات فاذلك نظرفعلى سبيل المثال، قد يحدث 

متطلبات رأس المال ى للمقترض أو حامل ارتباط القرض أو للتغيرات ف
 المفروضة على المنشأة؛ و

تنشأ عنها مخاطر ى لم يكن مطلوبا خالف ذلك بأن يتم قياس األداة المالية، الت  ) ب(
أنه لم يتغير نموذج أعمال  ىأ(ائتمانية، بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 ").١,٤,٤" للفقرة ا إعادة تبويب وفقًاهذه األثناء بحيث يكون مطلوبى المنشأة ف
ينشأ عنها أو عن جزء منها، ى عندما تتوقف المنشأة عن قياس األداة المالية، الت ٤,٧,٦

لها مخاطر ائتمانية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تصبح القيمة العادلة 
 تطبيق القياس - االحقً- ويجب أن يتم . الجديدى مبلغها الدفترى تاريخ التوقف هى ف

كان يتم استخدامه قبل تخصيص األداة المالية على أنها بالقيمة العادلة من ى نفسه الذ
ينتج عن القيمة الدفترية ى ذلك االستهالك الذى بما ف(خالل األرباح أو الخسائر 

 للقياس بالتكلفة ا ماليالً يتم تبويب أصالًمثال، فإذا كان أوعلى سبيل ال). الجديدة
إلى التبويب بذلك القياس وسوف يعاد حساب ى المستهلكة، سوف يعود األصل المال

تاريخ التوقف ى الجديد فى مبلغه الدفترى له باالستناد إلى إجمالى معدل الفائدة الفعل
 .و الخسائرعن القياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ

  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية٧القسم 
 تاريخ السريان ١,٧

 يناير ١أو بعد ى تبدأ فى يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات السنوية الت ١,١,٧
) ١(ويسمح بالتطبيق المبكر، بشرط تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم . ٢٠٢٠

إذا قامت المنشأة . نفس التاريخى ف ا مع٢٠١٩المعدلين ) ٤٠(و) ٢٦(و) ٢٥(و
 . بالتطبيق المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك

 .ملغاة ٢,١,٧
على -ى ثر مستقبلٔ◌با-" ٥,٧,٥"و" ١,٢,٤"ن تطبق الفقرتين ٔ◌ة أ◌يجب على المنشا ٣,١,٧

 ).٢٩(رقم ى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى تجميع األعمال الت
 .ملغاة ٤,١,٧
 .ملغاة ٥,١,٧
 .ملغاة ٦,١,٧
 .ملغاة ٧,١,٧
 .ملغاة ٨,١,٧
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 االنتقاليةالقواعد  ٢,٧
 للمعيار المحاسبة ا وفقً- بأثر رجعي-يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار  ١,٢,٧

التقديرات المحاسبية ى السياسات المحاسبية والتغييرات ف) "٥(رقم ى المصر
" ٢٦,٢,٧"إلى " ٤,٢,٧"الفقرات من ى ، باستثناء ما تم تحديده ف"واألخطاء

قد تم استبعادها من ى المعيار على البنود التوال يجوز أن يتم تطبيق هذا ". ٢٨,٢,٧"و
 .تاريخ التطبيق األوليى الدفاتر بالفعل ف

إلى " ٣,٢,٧"ومن " ١,٢,٧"الفقرات ى ألغراض مقتضيات القواعد االنتقالية الواردة ف ٢,٢,٧
تطبق فيه المنشأة ى هو التاريخ الذى ، فإن تاريخ التطبيق األول"٢,٣,٧"و" ٢٨,٢,٧"

 .٢٠٢٠ يناير ١أو بعد ى فى بات لهذا المعيار، أألول مرة تلك المتطل
 )٥ و٤القسمان (القواعد االنتقالية للتبويب والقياس 

ى يستوفى تاريخ التطبيق األولي، يجب على المنشأة أن تقيم ما إذا كان األصل المالى ف ٣,٢,٧
ى على أساس الحقائق والظروف الت)" أ(أ٢,١,٤"أو )" أ(٢,١,٤"الفقرة ى الشرط الوارد ف

 بغض النظر -بأثر رجعي-ويجب أن يتم تطبيق التبويب الناتج . ذلك التاريخى جد فتو
 .فترات التقرير السابقةى كانت المنشأة تطبقه فى عن نموذج أعمال الذ

معيار ى كما تم تعريفه ف(ى تاريخ التطبيق األولي، إذا كان من غير العملى ف ٤,٢,٧
ر المعدل للقيمة الزمنية للنقود للمنشأة أن تقيم العنص)) ٥(رقم ى المحاسبة المصر

ى على أساس الحقائق والظروف الت" د٩,١,٤ب"إلى " ب٩,١,٤ب" للفقرات من اوفقً
لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تقيم ى وجدت عند االعتراف األول

على أساس الحقائق والظروف ى لذلك األصل المالى التعاقدى خصائص التدفق النقد
الحسبان المتطلبات ى دون األخذ فى لألصل المالى د االعتراف األولوجدت عنى الت

إلى " ب٩,١,٤ب"الفقرات من ى المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة ف
 )).٤٠(رقم ى من معيار المحاسبة المصر" ص٤٢"راجع الفقرة ". (د٩,١,٤ب"
معيار المحاسبة ى ما تم تعريفه فك(ى تاريخ التطبيق األولي، إذا كان من غير العملى ف ٥,٢,٧

للمنشأة أن تقيم ما إذا كانت القيمة العادلة ألمكانيه السداد المعجل )) ٥(رقم ى المصر
وجدت عند ى على أساس الحقائق والظروف الت)" ج(١٢,١,٤ب" للفقرة اضئيلة وفقً

لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تقيم خصائص التدفق ى االعتراف األول
ى وجدت فى على أساس الحقائق والظروف التى لذلك األصل المالى التعاقدى النقد

الحسبان االستثناء الخاص ى دون األخذ فى لألصل المالى تاريخ االعتراف األول
" ق٤٢" الفقرة -اأيض-راجع ". (١٢,١,٤ب"الفقرة ى  السداد المعجل الوارد فبإمكانية

 .))٤٠(رقم ى من معيار المحاسبة المصر
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٦,٢,٧ اإذا كانت المنشأة تقيس عقد٤,١,٤"، أو "أ٢,١,٤" للفقرات ا بالقيمة العادلة وفقًا مركب "
فترات التقرير المقارنة، ى ولكن لم يتم قياس القيمة العادلة للعقد المركب ف" ٥,١,٤"أو 

فترات التقرير المقارنة يجب أن تكون مجموعة ى فإن القيمة العادلة للعقد المركب ف
ى ف) ال يعد مشتقة والمشتقة الضمنيةى العقد المضيف الذى أ(عادلة للمكونات القيم ال

 )."١٥,٢,٧"راجع الفقرة (نهاية فترة تقرير المقارنة 
تاريخ ى ، فعندئذ يجب على المنشأة االعتراف، ف"٦,٢,٧"إذا طبقت المنشأة الفقرة  ٧,٢,٧

تاريخ التطبيق ى كب ففرق بين القيمة العادلة لمجمل العقد المرى التطبيق األولي، بأ
ضمن ى تاريخ التطبيق األولى ومجموع القيم العادلة لمكونات العقد المركب فى األول

 .تتضمن تاريخ التطبيق األوليى لألرباح المرحلة لفترة التقرير التى الرصيد االفتتاح
 :أن تخصصى تاريخ التطبيق األولى يمكن للمنشأة ف ٨,٢,٧

 للفقرة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقًليتم قياسه بالقيمة اى األصل المال  )أ (
 أو") ٥,١,٤"

أداة حقوق ملكية ليتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ى االستثمار ف  )ب (
 ."٥,٧,٥" للفقرة ااآلخر وفقً

تاريخ ى توجد فى يجب أن يتم القيام بمثل هذا التخصيص على أساس الحقائق والظروف الت
 .ويجب أن يتم تطبيق ذلك التبويب بأثر رجعي. يالتطبيق األول

 :تاريخ التطبيق األوليى ف ٩,٢,٧
كأصل يتم قياسه ى التخصيص السابق لألصل المالى يجب على المنشاة أن تلغ  )أ (

ال ى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك األصل المال
 ".٥,١,٤"الفقرة ى الشرط الوارد فى يستوف

على أنه يتم قياسه ى تخصيصها السابق لألصل المالى أة أن تلغيمكن للمنش  )ب (
ى يستوفى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك األصل المال

 ."٥,١,٤"الفقرة ى الشرط الوارد ف
ى توجد فى يجب أن يتم القيام بمثل هذا اإللغاء على أساس الحقائق والظروف الت

 .ويجب أن يتم تطبيق ذلك التخصيص بأثر رجعي. يتاريخ التطبيق األول
 :تاريخ التطبيق األوليى ف ١٠,٢,٧
على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من ى يمكن للمنشأة أن تخصص االلتزام المال  )أ (

 )".أ(٢,٢,٤" للفقرة اخالل األرباح أو الخسائر وفقً
تم قياسه على أنه يى تخصيصها السابق لاللتزام المالى يجب على المنشأة أن تلغ  )ب (

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان مثل هذا التخصيص قد تم 
وكان )" أ(٢,٢,٤"الفقرة ى  للشرط الوارد اآلن فاوفقًى تاريخ االعتراف األولى ف

 .تاريخ التطبيق األوليى ذلك الشرط فى مثل هذا التخصيص ال يستوف
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على أنه يتم قياسه بالقيمة ى لتزام المالتخصيصها السابق لالى يمكن للمنشأة أن تلغ  )ج (
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان قد تم القيام بمثل هذا التخصيص عند 

وكان مثل هذا )" أ(٢,٢,٤"الفقرة ى  للشرط الوارد اآلن فاوفقًى االعتراف األول
 .تاريخ التطبيق األوليى ذلك الشرط فى التخصيص يستوف

ى قيام بمثل هذا التخصيص واإللغاء على أساس الحقائق والظروف التيجب أن يتم ال   
 .ويجب أن يتم تطبيق ذلك التبويب بأثر رجعي. تاريخ التطبيق األوليى توجد ف

)) ٥(رقم ى معيار المحاسبة المصرى كما تم تعريفه ف(ى إذا كان من غير العمل ١١,٢,٧
يجب على المنشأة أن  ه، فإن-بأثر رجعي- ى للمنشأة أن تطبق طريقة الفائدة الفعل

على ى تاريخ التطبيق األولى فى أو االلتزام المالى القيمة العادلة لألصل المال تعالج
أو التكلفة المستهلكة الجديدة ى القيمة الدفترية الجديد لذلك األصل المالى أنها إجمال

 .لهذا المعيارى تاريخ التطبيق األولى فى لذلك االلتزام المال
رقم ى  لمعيار المحاسبة المصراوفقً( بالمحاسبة بالتكلفة - اسابقً- شأة إذا قامت المن ١٢,٢,٧
سوق نشطة ألداة ى أداء حقوق ملكية ليس لها سعر معلن فى ، عن استثمار ف))٢٦(

 بمثل أداة حقوق اأو ألصل يعد مشتقة وكان مرتبطً) (١مدخالت المستوى ى أ(مماثلة 
، فإنه يجب عليها أن تقيس تلك األداة )الملكية تلك، ويجب أن تتم تسويته بتسليمها

فرق بين القيمة ى ويجب أن يتم االعتراف بأ. تاريخ التطبيق األوليى بالقيمة العادلة ف
أو مكون (لألرباح المرحلة ى الدفترية السابقة والقيمة العادلة ضمن الرصيد االفتتاح

 .التطبيق األوليتتضمن تاريخ ى لفترة التقرير الت) أخر من مكونات حقوق الملكية
، )٢٦(رقم ى  لمعيار المحاسبة المصرا بالمحاسبة بالتكلفة وفقً- اسابقً- إذا قامت المنشأة  ١٣,٢,٧

عن التزام يعد مشتقة وكان مرتبطا، ويجب أن تتم تسويته بتسليم، أداة حقوق ملكية ليس 
أن ، فإنه يجب عليها )١مدخل المستوى ى أ(سوق نشطة ألداة مماثلة ى لها سعر معلن ف

ويجب أن يتم . تاريخ التطبيق األوليى يعد مشتقة بالقيمة العادلة فى تقيس ذلك االلتزام الذ
ى فرق بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة ضمن الرصيد االفتتاحى االعتراف بأ

 .تتضمن تاريخ التطبيق األوليى لألرباح المرحلة لفترة التقرير الت
ي، يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت المعالجة الواردة تاريخ التطبيق األولى ف ١٤,٢,٧
 ضمن األرباح أو الخسائر،ى ستحدث عدم اتساق محاسب" ٧,٧,٥"الفقرة ى ف

. تاريخ التطبيق األوليى توجد فى أو ستضخمه، على أساس الحقائق والظروف الت
 . على أساس ذلك التحديد- بأثر رجعي-ويجب أن يتم تطبيق هذا المعيار 
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تتبنى ى ، فإنه يجب على المنشأة، الت"١,٢,٧"الفقرة ى بالرغم من المتطلب الوارد ف ١٥,٢,٧
تتضمن المتطلبات المتعلقة بقياس ى والت(متطلبات التبويب والقياس لهذا المعيار 

، أن تقدم )٥,٥ و٤,٥القسمين ى التكلفة المستهلكة لألصول المالية واالضمحالل ف
ى من معيار المحاسبة المصر" س٤٢"إلى " ل٤٢"ن الفقرات مى اإلفصاحات المبينة ف

فرق بين القيمة ى يجب على المنشأة أن تثبت أ. دون تعديل أرقام المقارنة) ٤٠(رقم 
تتضمن تاريخ ى بداية فترة التقرير السنوية التى الدفترية السابقة والقيمة الدفترية ف

ى رة التقرير السنوية التلألرباح المرحلة لفتى ضمن الرصيد االفتتاحى التطبيق األول
 .تتضمن تاريخ التطبيق األولي

رقم ى  لمعيار المحاسبة المصراإذا قامت المنشأة بإعداد تقارير مالية دورية وفقً ١٦,٢,٧
ى ، فإنه ال يلزم المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة ف"القوائم المالية الدورية) "٣٠(

  . التطبيق األوليهذا المعيار على الفترات الدورية السابقة لتاريخ
 )٥,٥القسم (القواعد االنتقالية لالضمحالل 

بأثر - ٥,٥القسم ى يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات االضمحالل الواردة ف ١٧,٢,٧
" ١٥,٢,٧"مع مراعاة الفقرات ) ٥(رقم ى  لمعيار المحاسبة المصراوفقً-  -رجعي
 ."٢٠,٢,٧"إلى " ١٨,٢,٧"ومن 

ى المنشأة أن تستخدم المعلومات المعقولة تاريخ التطبيق األولي، يجب على ف ١٨,٢,٧
ى والمؤيدة، المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما، لتحديد المخاطر االئتمانية ف

أو الرتباطات قرض وعقود  (-بشكل أولي- تم فيه االعتراف بأداة مالية ى التاريخ الذ
اط ال رجعه فيه ارتبى  فاأصبحت فيه المنشأة طرفًى التاريخ الذى فى الضمان المال

ى تاريخ التطبيق األولى وأن تقارن ذلك مع المخاطر االئتمانية ف") ٦,٥,٥" للفقرة اوفقً
 .لهذا المعيار

المخاطر االئتمانية منذ االعتراف ى عند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة ف ١٩,٢,٧
 :األولي، يمكن للمنشأة أن تطبق

 ؛ و"٢٤,٥,٥ب"و" ٢٢,٥,٥ب"و" ١٠,٥,٥"الفقرات من ى المتطلبات الواردة ف  )أ (
الفقرة ى ظروف محددة الوارد فى االفتراض الممكن إثبات عدم صحته ف  )ب (

، ا يوم٣٠تتجاوز موعد استحقاقها ما يزيد عن ى للدفعات التعاقدية الت" ١١,٥,٥"
إذا كانت المنشأة سوف تطبق متطلبات االضمحالل من خالل تحديد الزيادات 

لتلك األدوات المالية على ى ية منذ االعتراف األولالمخاطر االئتمانى الكبيرة ف
 .أساس معلومات عن تجاوز موعد االستحقاق



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٨٠

ى تاريخ التطبيق األولي، إذا تطلب تحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة فى ف ٢٠,٢,٧
 ال مبرر لهما، فإنه يجب على اتكلفة أو جهدى المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األول

صص خسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى المنشأة أن تثبت مخ
ما لم (كل تاريخ تقرير إلى أن يتم االستبعاد من الدفاتر لتلك األداة المالية ى العمر ف

هذه الحالة ى تاريخ التقرير، وفى تكن تلك األداة المالية منخفضة المخاطر االئتمانية ف
  ).)"أ(١٩,٢,٧"تنطبق الفقرة 

 )٦القسم (االنتقالية للمحاسبة عن التغطية القواعد 
ى ، فإنه يمكن لها اختيار أن تستمر ف-ألول مرة-عندما تطبق المنشأة هذا المعيار  ٢١,٢,٧

على أنها ) ٢٦(رقم ى تطبيق متطلبات محاسبة التغطية لمعيار المحاسبة المصر
ويجب . ر من هذا المعيا٦القسم ى  من المتطلبات الواردة فالًسياستها المحاسبية بد

 .على المنشأة أن تطبق تلك السياسة على جميع عالقات تغطياتها

، فإنه يجب على المنشأة أن "٢٦,٢,٧"الفقرة ى باستثناء ما هو منصوص عليه ف ٢٢,٢,٧
 .تطبق متطلبات محاسبة التغطية لهذا المعيار بأثر مستقبلي

ر للمحاسبة لمتطلبات هذا المعياى لتطبيق محاسبة التغطية من تاريخ التطبيق األول ٢٣,٢,٧
 .ذلك التاريخى فى عن التغطية، فإنه يجب أن يتم استيفاء جميع ضوابط التأهل كما ه

تأهلت للمحاسبة ى يجب اعتبار عالقات التغطية مستمرة بالنسبة لعالقات التغطية الت ٢٤,٢,٧
 للمحاسبة اتتأهل أيضى ، والت)٢٦(رقم ى  لمعيار المحاسبة المصراعن التغطية وفقً
الحسبان ى ، بعد األخذ ف")١,٤,٦"راجع الفقرة ( لضوابط هذا المعيار اعن التغطية وفقً

 .)")ب(٢٥,٢,٧"راجع الفقرة (إعادة توازن لعالقة التغطية عند التحول ى أ

 : لمتطلبات محاسبة التغطية لهذا المعيار، فإنهى عند التطبيق األول ٢٥,٢,٧

توقفت ى نية نفسها التتطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمى يمكن للمنشأة أن تبدأ ف  ) أ(
 ؛ و)٢٦(رقم ى فيها عن تطبيق متطلبات محاسبة التغطية لمعيار المحاسبة المصر

) ٢٦(رقم ى  لمعيار المحاسبة المصرايجب على المنشأة أن تعتبر نسبة التغطية وفقً  ) ب(
على أنها نقطة البدء إلعادة توازن نسبة التغطية لعالقة تغطية مستمرة، إذا انطبق 

مكسب أو خسارة من إعادة التوازن هذا ضمن ى أن يتم االعتراف بأويجب . ذلك
 .األرباح أو الخسائر
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 : لمتطلبات محاسبة التغطية لهذا المعيار، فإنه- بأثر مستقبلي- كاستثناء من التطبيق  ٢٦,٢,٧

" ١٥,٥,٦" للفقرة ايجب على المنشأة أن تطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقً  )أ (
القيمة الداخلية للخيار على أنه ى التغير ف- كان قد تم تخصيص فقط  إذا - بأثر رجعي- 

وينطبق هذا ). ٢٦(رقم ى أداة تغطية ضمن عالقة تغطية وفقا لمعيار المحاسبة المصر
تاريخ بداية أول ى وجدت فى  فقط على عالقات التغطية تلك الت- بأثر رجعي- التطبيق 

 .ذلك التاريختم تخصيصها بعد ى فترة مقارنة معروضة أو الت

 للفقرة ايمكن للمنشأة أن تطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة وفقً  )ب (
، كان قد )٢٦(رقم ى  إذا، وفقا لمعيار المحاسبة المصر-بأثر رجعي-" ١٦,٥,٦"

من العقد اآلجل على أنه أداة تغطية ى العنصر الفورى التغير ف-تم تخصيص فقط 
 فقط على عالقات التغطية -بأثر رجعي-ذا التطبيق ضمن عالقة تغطية وينطبق ه

تم تخصيصها بعد ذلك ى تاريخ بداية أبكر فترة مقارنة أو التى وجدت فى تلك الت
 لهذه -بأثر رجعي-باإلضافة إلى ذلك، إذا اختارت المنشأة التطبيق . التاريخ

هل لهذا تتأى المحاسبة، فإنه يجب أن يتم تطبيقها على جميع عالقات التغطية الت
أنه عند التحول ال يتاح هذا االختيار على أساس كل عالقة تغطية ى أ(االختيار 
 تطبيق المحاسبة عن نقاط األساس لفروق -بأثر رجعي-يمكن أن يتم ). على حدة

وجدت ى على عالقات التغطية تلك الت") ١٦,٥,٦"راجع الفقرة (العمالت األجنبية 
 .تم تخصيصها بعد ذلك التاريخى عروضة أو التتاريخ بداية أول فترة مقارنة مى ف

بأنه ال يوجد " ٦,٥,٦" متطلب الفقرة - بأثر رجعي- يجب على المنشاة أن تطبق   )ج (
 : ألداة التغطية إذاإنهاءانقضاء أو 

افق طرفا أداة التغطية، نتيجة للقوانين أو التشريعات، أو الستحداث قوانين أو و )١(
ل، أو أكثر من طرف، محل تشريعات، على أن يحل طرف مقاصة مقاب

المقابل لهما ليصبح هو الطرف المقابل الجديد لكل طرف من ى الطرف األصل
 الطرفين؛ و

أداة التغطية تقتصر على تلك ى كانت التغيرات األخرى، إن وجدت، ف )٢(
 .الضرورية إلحداث هذا اإلحالل للطرف المقابل

 .ملغاة  ٣٤,٢,٧إلى  ٢٧,٢,٧
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 تعریف المصطلحات) أ(الملحق 
  ٢٠١٩) ٤٧(رقم ى ً ھذا الملحق جزء ال یتجزأ من معیار المحاسبة المصرُیعد

المتوقعة  الخسائر االئتمانية
  اشهر١٢على مدى 

يمثـل  ى  الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الـذ         
الـسداد  ى  تنتج عن أحداث اإلخفاق ف    ى  الخسائر االئتمانية المتوقعة الت   

 . بعد تاريخ التقريرا شهر١٢الحدوث خالل ألداة مالية والمرجحة 

التكلفة المستهلكة ألصل 
 أو التزام ماليى مال

عند االعتراف ى أو االلتزام المالى يتم به قياس األصل المالى المبلغ الذ
 إليـه أو    اومـضافً ى   منه دفعات سداد المبلغ األصـل      امطروحى  األول

جمع باستخدام طري     امطروحـ    منه االستهالك الم ى ألى  قة الفائدة الفعل
 الًتـاريخ االسـتحقاق ومعـد     ى  والمبلغ ف ى  فرق بين ذلك المبلغ األول    

 .مخصص خسارةى لألصول المالية، بأ

) 48(رقـم   ى  يحددها معيـار المحاسـبة المـصر      ى  تلك الحقوق الت   أصول العقود مع العمالء
المعيار  لهذا التتم المحاسبة عنها وفقً" اإليرادات من العقود مع العمالء    "

 .لغرض االعتراف وقياس مكاسب أو خسائر االضمحالل

 عندما يكون قد وقع واحـد أو  ابأنه مضمحل ائتماني  ى  يعد األصل المال   امضمحل ائتمانيى أصل مال
يكون لها تأثير ضار على التـدفقات النقديـة         ى  أكثر من األحداث الت   

 األدلة علـى أن     المستقبلية المقدرة من ذلك األصل المالي، ومن أمثلة       
 البيانات الممكن رصدها حول األحداث      امضمحل ائتماني ى  األصل المال 

 :التالية

 صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو للمقترض؛ أو  )أ (

  السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ أوى خرق العقد، مثل اإلخفاق ف  )ب (
المقترض، ألسـباب اقتـصادية أو      ) مقرضو(أن يكون مقرض      )ج (

منحـوا المقتـرض     وبات مالية للمقترض، قد   تعاقدية تتعلق بصع  
بخـالف ذلـك لـم يكـن المقـرض          ى  والذ) تيسيرات (اتيسير

  ليمنحه؛ أو) المقرضون(
إعـادة  ى  إفالس أو ف  ى  إذا أصبح من المرجح دخول المقترض ف        )د (

 آخر؛ أوى تنظيم مال
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  بسبب صعوبات مالية؛ أوى اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المال) ه(
يعكس الخسائر  ى  بخصم كبير والذ  ى  اث أصل مال  شراء أو استحد  ) و(

  .االئتمانية المتكبدة
 من ذلك، قـد  الًوقد ال يكون من الممكن تحديد حدث واحد منفرد، وبد      

جعل األصول الماليـة  ى يكون األثر المجمع ألحداث عديدة قد تسبب ف   
امضمحلة ائتماني. 

 للعقد  التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقً   الفرق بين جميع التدفقات النقدية ا      الخسائر االئتمانية
كـل العجـز    ى  أ(تتوقع المنشأة استالمها    ى  وجميع التدفقات النقدية الت   

ى أو معدل الفائدة الفعل(ى األصلى  بمعدل الفائدة الفعلا، مخصوم)النقدي
المعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المضمحلة عن شرائها أو         

ـ         ويجب على ال  ). إنشائها ى منشأة أن تقدر التدفقات النقديـة باألخـذ ف
على سبيل المثال، خيار (الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية 

خالل العمـر  ) الدفع المقدم، والتمديد، واالستدعاء والخيارات المشابهة  
يـتم  ى يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الت     . المتوقع لتلك األداة المالية   

بان التدفقات النقدية من بيع ضـمان محـتفظ بـه أو            الحسى  أخذها ف 
تُعد جـزء ال يتجـزأ مـن الـشروط          ى  تعزيزات ائتمانية أخرى والت   

- وهناك افتراض بأنه يمكن تقدير العمر المتوقع لألداة مالية . التعاقدية
تلـك الحـاالت    ى  وبالرغم من ذلك، ف   . -بطريقة يمكن االعتماد عليها   
لممكن تقدير العمر المتوقع لـألداة ماليـة        النادرة عندما ال يكون من ا     

على المنشأة أن تستخدم األجل    بطريقة يمكن االعتماد عليها، فإنه يجب     
 .لألداة الماليةى المتبقى التعاقد

المعدل ى معدل الفائدة الفعل
 بالمخاطر االئتمانية

ـ -يخصم  ى  المعدل الذ  المـدفوعات أو المقبوضـات النقديـة     -اتمام 
إلـى التكلفـة    ى  مقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المـال      المستقبلية ال 

 عند شرائه أو    الً مضمح ا مالي الًيعد أص ى  الذى  المستهلكة لألصل المال  
المعدل بالمخاطر االئتمانيـة،  ى وعند حساب معدل الفائدة الفعل  . إنشائه

الحسبان ى يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة باألخذ ف
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على سبيل المثال، خيار الدفع     (ى   الشروط التعاقدية لألصل المال    جميع
والخسائر االئتمانيـة   ) المقدم، والتمديد، والشراء والخيارات المشابهة    

يـتم دفعهـا أو     ى  ويشمل الحساب جميع األتعاب والنقاط الت     . المتوقعة
تُعد جزء ال يتجزأ مـن معـدل    ى  استالمها فيما بين أطراف العقد والت     

، وتكاليف ")٣,٤,٥ب"إلى " ١,٤,٥ب"راجع الفقرات من (ى  دة الفعل الفائ
وهناك افتـراض   . المعاملة، وجميع العالوات أو الخصومات األخرى     

بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األدوات          
ـ   . المالية المتشابهة بطريقة يمكن االعتماد عليها      ى وبالرغم من ذلك، ف

االت النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير التدفقات النقديـة  تلك الح 
) أو لمجموعة مـن األدوات الماليـة      (لألداة المالية   ى  أو العمر المتبق  

بطريقة يمكن االعتماد عليها، فإنه يجب علـى المنـشأة أن تـستخدم             
لألداة المالية  ى  التدفقات النقدية التعاقدية على مدى كامل األجل التعاقد       

 ).األدوات المالية  لمجموعة منأو(

 من قائمـة    اتم االعتراف به سابقً   ى  أو التزام مال  ى  هو إزالة أصل مال    االستبعاد من الدفاتر
 .للمنشأةى المركز المال

أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق هذا المعيار ولديه جميـع             ى  ه المشتقة
  :الخصائص الثالث التالية

معدل فائدة محـدد، أو سـعر أداة   ى  غير ف تتغير قيمته استجابة للت     )أ (
مالية محددة، أو سعر سلعة محددة، أو سعر صرف عملة أجنبية           

ألسعار أو معـدالت محـددة، أو تبويـب       ى  محددة، أو رقم قياس   
الئتمان محدد، أو متغيـر آخـر محـدد،         ى  قياس أو رقم ى  ائتمان

ـ ى حالة المتغير غير المـال    ى  شريطة أال يكون المتغير ف      امرتبطً
  )."األساس "-أحيانا–تدعى (العقد ى بطرف ف

ـ  ى  أو يتطلب صاف  ى  استثمار أول ى  ال يتطلب صاف    )ب ( ى استثمار أول
يتوقـع أن   ى  من العقود الت   يكون أقل مما يتطلب لألنواع األخرى     
 .عوامل السوقى يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات ف

  .تاريخ مستقبليى تتم تسويته ف  )ج (
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ات لألرباح على حملة أدوات حقوق الملكية بما يتناسب مع          توزيعى  ه توزيعات األرباح
  .حيازتهم من فئة معينة لرأس المال

ى حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالى يتم استخدامها فى الطريقة التى ه طريقة الفائدة الفعلي
تخصيص واالعتراف بإيراد الفائدة أو مـصروف    ى  وفى  أو التزام مال  

  .الخسائر على مدار الفترة ذات العالقةالفائدة ضمن األرباح أو 
 المدفوعات أو المقبوضـات النقديـة     -اتمام-يخصم  ى  هو المعدل الذ   معدل الفائدة الفعلي

ى أو االلتزام المالى المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المال
أو إلى التكلفـة المـستهلكة      ى  القيمة الدفترية لألصل المال   ى  إلى اجمال 

وعند حساب معدل الفائدة الفعلي، يجب على المنشأة أن . لتزام الماليلال
الـشروط   جميـع الحـسبان   ى  تقدر التدفقات النقدية المتوقعة باألخذ ف     

 والتمديد، خيار الدفع المقدم،   على سبيل المثال،  (المالية   لألداة   التعاقدية
ـ         ) واالستدعاء والخيارات المشابهة   ى ولكن ال يجوز لهـا أن تأخـذ ف

ويشمل الحساب جميع األتعـاب     . الحسبان الخسائر االئتمانية المتوقعة   
تُعـد  ى  يتم دفعها أو استالمها فيما بين أطراف العقد والت        ى  والنقاط الت 

" ١,٤,٥ب"راجع الفقرات مـن  (ى جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعل 
وجميع العـالوات والخـصومات    وتكاليف المعاملة، ،")٣,٤,٥ب"إلى  

وهناك افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقديـة والعمـر          . ىاألخر
بطريقـة يمكـن     -المتوقع لمجموعة من األدوات المالية المتـشابهة        

تلك الحاالت النادرة عنـدما ال      ى  ف وبالرغم من ذلك،  . االعتماد عليها 
يكون من الممكن تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتوقع لألداة المالية           

فإنـه   بطريقة يمكن االعتماد عليها،) موعة من األدوات المالية  أو لمج (
يجب على المنشأة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدار كامل 

  ).لمجموعة من األدوات المالية أو(لألداة المالية ى األجل التعاقد
خاطر المتعلقـة باإلخفـاق     متوسط الخسائر االئتمانية مرجحة بالم    ى  ه الخسائر االئتمانية المتوقعة

  .السداد على أنها األوزانى يحدث فى الذ
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يتطلب من المصدر أن يقوم بمدفوعات محددة لتعويض        ى  هو العقد الذ   عقد الضمان المالي
القيام ى  يتكبدها يسبب فشل مدين محدد ف     ى  حامل العقد عن الخسارة الت    

  . عدلة ألداة دين للشروط األصلية أو المابالمدفوعات عندما تُستحق وفقً
بالقيمة العادلة ى التزام مال

من خالل األرباح أو 
 الخسائر

 :أحد الشروط التاليةى يستوفى هو التزام مال

  .تعريف محتفظ به للمتاجرةى يستوف  )أ (
يتم تخصيصه من قبل المنشأة على أنـه بالقيمـة          ى  عند االعتراف األول    )ب (

 ".٥,٣,٤"أو " ٢,٢,٤"رة للفق االعادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقً

 على أنه بالقيمة  اأو الحقً ى  يتم تخصيصه إما عند االعتراف األول       )ج (
  ".١,٧,٦ " للفقرةاالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقً

تاريخ ى اتفاقية ملزمة بتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى ه ارتباط مؤكد
  .أو تواريخ مستقبلية محددة

  .معاملة مستقبلية لم يتم االرتباط بها ولكنها متوقعةى ه  قعةمعاملة متو
القيمة الدفترية ى إجمال

  ى لألصل المال
مخـصص  ى  التكلفة المستهلكة لألصل المالي، قبل تعـديلها بـأ        ى  ه

  .خسارة
ـ         ى  ه  نسبة التغطية صـورة  ى  العالقة بين كمية أداة التغطية وكمية البند المغطى ف

 .ترجيحهم النسبي

  :أو التزام ماليى هو أصل مال  فَظ به للمتاجرةمحتَ
 لغرض بيعه أو إعادة شرائه -بشكل رئيس-يتم اقتناؤه أو تحمله       )أ (

 األجل القريب؛ أوى ف

عند االعتراف األولي، يعد جزء من محفظة ألدوات مالية محددة      )ب (
 مثال فعلـى حـديث     ويتوفر لها دليل على وجودايتم إدارتها مع

  صيرة األجل منها، أوعلى استالم أرباح ق
أو أداة تغطية   ى  تمثل عقد ضمان مال   ى  باستثناء المشتقة الت  (أنه مشتقة   

 ).مخصصة وفعالة

مكسب أو خسارة 
 االضمحالل

يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر      ى  المكاسب أو الخسائر الت   
تنشأ عن تطبيـق متطلبـات االضـمحالل        ى  والت" ٨,٥,٥" للفقرة   اوفقً

 .٥,٥القسم ى  فالواردة
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الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 على مدى العمر

تنتج عن جميع حاالت اإلخفـاق      ى  الخسائر االئتمانية المتوقعة الت   ى  ه
 .السداد على مدار العمر المتوقع لألداة الماليةى الممكنة ف

م يتى  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصول المالية الت       ى  ه خسارة االضمحالل
، ومن مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل ومن      "٢,١,٤" للفقرة   اقياسها وفقً 

ـ      قيمـة  ى أصول العقود مع العمالء، ومن مبلغ مجمع االضـمحالل ف
ومخصص الخسائر " ٢,١,٤" للفقرة ايتم قياسها وفقًى األصول المالية الت

 .االئتمانية المتوقعة من تعهدات القرض وعقود الضمان المالي

إلظهار ى القيمة الدفترية لألصل المالى هو المبلغ الناشئ عن تعديل إجمال خسارة التعديلمكسب أو 
. تمت إعادة التفاوض بشأنها أو تم تعديلهاى التدفقات النقدية التعاقدية الذ

على أنه القيمة ى القيمة الدفترية لألصل المالى تعيد المنشأة حساب إجمال
لنقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر الحالية للمدفوعات أو المقبوضات ا

ى تمت إعادة التفاوض بشأنه أو تم تعديله والتى الذى المتوقع لألصل المال
ـ    (ى  األصلى  يتم خصمها بـمعدل الفائدة الفعل     ى أو معدل الفائدة الفعل

 بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المـضمحلة عنـد         الًمعدى  األصل
المنقَّح ى ، معدل الفائدة الفعل ادما يكون منطبقً  ، أو عن  )شرائها أو إنشائها  

 النقديـة  وعند تقرير التـدفقات ". ١٠,٥,٦" للفقرة  ايتم حسابه وفقً  ى  الذ
الحـسبان  ى المتوقعة لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ ف     

على سبيل المثال، خيار الدفع     (ى  المالجميع الشروط التعاقدية لألصل     
وبالرغم من ذلك، ال يجوز لها ) عاء والخيارات المشابهة، واالستدامقدم

ى الحسبان الخسائر االئتمانية المتوقعة، ما لم يعد األصل المالى أن تأخذ ف
مثل تلك ى منخفض وفى  مشترى أو مستحدثا ذا مستوى ائتمانا ماليالًأص

الحسبان الخسائر  ى   ف -اأيض–الحالة، فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ        
الحسبان عند حساب معدل ى تم أخذها ف ى  الئتمانية المتوقعة األولية الت   ا

  . االئتمانية بالمخاطرالًمعدى األصلى الفائدة الفعل
قد تجاوز موعد استحقاقه عندما يكون الطرف المقابل   ى  يكون األصل المال   تجاوز موعد االستحقاق

 .ات تعاقديالوفاء بالمدفوعات عندما تستحق تلك المدفوعاى قد فشل ف



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٨٨

مضمحل عند ى أصل مال
 شرائه أو إنشائه

يعـد  ى  المـشترى أو المـستحدث الـذ      ى  المال) األصول(هو األصل   
 . عند االعتراف األوليالًمضمح

نمـوذج األعمـال   ى التغيير فى هو اليوم األول من أول فترة تقرير تل      تاريخ إعادة التبويب
 . الماليةينتج عنه إعادة تبويب المنشأة لألصولى الذ

الشراء أو البيع بالطريقة 
 المعتادة

بموجب عقد تتطلب شـروطه تـسليم       ى  هو شراء أو بيع األصل المال     
 من خالل اللوائح أو العـرف       ايتحدد عموم ى  األصل ضمن إطار زمن   

  . السوق المعنيةى السائد ف
قتناء أو  إلى ا -بشكل مباشر -يمكن عزوها   ى  التكاليف االضافية الت  ى  ه  تكاليف المعاملة

"). ٨,٤,٥ب"راجع الفقرة (ى مال أو التزامى إصدار أو استبعاد أصل مال
لم يكن ليتم تحملها إذا لم تقم المنـشأة         ى  تلك الت ى  والتكلفة اإلضافية ه  

 .باقتناء أو إصدار أو استبعاد األداة المالية

   أو القياساالعترافى هو عدم الثبات ف  عدم اتساق محاسبي
، أو الملحق أ )٢٥(رقم ى من معیار المحاسبة المصر" ١١"الفقرة ى حات التالیة فتم تعریف المصطل

  ،)٤٥(رقم ى  من معیار المحاسبة المصر، أو الملحق أ)٤٠(رقم ى من معیار المحاسبة المصر

ى ھذا المعیار بالمعانى ، ویتم استخدامھا ف)٤٨(رقم ى أو الملحق أ من معیار المحاسبة المصر

  ،)٤٠(رقم ى ، أو معیار المحاسبة المصر)٢٥(رقم ى معیار المحاسبة المصر ىف لھا المحددة

  ):٤٨(رقم ى ، أو معیار المحاسبة المصر)٤٥(رقم ى أو معیار المحاسبة المصر

 )٢(المخاطر االئتمانیة؛  )أ (
  أداة حقوق ملكیة؛  )ب (
 القیمة العادلة؛  )ج (

 األصل المالي؛  )د (
 األداة المالیة؛  )ه (
 االلتزام المالي؛  )و (

 .سعر المعاملة  )ز (

                                                
متطلبات عـرض   ى  ف) )٤٠( رقمى  معيار المحاسبة المصر  ى  كما تم تعريفه ف   ( يتم استخدام هذا المصطلح      )٢(

على أنها بالقيمة العادلة من خالل  تم تخصيصها ى  االنتمائية على االلتزامات الت   المخاطر  ى  أثار التغيرات ف  
  )."٧,٧,٥"راجع الفقرة (األرباح أو الخسائر 
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   )ب(الملحق 
٢٠١٩) ٤٧(رقم ى يعد هذا الملحق جزء ال يتجزأ من معيار المحاسبة المصر  

 )٢القسم (النطاق 
تتطلب بعض العقود الدفع على أساس متغيرات مناخية، أو جيولوجية أو متغيرات  ١,٢ب

بعض األحيان إلى تلك المستندة إلى متغيرات مناخية على ى ويشار ف. (مادية أخرى
وإذا لم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة "). لطقسأنها مشتقات ا

 .، فإنها تقع ضمن نطاق هذا المعيار"عقود التأمين) "٣٧(رقم ى المصر
تلتزم بمعيار ى ال يغير هذا المعيار من المتطلبات المتعلقة بخطط منفعة الموظف الت ٢,٢ب

واتفاقيات " منفعة التقاعدالمحاسبة والتقرير من قبل خطط ) "٢١(رقم ى المحاسبة المصر
تتم المحاسبة عنها ى تستند إلى حجم إيرادات المبيعات أو الخدمات التى رسوم االمتياز الت

  ".اإليرادات من العقود مع العمالء) "48(رقم ى بموجب معيار المحاسبة المصر
أدوات حقوق ى  فا استراتيجيابعض األحيان، تقوم المنشأة بما تعتبره استثمارى ف ٣,٢ب

ملكية مصدرة من قبل منشأة أخرى، بنية إقامة، أو الحفاظ على، عالقة تشغيلية 
تستخدم المنشأة المستثمرة أو المنشأة . يتم االستثمار فيهاى طويلة األجل مع المنشأة الت

ى االستثمارات ف) "١٨(رقم ى مشروع مشترك معيار المحاسبة المصرى المشاركة ف
ان يجب تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن مثل لتحديد ما إذا ك" شركات شقيقة
 .هذا االستثمار

ينطبق هذا المعيار على األصول المالية وااللتزامات المالية للمؤمنين، بخالف الحقوق  ٤,٢ب
 ألنها تنشأ بموجب العقود ضمن انظر)" هـ(١,٢"تستثنيها الفقرة ى والتعهدات الت

 ".قود التأمينع) "٣٧(رقم ى نطاق معيار المحاسبة المصر
أشكاال قانونية متنوعة، مثل ضمان، أو بعض أنواع ى قد تأخذ عقود الضمان المال ٥,٢ب

وال تعتمد معالجتها المحاسبية . خطابات االعتماد، أو عقد إخفاق ائتمان أو عقد تأمين
 )":هـ(١,٢"راجع الفقرة (أمثلة للمعالجة المناسبة ى فيما يل. على شكلها القانوني

معيار ى تعريف عقد التأمين الوارد فى يستوفى  عقد الضمان المالبالرغم من أن  )أ (
يتم تحويلها جوهرية، فإن ى إذا كانت المخاطر الت) ٣٧(رقم ى المحاسبة المصر

السابق ى ف- ومع ذلك، فإذا كان المصدر قد أكد . المصدر يطبق هذا المعيار
ى تخدم المحاسبة الت أنه يعتبر مثل هذه العقود على أنها عقود تأمين واس-صراحة

تنطبق على عقود التأمين، فإنه يمكن للمصدر اختيار إما تطبيق هذا المعيار أو 
وإذا كان . تلكى على مثل عقود الضمان المال) ٣٧(رقم ى معيار المحاسبة المصر
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تتطلب من المصدر االعتراف بعقد " ١,١,٥"هذا المعيار هو المنطبق، فإن الفقرة 
وإذا كان قد تم إصدار عقد الضمان .  بالقيمة العادلة- كل أوليبش- ى الضمان المال

معاملة قائمة بذاتها تمت على أساس التنافس ى عالقة فى إلى طرف غير ذى المال
تم استالمه، ى البداية قسط التأمين الذى قيمته العادلة فى  أن تساواالحر، فيتوقع غالب

قد تم ى ما لم يكن عقد الضمان المال، واوالحقً. ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك
البداية على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو ما لم ى تخصيصه ف

" ١٧,٢,٣ب"إلى " ١٢,٢,٣ب"ومن " ٢٣,٢,٣"إلى " ١٥,٢,٣"تنطبق الفقرات من 
الالستبعاد من الدفاتر ويتم تطبيق منهج التدخل ى عندما ال يتأهل تحويل أصل مال(
 :، فإن المصدر يقوم بقياسه باألكبر مما يلي)لمستمرا
 ؛ أو٥,٥يتم تحديده وفقا للقسم ى المبلغ الذ )١(
 مطروحا منه، عندما يكون ذلك -بشكل أولي-تم االعتراف به ى المبلغ الذ )٢(

جمع الذامناسبتم االعتراف به وفقا لمبادئ معيار ى ، مبلغ الدخل الم
 )").ج(١,٢,٤"لفقرة راجع ا) (٤٨(رقم ى المحاسبة المصر

ال تتطلب بعض الضمانات المتعلقة باالئتمان، كشرط مسبق للدفع، بأن يتعرض   )ب (
القيام بالمدفوعات المتعلقة باألصل المضمون عند ى حاملها لفشل المدين ف

ومثال على مثل هذا الضمان هو . استحقاقها، وأن يكون قد تكبد خسارة من ذلك
محدد أو رقم ى تبويب ائتمانى ابة للتغيرات فاستجى يتطلب مدفوعات فى ذلك الذ

ى كما هى ومثل هذه الضمانات ال تُعد عقود ضمان مال. الئتمان محددى قياس
ى إن مثل هذه الضمانات ه). ٣٧(رقم ى معيار المحاسبة المصرى معرفة ف

 .مشتقات ويطبق المصدر عليها هذا المعيار
ما يتعلق ببيع بضاعة، فإن المصدر قد تم إصداره فيى إذا كان عقد الضمان المال  )ج (

عند تحديد متى يقوم باالعتراف ) ٤٨(رقم ى يطبق معيار المحاسبة المصر
 .باإليرادات من الضمان ومن بيع البضاعة

اتصاالت ى عادة ما توجد تأكيدات بأن المصدر يعد العقود على أنها عقود تأمين ف ٦,٢ب
القوائم ى ود، وتوثيق األعمال وفالعقى المصدر مع العمالء والجهات التنظيمية، وف

عالوة على ذلك، فإن عقود التأمين غالبا ما تخضع لمتطلبات محاسبية . المالية
تصدرها ى منفصلة عن متطلبات األنواع األخرى من المعامالت، مثل العقود الت

مثل هذه الحاالت، فإن القوائم المالية للمصدر عادة ى وف. أو الشركات التجارية البنوك
 . بأن المصدر قد استخدم تلك المتطلبات المحاسبيةاتضمن نصت
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 )٣القسم (االعتراف واالستبعاد من الدفاتر 
 )١-٣القسم (ى االعتراف األول

، تقوم المنشأة باالعتراف بجميع حقوقها "١,١,٣"الفقرة ى نتيجة للمبدأ الوارد ف ١,١,٣ب
على أنها أصول ى المركزها الم قائمةى والتزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات ف

تحول دون المحاسبة عن تحويل ى والتزامات، على التوالي، باستثناء المشتقات الت
ى وإذا كان تحويل األصل المال"). ١٤,٢,٣ب"راجع الفقرة (أصول مالية على أنه بيع 

ال يتأهل لالستبعاد من الدفاتر، فإن المحول إليه ال يقوم باالعتراف باألصل المحول 
 )."١٥,٢,٣ب"راجع الفقرة (صل له على أنه أ

 :"١,١,٣"الفقرة ى أمثلة على تطبيق المبدأ الوارد فى فيما يل ٢,١,٣ب
يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة التحصيل غير المشروطة والمبالغ واجبة السداد   )أ (

عقد ى غير المشروطة على أنها أصول والتزامات عندما تصبح المنشأة طرفا ف
  .يدفع نقدى استالم نقد أو عليها التزام نظامى فى ظامونتيجة لذلك يكون لها حق ن

سيتم ى سيتم اقتناؤها أو االلتزامات التى عادة ال يتم االعتراف باألصول الت )ب (
تحملها كنتيجة الرتباط مؤكد بشراء أو بيع سلع أو خدمات إلى حين يقوم أحد 

ال، فإن على سبيل المث.  بالتنفيذ بموجب االتفاقية-على األقل-أطراف العقد 
وال تقوم ( باالعتراف بأصل -عادة-تستلم طلبية مؤكدة ال تقوم ى المنشأة الت
 من الًوقت االرتباط ولكنها، بدى ف) تتقدم بالطلبية باالعتراف بالتزامى المنشأة الت

ذلك، تؤجل االعتراف الى حين يتم شحن أو تسليم السلع المطلوبة أو تقديم 
رتباط المؤكد بشراء أو بيع بنود غير مالية يقع وإذا كان اال. الخدمات المطلوبة

من هذا المعيار، فإن " ٧,٢"إلى " ٤,٢"ضمن نطاق هذا المعيار وفقا للفقرات من 
قيمته العادلة يتم االعتراف بها على أنها أصل أوإلتزام فى تاريخ ى صاف

باإلضافة إلى ذلك، إذا تم تخصيص ارتباط )). ج(٣٠,١,٤راجع ب(االرتباط 
تغطية قيمة ى ، على أنه بند مغطى ف-اسابقً–، لم يكن قد تم االعتراف به مؤكد

القيمة العادلة يمكن نسبته إلى المخاطر المغطاة ى صافى تغير فى عادلة، فإن أ
راجع الفقرتين (يتم االعتراف به على أنه أصل أو التزام بعد بداية التغطية 

  )."٩,٥,٦"و)" ب(٨,٥,٦"
") ١,٢"راجع الفقرة (نطاق هذا المعيار ى يقع فى اآلجل الذيتم االعتراف بالعقد   )ج (

تحدث فيه ى التاريخ الذى تاريخ االرتباط وليس فى على أنه أصل أو التزام ف
عقد آجل، فإن القيم العادلة للحق ى وعندما تصبح المنشأة طرفا ف. التسوية

لعقد اآلجل القيمة العادلة لى  متساوية، بحيث يكون صافاوااللتزام تكون غالب
ى وإذا لم يكن صاف. اصفرفإن العقد يتم االقيمة العادلة للحق وااللتزام صفر ،

  .االعتراف به على أنه أصل أو التزام
يتم االعتراف بها ") ١,٢"راجع الفقرة (نطاق هذا المعيار ى تقع فى الخيارات الت  )د (

  .العقدى على أنها أصول أو التزامات عندما يصبح حاملها أو كاتبها طرفا ف
المعامالت المستقبلية المخطط لها، بغض النظر عن مدى احتمال حدوثها، ال تعد   )ه (

 .عقدى  ألن المنشأة لم تصبح طرفا فا والتزامات نظرالًأصو
 )ھ(
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  الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية
ام إما يتم االعتراف بالشراء أو البيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية باستخد ٣,١,٣ب

المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو المحاسبة على أساس تاريخ التسوية كما هو 
ويجب على المنشأة تطبيق الطريقة ". ٦,١,٣ب"و" ٥,١,٣ب"الفقرتين ى موضح ف

يتم تبويبها ى  على جميع مشتريات ومبيعات األصول المالية الت- بشكل ثابت-نفسها 
بشكل –يتم قياسها ى ولهذا الغرض فإن األصول الت. ربالطريقة نفسها وفقا لهذا المعيا

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تشكل تبويبا منفصال عن-إلزامي
األصول المخصصة على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

تتم ى التأدوات حقوق الملكية ى باإلضافة إلى ذلك، فإن االستثمارات ف. الخسائر
  .تشكل تبويبا منفصال" ٥,٧,٥"الفقرة ى المحاسبة عنها باستخدام الخيار المقدم ف

قيمة العقد ال يعد عقدا ى يتطلب أو يسمح بالتسوية الصافية للتغير فى العقد الذ ٤,١,٣ب
 من ذلك، فإن مثل هذا العقد تتم المحاسبة عنه على أنه مشتقة الًوبد. بالطريقة المعتادة

  .تاريخ المتاجرة وتاريخ التسويةالفترة بين ى ف
وتشير . ترتبط فيه المنشأة بشراء أو بيع أصالى تاريخ المتاجرة هو التاريخ الذ ٥,١,٣ب

االعتراف بأصل سيتم استالمه ) ١(المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة إلى 
يتم ى االستبعاد من الدفاتر لألصل الذ) ٢(تاريخ المتاجرة وى وااللتزام بالدفع مقابله ف

مكسب أو خسارة من االستبعاد واالعتراف بمبلغ مستحق ى بيعه، واالعتراف بأ
ى وعموما، ال تبدأ الفائدة ف. تاريخ المتاجرةى مقابل الدفع فى التحصيل من المشتر

  .االستحقاق على األصل وااللتزام المقابل له حتى تاريخ التسوية حيث تنتقل الملكية
وتشير المحاسبة . م فيه تسليم األصل إلى أو من المنشأةيتى تاريخ التسوية هو التاريخ الذ ٦,١,٣ب

تتسلمه المنشأة فيه، ى اليوم الذى بأصل ف االعتراف) أ(ى على أساس تاريخ التسوية ال
ى مكسب أو خسارة من االستبعاد فى االستبعاد من الدفاتر ألصل واالعتراف بأ) ب(و

محاسبة على أساس تاريخ التسوية فإن وعند تطبيق ال. تقوم فيه المنشأة بتسليمهى اليوم الذ
سيتم استالمه خالل الفترة ما ى القيمة العادلة لألصل الذى تغير فى المنشأة تحاسب عن أ

يتم ى تحاسب بها عن األصل الذى بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية بالطريقة نفسها الت
يتم قياسها ى ف به لألصول التالقيمة ال يتم االعتراى وبعبارة أخرى، فإن التغير ف. اقتناؤه

بالتكلفة المستهلكة، بل يتم االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر لألصول المصنفة على 
أنها أصول مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا للفقرة 

أدوات حقوق ى ، ويتم االعتراف به ضمن الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات ف"أ٢,١,٤"
  ".٥,٧,٥"تتم المحاسبة عنها وفقا للفقرة ى الملكية الت
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  )٢,٣القسم (استبعاد األصول المالية من الدفاتر 
ى قدر، يتم استبعاد األصل المالى مخطط مسار يوضح تقييم ما إذا كان، وبأى فيما يل ١,٢,٣ب

  .من الدفاتر

]"1.2.3" ةرقفلا[ ةعباتلا تآشنملا عیمج عیمجت

 نم ءزج ىلع قبطنت هاندأ ةدراولا رتافدلا نم داعبتسالا ئدابم تناك اذإ ام دیدحت
]"2.2.3" ةرقفلا[ )ةھباشم لوصأ نم ةعومجم وأ( لصألا لك وأ لصألا

 لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا يف قوقحلا تضقنا لھ
]")أ(3.2.3" ةرقفلا[

 نم لصألا داعبتسا
رتافدلا

 تاقفدتلا مالتسا يف اھقوقح ةأشنملا تلوح لھ
]")أ(4.2.3" ةرقفلا[ لصألا نم ةیدقنلا

 نم ةیدقنلا تاقفدتلا عفدب ◌ً امازتلا ةأشنملا تلمحت لھ
 ةرقفلا يف ةدراولا طورشلا يفوتست يتلا لصألا

]")ب(4.2.3" ةرقفلا[ ؟"5.2.3"

 فارتعالا رارمتسا
رتافدلا يف لصألاب

 ؟عفانملاو رطاخملا عیمج ◌ً ابیرقت ةأشنملا تلوح لھ
]")أ(6.2.3" ةرقفلا[

 نم لصألا داعبتسا
رتافدلا

 رطاخملا عیمجب ◌ً ابیرقت ةأشنملا تظفتحا لھ
]")ب(6.2.3" ةرقفلا[ ؟عفانملاو

 فارتعالا رارمتسا
رتافدلا يف لصألاب

 ؟لصألا ىلع ةرطیسلاب ةأشنملا تظفتحا لھ
]")ج(6.2.3" ةرقفلا[

 نم لصألا داعبتسا
رتافدلا

رمتسملا ةأشنملا طابترا دودح يف لصألاب فارتعالا رارمتسا

معن

معن

معن

ال

ال

ال

ال

معن

ال

ال

معن

  
استالم التدفقات النقدية من ى ة فالمنشاة على الحقوق التعاقديى بموجبها تبقى الترتيبات الت

أصل مالي، ولكنها تتحمل التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين 
 )").ب(٤- ٢-٣"الفقرة (
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المنشأة على الحقوق ى عندما تبق)" (ب(٤,٢,٣"الفقرة ى تحدث الحالة الواردة ف ٢,٢,٣ب
ولكنها تتحمل التزاما تعاقديا ى األصل المالاستالم التدفقات النقدية من ى التعاقدية ف

، على سبيل المثال، إذا كانت )بدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين
وتصدر للمستثمرين حصص انتفاع باألصول المالية ى المنشأة صندوق أمانة استثمار

الة، فإن األصول تلك الحى ف. تمتلكها وتوفر خدمة تلك األصول الماليةى األساس الت
الفقرتين ى المالية تتأهل لالستبعاد من الدفاتر إذا تم استيفاء الشروط الواردة ف

 ."٦,٢,٣"و" ٥,٢,٣"
مستحدث األصل ى ، قد تكون المنشأة، على سبيل المثال، ه"٥,٢,٣"عند تطبيق الفقرة  ٣,٢,٣ب

ى المالالمالي، أو يمكن أن تكون مجموعة تتضمن منشأة تابعة تكون قد اقتنت األصل 
 .عالقةى وتقوم بنقل التدفقات النقدية إلى مستثمرين هم طرف ثالث غير ذ

 )"٦,٢,٣"الفقرة (تقييم تحويل مخاطر ومنافع الملكية 
 :من أمثلة متى تكون المنشأة قد قامت بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية ٤,٢,٣ب

 .بيع غير مشروط ألصل مالي  )أ (
وقت ى بقيمته العادلة فى اء األصل المالمع خيار إلعادة شرى بيع أصل مال  )ب (

 .إعادة شرائه
 -بشكل كبير-  بالتنفيذ امع خيار بيع أو شراء غير جدير ماليى بيع أصل مال  )ج (

 بالتنفيذ ومن المستبعد أن اخيار هو حتى اآلن بعيد عن أن يكون جدير ماليى أ(
بالتنفيذ قبل انقضائهايصبح جدير مالي .( 

 :نشأة قد احتفظت بما يقارب على جميع مخاطر ومنافع الملكيةمن أمثلة متى تكون الم ٥,٢,٣ب
 أو سعر البيع ا ثابتًامعاملة بيع وإعادة شراء يكون فيها سعر إعادة الشراء سعر  )أ (

 .زائدا عائد المقرض
 .اتفاقية إقراض أوراق مالية )ب (
تحول خطر التعرض لمخاطر ى عائد، والتى مع مبادلة إجمالى بيع أصل مال  )ج (

 .ى إلى المنشأةالسوق مرة أخر
  -  بشكل كبير– بالتنفيذ امع خيار بيع أو شراء جدير ماليى بيع أصل مال  )د (

  بالتنفيذ إلى حد بعيد، ومن المستبعد أناخيار هو حتى اآلن جدير ماليى أ(
 ).قبل انقضائه بالتنفيذ اجدير مالييصبح غير 

ض المحول بيع مبالغ مستحقة التحصيل قصيرة األجل تضمن فيه المنشأة تعوي  )ه (
 .يحتمل حدوثهاى إليه مقابل الخسائر االئتمانية الت

 )ھ(
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إذا قررت المنشأة أنها نتيجة للتحويل، قد قامت بتحويل ما يقارب جميع مخاطر  ٦,٢,٣ب
 -فترة مستقبليةى مرة أخرى ف- ومنافع ملكية األصل المحول، فإنها ال تقوم 

 .معاملة جديدةى محول فباالعتراف باألصل المحول، ما لم تقم بإعادة اقتناء األصل ال
 تقييم تحويل السيطرة

ال تكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على األصل المحول إذا كان للمحول إليه  ٧,٢,٣ب
وتكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على . القدرة العملية على بيع األصل المحول

. حولاألصل المحول إذا لم يكن للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل الم
ويكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول إذا كان يتم المتاجرة فيه 

 ألن المحول إليه يستطيع إعادة شراء األصل المحول من اسوق نشطة نظرى ف
على سبيل المثال، قد يكون للمحول . السوق إذا كان يلزمه إعادة األصل إلى المنشأة

 األصل المحول إذا كان األصل المحول يخضع لخيار إليه القدرة العملية على بيع
 الحصول على -بسهولة-يسمح للمنشأة بإعادة شرائه، ولكن المحول إليه يستطيع 

وال يكون للمحول إليه القدرة . األصل المحول من السوق إذا تمت ممارسة الخيار
يار وال على مثل ذلك الخى العملية على بيع األصل المحول إذا كانت المنشأة تبق

 الحصول على األصل المحول من السوق إذا مارست -بسهولة- يستطيع المحول إليه 
 .المنشأة خيارها

 إذا كان المحول -فقط-يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول  ٨,٢,٣ب
عالقة وكان ى مجملة إلى طرف ثالث غير ذى إليه يستطيع بيع األصل المحول ف

لك القدرة من طرف واحد ودون فرض قيود إضافية على قادرا على ممارسة ت
الواقع ى يكون المحول إليه قادرا على فعله فى والسؤال المهم هو ما الذ. التحويل

لدى المحول إليه فيما يتعلق بماذا يستطيع ى الحقوق التعاقدية التى العملي، وليس ماه
 :وبالتحديد. ودةالمحظورات التعاقدية الموجى فعله باألصل المحول أو ما ه

ضئيل إذا لم يكن ى استبعاد األصل المحول أثر عملى فى كون للحق التعاقدي  ) أ(
 .هناك سوق لألصل المحول

ضئيل إذا لم يكن من ى يكون للقدرة على استبعاد األصل المحول أثر عمل  ) ب(
 :ولذلك السبب فإن. الممكن ممارستها بحرية

ب أن تكون مستقلة عن قدرة المحول إليه على استبعاد األصل المحول يج )١(
 ).يجب أن تكون قدرة من طرف واحدى أ(تصرفات اآلخرين 

المحول إليه يجب أن يكون قادرا على استبعاد األصل المحول دون الحاجة  )٢(
مثل شروط بشأن كيفية خدمة (التحويل " قيود"إلى إلحاق شروط مقيدة أو 

 ).صلإعادة شراء األى أصل قرض أو خيار يمنح المحول إليه الحق ف
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حد ذاته، أن ى كون أنه من غير المحتمل قيام المحول إليه ببيع األصل ال يعني، ف ٩,٢,٣ب
وبالرغم من ذلك إذا كان خيار . المحول قد أبقى على السيطرة على األصل المحول

بيع األصل المحول فعندئذ يكون المحول قد ى البيع أو الضمان يقيد المحول إليه ف
على سبيل المثال، إذا كان خيار البيع أو . لمحولأبقى على السيطرة على األصل ا

بيع األصل المحول ى  فإنه يقيد المحول إليه ف-على نحو كاٍف- الضمان ذا قيمة 
الواقع العملي، لن يبيع األصل المحول إلى طرف ثالث دون ى ألن المحول إليه، ف

ه يحتفظ  من ذلك فإن المحول إليالًوبد. إلحاق خيار مشابه أو شروط مقيدة أخرى
ظل ى وف. يحصل على الدفعات بموجب الضمان أو خيار البيعى باألصل المحول لك

 .هذه األحوال فإن المحول يكون قد أبقى على السيطرة على األصل المحول
 تتأهل لالستبعاد من الدفاترى التحويالت الت

ى جزء من دفعات الفائدة على األصول المحولة على قد تبقى المنشأة على الحق ف ١٠,٢,٣ب
ى إن ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذ. أنها تعويض مقابل خدمة تلك األصول

تتنازل عنه المنشأة عند إنهاء أو تحويل عقد الخدمة يتم تخصيصه ألصل الخدمة 
لن تتنازل عنه المنشأة ى أما ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذ. أو التزام الخدمة

على سبيل .  بالفائدة-فقط- المتاجرة فهو يعد مبلغ الفائدة تحت التحصيل عن 
فائدة عند انتهاء أو تحويل عقد الخدمة، فإن ى المثال، إذا لم تتنازل المنشأة عن أ

- مجمل الفرق بين معدالت الفائدة يعد مبلغ الفائدة تحت التحصيل عن المتاجرة 
مة ، فإن القيم العادلة ألصل الخد"١٣,٢,٣"وألغراض تطبيق الفقرة . بالفائدة–فقط

 بالفائدة يتم استخدامهما -فقط-ومبلغ الفائدة تحت التحصيل عن المتاجرة 
يتم ى لتخصيص القيمة الدفترية للمبلغ تحت التحصيل بين الجزء من األصل الذ

وإذا لم يكن هناك رسوم . يستمر االعتراف بهى استبعاده من الدفاتر والجزء الذ
يتم استالمها ى لرسوم الذخدمة محددة أو كان من غير المتوقع ان تعوض ا

المنشأة بشكل كاف مقابل أداء الخدمة، فيتم االعتراف بالتزام مقابل التزام الخدمة 
 .بالقيمة العادلة

يتم استبعاده ى يستمر االعتراف به والجزء الذى عند قياس القيم العادلة للجزء الذ ١١,٢,٣ب
 متطلبات قياس ، تقوم المنشأة بتطبيق"١٣,٢,٣"من الدفاتر ألغراض تطبيق الفقرة 

 باإلضافة إلى الفقرة) ٤٥(رقم ى معيار المحاسبة المصرى القيمة العادلة الواردة ف
"١٤,٢,٣." 
 ال تتأهل لالستبعاد من الدفاترى التحويالت الت

إذا كان الضمان المقدم من ". ١٥,٢,٣"الفقرة ى  للمبدأ المبين فاتطبيقًى يعد ما يل ١٢,٢,٣ب
السداد من األصل المحول يمنع االستبعاد من ى المنشأة مقابل خسائر اإلخفاق ف

بجميع مخاطر ى  ألن المنشأة قد احتفظت بشكل جوهراالدفاتر ألصل محول نظر
 المحول بالكامل ويتم باألصل المحول، يستمر االعتراف األصلومنافع 

 .االعتراف بالمقابل المستلم على أنه التزام
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 التدخل المستمر باألصول المحولة
مثلة على كيفية قياس المنشأة لألصل المحول وااللتزام المرتبط به أى فيما يل ١٣,٢,٣ب

 ."١٦,٢,٣"بموجب الفقرة 
 جميع األصول

السداد ى كان الضمان المقدم من قبل المنشأة للدفع مقابل خسائر اإلخفاق فإذا   )أ (
حدود التدخل ى من األصل المحول يمنع االستبعاد من الدفاتر لألصل المحول ف

: تاريخ التحويل بأيهما أقل مما يليى صل المحول يتم قياسه فالمستمر، فإن األ
يتم استالمه ى الحد األقصى لمبلغ المقابل الذ) ٢(القيمة الدفترية لألصل أو ) ١(
ويتم قياس "). مبلغ الضمان("ستكون المنشأة مطالبة بتسديده ى التحويل والذى ف

 القيمة العادلة للضمان  بمبلغ الضمان زائدا-بشكل أولي-االلتزام المرتبط به 
والحقا، فإن ). تم استالمه مقابل الضمانى عادة ما تكون المقابل الذى هى الت(

القيمة العادلة األولية للضمان يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر عندما 
)) ٤٨(رقم ى وفقا لمبادئ معيار المحاسبة المصر(الوفاء بااللتزام ) أو حال(

 .مخصص خسارةى قيمة الدفترية لألصل بأويتم تخفيض ال
 يتم قياسها بالتكلفة المستهلكةى األصول الت

ى تمت كتابته من قبل المنشأة أو حق خيار الشراء الذى إذا كان التزام خيار البيع الذ  )ب (
تحتفظ به المنشأة يمنع االستبعاد من الدفاتر لألصل المحول وكانت المنشأة تقوم 

كلفة المستهلكة، فإن االلتزام المرتبط به يتم قياسه بتكلفته بقياس األصل المحول بالت
ى فرق بين تلك التكلفة وإجمالى معدلة باستهالك أ) يتم استالمهى المقابل الذى أ(

على سبيل المثال، افترض . تاريخ انقضاء الخيارى القيمة الدفترية لألصل المحول ف
 وحدة عملة وأن ٩٨ى يل هتاريخ التحوى القيمة الدفترية لألصل فى أن إجمال
ى القيمة الدفترية لألصل فى وأن إجمال.  وحدة عملة٩٥تم استالمه هو ى المقابل الذ

يكون القيمة الدفترية األولية .  وحدة عملة١٠٠تاريخ ممارسة الخيار سوف يكون 
 وحدة عملة ٩٥ وحدة عملة ويتم االعتراف بالفرق بين ٩٥لاللتزام المرتبط به 

وإذا . لة ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلي وحدة عم١٠٠و
فرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المرتبط به وسعر ى تمت ممارسة الخيار، فإن أ

 .الممارسة يتم االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر
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 يتم قياسها بالقيمة العادلةى األصول الت
عليه المنشأة يمنع االستبعاد من الدفاتر ى تبقى إذا كان حق خيار الشراء الذ  )ج (

لألصل المحول وكانت المنشأة تقيس األصل المحول بالقيمة العادلة، فإن األصل 
سعر ) ١(ويتم قياس االلتزام المرتبط به بـ . يستمر قياسه بقيمته العادلة

 عند السعر أوممارسة الخيار مطروحا منه القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار 
القيمة العادلة لألصل المحول ) ٢( بالتنفيذ، أو اجدير ماليأفضل من السعر ال

امطروحبالتنفيذ، ا منها القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار غير جدير مالي 
القيمة الدفترية ى ويضمن التعديل على قياس االلتزام المرتبط به أن يكون صاف

على سبيل . مة العادلة لحق خيار الشراءلألصل وااللتزام المرتبط به هو القي
 وحدة عملة، ٨٠ى محل العقد هى المثال، إذا كانت القيمة العادلة لألصل الضمن

 ٥ى  وحدة عملة والقيمة الزمنية للخيار ه٩٥وكان سعر ممارسة الخيار هو 
 ٨٠( وحدة عملة ٧٥وحدة عملة، فإن القيمة الدفترية لاللتزام المرتبط به يكون 

 وحدة ٨٠والقيمة الدفترية لألصل المحول يكون )  وحدة عملة٥ - لة وحدة عم
 ).قيمته العادلةى أ(عملة 

تمت كتابته من قبل المنشأة يمنع االستبعاد من الدفاتر ى إذا كان خيار البيع الذ  )د (
لألصل المحول وكانت المنشأة تقيس األصل المحول بالقيمة العادلة، فإن االلتزام 

ويقتصر . ه بسعر ممارسة الخيار زائدا القيمة الزمنية للخيارالمرتبط به يتم قياس
قياس األصل بالقيمة العادلة على القيمة العادلة أو سعر ممارسة الخيار أيهما أقل 

القيمة العادلة لألصل المحول فوق ى الزيادات فى ألن المنشأة ليس لها حق ف
فترية لألصل القيمة الدى وهذا يضمن أن يكون صاف. سعر ممارسة الخيار

على سبيل المثال، إذا . وااللتزام المرتبط يه هو القيمة العادلة اللتزام خيار البيع
 وحدة عملة، وسعر ١٢٠ى محل العقد هى كانت القيمة العادلة لألصل الضمن

 وحدة عملة، ٥ى  وحدة عملة والقيمة الزمنية للخيار ه١٠٠ممارسة الخيار هو 
 وحدة ١٠٠( وحدة عملة ١٠٥ المرتبط به يكون فإن القيمة الدفترية لاللتزام

ى ف( وحدة عملة ١٠٠ويكون القيمة الدفترية لألصل هو )  وحدة عملة٥+ عملة 
 ).هذه الحالة هو سعر ممارسة الخيار

شكل خيار شراء مشترى مع خيار بيع مكتوب ى فى ، الذ(Collar)ذا كان الطوق إ  )ه (
(Written Put Option)حول نفس الوقت، يمنع ى  فاالستبعاد من الدفاتر ألصل م

قياس األصل بالقيمة ى وكانت المنشأة تقيس األصل بالقيمة العادلة، فإنها تستمر ف
بمجموع سعر ممارسة خيار الشراء ) ١(ويتم قياس االلتزام المرتبط به بـ . العادلة

 كان خيار والقيمة العادلة لخيار البيع مطروحا منها القيمة الزمنية لخيار الشراء، إذا

 )ھ(
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بمجموع القيمة ) ٢( بالتنفيذ، أو اجدير ماليعند السعر أو أفضل من السعر الالشراء 
ا منها القيمة الزمنية لخيار الشراء العادلة لألصل والقيمة العادلة لخيار البيع مطروح

بالتنفيذ، يضمن التعديل على االلتزام المرتبط اإذا كان خيار الشراء غير جدير مالي 
القيمة الدفترية لألصل وااللتزام المرتبط به هو القيمة العادلة ى ن يكون صافبه أ

على سبيل المثال، افترض أن . للخيار المحتفظ به والخيار المكتوب من قبل المنشأة
 - بالتزامن- يتم قياسه بالقيمة العادلة عند قيامها ى المنشأة تقوم بتحويل أصل مال

 وحدة عملة وكتابة خيار بيع بسعر ممارسة ١٢٠بشراء خيار شراء بسعر ممارسة 
 وحدة عملة ١٠٠ى  أن القيمة العادلة لألصل ه- أيضا–افترض .  وحدة عملة٨٠

 وحدة ٥ وحدة عملة و١ى القيمة الزمنية لخيار البيع والشراء ه. تاريخ التحويلى ف
دة  وح١٠٠هذه الحالة تقوم المنشأة باالعتراف بأصل بمبلغ ى ف. عملة على التوالي

 ١+  وحدة عملة ١٠٠( وحدة عملة ٩٦والتزام بمبلغ ) القيمة العادلة لألصل(عملة 
 وحدة ٤قيمة أصل بمبلغ ى وينشأ عن هذا صاف).  وحدة عملة٥ -) وحدة عملة
 .القيمة العادلة للخيار المحتفظ به والخيار المكتوب من قبل المنشأةى عملة، وه

 جميع التحويالت

غير مؤهل لالستبعاد من الدفاتر، فإن حقوق ى ل مال بقدر ما يكون تحويل أص ١٤,٢,٣ب
بشكل -والتزامات المحول التعاقدية المتعلقة بالتحويل ال تتم المحاسبة عنها 

 على أنها مشتقات إذا كان االعتراف بكل من المشتقة واألصل المحول -منفصل
زامات أو االلتزام الناشئ عن التحويل ينتج عنه االعتراف بنفس الحقوق أو االلت

عليه المحول قد يمنع من ى يبقى على سبيل المثال، فإن خيار الشراء الذ. مرتين
تلك الحالة، فإن خيار ى وف. المحاسبة عن تحويل األصول المالية على أنها بيع

 . على أنه أصل مشتق- بشكل منفصل-الشراء ال يتم االعتراف به 

من الدفاتر، فإن المحول غير مؤهل لالستبعاد ى  بقدر ما يكون تحويل أصل مال ١٥,٢,٣ب
ويقوم المحول . إليه ال يقوم باالعتراف باألصل المحول على أنه أصل مملوك له

إليه باالستبعاد من الدفاتر للنقد أو المقابل اآلخر المدفوع واالعتراف بمبلغ 
وإذا كان للمحول كال الحق وااللتزام بإعادة . مستحق التحصيل من المحول

مثل أن يكون ذلك (ألصل المحول بكامله مقابل مبلغ ثابت اكتساب السيطرة على ا
، فيمكن للمحول إليه قياس المبلغ المستحق التحصيل )بموجب اتفاقية إعادة شراء

 ."٢,١,٤"الفقرة ى الضوابط الواردة فى بالتكلفة المستهلكة إذا كان يستوف
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 أمثلة
 .هذا المعيارى  توضح األمثلة التالية تطبيق مبادئ االستبعاد من الدفاتر ف ١٦,٢,٣ب

بموجب ى  إذا تم بيع أصل مال.اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالية  )أ (
اتفاقية إلعادة شرائه بسعر ثابت أو بسعر البيع زائدا عائد المقرض أو إذا 
تم إقراضه بموجب اتفاقية إلعادته إلى المحول، فال يتم استبعاده من الدفاتر 

وإذا . ارب جميع مخاطر ومنافع الملكيةعلى ما يقى  ألن المحول يبقانظر
بيع أو رهن األصل، فإن المحول يعيد ى حصل المحول إليه على حق ف

 المالي، على سبيل المثال، على أنه أصل تم ةقائمة مركزى تبويب األصل ف
 .إقراضه أو مبلغ مستحق التحصيل من إعادة شراء

 . نفسهااتقريبى هى لتا اتفاقيات إعادة الشراء واقراض أوراق مالية األصول  )ب (
- بموجب اتفاقية إلعادة شراء نفس األصل أو هو ى إذا تم بيع أصل مال

نفس األصل بسعر ثابت أو بسعر البيع زائدا عائد المقرض أو إذا تم - اتقريب 
أو ى أو اقراضه بموجب اتفاقية إلعادة نفس األصل المالى اقتراض أصل مال

 -نفس األصل إلى المحول، ف-اتقريب ألن اال يتم االستبعاد من الدفاتر نظر 
 .على ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكيةى المحول يبق

إذا . اإلحاللى اتفاقيات إعادة الشراء واقراض أوراق مالية مع الحق ف  )ج (
لسعر ى كانت اتفاقية إعادة شراء بسعر إعادة شراء ثابت أو مسعر مساو

لة مشابهة إلقراض أوراق مالية البيع زائدا عائد المقرض، أو كانت معام
إحالل أصول مشابهة ولها قيمة عادلة مساوية ى تمنح المحول إليه الحق ف

تم بيعه أو ى فإن األصل الذ الشراء،إعادة تاريخ ى لألصل المحول ف
إقراضه بموجب معاملة إلعادة شراء أو إقراض أوراق مالية ال يتم 

على ما يقارب جميع مخاطر ى ق ألن المحول يبااستبعاده من الدفاتر نظر
 .ومنافع الملكية

 ا ماليالًإذا باعت المنشأة أص. إعادة شراء بالقيمة العادلةى حق الشفعة ف  )د (
إعادة شراء األصل المحول بالقيمة ى  بحق الشفعة ف-فقط- واحتفظت 

العادلة إذا باعه المحول إليه الحقا، فإن المنشأة تستبعد األصل من الدفاتر 
 .امت بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكيةألنها قد ق

بعد - ى أحيانا يشار إلى إعادة شراء أصل مال. (Wash Sale) معاملة بيع الغسل  )ه (
إن مثل إعادة الشراء هذه ال تمنع .  من بيعه على أنه بيع للغسل- وقت قصير

ت االستبعاد من الدفاتر شريطة أن تكون المعاملة األصلية قد استوفت متطلبا
اتفاقية لبيع ى وبالرغم من ذلك إذا كان قد تم الدخول ف. االستبعاد من الدفاتر

  وقت واحد مع اتفاقية إلعادة شراء نفس األصل بسعر ثابتى فى أصل مال
 .أو بسعر البيع زائدا عائد المقرض، فعندئذ ال يتم االستبعاد من الدفاتر لألصل

 )ھ(
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إلى حد   بالتنفيذارة ماليتكون جديى خيارات البيع وخيارات الشراء الت  )و (
محول وكان سعر ى إذا كان باستطاعة المحول استدعاء أصل مال. كبير

 بالتنفيذ، فإن التحويل ال يتأهل اجدير ماليأفضل من السعر الخيار الشراء 
جميع ى  ألن المحول قد أبقى بشكل جوهرالالستبعاد من الدفاتر نظر

ان باستطاعة المحول إليه رد األصل وبالمثل، إذا ك. مخاطر ومنافع الملكية
 بالتنفيذ، فإن اجدير ماليأفضل من السعر الالمحول وكان سعر خيار البيع 

ألن المحول قد أبقى بشكل االتحويل ال يتأهل لالستبعاد من الدفاتر نظر 
 .جميع مخاطر ومنافع الملكيةى جوهر

إلى حد   بالتنفيذاتكون غير جديرة ماليى خيارات البيع وخيارات الشراء الت  )ز (
-يتم تحويله ويخضع ى الذى  يتم االستبعاد من الدفاتر لألصل المال.كبير
 بالتنفيذ إلى حد كبير محتفظ به من قبل ا لخيار بيع غير جدير مالي-فقط

حتفظ االمحول إليه أو الخيار شراء غير جدير ماليبالتنفيذ إلى حد كبير م 
جميع ى ن المحول قد حول بشكل جوهر ألاوذلك نظر. به من قبل المحول

 .مخاطر ومنافع الملكية
يمكن الحصول عليها بسهولة الخاضعة لخيار شراء ال هو ى األصول الت  )ح (

حد بالتنفيذ إلى اجدير ماليإلى حد   بالتنفيذا كبير وال هو غير جدير مالي
إذا كانت المنشأة تحتفظ بخيار شراء أصل يمكن الحصول عليه . كبير

 بالتنفيذ إلى حد كبير وال امن السوق وكان الخيار ال هو جدير ماليبسهولة 
بالتنفيذ إلى حد كبير، فإن األصل يتم استبعاده من اهو غير جدير مالي 

احتفظت وال حولت ما يقارب ى ال ه) ١( ألن المنشأة اوذلك نظر. الدفاتر
غم من وبالر. على السيطرةى لم تبق) ٢(جميع مخاطر ومنافع الملكية، و

ذلك إذا لم يكن باإلمكان الحصول على األصل بسهولة من السوق، فإن 
حدود مبلغ األصل الخاضع لخيار ى هذا يمنع االستبعاد من الدفاتر ف

ألن المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على األصلاالشراء نظر . 
أصل ال يمكن الحصول عليه بسهولة من السوق يخضع لخيار بيع مكتوب   )ط (

 بالتنفيذ إلى حد كبير وال هو غير جدير اأة ال هو جدير ماليمن قبل منش
ال يمكن ى إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مال. إلى حد كبير  بالتنفيذامالي

الحصول عليه بسهولة من السوق، وقامت بكتابة خيار بيع ال يعد غير 
قد  بالتنفيذ إلى حد كبير، فإن المنشأة ال تكون قد احتفظت والاجدير مالي 

. حولت ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية بسبب خيار البيع المكتوب
وتكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على األصل إذا كان خيار البيع ذا 

مثل هذه الحالة يستمر ى لمنع المحول إليه من بيع األصل، وفى قيمة تكف
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قرة راجع الف(حدود التدخل المستمر للمحول ى االعتراف باألصل ف
وتكون المنشأة قد حولت السيطرة على األصل إذا كان خيار "). ٩,٢,٣ب"

ى لمنع المحول إليه من بيع األصل، وفى البيع ليس ذا قيمة إلى حد كاف
 .مثل هذه الحالة يتم استبعاد األصل من الدفاتر

األصول الخاضعة لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية إعادة شراء آجلة بقيمة   )ي (
 - فقط- يخضع ى االستبعاد من الدفاتر عن تحويل أصل مالينتج . عادلة

لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية إعادة شراء آجلة يكون سعر الممارسة أو 
وقت إعادة الشراء ى سعر إعادة الشراء مساٍو للقيمة العادلة لألصل المال

ألنه تم تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهريانظر . 
ى تقوم المنشأة بتقييم أصل مال. تسوى نقداى أو البيع التخيارات الشراء   )ك (

يخضع لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية إعادة شراء آجلة سوف تتم تسويتها 
 لتحديد ما إذا كانت قد احتفظت أو حولت ما يقارب جميع انقدى بالصاف

وإذا لم تكن المنشأة قد احتفظت بما يقارب جميع . مخاطر ومنافع الملكية
ر ومنافع ملكية األصول المحولة، فإنها تحدد ما إذا كانت قد احتفظت مخاط

تسوية خيار البيع أو الشراء أو ى وال تعن. بالسيطرة على األصل المحول
 أن المنشأة قد قامت -بشكل تلقائي- انقدى اتفاقية إعادة الشراء بالصاف

 ). أعاله)"ط"(و)" ح"(و)" ز"(و" ٩,٢,٣ب"راجع الفقرات (بتحويل السيطرة 
) شراء(يعد شرط إزالة الحسابات خيار إعادة شراء . شرط ازالة الحسابات  )ل (

إعادة المطالبة باألصول المحولة مع ى غير مشروط يمنح المنشأة الحق ف
ى  ينتج عن مثل هذا الخيار أن المنشأة ال هأنوشريطة . مراعاة بعض القيود

ملكية، فهو يمنع تحول ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الى وال هى تبق
بافتراض أن ( بقدر المبلغ الخاضع إلعادة الشراء - فقط- االستبعاد من الدفاتر 

على سبيل المثال، إذا كانت القيمة ). المحول إليه ال يستطيع بيع األصول
 وحدة عملة وكان ١٠٠,٠٠٠الدفترية والمتحصالت من تحويل أصول قرض 

مكن أن يتجاوز مجموع مبلغ قرض منفرد ولكن ال يى باإلمكان استدعاء أ
 ٩٠,٠٠٠ وحدة عملة، فإن ١٠,٠٠٠يمكن إعادة شرائها مبلغ ى القروض الت

 .تتأهل لالستبعاد من الدفاترى التى وحدة عملة من القروض ه
المحول، ى قد تكون هى قد تحتفظ المنشأة، الت. خيارات االستدعاء للتنظيف  )م (

لفة خدمة تلك األصول عبئا تقوم بخدمة األصول المحولة تصبح عنده تكى الت
وشريطة أن ينتج عن مثل خيار االستدعاء للتنظيف . بالنسبة إلى منافع الخدمة

تحول ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ى وال هى تبقى ذلك ان المنشأة ال ه
الملكية وأن المحول إليه ال يستطيع بيع األصول، فإن ذلك يمنع االستبعاد من 

 . األصول الخاضع لخيار االستدعاء بقدر مبلغ- فقط-الدفاتر 
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قد تقدم المنشأة . الحصص المبقاة تالية االستحقاق وضمانات االئتمان  )ن (
اتعزيزللمحول إليه عن طريق جعل بعض أو جميع حصتها المبقاة ا ائتماني 

 من ذلك، يمكن للمنشأة تقديم الًوبد. األصل المحول تالية االستحقاقى ف
يمكن أال يقتصر أو أن ى شكل ضمان ائتمانى  فللمحول إليهى تعزيز ائتمان

وإذا احتفظت المنشأة بما يقارب جميع مخاطر . يقتصر على مبلغ محدد
. مجملهى ومنافع ملكية األصل المحول، فإن األصل يستمر االعتراف به ف

وإذا احتفظت المنشأة ببعض، ولكن ليس ما يقارب جميع مخاطر ومنافع 
 فإنه ال يجوز االستبعاد من الدفاتر بقدر مبلغ الملكية واحتفظت بالسيطرة،
 .قد تكون المنشأة مطالبة بدفعهى النقد أو األصول األخرى الت

إلى المحول إليه ى قد تقوم المنشأة ببيع األصل المال. العائدى مبادالت إجمال  )س (
العائد مع المحول إليه، يتم بموجبها تحويل ى مبادلة إلجمالى وتدخل ف

محل العقد إلى ى لنقدية لدفعات الفائدة على األصل الضمنجميع التدفقات ا
زيادات أو انخفاضات ى المنشأة مقابل دفعة ثابتة أو دفعة بمعدل متغير وأ

مثل ى ف. محل العقد تستوعبها المنشأةى القيمة العادلة لألصل الضمنى ف
 .هذه الحالة، ال يجوز االستبعاد من الدفاتر لكل األصل

بمعدل ثابت إلى ى  قد تقوم المنشأة بتحويل أصل مال.ئدةمبادالت معدل الفا  )ع (
مبادلة معدل الفائدة مع المحول إليه الستالم ى المحول إليه والدخول ف

يكون ى معدل فائدة ثابت ودفع معدل فائدة متغير يستند إلى مبلغ اسم
ال تمنع مبادلة معدل الفائدة . المحولى لألصل المالى  للمبلغ األصلامساوي
تبعاد من الدفاتر لألصل المحول شريطة أال تكون المدفوعات على االس

 .يتم القيام بها على األصل المحولى المبادلة مشروطة بالدفعات الت
 إلى طرف -قد تقوم المنشأة بتحويل .  استهالك معدل الفائدةمبادالت )ف (

بمعدل ثابت يتم سداده مع مرور الوقت، وتدخل ى  أصل مال-محول إليه 
ة استهالك معدل الفائدة مع المحول إليه الستالم معدل فائدة ثابت مبادلى ف

ى وإذا كان المبلغ االسم. ودفع معدل فائدة متغير يستند إلى مبلغ اسمي
ى بحيث يكون مساويا ألصل المبلغ القائم لألصل المال للمبادلة يتم استهالكه

 بوجه وقت من األوقات، سوف ينتج عن المبادلةى أى تم تحويله فى الذ
مثل هذه الحالة ى للدفع المقدم، وفجوهرية المنشأة بمخاطر أن تحتفظ عام 

ى االعتراف بكل األصل المحول أو تستمر فى إما أن تستمر المنشأة ف
وبالعكس، إذا لم يكن . االعتراف باألصل المحول بقدر تدخلها المستمر به

القائم لألصل  ى بالمبلغ األصلاللمبادلة مرتبطًى استهالك المبلغ االسم
المحول، فإن مثل هذه المبادلة ال ينتج عنها إبقاء المنشأة على مخاطر 

وعليه، فإنها ال تمنع االستبعاد من الدفاتر لألصل .  على األصلاالدفع مقدم
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المحول شريطة أال تكون الدفعات على المبادلة مشروطة بالقيام بمدفوعات 
ى  المبادلة إبقاء المنشأة على أالفائدة على األصل المحول وأال ينتج عن

 .حولع ملكية أخرى مهمة من األصل الممخاطر ومناف
ال يكون لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد التدفقات النقدية . اإلعدام  )ص (

 .مجمله أو جزء منهى فى التعاقدية من أصل مال
ة  توضح هذه الفقرة تطبيق منهج التدخل المستمر عندما يكون ارتباط المنشأ ١٧,٢,٣ب

 .المستمر بجزء من أصل مالي
لها كوبون ومعـدل    ى  افترض أن منشأة لديها محفظة من قروض واجبة السداد مقدما والت          

.  وحدة عملة١٠,٠٠٠وتكلفتها المستهلكة ى المائة ومبلغها األصلى  ف١٠عليها ى الفائدة الفعل
حدة عملة، على  و٩,١١٥مقابل دفعة قدرها ى معاملة يحصل المحول إليه فيها، فى وتدخل ف
 الفائدة عليه بنسبة ازائدى متحصالت من المبلغ األصل ى   وحدة عملة من أ    ٩,٠٠٠ى  الحق ف 

 وحدة عملة من أية متحصالت من       ١,٠٠٠ى  المنشأة على الحقوق ف   ى  وتبق. المائةى   ف ٩,٥
ـ  ٠,٥المائة، زائدا الفرق الزائد وقدره      ى   ف ١٠زائدا الفائدة عليها بنسبة     ى  المبلغ األصل  ى  ف

يتم تخصيص المتحصالت   . من المبلغ األصلي  ى   وحدة عملة المتبق   ٩,٠٠٠المائة على مبلغ    
   بين المنشأة والمحول إليه   امن الدفعات المدفوعة مقدم –ى ، ولكـن أ ٩: ١ بنـسبة  -اتناسبي

 وحدة عملة إلى أن يتم تسوية     ١,٠٠٠السداد يتم طرحه من حصة المنشأة البالغة        ى  إخفاق ف 
 وحدة عملة والقيمـة  ١٠,١٠٠تاريخ المعاملة تكون ى قيمة العادلة للقروض ف  تلك الحصة ال  

 . وحدة عملة٤٠ى المائة هى  ف٠,٥العادلة للفرق الزائد بنسبة 
على سبيل المثـال، مخـاطر      (تحدد المنشأة أنها قد حولت بعض مخاطر ومنافع الملكية المهمة           

  امهمة للدفع مقدم (   ولكنها احتفظت–اطر ومنافع الملكية المهمة      ببعض مخ  - اأيض)  بسبب فائدتها
 .لذلك فإنها تطبق منهج التدخل المستمر. وقد احتفظت بالسيطرة) المبقاة تالية االستحقاق

احتفاظ بحصة مبقاة متناسبة    ) أ(لتطبيق هذا المعيار، تقوم المنشأة بتحليل المعاملة على أنها          
عل تلـك الحـصة المبقـاة تاليـة         ج) ب( وحدة عملة، زائدا     ١,٠٠٠بشكل كامل قدرها    -

 .إلى المحول إليه مقابل الخسائر االئتمانيةى االستحقاق لتقديم تعزيز ائتمان
مـن  ) وحـدة عملـة   ١٠,١٠٠x ٩٠(% وحدة عملة ٩,٠٩٠تقوم المنشأة بحساب أن مبلغ    

بـشكل  - وحدة عملة يمثل المقابل مقابل نـصيب متناسـب           ٩,١١٥المقابل المستلم البالغ    
المقابـل  )  وحدة عملة  ٢٥(من المقابل المستلم    ى  ويمثل المتبق . المائةى   ف ٩٠بة   بنس -كامل

إلـى  ى  تم استالمه مقابل جعل حصتها المبقاة تالية االستحقاق لتقديم تعزيـز ائتمـان            ى  الذ
ـ ٠,٥باإلضافة إلى ذلك، فإن الفرق الزائد بنسبة        . المحول إليه مقابل الخسائر االئتمانية     ى  ف

المقابل المستلم  ى  وبناء عليه، فإن إجمال   . قابل المستلم مقابل التعزيز االئتماني    المائة يمثل الم  
  وحدة عملة٦٥هو ى مقابل التعزيز االئتمان
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 ). وحدة عملة٤٠+ وحدة عملة ٢٥(
. المائة من التدفقات النقديةى  ف٩٠تحسب المنشأة المكسب أو الخسارة من بيع نصيب بنسبة 

المائة والجزء المبقى عليه ى  ف٩٠ة المنفصلة للجزء المحول ونسبته وبافتراض أن القيم العادل
تاريخ التحويل، فإن المنشأة تخصص القيمة الدفترية       ى  المائة ليست متاحة ف   ى   ف ١٠ونسبته  

  :كما يلي )٤٧(رقم ى من معيار المحاسبة المصر" ١٤,٢,٣"لألصل وفقا للفقرة 

    القيمة العادلة    
النسبة 
  المئوية

  
 الدفترية القيمة

  المخصص
  ٩,٠٠٠    %٩٠    ٩,٠٩٠    الجزء المحول
  ١,٠٠٠    %١٠    ١,٠١٠    عليهى الجزء المتبق

  ١٠,٠٠٠        ١٠,١٠٠    المجموع
المائة من التدفقات النقدية    ى   ف ٩٠تحسب المنشأة مكسبها أو خسارتها من بيع نصيب بنسبه          

 وحـدة  ٩٠ى حصل عليه أ بطرح القيمة الدفترية المخصصة للجزء المحول من المقابل المت        
القيمة الدفترية للجزء المبقى عليه من      ).  وحدة عملة  ٩,٠٠٠ -وحدة عملة ب  ٩,٠٩٠(عملة  

 . وحدة عملة١,٠٠٠قبل المنشأة هو 
ينتج عن جعل حـصتها     ى  باإلضافة إلى ذلك، تقوم المنشأة باالعتراف بالتدخل المستمر الذ        

وبناء عليه، تقوم باالعتراف بأصل قـدره       . نيةالمبقاة تالية االستحقاق مقابل الخسائر االئتما     
لن تتسلمه بموجـب جعـل      ى  الحد االقصى لمبلغ التدفقات النقدية الذ     ( وحدة عملة    ١,٠٠٠

وهـو الحـد   ( وحدة عملة ١,٠٦٥، والتزام مرتبط به قدرة    )حصتها المبقاة تالية االستحقاق   
ـ       ى  األقصى المبلغ التدفقات النقدية الذ     صتها المبقـاة تاليـة     لن تتسلمه بموجـب جعـل ح

 وحدة عملة زائدا القيمة العادلـة لجعـل حـصتها المبقـاة تاليـة               ١,٠٠٠ى  االستحقاق، أ 
 ).وحدة عملة٦٥االستحقاق مبلغ 

  :تستخدم المنشأة جميع المعلومات أعاله للمحاسبة عن المعاملة كما يلي
  دائن    مدين  

  ٩,٠٠٠    -  األصل األصلي
لمبقاة تالية االستحقاق   األصل المثبت مقابل جعل حصتها ا     

  أو الحصة المتبقية
١,٠٠٠    -  

  -    ٤٠  شكل الفرق الزائدى أصل مقابل المقابل المستلم ف
  ٩٠    -  )مكسب من التحويل(ربح أو خسارة 

  ١,٠٦٥    -  التزام
  -    ٩,١١٥  النقد المستلم

  ١٠,١٥٥    ١٠,١٥٥  المجموع
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ـ     ٢,٠٤٠ل   يكون القيمة الدفترية لألص    -مباشرة-بعد المعاملة     مـن   ا وحدة عملـة، مكونً
 وحدة عملة يمثل ١,٠٤٠ وحدة عملة تمثل التكلفة المخصصة للجزء المبقى عليه، و       ١,٠٠٠

ارتباط المنشأة المستمر من جعل حصتها المبقاة تالية االستحقاق مقابل الخسائر االئتمانيـة             
 ). وحدة عملة٤٠تشمل الفرق الزائد وقدرة ى الت(
 ٦٥(ى   تقوم المنشأة باالعتراف بالمقابل المستلم مقابـل التعزيـز االئتمـان           الفترات الالحقة، ى  ف

على أساس نسبة الوقت، وتحسب الفائدة على األصل المثبـت باسـتخدام طريقـة              ) وحدة عملة 
وكمثال على الحالـة    . خسائر اضمحالل من األصول المثبتة    ى  وتقوم باالعتراف بأ  ى  الفائدة الفعل 

 ٣٠٠السنة التالية خسارة اضمحالل من القروض األساس قدرها         ى   ف األخيرة، افترض أن هناك   
 وحـدة عملـة   ٣٠٠( وحدة عملة ٦٠٠تقوم المنشأة بتخفيض أصلها المثبت بمقدار  . وحدة عملة 

ينشأ عن جعل حصتها المبقاة تاليـة االسـتحقاق         ى  الذى  تتعلق بارتباط المنشأة المستمر اإلضاف    
والنتيجـة  .  وحدة عملـة  ٣٠٠ بتخفيض التزامها المثبت بمقدار      ، وتقوم )مقابل الخسائر االئتمانية  

  . وحدة عملة٣٠٠قدرها  تحميل األرباح أو الخسائر خسائر اضمحاللى الصافية ه
  )٣,٣القسم (استبعاد االلتزامات المالية من الدفاتر 

 :عندما يكون المدين إما) أو جزء منه(ى يتم تسوية االلتزام المال  ١,٣,٣ب
عادة وهو ما يتم  بالدفع إلى الدائن،) أو بجزء منه(لتزام  أنه قد أوفى باال  ) أ(

  بسلع أو خدمات، أوأو بأصول مالية أخرى،بالنقد، أو 
) أو جزء منه( من المسئولية الرئيسة عن االلتزام -اقانوني- أنه قد تم اعفاؤه  ) ب(

 فإن هذا اإذا كان المدين قد منح ضمانً. (أو من قبل الدائنى إما بإجراء قانون
 ).حاجة للوفاء بهى شرط قد ال يزال فال

إذا قام مصدر أداة دين بإعادة شراء تلك األداة، فإن الدين يكون قد تم تسويته حتى ولو   ٢,٣,٣ب
 .األجل القريبى إعادة بيعها فى السوق لتلك األداة أو ينوى كان المصدر هو أحد صانع

يسمى (أمانة ذلك صندوق ى حد ذاته، إلى طرف ثالث، بما فى الدفع، فى ال يؤد  ٣,٣,٣ب
إلى إعفاء المدين من التزامه الرئيس تجاه الدائن، "). الجوهرى ف- إبطال "-  اأحيانً

 .غياب إبراء ذمة قانونيى ف
إذا دفع مدين إلى طرف ثالث لتحمل التزام وأخطر دائنة أن الطرف الثالث قد   ٤,٣,٣ب

 ما لم يتم تحمل التزام دينه، فإن المدين ال يقوم باستبعاد التزام الدين من الدفاتر
وإذا دفع المدين إلى طرف ثالث " ب١,٣,٣ب" الفقرةى استيفاء الشرط الوارد ف

من الدائن، فإن المدين يكون قد ى ليتحمل التزاما وحصل على إبراء ذمة نظام
وبالرغم من ذلك، إذا وافق المدين على القيام بدفعات من الدين إلى . سوى الدين

دائن األصلي، فإن المدين يقوم باالعتراف  إلى ال-مباشرة-الطرف الثالث أو 
 .بالتزام دين جديد تجاه الطرف الثالث
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عنه االستبعاد ينتج رغم أن إبراء الذمة القانوني، سواء كان قضائيا أو من قبل الدائن،  ٥,٣,٣ب
امن الدفاتر لاللتزام، فإن المنشأة يمكن أن تثبت التزامإذا لم يتم استيفاء ضوابط ا جديد 

، لألصول المالية "٢٣,٢,٣"إلى " ١,٢,٣"الفقرات من ى  الدفاتر، الواردة فاالستبعاد من
وإذا لم يتم استيفاء تلك الضوابط، فال يتم االستبعاد من الدفاتر لألصول . المحولة

 .المحولة، وتقوم المنشأة باالعتراف بالتزام جديد يتعلق باألصول المحولة
 إذا كانت القيمة الحالية - كبيربشكل - ، تختلف الشروط "٢,٣,٣"لغرض الفقرة  ٦,٣,٣ب

أتعاب يتم دفعها ى ذلك أى المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما ف
ى أتعاب يتم استالمها وخصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلى بعد طرح أى بالصاف

 عن القيمة الحالية المخصومة -على األقل-المائة ى  ف١٠األصلي، تختلف بمقدار 
وإذا تمت المحاسبة عن مبادلة أدوات . األصليى لتدفقات النقدية المتبقية لاللتزام المالل

تكاليف أو أتعاب يتم تحملها يتم ى الشروط على أنه تسوية، فإن أى الدين أو التعديل ف
وإذا لم تتم المحاسبة . االعتراف بها على أنها جزء من المكسب أو الخسارة من التسوية

تكاليف أو أتعاب يتم تحملها تعدل القيمة ى و التعديل على أنه تسوية، فإن أعن المبادلة أ
 .لاللتزام المعدلى الدفترية لاللتزام ويتم تسويتها على مدار األجل المتبق

بالقيام بالدفعات، ى بعض الحاالت، يقوم الدائن بإعفاء المدين من التزامه الحالى ف ٧,٣,٣ب
يتحمل المسئولية ى  إذا أخفق الطرف الذولكن المدين يتحمل التزام ضمان بالدفع

 :مثل هذه الحاالت، فإن المدين يقومى وف. السدادى الرئيسة ف
 .جديد يستند إلى القيمة العادلة اللتزامه مقابل الضمانى باالعتراف بالتزام مال  ) أ(
متحصالت تم ى أ) ١(باالعتراف بمكسب أو خسارة تستند إلى الفرق بين   ) ب(

 منه القيمة العادلة امطروحى األصلى رية لاللتزام المالالقيمة الدفت) ٢(دفعها و
 .الجديدى لاللتزام المال

 )٤القسم (التبويب 
 )١,٤القسم (تبويب األصول المالية 

  نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية
من المنشأة تبويب األصول المالية على أساس نموذج أعمال )" أ(١,١,٤"تتطلب الفقرة  ١,١,٤ب

وتقوم المنشأة بتقييم ما إذا ". ٥,١,٤"إلدارة األصول المالية، ما لم تنطبق الفقرة المنشأة 
  أو الشرط الوارد)" أ(٢,١,٤"الفقرة ى الشرط الوارد فى كانت أصولها المالية تستوف

ى على أساس نموذج األعمال كما هو محدد من قبل كبار موظف)" أ(أ٢,١,٤"الفقرة ى ف
اإلفصاح عن ) "١٥(رقم ى معيار المحاسبة المصرى عرف فكما هو م(إدارة المنشأة 
 ").العالقةى األطراف ذو
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يعكس كيف تتم إدارة مجموعات ى يتم تحديد نموذج أعمال المنشأة عند المستوى الذ ٢,١,٤ب
وال يعتمد نموذج أعمال المنشأة على . األصول المالية معا لتحقيق هدف أعمال معين

 للتبويب على ا عليه، فإن هذا الشرط ال يعد منهجوبناء. مقاصد اإلدارة ألداة بعينها
وبالرغم . أن يتم تحديده عند مستوى أعلى من التجميعى أساس كل أداة على حدة وينبغ

. من ذلك، قد يكون لدى منشأة واحدة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية
على .  مستوى المنشأة معدة التقريروتبعا لذلك، فإنه ال يلزم أن يتم تحديد التبويب عند

سبيل المثال، قد تحتفظ المنشأة بمحفظة من االستثمارات تديرها من أجل تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى من االستثمارات تديرها من أجل المتاجرة 

ناسب بعض الحاالت، قد يكون من المى وبالمثل، ف. القيمة العادلةى لتحقيق التغيرات ف
تدير ى ينعكس المستوى الذى تقسيم محفظة من األصول المالية إلى محافظ فرعية لك

الحالة إذا قامت المنشأة ى على سبيل المثال، قد تكون تلك ه. عنده المنشأة تلك األصول
وإدارة بعض القروض بهدف ى باستحداث أو شراء محفظة من قروض الرهن العقار

 .قدية وإدارة القروض األخرى بهدف بيعهاتحصيل التدفقات النقدية التعا
تدير بها المنشأة أصولها المالية ألجل توليد ى يشير نموذج أعمال المنشأة إلى الكيفية الت  أ ٢,١,٤ب

أن نموذج أعمال المنشأة يحدد ما إذا كانت التدفقات النقدية ى وهذا يعن. تدفقات نقدية
 اوتبع. صول المالية أو كليهماستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو بيع األ

- ال تتوقع المنشأة ى لذلك، فإن هذا التقييم ال يتم القيام به على أساس التصورات الت
على . أو حالة الضغط" أسوأ حالة" أن تحدث، مثل ما يسمى بتصورات - بشكل معقول

ى  ف-طفق- سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تتوقع بيع محفظة معينة من األصول المالية 
تقييم المنشأة لنموذج األعمال ى حالة تصور حالة الضغط، فإن ذلك التصور لن يؤثر ف

.  أن مثل هذا التصور لن يحدث-بشكل معقول-لتلك األصول إذا كانت المنشأة تتوقع 
قامت ى التاريخ الذى فإذا تم تحقق التدفقات النقدية بشكل مختلف عن توقعات المنشأة ف

على سبيل المثال، إذا قامت المنشأة ببيع أصول مالية ( نموذج األعمال فيه المنشأة بتقييم
، فإن ذلك ال ينشأ عنه خطأ فترة )أكثر أو أقل مما توقعت عندما قامت بتبويب األصول

وال يغير )) ٥(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(القوائم المالية للمنشأة ى سابقة ف
ى أ(يحتفظ بها ضمن ذلك النموذج لألعمال ى التمن تبويب األصول المالية المتبقية 

) فترات سابقة وال تزال تحتفظ بهاى قامت المنشأة باالعتراف بها فى تلك األصول الت
كانت متاحة ى الحسبان جميع المعلومات المالئمة التى طالما أن المنشأة قد أخذت ف

 المنشأة بتقييم نموذج وبالرغم من ذلك، عندما تقوم. وقت قيامها بتقييم نموذج األعمال
ى تم استحداثها أو شراؤها حديثا، فيجب عليها األخذ فى األعمال لألصول المالية الت

السابق، إلى جانب جميع ى الحسبان المعلومات بشأن كيفية تحصيل التدفقات النقدية ف
 .المعلومات المالئمة األخرى
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ع حقائق وليس مجرد إن نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية هو موضو  ب ٢,١,٤ب
تباشرها المنشأة لتحقيق الهدف ى ويمكن رصده عادة من خالل األنشطة الت. إقرار

سوف يلزم المنشأة استخدام االجتهاد عند قيامها بتقييم نموذج . من نموذج األعمال
أعمالها إلدارة األصول المالية وال يتم تحديد ذلك التقييم من خالل عامل واحد أو 

الحسبان جميع ى  من ذلك، فإنه يجب على المنشأة األخذ فالًبدو. نشاط واحد
وتشمل مثل هذه األدلة المالئمة، ولكنها . تاريخ التقييمى األدلة المالئمة المتاحة ف

 :ال تقتصر على
يتم بها تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها ى لكيفية التا  )أ (

إدارة ى ر بهما إلى كبار موظفضمن نموذج األعمال ذلك ورفع تقري
 .المنشأة

واألصول المالية المحتفظ بها (تؤثر على أداء نموذج األعمال ى المخاطر الت  )ب (
 .تدار بها تلك المخاطرى ، الطريقة التا، وتحديد)ضمن ذلك النموذج لألعمال

على سبيل المثال، ما إذا كان (األعمال ى يتم بها تعويض مديرى الكيفية الت  )ج (
يتم إدارتها أو على أساس ى يستند إلى القيمة العادلة لألصول التالتعويض 

 ).يتم تحصيلهاى التدفقات النقدية التعاقدية الت
 نموذج أعمال الهدف منه االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

يحتفظ بها ضمن نموذج أعمال الهدف منه هو االحتفاظ ى األصول المالية الت  ج ٢,١,٤ب
صول ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يتم إدارتها بهدف تحقيق تدفقات باأل

ذلك أن المنشأة . نقدية من خالل تحصيل الدفعات التعاقدية على مدار عمر األداة
تدير األصول المحتفظ بها ضمن المحفظة ألجل تحصيل تلك التدفقات النقدية 

على المحفظة من خالل االحتفاظ ى لكل من إدارة العائد االًبد(التعاقدية المحددة 
وعند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية سيتم تحقيقها من ). باألصول وبيعها

ى خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية، فإنه من الضرور
الفترات السابقة، ى الحسبان تكرار المبيعات، وقيمتها وتوقيتها فى األخذ ف

وبالرغم من . لتلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبليةواألسباب 
حد ذاتها ال تحدد نموذج األعمال، ولذلك ال يمكن أخذها ى ذلك، فإن المبيعات ف

 من ذلك، فإن المعلومات بشأن المبيعات السابقة الًوبد. الحسبان بمفردهاى ف
يتعلق بكيفية تحقيق هدف المنشأة والتوقعات بشأن المبيعات المستقبلية توفر دليال 

يجب على . المعلن إلدارة األصول المالية، وتحديدا كيفية تحقيق التدفقات النقدية
الحسبان المعلومات بشأن المبيعات السابقة ضمن سياق أسباب ى المنشأة األخذ ف

 .ذلك الوقت بالمقارنة بالظروف الحاليةى وجدت فى تلك المبيعات والظروف الت
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 الهدف من نموذج أعمال المنشأة قد يكون االحتفاظ باألصول المالية ألجل رغم أن ٣,١,٤ب
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إال أنه ال يلزم المنشأة االحتفاظ بجميع تلك 

وعليه فإن نموذج أعمال المنشأة يمكن أن يكون . األدوات حتى االستحقاق
النقدية التعاقدية حتى عندما االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات 

 .المستقبلى تحدث مبيعات األصول المالية أو يتوقع أن تحدث ف
قد يكون الهدف من نموذج األعمال االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل التدفقات النقدية   أ ٣,١,٤ب

ى التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة تبيع األصول المالية عندما تكون هناك زيادة ف
المخاطر االئتمانية ى ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة ف.  لألصولالمخاطر االنتمائية

ذلك ى الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما فى لألصول، تأخذ المنشأة ف
ترجع ى وبغض النظر عن تكرارها وقيمتها، فإن المبيعات الت. المعلومات المستقبلية

يكون ى رض مع نموذج األعمال الذالمخاطر االئتمانية لألصول ال تتعاى إلى زيادة ف
االهدف منه هو االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية نظر 

ألن الجودة االئتمانية لألصول المالية تكون ذات صلة بقدرة الشركة على تحصيل 
 إلى تقليل تهدفى إن أنشطة إدارة المخاطر االئتمانية الت. التدفقات النقدية التعاقدية

جزء ال يتجزأ ى الخسائر االئتمانية المرجحة الحدوث بسبب تدهور الحالة االئتمانية ه
ضوابط ى  ألنه لم يعد يستوفانظرى إن بيع أصل مال. من مثل ذلك النموذج لألعمال

 على بيع يكون قد حدث الًسياسة االستثمار الموثقة للمنشأة يعد مثاى االئتمان المحددة ف
غياب مثل هذه السياسة، ى وبالرغم من ذلك، ف. المخاطر االئتمانيةى ادة فبسبب زي

ى فإن المنشأة يمكنها توفير دليل بطرق أخرى على أن البيع قد حدث بسبب زيادة ف
 .المخاطر االئتمانية

تحدث ألسباب أخرى، مثل مبيعات تتم إلدارة مخاطر تركز ى المبيعات الت  ب ٣,١,٤ب
 متفقة - اأيض–، قد تكون )ر االئتمانية لألصولالمخاطى دون زيادة ف(االئتمان 

مع نموذج أعمال الهدف منه االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات 
، فإن مثل هذه المبيعات قد تكون متفقة مع نموذج اوتحديد. النقدية التعاقدية

ت يكون الهدف منه االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل تدفقاى األعمال الذ
ى حتى ولو كانت كبيرة ف(نقدية تعاقدية إذا كانت تلك المبيعات غير متكررة 

حتى ولو (مجموعها ى قيمتها سواء بشكل منفرد أو فى أو ليست كبيرة ف) قيمتها
 غير متكرر من مثل هذه اوإذا حدث أكثر مما يمكن اعتباره عدد). كانت متكررة

ى  فاثر مما يمكن اعتباره ليس كبيرالمبيعات من المحفظة وكانت تلك المبيعات أك
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، فإنه يلزم المنشأة تقييم ما إذا كانت )مجموعهاى سواء بشكل منفرد أو ف(قيمته 
مثل تلك المبيعات متفقة مع أو كان ذلك النشاط خاضعا الختيار المنشأة، فإن ذلك 

ينة فترة معى تكرار أو قيمة المبيعات فى إن الزيادة ف. صلة بهذا التقييمى غير ذ
ال يتعارض بالضرورة مع هدف االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية، إذا كانت المنشأة تستطيع توضيح أسباب تلك المبيعات 

نموذج ى يجعل تلك المبيعات ال تعكس تغيرا فى وتوفير دليل على السبب الذ
ون متفقة مع الهدف من االحتفاظ إضافة لذلك، فإن المبيعات قد تك. أعمال المنشأة

ى باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات ف
تاريخ قريب من استحقاق األصول المالية وكانت المتحصالت من المبيعات 

 .تقارب المحصل من التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية
 المنشأة هو االحتفاظ باألصول أعمالموذج أمثلة على متى يكون هدف نى فيما يل ٤,١,٤ب

وال تُعد هذه القائمة من األمثلة . المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
قد ى عالوة على ذلك، ليس القصد من األمثلة هو مناقشة جميع العوامل الت. شاملة

 .ة للعواملتكون ذات صلة بتقييم نموذج أعمال المنشأة وال تحديد األهمية النسبي
 

  التحليل  مثال
  ١مثال 

إذا كانت المنشأة تحتفظ باستثمارات من أجل تحصيل 
وكانت احتياجات تمويل المنشأة . تدفقاتها النقدية التعاقدية

يمكن توقعها وتناظر تاريخ استحقاق أصولها المالية مع 
 .احتياجات تمويل المنشأة المقدرة

اطر االئتمانية بهدف وكانت المنشأة تقوم بأنشطة إدارة المخ
السابق، كانت تحدث المبيعات ى وف. تقليل الخسائر االئتمانية

 عندما تزيد المخاطر االئتمانية لألصول بحيث لم - عادة- 
سياسة ى ضوابط االئتمان المحددة فى تعد األصول تستوف

االستثمار الموثقة للشركة باإلضافة إلى ذلك، قد حدثت 
 .المتوقعة حتياجات تمويل غيرمبيعات غير متكررة نتيجة ال

 اإلدارة علىى تركز التقارير المرفوعة إلى كبار موظف
 - ا أيض- ى الجودة االئتمانية لألصول المالية والعائد التعاقد

معلومات  بمتابعة القيم العادلة لألصول المالية من بين
  .أخرى

الحسبان، من بين ى مع أن المنشأة تأخذ ف
ادلة لألصول المالية معلومات أخرى، القيم الع

يتم ى مبلغ النقد الذى أ(من منظور السيولة 
، اال )تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى بيع أصول

أن هدف المنشأة هو االحتفاظ باألصول المالية 
وال . ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

تتعارض المبيعات مع ذلك الهدف إذا كانت 
االئتمانية لألصول، المخاطر ى استجابة لزيادة ف

ى على سبيل المثال، إذا لم تعد األصول تستوف
سياسة االستثمار ى ضوابط االئتمان المحددة ف

 المبيعات -اأيض-ال تتعارض . الموثقة للمنشأة
تنتج عن احتياجات التمويل ى غير المتكررة الت

مع ) تصور حالة ضغطى مثل ف(غير المتوقعة 
 تلك المبيعات ذلك الهدف، حتى ولو كانت مثل

  .قيمتهاى كبيرة ف
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  التحليل  مثال
   ٢مثال 

نموذج أعمال المنشأة هو شراء محافظ من األصول المالية، 
 مالية أصوالقد، وقد ال تشمل تلك المحافظ . مثل القروض

امضمحلة ائتماني. 

وقته المحدد، فإن المنشأة ى إذا لم يكن سداد القروض يتم ف
 من خالل وسائل تحاول تحقيق التدفقات النقدية التعاقدية

، باالتصال بالمدين بالبريد، أو - على سبيل المثال- متنوعة 
وهدف المنشأة هو تحصيل التدفقات . الهاتف أو طرق أخرى

هذه ى  من القروض فاالنقدية التعاقدية وال تدير المنشأة أي
 .بيعها المحفظة بهدف تحقيق التدفقات النقدية من خالل

الفائدة  مبادالت معدلى ة فبعض الحاالت، تدخل المنشأى ف
لتغيير معدل الفائدة على أصول مالية معينة ضمن المحفظة 

  .من معدل فائدة عائم إلى معدل فائدة ثابت

 هدف نموذج أعمال المنشأة هو االحتفاظ
باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية 

 .التعاقدية

حيث ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن 
تتوقع أن تستلم جميع التدفقات النقدية المنشأة 
مثال أن تكون بعض األصول المالية (التعاقدية 

االعتراف األولي  عندامضمحلة ائتماني.( 

  عالوة على ذلك، فإن حقيقة أن المنشأة تدخل
  مشتقات لتعديل التدفقات النقدية للمحفظةى ف

  .حد ذاته نموذج أعمال المنشأةى ال يغير ف

  ٣مثال 
شأة نموذج أعمال هدفه استحداث قروض للعمالء لدى من

يقوم كيان . وبيع تلك القروض الحقا إلى كيان للتوريق
 .التوريق بإصدار أدوات إلى المستثمرين

تسيطر المنشأة المستحدثة على كيان التوريق وعليه فإنها 
 .تقوم بتجميعه

يقوم كيان التورية بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من 
 .ض ويمررها إلى مستثمريهاالقرو

يفترض ألغراض هذا المثال أن القروض يستمر 
المجمعة ألنه ال ى قائمة المركز المالى االعتراف بها ف

  .قبل كيان التوريق يتم استبعادها من الدفاتر من

بهدف  استحدثت المجموعة المجمعة القروض
 .االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

من ذلك، للمنشأة المستحدثة هدف تحقيق وبالرغم 
تدفقات نقدية من محفظة القروض ببيع القروض 
إلى كيان التوريق، لذا وألغراض قوائمها المالية 
 المستقلة ال تعتبر أنها تدير هذه المحفظة لتحصيل

  .التدفقات النقدية التعاقدية

  ٤مثال 
ن منشأة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء باالحتياجات م

مثل االندفاع لسحب " (حالة ضغط"تصور ى السيولة ف
المنشأة ال تتوقع بيع هذه األصول ). الودائع من البنوك

  .مثل هذه التصوراتى  فإال

باألصول  هدف نموذج أعمال المنشأة هو االحتفاظ
 .المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

التحليل ال يتغير حتى ولو أنه خالل تصور سابق 
ى نشأة تقوم بمبيعات كبيرة فلحالة ضغط كانت الم

وبالمثل، فإن . القيمة للوفاء باحتياجاتها من السيولة
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  التحليل  مثال
تراقب المنشأة الجودة االئتمانية لألصول المالية وهدفها 
من إدارة األصول المالية هو تحصيل التدفقات النقدية 

 ييم أداء األصول على أساستقوم المنشأة بتق. التعاقدية
 .إيراد الفائدة المكتسب والخسائر االئتمانية المحققة

 القيمة العادلة -اأيض-وبالرغم من ذلك، المنشأة تراقب 
لألصول المالية من منظور السيولة لضمان أن مبلغ النقد 

ى يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى بيع األصول فى الذ
فاء باحتياجات المنشأة من للوى تصور حالة ضغط كاف

ى تقوم المنشأة دوريا بمبيعات ليست كبيرة ف. السيولة
  .القيمة لتوفير دليل على السيولة

القيمة ال ى نشاط المبيعات المتكررة غير الكبيرة ف
لتحصيل  يتعارض مع االحتفاظ باألصول المالية

 .التدفقات النقدية التعاقدية

المقابل، إذا كانت المنشأة تحتفظ بأصول ى ف
مبيعات  جاتها اليومية منمالية للوفاء باحتيا

القيمة، فإن هدف نموذج ى متكررة كبيرة ف
أعمال المنشأة ال يكون االحتفاظ بأصول مالية 

 .النقدية التعاقدية لتحصيل التدفقات

وبالمثل، إذا كانت المنشأة مطالبة من قبل الجهة 
لتوفير ى التنظيمية لها ببيع أصول مالية بشكل روتين

متع بدرجة سيوله مناسبة، دليل على أن األصول تت
وأن قيمة األصول المباعة كبيرة، فإن نموذج أعمال 
المنشأة ال يكون االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل 

وسواء كان هناك طرف . التدفقات النقدية التعاقدية
ببيع األصول المالية، أو كان اثالث يفرض متطلب 

يعد ذلك النشاط يخضع الختيار المنشأة، فإن ذلك ال 
  . صلة بالتحليلذا

نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 
 األصول المالية

قد تحتفظ منشأة بأصول مالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل كل من   أ ٤,١,٤ب
من نموذج هذا النوع ى ف. تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية

 من تحصيل التدفقات الًإدارة المنشأة اتخذوا قرارا بأن كى األعمال، فإن كبار موظف
النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية يعد جزء ال يتجزأ من تحقيق هدف نموذج 

. وهناك أهداف عديدة قد تكون متفقة مع هذا النوع من نموذج األعمال. األعمال
هدف نموذج األعمال قد يكون إدارة االحتياجات اليومية من على سبيل المثال، فإن 

السيولة، للمحافظة على وضع عائد فائدة معين أو لمطابقة مدة األصول المالية مع 
ولتحقيق مثل هذا الهدف، فإن المنشأة تقوم . تمولها تلك األصولى مدة االلتزامات الت

 .صول الماليةبكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األ
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بالمقارنة مع نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات   ب ٤,١,٤ب
عادة على تكرار وقيمة أكبر -ى النقدية التعاقدية، فإن نموذج األعمال هذا ينطو

وذلك ألن بيع األصول المالية يعد جزء ال يتجزأ من تحقيق هدف . للمبيعات
وبالرغم من ذلك، .  عرضيا بالنسبة له- فقط-ون  من أن يكالًنموذج األعمال بد

يجب أن تحدث ضمن نموذج األعمال ى ليس هناك حد لتكرار أو قيمة المبيعات الت
عد اهذا نظرألن كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية ي 

 .جزء ال يتجزأ من تحقيق هدفه
هدف نموذج أعمال المنشأة من خالل كل أمثلة على متى يمكن تحقيق ى فيما يل  ج ٤,١,٤ب

وال تُعد هذه القائمة . من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية
عالوة على ذلك، فإن األمثلة ليس القصد منها بيان جميع . من األمثلة شاملة

قد تكون ذات صلة بتقييم نموذج أعمال المنشأة وليس القصد منها ى العوامل الت
 .حديد األهمية النسبية للعواملت

  التحليل  مثال
  ٥مثال 

غضون سنوات ى  فاتتوقع المنشاة إنفاقا رأسمالي
ى وتستثمر المنشأة ما لديها من نقد زائد ف. قليلة

أصول مالية قصيرة وطويلة األجل بحيث تستطيع 
والعديد من . تمويل اإلنفاق عندما تنشأ الحاجة

ار تعاقدية تتجاوز األصول المالية يكون لها أعم
  .الفترة االستثمارية المتوقعة للمنشأة

ستحتفظ المنشأة باألصول المالية لتحصيل 
  التدفقات النقدية التعاقدية، 

يتم تعويض المدراء المسئولين عن المحفظة 
  .تحققه المحفظةى العائد الذى باالستناد إلى إجمال

ل هدف نموذج األعمال يتم تحقيقه من خالل كل من تحصي
ستتخذ . التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية

المنشأة قرارات على أساس مستمر بشأن ما إذا كان 
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية 

إلى تعظيم العائد على المحفظة إلى حين نشوء ى سيؤد
  .الحاجة للنقد المستثمر

خمس ى  فا نقديا تتوقع تدفقًالمقابل، افترض ان المنشأةى ف
ى وتستثمر النقد الزائد فى سنوات التمويل إنفاق رأسمال

عند استحقاق االستثمار، تعيد . أصول مالية قصيرة األجل
. المنشأة استثمار النقد فى أصول مالية جديدة قصيرة األجل

تبقى المنشأة على هذه االستراتيجية إلى حين الحاجة 
قت تستخدم المنشأة المتحصالت من هذا الوى لألموال، وف

بلغت موعد االستحقاق لتمويل اإلنفاق ى األصول المالية الت
ى تكون غير كبيرة فى  الت- المبيعات فقط–ى الرأسمال
  ما لم تكن هناك زيادة(تحدث قبل االستحقاق ى القيمة الت

إن الهدف من نموذج األعمال ). المخاطر االئتمانيةى ف
تفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات المقابل هذا هو االح

  .النقدية التعاقدية



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٤١٥

  التحليل  مثال
  ٦مثال 

مؤسسة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء 
تعمل المنشأة . باحتياجاتها اليومية من السيولة

على تدنية تكاليف إدارة احتياجاتها من السيولة 
 العائد على -بشكل نشط–تدبر ى تلك ولذا ه

من تحصيل الدفعات يتكون ذلك العائد . المحفظة
التعاقدية وكذلك المكاسب والخسائر من بيع 

 .األصول المالية

ونتيجة لذلك، فإن المنشأة تحتفظ باألصول 
المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتبيع 

أصول ى األصول المالية إلعادة استثمارها ف
أعلى أو لمطابقة أمد التزاماتها امالية تحقق عائد 

السابق، نتج عن هذه ى ف. ضلبشكل أف
االستراتيجية نشاط مبيعات متكررة وكانت مثل 

من المتوقع . القيمةى تلك المبيعات كبيرة ف
  .المستقبلى استمرار هذا النشاط ف

هدف نموذج األعمال هو تعظيم العائد على المحفظة 
للوفاء باالحتياجات اليومية من السيولة وتحقق المنشأة 

 كل من تحصيل التدفقات النقدية ذلك الهدف من خالل
 الًوبعبارة أخرى، فإن ك. التعاقدية وبيع األصول المالية

من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول 
المالية يعد جزء ال يتجزأ من تحقيق هدف نموذج 

  .األعمال

  ٧مثال 
يحتفظ مؤمن بأصول مالية لتمويل التزامات 

المؤمن المتحصالت من يستخدم . عقود التأمين
األصول المالية لتسوية التزامات عقود التأمين 

ولضمان كفاية التدفقات النقدية . حال استحقاقها
التعاقدية من األصول المالية لتسوية تلك 
االلتزامات؛ فإن المؤمن يباشر نشاط شراء وبيع 
كبير على أساس منتظم إلعادة موازنة محفظته 

اجات التدفقات النقدية من األصول وللوفاء باحتي
  .حال نشوئها

الهدف من نموذج األعمال هو تمويل التزامات عقود 
لتحقيق هذا الهدف، فإن المنشأة تحصل التدفقات . التأمين

النقدية التعاقدية حال استحقاقها وتبيع األصول المالية 
وعليه . على الوضع المرغوب لمحفظة األصولى لتبق

 النقدية التعاقدية وبيع فإن كال من تحصيل التدفقات
األصول المالية يعد جزء ال يتجزأ من تحقيق هدف 

  .نموذج األعمال
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 نماذج أعمال أخرى

يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا لم يكن  ٥,١,٤ب
يحتفظ بها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية 

تعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات ال
إن نموذج "). ٥,٧,٥" الفقرة اولكن راجع أيض(النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية 

ينتج عنه القياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو ى األعمال الذ
 األصول المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية من خالل تدير فيه المنشأةى النموذج الذ
تتخذ المنشأة القرارات باالستناد إلى القيم العادلة لألصول وتدير األصول . بيع األصول

 شراء - عادة-هذه الحالة، فإن هدف المنشأة ينتج عنه ى ف. لتحقيق تلك القيم العادلة
نقدية التعاقدية أثناء احتفاظها وحتى لو كانت المنشأة ستحصل التدفقات ال. وبيع نشط

باألصول المالية، فإن هدف مثل نموذج األعمال هذا ال يتم تحقيقه من خالل كل من 
 ألن تحصيل اوهذا نظر. تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية

، ولكنه التدفقات النقدية التعاقدية ال يعد جزء ال يتجزأ من تحقيق هدف نموذج األعمال
 .بالنسبة لهى عرض

تتم أدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ى المحفظة من األصول المالية الت ٦,١,٤ب
 بها لتحصيل التدفقات النقدية اليست محتفظً)") ب(٢,٢,٤"الفقرة ى كما هو موضح ف(

صول التعاقدية وليست محتفظا بها لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األ
األساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات ى تركز المنشأة ف. المالية

باإلضافة إلى ذلك، فإن المحفظة من األصول . لتقييم أداء األصول والتخاذ القرارات
 بها لتحصيل التدفقات اتعريف محتفظ بها للمتاجرة ال تُعد محتفظًى تستوفى المالية الت

 بها لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول ااقدية أو محتفظًالنقدية التع
حالة مثل هذه المحافظ، فإن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يكون ى ف. المالية
ويناء على ذلك، فإن مثل هذه .  بالنسبة لتحقيق هدف نموذج األعمال-فقط- اعرضي

 .ها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمحافظ من األصول يجب أن يتم قياس
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والفائدة على المبلغ ى  دفعات من المبلغ األصل-فقط-ى هى التدفقات النقدية التعاقدية الت
 القائمى األصل

على أساس خصائص تدفقاته ى من المنشأة تبويب أصل مال)" ب(١,١,٤"تتطلب الفقرة  ٧,١,٤ب
يحتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ  ىالنقدية التعاقدية إذا كان األصل المال

باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه 
من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية، ما لم تنطبق 

)" ب(٢,١,٤"الفقرتين ى وللقيام بذلك، فإن الشرط الوارد ف". ٥,١,٤"الفقرة 
يتطلب من المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل )" ب(أ٢,١,٤"و
 .القائمى والفائدة على المبلغ األصلى  دفعات من المبلغ األصل-فقط- ى ه

والفائدة على ى  دفعات من المبلغ األصل- فقط-ى هى التدفقات النقدية التعاقدية الت  أ ٧,١,٤ب
ترتيب إقراض أساسى، ى ف. تتفق مع ترتيب إقراض أساسىالقائم ى المبلغ األصل

ى إل" أ٩,١,٤ب"راجع الفقرات من (فإن الفائدة تكون مقابل القيمة الزمنية للنقود 
 أكثر عناصر الفائدة - عادة- ومقابل المخاطر االئتمانية هما ") هـ٩,١,٤ب"

 ا أيضمثل هذا الترتيب، فإن الفائدة قد تتضمنى وبالرغم من ذلك، ف. أهمية
) على سبيل المثال، مخاطر السيولة(مقابل مخاطر إقراض أساسية أخرى 

المرتبطة باالحتفاظ باألصول ) على سبيل المثال التكاليف اإلدارية(والتكاليف 
 -اأيض-باإلضافة إلى ذلك، قد تتضمن الفائدة . المالية لفترة معينة من الزمن

الظروف االقتصادية الغير ى وف. هامش ربح متفق مع ترتيب اإلقراض األساسى
عادية، فإن الفائدة يمكن أن تكون مسالبة إذا كان حامل األصل المالي، على 
سبيل المثال، يدفع إما صراحة أو ضمنيا مقابل إيداع أمواله لفترة معينة من 

مقابل ى يتسلمه حامل األصل المالى وكانت األتعاب تتجاوز المقابل الذ(الوقت 
للنقود، والمخاطر االئتمانية ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساس القيمة الزمنية 

تحدث خطر التعرض ى وبالرغم من ذلك، فإن الشروط التعاقدية الت). األخرى
التدفقات النقدية التعاقدية غير المتعلقة بترتيب إقراض ى للمخاطر أو التقلبات ف

 السلع، ال ينشأ أسعار األسهم أو أسعارى أساسى، مثل خطر التعرض للتغيرات ف
والفائدة على ى  دفعات من المبلغ األصل-فقط-عنها تدفقات نقدية تعاقدية تعد 

تم استحداثه أو شراؤه ترتيب ى ويمكن أن يكون أصل مال. القائمى المبلغ األصل
 .شكله القانونيى إقراض أساسى بغض النظر عما إذا كان قرضا ف
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عند ى هو القيمة العادلة لألصل المالى ل، فإن المبلغ األص)"أ(٣,١,٤"وفقا للفقرة   ب ٧,١,٤ب
قد يتغير على مدى ى وبالرغم من ذلك، فإن ذلك المبلغ األصل. االعتراف األولي
 ).على سبيل المثال، إذا كان هناك دفعات سداد من أصل المبلغ(ى عمر األصل المال

 دفعات من - طفق-ى يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ه     ٨,١,٤ب
 .القائم للعملة المقوم بها األصل الماليى والفائدة على المبلغ األصلى المبلغ األصل

يزيد الرفع . لبعض األصول الماليةى التعاقدى خاصية التدفق النقدى هى الرفع المال    ٩,١,٤ب
من تقلب التدفقات النقدية التعاقدية ونتيجة لذلك ال يكون لديها الخصائص ى المال

يعد الخيار القائم بذاته والعقود اآلجلة وعقود المبادالت أمثلة . دية للفائدةاالقتصا
وعليه، فإن مثل هذه العقود . على مثل هذا الرفع الماليى تنطوى لألصول المالية الت

وال يمكن قياسها )" ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"الفقرتين ى الشرط الوارد فى ال تستوف
 .أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالتكلفة المستهلكة -االحقً–

 مقابل القيمة الزمنية للنقود
.  مرور الوقت-فقط- يقدم عوضا مقابل ى عنصر الفائدة الذى القيمة الزمنية للنقود ه  أ ٩,١,٤ب

أن عنصر القيمة الزمنية للنقود ال يقدم عوضا مقابل المخاطر أو التكاليف األخرى ى أ
- ولتقييم ما إذا كان العنصر يقدم عوضا مقابل . الماليالمرتبطة باالحتفاظ باألصل 

الحسبان العوامل ذات ى  مرور الوقت، فإن المنشأة تستخدم االجتهاد وتأخذ ف-فقط
 .يتم تحديد معدل الفائدة لهاى والفترة التى الصلة مثل العملة المقوم بها األصل المال

. ر القيمة الزمنية للنقودبعض الحاالت، قد يتم تعديل عنصى وبالرغم من ذلك، ف  ب ٩,١,٤ب
الحالة، على سبيل المثال، إذا كان يتم إعادة تخصيص معدل الفائدة ى وتكون هذه ه
دوريا ولكن تكرار إعادة التخصيص هذا ال يطابق فترة معدل الفائدة ى لألصل المال

أو إذا كان ) على سبيل المثال، إعادة تخصيص معدل كل شهر إلى معدل سنة واحدة(
يتم إعادة تخصيصه دوريا إلى متوسط معدالت فائدة معينة ى ائدة ألصل مالمعدل الف

مثل هذه الحاالت، يجب على المنشأة تقييم التعديل لتحديد ى وف. قصيرة وطويلة األجل
والفائدة ى  دفعات من المبلغ األصل- فقط-ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل 

بعض الحاالت، فإن المنشأة قد يكون باستطاعتها  ىوف. القائمى على المبلغ األصل
ى لعنصر القيمة الزمنية للنقود فى القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء تقييم نوع

 .إجراء تقييم كميى حاالت أخرى، قد يكون من الضرورى حين، ف
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عند تقييم عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل، يكون الهدف هو تحديد كيف يمكن   ج ٩,١,٤ب
غير (عن التدفقات النقدية ) غير المخصومة(تلف التدفقات النقدية التعاقدية أن تخ

التدفقات النقدية (تنشأ إذا لم يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود ى الت) المخصومة
محل التقييم يتضمن معدل فائدة ى على سبيل المثال، إذا كان األصل المال). القياسية

 شهر إلى معدل فائدة سنة واحدة، فإن المنشأة تقارن متغير يتم إعادة تخصيصه كل
بأداة مالية لها شروط تعاقدية مماثلة ومخاطر ائتمانية مماثلة ى ذلك األصل المال

 إلى معدل فائدة -شهريا-باستثناء أن معدل الفائدة المتغير يتم إعادة تخصيصه 
ة للنقود المعدل وإذا كان من الممكن أن ينتج عن عنصر القيمة الزمني. شهر واحد

 عن التدفقات النقدية -بشكل كبير-تختلف ) غير مخصومة(تدفقات نقدية تعاقدية 
ى الشرط الوارد فى ال يستوفى القياسية، فإن األصل المال) غير المخصومة(

وللقيام بذلك التحديد، يجب على )". ب(أ٢,١,٤"إلى )" ب(٢,١,٤"الفقرتين من 
كل فترة ى نصر القيمة الزمنية للنقود المعدل فالحسبان أثر عى المنشأة األخذ ف

وال يعد سبب تخصيص . تقرير، وبشكل مجمع على مدار فترة عمر األداة المالية
وإذا اتضح، بقليل من التحليل أو . معدل الفائدة على هذا النحو ذا صلة بالتحليل
ى صل المالمن األ) غير المخصومة(بدونه، ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 

 عن التدفقات النقدية -بشكل كبير-أن تكون مختلفة ) أو ال يمكن(محل التقييم يمكن 
 .، فإنه ال يلزم المنشأة إجراء تقييم مفصل)غير المخصومة(القياسية 

ى عند تقييم عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل، يجب على المنشأة األخذ ف  د ٩,١,٤ب
على . التدفقات النقدية التعاقدية المستقبليةى فيمكن أن تؤثر ى الحسبان العوامل الت

سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تقوم بتقييم سند له أجل خمس سنوات وكان يتم 
إعادة تخصيص معدل الفائدة المتغير كل ستة أشهر إلى معدل خمس سنوات، فإن 

دفعات  - فقط-ى المنشأة ال تستطيع أن تخلص إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية ه
القائم لمجرد أن منحنى معدل ى والفائدة على المبلغ األصلى من المبلغ األصل

ال يكون فيه الفرق بين معدل فائدة ى وقت التقييم يكون هو المنحنى الذى الفائدة ف
-  من ذلك، يجب على المنشأة الًوبد. خمس سنوات ومعدل فائدة ستة أشهر كبيرا

انت العالقة بين معدل فائدة خمس سنوات الحسبان ما إذا كى  األخذ ف- اأيض
ومعدل فائدة ستة أشهر يمكن أن تتغير على مدار فترة عمر األداة بحيث تختلف 
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بشكل -التعاقدية على مدار فترة عمر األداة ) غير المخصومة(التدفقات النقدية 
وبالرغم من ذلك، يجب ). غير المخصومة( عن التدفقات النقدية القياسية -كبير

 الً بد-بشكل معقول– التصورات الممكنة - فقط- الحسبان ى المنشأة األخذ فعلى 
غير (وإذا خلصت المنشأة إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية . من كل تصور ممكن

غير ( عن التدفقات النقدية القياسية -بشكل كبير-قد تكون مختلفة ) المخصومة
الفقرتين ى الوارد فالشرط ى ال يستوفى ، فإن األصل المال)المخصومة

ولذلك ال يمكن قياسه بالتكلفة المستهلكة أو القيمة )" ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"
 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

على سبيل المثال، . بعض البالد معدالت الفائدةى تحدد الحكومة أو السلطة التنظيمية ف  هـ٩,١,٤ب
ى ون جزء من سياسة واسعة لالقتصاد الكلفإن تنظيم الحكومة لمعدالت الفائدة قد يك

قطاع معين من ى أو قد يكون تم إقرارها لتشجيع المنتجات على االستثمار ف
- بعض هذه الحاالت، ال يكون هدف عنصر القيمة الزمنية للنقود ى وف. االقتصاد

ومع ذلك، وبالرغم من الفقرات من .  تقديم عوض مقابل مرور الوقت-فقط
، يجب أن ينظر إلى معدل الفائدة المنظم على أنه يمثل "د٩,١,٤ب"إلى " أ٩,١,٤ب"

الفقرتين من ى عنصر القيمة الزمنية للنقود الغرض تطبيق الشرط الوارد ف
- إذا كان معدل الفائدة المنظم ذلك يقدم عوضا يتفق )" ب(أ٢,١,٤"إلى )" ب(٢,١,٤"

التدفقات ى لبات ف مع مرور الوقت وال يحدث تعرضا للمخاطر أو التق-بشكل عام 
 .تكون غير متفقة مع ترتيب إقراض أساسىى النقدية التعاقدية الت

 تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقديةى الشروط التعاقدية الت
يتضمن شرطا تعاقديا قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية ى إذا كان األصل المال ١٠,١,٤ب

   كان األصل يمكن دفعه مقدما قبل االستحقاقعلى سبيل المثال، إذا(التعاقدية 
، فيجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية )أو كان باإلمكان تمديد أجله

ى يمكن أن تنشأ على مدار فترة عمر األداة يسبب ذلك األجل التعاقدى التعاقدية الت
وللقيام بذلك . مالقائى  دفعات من المبلغ والفائدة على المبلغ األصل-فقط-ى ه

قد تنشأ قبل وبعد ى التحديد، يجب على المنشأة تقييم التدفقات النقدية التعاقدية الت
حدث ى  تقييم طبيعة أ- اأيض-وقد يلزم المنشأة . التدفقات النقدية التعاقديةى التغير ف
. يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقديةى الذ) المحركى أ(محتمل 
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تقييم ما ى  فا حاسمالً ليست عام-حد ذاتهاى ف-حين أن طبيعة الحدث المحتملى وف
والفائدة، ى  دفعات من المبلغ األصل-فقط-ى إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ه

على سبيل المثال، قارن أداة مالية لها معدل فائدة . اإال أنها يمكن أن تكون مؤشر
 من الدفعات ا معينًا أعلى إذا لم يسدد المدين عددتمت إعادة تخصيصه إلى معدل

ألداة مالية لها معدل فائدة تم إعادة تخصيصه إلى معدل أعلى إذا وصل الرقم 
الحالة األولى هو ى  فالًاألكثر احتما. لحقوق ملكية محددة إلى مستوى معينى القياس

 دفعات من المبلغ -قطف- أن التدفقات النقدية التعاقدية على مدار عمر األداة ستكون 
القائم بسبب العالقة بين الدفعات غير المسددة ى والفائدة على المبلغ األصلى األصل

 )."١٨,١,٤ب" الفقرة اراجع أيض(المخاطر االئتمانية ى والزيادة ف
 - فقط-ينتج عنها تدفقات نقدية تعاقدية تكون ى أمثلة للشروط التعاقدية التى فيما يل ١١,١,٤ب

 :القائمى والفائدة على المبلغ األصلى ألصلدفعات من المبلغ ا

معدل فائدة متغير يتكون من مقابل القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر االئتمانية   )أ (
يمكن تحديد مقابل المخاطر (القائم خالل فترة معينة ى المرتبطة بالمبلغ األصل

 ومخاطر) فقط وعليه يمكن أن يكون ثابتاى االئتمانية عند االعتراف األول
 .وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى، إضافة إلى هامش ربح

بأن يسدد أداة دين مقدما أو يسمح ) المدينى أ(يسمح للمصدر ى شرط تعاقد  )ب (
بإعادة أداة الدين إلى المصدر قبل االستحقاق ويعبر ) الدائنى أ(لحاملها 

أصل  إلى حد كبير ما يقارب المبالغ غير المدفوعة مناالمبلغ المدفوع مقدم 
 مقابل الً معقواقد يشمل تعويضى المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم، الذ

 .اإلنهاء المبكر للعقد

ألداة دين ى يسمح للمصدر أو حامل األداة بتمديد األجل التعاقدى شرط تعاقد  )ج (
وينتج عن شروط خيار التمديد تدفقات نقدية تعاقدية خالل ) خيار تمديدى أ(

والفائدة على المبلغ ى  دفعات من المبلغ األصل-فقط-ن فترة التمديد تكو
 . مقابل تمديد العقدالً معقوا إضافياقد يتضمن تعويضى القائم، الذى األصل

ى خالف ذلك يستوفى الذى ، فإن األصل المال"١٠,١,٤ب"بالرغم من الفقرة  ١٢,١,٤ب
- شرط الى ولكنه ال يستوف)" ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"الفقرتين ى الشرط الوارد ف

دفع أداة دين مقدما أو ) أو يتطلب منه(يسمح للمصدر ى  نتيجة شرط تعاقد-فقط
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إعادة أداة الدين إلى المصدر قبل أن يكون ) أو يتطلب منه(يسمح لحامل األداة 
االستحقاق مؤهال للقياس بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الدخل 

أو )" أ(٢,١,٤"الفقرة ى ء الشرط الوارد فوهو ما يخضع الستيفا(الشامل اآلخر 
 :إذا)") أ(أ٢,١,٤"الفقرة ى الشرط الوارد ف

بعالوة أو خصم ى كانت المنشأة قد قامت باقتناء أو استحداث األصل المال  )أ (
 .التعاقديى على المبلغ االسم

ى التعاقدى كان مبلغ الدفعة المدفوعة مقدما يمثل ما يقارب المبلغ االسم  )ب (
 اقد يتضمن تعويضى المستحقة، الذ) لكن غير المدفوعة(اقدية والفائدة التع

 .معقوال مقابل اإلنهاء المبكر للعقد
ى كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما عند قيام المنشأة باالعتراف األول  )ج (

 .ليست كبيرةى لألصل المال
 عن ، بغض النظر)"ب(١٢,١,٤ب"و)" ب(١١,١,٤ب"ألغراض تطبيق الفقرات   أ١٢,١,٤ب

يمكن لطرف سداد أو استالم يسبب اإلنهاء المبكر للعقد، ى الحدث أو الظرف الذ
على سبيل المثال، يمكن لطرف أن يسدد . تعويض معقول عن هذا اإلنهاء المبكر

أو بخالف ذلك (أو يستلم تعويض معقول عندما يختار اإلنهاء المبكر للعقد 
  ).وقوع اإلنهاء المبكرى يتسبب ف

 دفعات من المبلغ -فقط-تُعد ى ة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التتوضح األمثل ١٣,١,٤ب
 .وال تُعد قائمة األمثلة هذه شاملة. القائمى والفائدة على المبلغ األصلى األصل

 

  التحليل  أداة
  األداة أ

سند له تاريخ استحقاق معلن، ويتم ربط ى األداة أ ه
ى مبلغ األصلالدفعات من المبلغ األصل والفائدة على ال

. تم بها إصدار األداةى القائم بمؤشر تضخم العملة الت
محميى  والمبلغ األصلاالربط بالتضخم لم يتم رفعه مالي.  

 الدفعات من المبلغ - فقط- ى التدفقات النقدية التعاقدية ه
وربط الدفعات . القائمى والفائدة على المبلغ األصلى األصل

القائم ى المبلغ األصلوالفائدة على ى من المبلغ األصل
يعيد تخصيص ابمستوى مؤشر تضخم غير مرفوع مالي 
وبعبارة أخرى، . القيمة الزمنية للنقود إلى المستوى الحالي

". الحقيقية"فإن معدل الفائدة على األدوات يعكس الفائدة 
مقابل القيمة الزمنية للنقود اوعليه، تُعد مبالغ الفائدة عوض 

 .قائمالى على المبلغ األصل
وبالرغم من ذلك، إذا كان قد تم ربط دفعات الفائدة بمؤشر 

 )دخل المدينى مثال صاف(متغير آخر مثل أداء المدين 
أو بمؤشر حقوق ملكية، فإن التدفقات النقدية التعاقدية ال 

ى والفائدة على المبلغ األصلى تُعد دفعات من المبلغ األصل
اء المدين تعديل ما لم ينتج عن الربط بنتائج أد(القائم 
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  التحليل  أداة
المخاطر ى  حامل األداة مقابل التغيرات ف- فقط- يعوض 

ى االئتمانية لألداة، بحيث تكون التدفقات النقدية التعاقدية ه
وذلك ألن ). والفائدةى  دفعات من المبلغ األصل- فقط- 

التدفقات النقدية التعاقدية تعكس عائدا ال يتفق مع ترتيب 
  ").أ٧,١,٤ب"راجع الفقرة  (إقراض أساسى

  األداة ب
تاريخ سداد  أداة بمعدل فائدة متغير لهاى األداة ب ه

اختيار معدل الفائدة بمحدد وتسمح شروطها للمقترض 
على سبيل المثال، يستطيع . على أساس مستمرى السوق

كل تاريخ إلعادة تخصيص معدل ى المقترض، ف
 أشهر، المستخدم لثالثة الفائدة، اختيار دفع معدل الفائدة

اإلقراض بين ينوك لندن ألجل مدته ثالثة أشهر أو ى ف
اإلقراض بين ى معدل الفائدة لشهر واحد المستخدم ف

  .مدته شهر واحد بنوك لندن ألجل

 دفعات من المبلغ -فقط- ى التدفقات النقدية التعاقدية ه
القائم طالما أن ى والفائدة على المبلغ األصلى األصل

ر األداة تعكس عوضا الفائدة المدفوعة على مدى عم
مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية 
المرتبطة باألداة ومقابل مخاطر وتكاليف اإلقراض 

راجع الفقرة (األساس األخرى، إضافة إلى هامش ربح 
حقيقة أن معدل الفائدة المستخدم ى وال تؤد"). أ٧,١,٤"
اإلقراض بين بنوك لندن تتم إعادة تخصيصه ى ف

  .ل فترة عمر األداة إلى عدم تأهيل األداةخال
وبالرغم من ذلك، إذا كان باستطاعة المقترض اختيار 
دفع معدل فائدة لشهر واحد تتم إعادة تخصيصه كل 
ثالثة أشهر، فإن معدل الفائدة تتم إعادة تخصيصه 

وتبعا لذلك، فإن . بتكرار ال يطابق فترة معدل الفائدة
وبالمثل، فإذا .  يتم تعديلهعنصر القيمة الزمنية للنقود
يستند إلى أجل يمكن أن ى كان لألداة معدل فائدة تعاقد

على سبيل المثال، (يتجاوز الفترة المتبقية من عمر األداة 
 الًإذا كانت أداة باجل استحقاق خمس سنوات تدفع معد

دائما– يتم إعادة تخصيصه دوريا ولكنه يعكس امتغير - 
فإن عنصر القيمة الزمنية ، )أجل استحقاق خمس سنوات

كل ى وذلك ألن الفائدة واجبة السداد ف. للنقود يتم تعديله
  .فترة تكون غير مربوطة بفترة الفائدة

مثل هذا الحاالت، يجب على المنشأة تقييم التدفقات ى ف
 على أداةى  مقابل تلك الت- نوعيا وكميا- النقدية التعاقدية 

الفائدة يطابق فترة من جميع النواحي، باستثناء أن معدل 
 دفعات - فقط- ى لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية ه

. القائمى والفائدة على المبلغ األصلى من المبلغ األصل
لإلرشادات بشأن " هـ٩,١,٤ب"ولكن راجع الفقرة (

على سبيل المثال، عند تقييم ). معدالت الفائدة المنظمة
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  التحليل  أداة
ير تتم سند بأجل خمس سنوات يدفع معدل فائدة متغ
 - دائما–إعادة تخصيصه كل ستة أشهر ولكنه يعكس 

ى أجل استحقاق خمس سنوات، فإن المنشأة تأخذ ف
الحسبان التدفقات النقدية التعاقدية على أداة تتم إعادة 
تخصيصها كل ستة أشهر إلى معدل فائدة لستة أشهر 

 .ولكنها بخالف ذلك مماثلة
وينطبق نفس التحليل إذا كان المقترض يستطيع االختيار 
ما بين معدالت فائدة متنوعة معلن عنها من قبل 

مثال يستطيع المقترض االختيار ما بين معدل (المقرض 
الفائدة المتغير لشهر واحد المعلن عنه من قبل المقرض 

أشهر المعلن عنه من قبل  ومعدل الفائدة المتغير لثالثة
  ).المقرض

  األداة ج
 فائدة سند له تاريخ استحقاق معلن وتدفع معدلى ه

  .ومعدل الفائدة المتغير ذلك له حد أقصى. متغيرى سوق

  :التدفقات النقدية التعاقدية لكل من
  لديها معدل فائدة ثابتى األداة الت  )أ (
 لديها معدل فائدة متغيرى األداة الت  )ب (

غ والفائدة على المبلى تمثل دفعات من المبلغ األصل
القائم طالما أن الفائدة تعكس مقابل القيمة ى األصل

الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة باألداة 
خالل أجل األداة ومقابل مخاطر وتكاليف اإلقراض 

راجع . (إضافة إلى هامش ربح األساسية األخرى،
 )."أ٧,١,٤ب"الفقرة 

مثل ) (ب(و) أ (تمثل مزيج منى وتبعا لذلك، فإن األداة الت
يمكن أن يكون لها تدفقات ) سند بمعدل فائدة له حد اقصى

والفائدة على ى  دفعات من المبلغ األصل- فقط- نقدية تُعد 
قد ى إن مثل هذا الشرط التعاقد. القائمى المبلغ األصل

من خالل تخصيص حد ى يقلص من تغير التدفق النقد
د أقصى أو حد على سبيل المثال، ح(لمعدل الفائدة المتغير 

ى أو قد يزيد من تغيير التدفق النقد) أدنى لمعدل الفائدة
ألنانظر  االمعدل الثابت يصبح متغير.  

  األداة د
ومؤمن  قرض مع حق الرجوع الكاملى هاألداة د 
  .بضمان

حقيقة أن القرض مع حق الرجوع الكامل مؤمن بضمان 
 التدفقات تحليل ما إذا كانتى  ف- حد ذاتهاى ف-ال تؤثر 

ى  دفعات من المبلغ األصل- فقط- ى النقدية التعاقدية ه
  .القائمى المبلغ األصل والفائدة على
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  التحليل  أداة
  األداة هـ

تم إصدار األداة هـ من قبل بنك يخضع لرقاابة إشرافية 
تدفع األداة معدل فائدة ثابت . ولها تاريخ استحقاق معلن

 .وجميع التدفقات النقدية التعاقدية ليست اختيارية

وبالرغم من ذلك، يخضع المصدر لتشريع يسمح أو 
يتطلب من سلطة رقابية أن تفرض خسائر على حملة 

. حاالت معينةى ذلك األداة هـ فى أدوات معينة، بما ف
على سبيل المثال، فإن للسلطة الرقابية صالحية تخفيض 

لألداة هـ أو تحويلها إلى عدد ثابت من ى المبلغ االسم
للمصدر إذا ما قررت السلطة الرقابية أن األسهم المعتادة 

المصدر لديه صعوبات مالية شديدة، وأنه بحاجة إلى 
  ".مخالف"قررت أنه  أوى إضافى رأس مال نظام

يحلل حامل األداة الشروط التعاقدية لألداة المالية لتحديد 
 دفعات - فقط- ما إذا كان ينشأ عنها تدفقات نقدية تُعد 

القائم ى دة على المبلغ األصلوالفائى من المبلغ األصل
 .مع ترتيب إقراض أساسي تتفقى فهى وبالتال

- تنشأ ى الحسبان المدفوعات التى لن يأخذ هذا التحليل ف
 نتيجة لصالحية السلطة الرقابية فرض خسائر - فقط

 على حامل األداة هـ وذلك ألن تلك الصالحية
 .والدفعات الناتجة ليست شروطا تعاقدية لألداة المالية

 - فقط- المقابل، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تكون ى ف
ى والفائدة على المبلغ األصلى دفعات من المبلغ األصل

القائم إذا كانت الشروط التعاقدية لألداة المالية تسمح 
للمصدر أو لمنشأة أخرى أو تتطلب منه أو منها فرض 

أو  ىمثال تخفيض المبلغ االسم(خسائر على حامل األداة 
) تحويل األداة إلى عدد ثابت من األسهم المعتادة للمصدر

طالما أن تلك الشروط التعاقدية حقيقية، حتى ولو كان 
  .االخسائر بعيد ترجيح فرض مثل هذه

 دفعات من -فقط-ليست ى هى توضح األمثلة التالية التدفقات النقدية التعاقدية الت ١٤,١,٤ب
 .وقائمة األمثلة هذه ليست شاملة. القائمى لوالفائدة على المبلغ األصى المبلغ األصل

  التحليل  أداة
  )و(األداة 
سند قابل للتحويل إلى عدد ثابت من       ى  ه) و(األداة  

  .أدوات حقوق ملكية المصدر

 .مجملهى يحلل حامل األداة السند القابل للتحويل ف

التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات مـن المبلـغ         
القـائم ألنهـا    ى  لمبلغ األصل والفائدة على ا  ى  األصل

ـ          ى تعكس عائدا ال يتفق مع ترتيـب إقـراض أساس
أن العائـد مربـوط     ى  ؛ أ ")أ٧,١,٤ب"راجع الفقرة   (

  .حقوق ملكية المصدر بقيمة
  األداة ز

 حـر ى  قرض يدفع معدل فائدة عكـس     ى  األداة ز ه  

أن معدل الفائدة له عالقة عكـسية بمعـدالت         ى  أ(
  ).السوقى الفائدة ف

 دفعات مـن    -فقط-النقدية التعاقدية ليست    التدفقات  
  .القائمى والفائدة على المبلغ األصلى المبلغ األصل

    مقابـل القيمـة الزمنيـة     اال تُعد مبالغ الفائدة عوض 
  .القائمى للنقود على المبلغ األصل) السوق(
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  األداة ح
أداة ليس لها تاريخ اسـتحقاق ولكـن        ى  األداة ح ه  

ـ يمكن للمصدر استدعاء األدا   وقـت مـن   ى أى ة ف
لحامـل األداة زائـدا     ى  األوقات ودفع المبلغ االسم   

 .الواجبة الفائدة المستحقة

األداة ح تدفع معدل فائدة السوق ولكن دفع الفائدة ال          
       على البقـاء    ايمكن أن يتم ما لم يكن المصدر قادر 

وِسربعد الدفع-مباشرة– ام . 

  .ال تستحق فائدة إضافية على الفائدة المؤجلة

التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات مـن المبلـغ         
وذلك ألن . القائمى والفائدة على المبلغ األصلى األصل

   بتأجيل دفعات الفائـدة وال      االمصدر قد يكون مطالب 
. تستحق فائدة إضافية على مبالغ الفائدة اإلضافية تلك    

       مقابـل   اونتيجة لذلك، فإن مبالغ الفائدة ال تُعد عوض 
 .القائمى  الزمنية للنقود على المبلغ األصلالقيمة

وإذا استحقت فائدة على المبالغ المؤجلة، فإن التدفقات 
النقدية التعاقدية يمكن أن تكون دفعات مـن المبلـغ          

  .القائمى والفائدة على المبلغ األصلى األصل
ـ    أداة لـيس لهـا تـاريخ    ى إن حقيقة أن األداة ح ه

أن التدفقات النقدية    -حد ذاتها ى  ف-ى  استحقاق ال تعن  
والفائـدة  ى التعاقدية ليست دفعات من المبلغ األصـل   

ـ  ى ف. القائمى على المبلغ األصل   ى الواقع، لـألداة الت
ليس لها تاريخ استحقاق خيـارات تمديـد مـستمرة         

ومثل هذه الخيارات قد ينتج عنها تـدفقات        ). متعددة(
 والفائدةى نقدية تعاقدية تكون دفعات من المبلغ األصل    

الفائـدة   القائم إذا كانت دفعـات   ى  على المبلغ األصل  
 .إلزامية ويجب دفعها بشكل دائم

ـ   ى كما وأن حقيقة أن األداة ح قابلة لالستدعاء ال يعن
أن التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ        

القائم ما لم تكن    ى  والفائدة على المبلغ األصل   ى  األصل
يمثل مما يقارب دفع المبلغ     قابلة لالستدعاء بمبلغ ال     

. القـائم ى  والفائدة على ذلك المبلغ األصـل     ى  األصل
وحتى لو كان المبلغ القابل لالستدعاء يتضمن مبلغـا   

 حامل األداة مقابل اإلنهـاء      -بشكل معقول -يعوض  
المبكر لألداة، فإن التدفقات النقدية التعاقدية يمكن أن        

 لى المبلغ والفائدة ع ى  تكون دفعات من المبلغ األصل    
  )."١٢,١,٤ب" الفقرة اراجع أيض(القائم ى األصل

تدفقات نقدية تعاقدية توصف بأنها المبلغ ى بعض الحاالت، قد يكون ألصل مالى ف ١٥,١,٤ب
والفائدة ى والفائدة ولكن تلك التدفقات النقدية ال تمثل دفع المبلغ األصلى األصل

)" ب(أ٢,١,٤"، و)"ب(٢,١,٤"الفقرة ى القائم كما هو موضح فى على المبلغ األصل
 .من هذا المعيار" ٣,١,٤"و
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  أصول معينةى يمثل استثمارا فى قد يكون هذا هو الحال إذا كان األصل المال ١٦,١,٤ب
 دفعات من -فقط- أو تدفقات نقدية وعليه فإن التدفقات النقدية التعاقدية ال تكون 

ل، إذا كانت على سبيل المثا. القائمى والفائدة على المبلغ األصلى المبلغ األصل
كلما زاد ى الشروط التعاقدية تنص على زيادة التدفقات النقدية من األصل المال

تستخدم طريقا معينا برسوم مرور، فإن تلك التدفقات النقدية ى عدد السيارات الت
ى ونتيجة لذلك، فإن األداة ال تستوف. التعاقدية ال تتفق مع ترتيب إقراض أساسى

  ويمكن أن يكون هذا)". ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"ن الفقرتيى الشرط الوارد ف
  هو الحال عندما تقتصر مطالبة الدائن على أصول محددة من أصول المدين

بدون "ى على سبيل المثال، أصل مال(أو على التدفقات النقدية من أصول محددة 
 ").حق الرجوع

 الرجوع بدون حقى وبالرغم من ذلك، ال تمنع بالضرورة حقيقة أن األصل المال ١٧,١,٤ب
الفقرتين ى مستوفيا للشرط الوارد فى  أن يكون األصل المال-حد ذاتهاى ف-
 امثل تلك الحاالت، فإن الدائن يكون مطالبى وف)". ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"

لألصول الضمنية محل العقد أو التدفقات النقدية لتحديد ما ) تفحص(بإجراء تقييم 
يتم تبويبها على أنها دفعات من ى  لألصل المالإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية

وإذا كانت شروط األصل . القائمى والفائدة على المبلغ األصلى المبلغ األصل
تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية ى إلى نشوء أى تؤدى المال

ى الوالفائدة، فإن األصل المى تمثل المبلغ األصلى بطريقة ال تتفق مع الدفعات الت
وسواء كانت )". ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"الفقرتين ى الشرط الوارد فى ال يستوف

األصول الضمنية محل العقد تمثل أصول مالية أو أصول غير مالية فإن ذلك ال 
 . على هذا التقييم-حد ذاتهى ف- يؤثر 

عندما يمكن أن ى على تبويب األصل المالى التعاقدى ال تؤثر خاصية التدفق النقد ١٨,١,٤ب
وللقيام .  أثر طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي-فقط-ون لها يك

الحسبان األثر المحتمل لخاصية التدفق ى بهذا التحديد، يجب على المنشأة األخذ ف
كل فترة تقرير، وبشكل مجمع، على مدى فترة عمر األداة ى فى التعاقدى النقد

ى التعاقدى ن أن يكون لخاصية التدفق النقدباإلضافة إلى ذلك، عندما يمك. المالية
فترة تقرير واحدة أو ى سواء ف(أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية 

تلك ليست حقيقية، فإنها ال تؤثر على ى ولكن خاصية التدفق النقد) بشكل مجمع
ثر غير حقيقية إذا كانت تؤى وتكون خاصية التدفق النقد. تبويب األصل المالي

على التدفقات النقدية التعاقدية لألداة فقط من عند حدوث حدث نادر جدا، وغير 
 .إلى حد كبير ومن غير المحتمل حدوثهى عاد
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 يتم ترتيب أولوية أداة الدائن بالنسبة إلى أدوات اكل معاملة إقراض تقريبى ف ١٩,١,٤ب
نسبة لألدوات األولوية بالى تكون تالية فى إن األداة الت. الدائنين اآلخرين للمدين

والفائدة ى األخرى قد يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تُعد دفعات من المبلغ األصل
القائم إذا كان عدم الدفع من قبل المدين يعد خرقا للعقد وكان ى على المبلغ األصل

والفائدة على ى المبالغ غير المدفوعة من المبلغ األصلى لحامل األداة حقا تعاقديا ف
على سبيل المثال، فإن المبلغ . حالة إفالس المدينى القائم حتى فى صلالمبلغ األ

يصنف بموجبه الدائن على أنه ى مستحق التحصيل من المدينين التجاريين، والذ
. القائمى والفائدة على المبلغ األصلى دائن عام، يحق له دفعات من المبلغ األصل

بضمان، وهو ما يمنح اويكون هذا هو الحال حتى عندما يصدر المدين قروض 
حالة اإلفالس، األولوية على مطالبات الدائن العام فيما يتعلق ى حامل الدين ذلك، ف

غير ى المبلغ األصلى للدائن العام فى بالضمان ولكنه ال يؤثر على الحق التعاقد
 .المدفوع والمبالغ األخرى واجبة السداد

ااألدوات المرتبطة تعاقدي 
مالت، قد يحدد المصدر أولوية الدفعات لحملة األصول بعض أنواع المعاى ف ٢٠,١,٤ب

المالية باستخدام أدوات متعددة مرتبطة تعاقديا تُحِدث تركزات للمخاطر االئتمانية 
ى يحدد الترتيب الذى االستحقاق والذى ولكل شريحة ترتيب بحسب توال). شرائح(

هذه ى وف. يحةتدفقات نقدية متولدة من قبل المصدر إلى الشرى يتم به تخصيص أ
والفائدة على ى دفعات من المبلغ األصلى الحاالت، يكون لحملة الشريحة الحق ف

 إذا كان المصدر قام بتوليد تدفقات نقدية كافية للوفاء -فقط-القائم ى المبلغ األصل
 .بالشرائح األعلى مرتبة

تُعد دفعات من ى مثل هذه المعامالت، يكون للشريحة خصائص تدفق نقدى ف ٢١,١,٤ب
 :القائم فقط إذاى والفائدة على المبلغ األصلى لغ األصلالمب

دون النظر (يتم تقييمها ألغراض التبويب ى كانت الشروط التعاقدية للشريحة الت  )أ (
–ى إلى نشوء تدفقات نقدية هى تؤد) مجموعة من األدوات المالية المرتبطةى ف

على (قائم الى والفائدة على المبلغ األصلى  من دفعات من المبلغ األصل- فقط
 ).لسلعةى سبيل المثال، معدل الفائدة على الشريحة غير مربوط برقم قياس

ى المبينة فى كان لمجموعة األدوات المالية المرتبطة خصائص التدفق النقد  )ب (
 ؛ و"٢٤,١. ٤ب"و" ٢٣,١,٤ب"الفقرتين 

مجموعة األدوات المالية المرتبطة ى كان خطر التعرض للمخاطر االئتمانية ف  )ج (
 أو أقل من خطر التعرض للمخاطر االئتمانية االشريحة مساويى ة فوالمتأصل

على سبيل المثال، إذا كان التبويب (لمجموعة األدوات المالية المرتبطة 
 أو أعلى من ايتم تقييمها ألغراض التبويب مساويى للشريحة التى االئتمان

دوات ينطبق على شريحة واحدة مولت مجموعة األى الذى التبويب االئتمان
 ).المالية المرتبطة
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 ءتنشىى يجب على المنشأة إجراء الفحص االزم لتحديد مجموعة األدوات المرتبطة الت ٢٢,١,٤ب
 .األدوات المالية المرتبطة مجموعةى وتكون هذه ه. التدفقات النقدية)  من تمريرالًبد(

يجب أن تتضمن مجموعة األدوات المالية المرتبطة واحدة أو أكثر من األدوات  ٢٣,١,٤ب
والفائدة ى  دفعات من المبلغ األصل-فقط-يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تُعد  ىالت

 .القائمى على المبلغ األصل
 : أدوات-اأيض-يجب أن تتضمن مجموعة األدوات المالية المرتبطة  ٢٤,١,٤ب

، "٢٣,١,٤ب"الفقرة ى لألدوات الواردة فى تقلص من تقلب التدفق النقد  ) أ(
، ينتج عنها تدفقات "٢٣,١,٤ب "الفقرةى فوعندما تُضم إلى األدوات الواردة 

ى والفائدة على المبلغ األصلى  دفعات من المبلغ األصل-فقط- نقدية تُعد 
على سبيل المثال، حد أعلى أو حد أدنى لمعدل الفائدة أو عقد يقلص (القائم 

الفقرة ى من المخاطر االئتمانية على بعض أو على جميع األدوات الواردة ف
 و؛ أ")٢٣,١,٤ب"

تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لمجموعة األدوات   ) ب(
 :وفقط فيى لمعالجة الفروق ف" ٢٣,١,٤ب"الفقرة ى المرتبطة الواردة ف

 ، أوا أم متغيراما إذا كان معدل الفائدة ثابتً )١(
تلك ى ذلك التضخم فى يتم بها تقييم التدفقات النقدية، بما فى العملة الت )٢(

 أو؛ )العملة
 .توقيت التدفقات النقدية )٣(

" ٢٣,١,٤ب"الفقرة ى الشروط الواردة فى المجموعة ال تستوفى إذا كانت أية أداة ف ٢٥,١,٤ب
ال يكون )" ب(٢١,١,٤ب"الفقرة ى ، فإن الشرط الوارد ف"٢٤,١,٤ب"أو الفقرة 

ى لكل أداة فى وللقيام بهذا التقييم، فإنه ليس ضروريا القيام بتحليل تفصيل. مستوفى
وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة استخدام االجتهاد والقيام .  على حدىالتجمع

ى الشروط الواردة فى التجمع تستوفى بتحليل كاف لتحديد ما إذا كانت األدوات ف
" ١٨,١,٤ب" الفقرة اراجع أيض". (٢٤,١,٤ب"إلى " ٢٣,١,٤ب"الفقرتين من 

 ).ها أثر طفيف فقطلى التى التعاقدى لإلرشادات بشأن خصائص التدفق النقد
 عند ٢١,١,٤الفقرة بى إذا كان حامل األداة ال يستطيع تقييم الشروط الواردة ف ٢٦,١,٤ب

. االعتراف األولي، فيجب قياس الشريحة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
بحيث ال ى وإذا كانت مجموعة األدوات المرتبطة يمكن أن تتغير بعد االعتراف األول
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" ٢٣,١,٤ب"الفقرتين من ى تطاعة المجموعة استيفاء الشروط الواردة فاسى يكون ف
الفقرة ى ، فإن الشريحة ال تكون مستوفية للشروط الواردة ف"٢٤,١,٤ب"إلى 

. ويجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" ٢١,١,٤ب"
ى بأصول ال تستوفوبالرغم من ذلك إذا كانت المجموعة تتضمن أدوات مضمونة 

، فإن القدرة على تملك "٢٤,١,٤ب"إلى " ٢٣,١,٤ب"الفقرتين من ى الشروط الواردة ف
االعتبار ألغراض تطبيق هذه الفقرة ما لم تكن ى مثل هذه األصول يجب عدم أخذها ف

  .المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان
لقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أنه باى أو التزام مالى تخصيص أصل مال

 )٢,٤ و١,٤القسمان (
، فإن هذا المعيار "٢,٢,٤"و" ٥,١,٤"الفقرتين ى مع مراعاة الشروط الواردة ف ٢٧,١,٤ب

يسمح للمنشأة بتخصيص أصل مالي، أو التزام مالي، أو مجموعة من أدوات مالية 
يمة العادلة من خالل على أنها بالق) أصول مالية أو التزامات مالية أو كليهما(

 .األرباح أو الخسائر شريطة أن ينتج عن ذلك معلومات أكثر مالءمة
على أنه بالقيمة العادلة من ى أو التزام مالى إن قرار المنشأة تخصيص أصل مال ٢٨,١,٤ب

عد مشابهعلى الرغم من أنه ( الختيار سياسة محاسبية اخالل األرباح أو الخسائر ي
 على -بشكل ثابت-لمحاسبية، ليس مطلوبا تطبيقه على خالف اختيار السياسة ا

وعندما يكون للمنشأة مثل هذا االختيار، فإن الفقرة ). جميع المعامالت المشابهة
تتطلب أن ينتج عن السياسة ) ٥(رقم ى من معيار المحاسبة المصر)" ب(١٤"

مة حول المختارة أن تقدم القوائم المالية معلومات يمكن االعتماد عليها وأكثر مالء
للمنشأة، أو ى أثار المعامالت واألحداث والظروف األخرى على المركز المال

ى حالة تخصيص التزام مالى على سبيل المثال، ف. أو تدفقاتها النقديةى أدائها المال
تبين " ٢,٢,٤"على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإن الفقرة 

ى ويناء عليه، ولك. لمتطلب بتقديم معلومات أكثر مالءمةحالتين يتم فيهما استيفاء ا
، فإنه يلزم المنشأة توفير "٢,٢,٤"تختار المنشأة مثل هذا التخصيص وفقا للفقرة 

 ).أو كليهما(دليل على أنه يقع ضمن نطاق إحدى هاتين الحالتين 
  عدم اتساق محاسبي-بشكل كبير-تخصيص يزيل أو يقلص 

قيمته ى وتبويب التغيرات المثبتة فى أو التزام مالى ليتم تحديد قياس أصل ما ٢٩,١,٤ب
. العادلة بحسب تبويب البند وما إذا كان البند جزء من عالقة تغطية مخصصة

يشار ى الذ(القياس أو االعتراف ى ومثل تلك المتطلبات قد تحدث عدم الثبات ف
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لمثال، عندما، على سبيل ا") عدم اتساق محاسبي"بعض األحيان على أن ى إليه ف
غياب التخصيص على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإن ى ف

يتم تبويبه عند قياسه الحقا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ى األصل المال
بالتكلفة  المنشأة على أنه ذو صلة، تعتبرهى الخسائر ويتم الحقا قياس االلتزام، الذ

مثل هذه ى وف). القيمة العادلةى راف بالتغيرات فمع عدم االعت(المستهلكة 
فإن المنشأة قد تخلص إلى أن قوائمها المالية ستقدم معلومات أكثر  الحاالت،

مالءمة إذا تم قياس كل من األصل وااللتزام على أنهما بالقيمة العادلة من خالل 
 .األرباح أو الخسائر

جميع الحاالت، ى ف.  هذا الشرطتظهر األمثلة التالية متى يمكن أن يتم استيفاء ٣٠,١,٤ب
يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط لتخصيص أصول مالية أو التزامات مالية على 

المبدأ ى  تستوف-فقط-أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كانت 
 )": أ(٢,٢,٤"أو " ٥,١,٤"الفقرة ى الوارد ف

يتضمن قياسها معلومات حالية منشأة عليها التزامات بموجب عقود تأمين   )أ (
رقم ى من معيار المحاسبة المصر" ٢٤"كما هو مسموح به بموجب الفقرة (
بخالف ذلك يتم قياسها ى ولديها أصول مالية تعدها ذات صلة، والت)) ٣٧(

 .إما بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة المستهلكة
ى يها التزامات مالية أو كليهما تتشارك فمنشأة لديها أصول مالية، أو عل  )ب (

ى ينشأ عنها تغيرات متاضدة فى مخاطر، مثل مخاطر معدل الفائدة، والت
وبالرغم من ذلك، بعض . القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضها البعض

يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ى  هو الذ- فقط-األدوات 
تُعد مشتقات، أو تلك المصنفة على ى ال، تلك التعلى سبيل المث(الخسائر 

كما قد يكون هذا هو الحال عند عدم استيفاء ). أنها محتفظ بها للمتاجرة
متطلبات محاسبة التغطية ألنه، على سبيل المثال، لم يتم استيفاء متطلبات 

 ."١,٤,٦"الفقرة ى فعالية التغطية الواردة ف
ى التزامات مالية أو كليهما تتشارك فمنشأة لديها أصول مالية، أو عليها   )ج (

ى ينشأ عنها تغيرات متضادة فى مخاطر، مثل مخاطر معدل الفائدة، والت
من األصول ى القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضها البعض وال يتأهل أ

المالية أو االلتزامات المالية للتخصيص على أنها أداة تغطية ألنها ال يتم 
وعالوة على ذلك، . لة من خالل األرباح أو الخسائرقياسها بالقيمة العاد

االعتراف بالمكاسب أو ى غياب محاسبة التغطية عدم ثبات كبير فى فيوجد ف
على سبيل المثال، تكون المنشأة قد مولت مجموعة محددة من . الخسائر
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قيمتها ى القروض من خالل إصدار سندات يتاجر فيها تميل التغيرات ف
وباإلضافة إلى ذلك، فإنه إذا كانت المنشأة . ة بعضها البعضالعادلة إلى معادل

 بشراء وبيع السندات، ولكن نادرا ما تقوم بشراء أو بيع -بشكل منتظم-تقوم 
القروض، فإن التقرير عن كل من القروض والسندات بالقيمة العادلة من 

 توقيت االعتراف بالمكاسبى خالل األرباح أو الخسائر يزيل عدم الثبات ف
ينشأ بخالف ذلك عن قياس كل منهما بالتكلفة المستهلكة ى أو الخسائر الذ

 .كل مرة تتم فيه إعادة شراء سندى واالعتراف بمكسب أو خسارة ف
الفقرة السابقة، فإن تخصيص األصول المالية ى حاالت مثل تلك الموضحة فى ف ٣١,١,٤ب

يتم قياسها بالقيمة بخالف ذلك ال ى وااللتزامات المالية، عند االعتراف األولي، الت
 عدم الثبات -بشكل كبير-العادلة من خالل األرباح أو الخسائر قد يزيل أو يقلص 

وألغراض عملية، ال يلزم . القياس أو االعتراف وينتج معلومات أكثر مالءمةى ف
ينشأ ى جميع األصول وااللتزامات التى نفس الوقت تماما فى المنشأة الدخول ف

ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يتم . لقياس أو االعترافاى عنها عدم الثبات ف
معامالت متبقية من المتوقع حدوثها على أنها بالقيمة ى تخصيص كل معاملة وأ

 .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف األولي
 تخصيص بعض األصول المالية وااللتزامات -فقط-إنه ليس من المقبول أن يتم  ٣٢,١,٤ب

ينشأ عنها عدم الثبات، على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ى لتالمالية، ا
 ومن ثم ال -بشكل كبير-الخسائر إذا كان القيام بذلك ال يزيل عدم الثبات أو يقلصه 

 -فقط-وبالرغم من ذلك، فإنه من المقبول أن يتم . ينتج عنه معلومات أكثر مالءمة
ة المتشابهة أو االلتزامات المالية تخصيص بعض من عدد من األصول المالي

االمتشابهة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليصومن المحتمل تقليص أكبر  (ا كبير
على سبيل المثال، . عدم الثباتى ف) بالمقارنة بالتخصيصات األخرى المسموح بها

يبلغ مجموعها ى افترض أن منشأة عليها عدد من االلتزامات المالية المتشابهة الت
 ٥٠يبلغ مجموعها ى وحدة عملة ولديها عدد من األصول المالية المتشابهة الت١٠٠

يمكن للمنشأة تقليص عدم الثبات . وحدة عملة ولكن يتم قياسها على أساس مختلف
القياس بشكل كبير من خالل تخصيص جميع األصول، عند االعتراف األولي، ى ف

لمثال، التزامات متفردة يبلغ على سبيل ا( بعض االلتزامات -فقط-ولكن تخصيص 
. على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر)  وحدة عملة٤٥مجموعها 

ألن التخصيص بالقيمة العادلة من خالل األرباحاوبالرغم من ذلك، نظر   
 على كامل األداة المالية، فإنه يجب على المنشأة، -فقط-أو الخسائر يمكن تطبيقه 
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وال تستطيع . مجملهاى ال، تخصيص واحد أو أكثر من االلتزامات فهذا المثى ف
تنسب إلى ى القيمة العادلة التى التغيرات ف(المنشأة تخصيص عنصر من التزام 

أو جزء من ) معدل فائدة قياسيى عنصر واحد من المخاطر فقط مثل التغيرات ف
 ).نسبة مئوية منهى أ(التزام 

ن أصول مالية والتزامات مالية تدار ويتم تقييم أدائها على مجموعة من التزامات مالية أو م
 أساس القيمة العادلة

يمكن للمنشأة إدارة وتقييم أداء مجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية  ٣٣,١,٤ب
ينتج فيها عن قياس تلك المجموعة بالقيمة ى والتزامات المالية بمثل تلك الطريقة الت

هذا المثال ى والتركيز ف. لخسائر معلومات أكثر مالءمةالعادلة من خالل األرباح أو ا
 .هو على طريقة إدارة المنشأة لألداء وتقييمها له، وليس على طبيعة أدواتها المالية

على سبيل المثال، يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط لتخصيص التزامات مالية  ٣٤,١,٤ب
المبدأ ى كانت تستوفعلى أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا 

ويكون لدى المنشأة أصول مالية وعليها التزامات )" ب(٢,٢,٤"الفقرة ى الوارد ف
واحد أو أكثر من المخاطر وتلك المخاطر تتم إدارتها ى تتشارك فى مالية والت

. وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا للسياسة الموثقة إلدارة األصل وااللتزام
" مهيكلة"لمثال على ذلك منشأة تكون قد أصدرت لمنتجات ويمكن أن يكون ا

تتضمن مشتقات متعددة وتدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة باستخدام 
 .خليط من األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة

كما ذكر أعاله، فإن هذا الشرط يعتمد على طريقة إدارة المنشأة وتقييمها ألداء  ٣٥,١,٤ب
مع مراعاة متطلب التخصيص (وبناء عليه، . دوات المالية قيد الدراسةمجموعة األ

 تخصص التزامات مالية على أنهاى يجب على المنشأة، الت) عند االعتراف األولي
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أساس هذا الشرط، تخصيص 

 .تقييمها معا على هذا النحوتتم إدارتها وى جميع االلتزامات المالية المؤهلة، الت
أن يكون كافيا ى  ولكن ينبغالًال يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المنشأة شام ٣٦,١,٤ب

ومثل هذا التوثيق ليس مطلوبا لكل )". ب(٢,٢,٤"لتوفير دليل على االلتزام بالفقرة 
على سبيل المثال، إذا كانت . بند منفرد، ولكن يمكن أن يكون على أساس محفظة

 يبرهن -إدارة المنشأةى حسب موافقة كبار موظف-ء اإلدارة ألحد األقسام نظام أدا
بوضوح على أن أداءه يتم تقييمه على أساس مجموع العائد، فليس مطلوبا إجراء 

 )".ب(٢,٢,٤"للبرهنة على االلتزام بالفقرة ى توثيق إضاف
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 )٣-٤القسم (المشتقات الضمنية 
 ضمن نطاق الًمع عقد مضيف ال يعد أصعقد مركب ى عندما تصبح المنشأة طرفا ف ١,٣,٤ب

مشتقات ضمنية، ى تتطلب من المنشأة أن تحدد أ" ٣,٣,٤"هذا المعيار، فإن الفقرة 
وأن تُقوم ما إذا كان مطلوبا فصلها عن العقد المضيف، وأن تقوم بقياس تلك 
المشتقات المطلوب فصلها بالقيمة العادلة عند االعتراف األولي، والحقا بالقيمة 

 .لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرا
إذا لم يكن للعقد المضيف تاريخ استحقاق منصوص عليه أو محدد مسبقا وكان يعبر  ٢,٣,٤ب

أصول المنشأة، عندئذ فإن خصائصه االقتصادية ى صافى عن حصة متبقية ف
تلك الخاصة بأداة حقوق الملكية، ويلزم أن تمتلك المشتقة ى ومخاطره تكون ه
يمكن الإلعتداد بها ى  حقوق الملكية المتعلقة بالمنشأة نفسها لكالضمنية خصائص

وإذا لم يكن العقد المضيف أداة حقوق ملكية وكان . على أنها مرتبطة بشكل وثيق
تلك ى تعريف أداة مالية، عندئذ فإن خصائصه االقتصادية ومخاطره تكون هى يستوف

 .الخاصة بأداة دين
عن ) مثل عقد أجل أو مبادلة ضمنية(يست خيارا لى يتم فصل المشتقة الضمنية الت ٣,٣,٤ب

عقدها المضيف على أساس شروطها المنصوص عليها أو الضمنية األساس، بحيث 
ويتم فصل . ينتج عن ذلك أن تكون لها قيمة عادلة صفرية عند االعتراف األولي

مثل خيار بيع أو شراء أو حد أقصى أو حد (المشتقة الضمنية المستندة إلى خيار 
عن عقدها المضيف على أساس شروط ميزة الخيار ) أو مبادلة ضمنيةى أدن

ى ويكون القيمة الدفترية األولية لألداة المضيفة هو المبلغ المتبق. المنصوص عليها
 .بعد فصل المشتقة الضمنية

عقد مركب واحد على أنها مشتقة ى بشكل عام، تعامل المشتقات المتعددة الضمنية ف ٤,٣,٤ب
ى وبالرغم من ذلك، تتم المحاسبة عن المشتقات الضمنية، الت. احدةضمنية مركبة و

بشكل )) ٢٥(رقم ى راجع معيار المحاسبة المصر(يتم تبويبها على أنها حقوق ملكية 
باإلضافة إلى ذلك، إذا كان . منفصل عن تلك المصنفة على أنها أصول أو التزامات

 المشتقات تتعلق بتعرضات لعقد مركب أكثر من مشتقة لضمنية واحدة وكانت تلك
 ومستقلة عن بعضها البعض، فإنه تتم -بسهولة-لمخاطر مختلفة ويمكن فصلها 

 . عن بعضها البعض- المحاسبة عنها بشكل منفصل 
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 بالعقد -ال تُعد الخصائص االقتصادية لمشتقة ضمنية ومخاطرها مرتبطة بشكل وثيق ٥,٣,٤ب
هذه األمثلة، وبافتراض استيفاء ى  وف.األمثلة التاليةى ؛ ف)"أ(٣,٣,٤"الفقرة (المضيف 

، فإن المنشأة تحاسب عن )"ج(٣,٣,٤"و)" ب(٣,٣,٤"الفقرة ى الشروط الواردة ف
 . عن عقدها المضيف-بشكل منفصل-المشتقة الضمنية 

أداة تمكن حاملها من مطالبة المصدر بإعادة اقتناء ى فى خيار بيع ضمن  )أ (
ى  يختلف على أساس التغير فاألداة مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى

بشكل - لحقوق ملكية أو سلعة ال تُعد مرتبطة ى السعر أو الرقم القياس
 . بأداة الدين المضيفة-وثيق

حتى استحقاق أداة دين ال يعد ى بتمديد األجل المتبقى خيار أو شرط تلقائ  )ب (
 بأداة الدين المضيفة ما لم يكن هناك تعديل متزامن - بشكل وثيق- امرتبطً

وإذا أصدرت . وقت التمديدى التقريبى الحالى على معدل الفائدة السوق
المنشأة أداة دين وقام حامل أداة الدين تلك بكتابة خيار شراء أداة الدين 
لطرف ثالث، فإن المصدر يعد خيار الشراء على أنه تمديد ألجل استحقاق 

أو ى ة فأداة الدين شريطة أن يكون باإلمكان مطالبة المصدر بالمشارك
 .تسهيل تسويق أداة الدين نتيجة لممارسة خيار الشراء

لحقوق الملكية ى المربوطة بالرقم القياسى الفائدة أو دفعات المبلغ األصل  )ج (
 يتم بموجبه ربط - أداة دين أو عقد تأمين مضيف ى والتى تم تضمينها ف

مرتبطة  ال تعد –بقيمة أدوات حقوق الملكية ى مبلغ الفائدة أو المبلغ األصل
األداة ى  ألن المخاطر المتأصلة فا باألداة المضيفة نظر- بشكل وثيق-

 .المشتقة الضمنية ليست متشابهةى المضيفة وف
لسلعة والتى تم ى المربوطة بالرقم القياسى الفائدة أو دفعات المبلغ األصل  )د (

أداة دين أو عقد تأمين مضيف سيتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة ى تضمينها ف
 ال تُعد –) الذهب مثال(لسعر سلعة ى بالرقم القياسى دفعات المبلغ األصلأو 

ى  ألن المخاطر المتأصلة فا باألداة المضيفة نظر- بشكل وثيق- مرتبطة 
 .المشتقة الضمنية ليست متشابهةى األداة المضيفة وف

عقد دين أو عقد ى فى  الضمناخيار الشراء أو البيع أو خيار الدفع مقدم  )ه(
 :بالعقد المضيف ما لم يكن -بشكل وثيق- اين مضيف ال يعد مرتبطًتأم
كل تاريخ ممارسة للتكلفة ى تقريبا فى سعر ممارسة الخيار مساو )١(

 .لعقد التأمين المضيفى المستهلكة ألداة الدين المضيفة أو للمبلغ الدفتر
)٢( يعوض المقرض عن مبلغ يصل إلى اسعر الممارسة لخيار الدفع مقدم 

. من العقد المضيفى حالية التقريبية للفائدة الضائعة لألجل المتبقالقيمة ال
ى المدفوع مقدما فى حصيلة ضرب المبلغ األصلى والفائدة الضائعة ه
ى معدل الفائدة الفعلى وفرق معدل الفائدة هو الزيادة ف. فرق معدل الفائدة

ريخ تاى تتسلمه المنشأة فى الذى للعقد المضيف على معدل الفائدة الفعل
ى  إذا أعادت استثمار المبلغ األصلاالدفع مقدمعقد ى  فاالمدفوع مقدم

 .من العقد المضيفى مشابه لألجل المتبق
 -بشكل وثيق- ايتم القيام بتقييم ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبطً

بعقد الدين المضيف أم ال قبل فصل عنصر حقوق الملكية من أداة دين 
  .)٢٥(رقم ى إلى نقد وفقا لمعيار المحاسبة المصرالقابلة للتحويل 
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أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد ى تكون ضمنية فى المشتقات االئتمانية الت  )و (
قد ال يكون ى معين، والذى بتحويل المخاطر االئتمانية ألصل مرجع) المستفيد(

 بأداة - بشكل وثيق-  ال تُعد مرتبطة") الضامن("مملوكا لها، إلى طرف آخر 
وتسمح مثل هذه المشتقات االئتمانية للضامن يتحمل المخاطر . لدين المضيفةا

 .- بشكل مباشر-دون أن تمتلكه ى االئتمانية المرتبطة باألصل المرجع
إعادة بيع األداة المالية إلى ى مثال لعقد مركب هو أداة مالية تمنح حاملها الحق ف ٦,٣,٤ب

يتغير على أساس التغير ى ذمقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى والى المصدر ف
أداة قابلة ("لحقوق ملكية أو لسلعة يمكن أن يرتفع أو ينخفض ى الرقم القياسى ف

األداة القابلة لإلعادة على ى وما لم يصنف المصدر عند االعتراف األول"). لإلعادة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإنه مطالب بموجب ى أنها التزام مال

المربوطة برقم ى دفعة المبلغ األصلى أ(بفصل المشتقة الضمنية " ٣,٣,٤"فقرة ال
ودفعة المبلغ " ٢,٣,٤ب" ألن العقد المضيف هو أداة دين بموجب الفقرة انظر) قياسي
 بأداة الدين المضيفة - بشكل وثيق-ال تُعد مرتبطة ى المربوطة برقم قياسى األصل

يمكن أن تزداد أو ى ن دفعة المبلغ األصل ألاونظر)". أ(٥,٣,٤ب"بموجب الفقرة 
يتم ربط قيمتها بالمتغير ى تنخفض، فإن المشتقة الضمنية تُعد مشتقة ليست خيارا والت

 .األساس
وقت مقابل نقد مساو ى أى حالة أداة دين قابلة لإلعادة يمكن إعادة بيعها فى ف ٧,٣,٤ب

ق استثمار صندوى مثل وحدات ف(أصول المنشأة ى من قيمة صافى لنصيب تناسب
، فإن )مشترك برأس مال مفتوح أو بعض المنتجات االستثمارية المربوطة بالوحدات

قياس العقد المركب بمبلغ ى أثر فصل مشتقة ضمنية والمحاسبة عن كل مكون ه
نهاية فترة التقرير إذا مارس حامل األداة ى يكون واجب السداد فى االسترداد الذ

 .المصدرإعادة بيع األداة إلى ى حقه ف
تكون الخصائص االقتصادية لمشتقة ضمنية ومخاطرها مرتبطة بشكل وثيق  ٨,٣,٤ب

هذه األمثلة، ى ف. األمثلة األتيةى بالخصائص االقتصادية للعقد المضيف ومخاطره ف
 . عن العقد المضيف- بشكل منفصل-ال تحاسب المنشأة عن المشتقة الضمنية 

  لمعدل فائدة يمكنى رقم القياسمشتقة ضمنية األساس فيها هو معدل فائدة أو ال  )أ (
بخالف ذلك أو يتم استالمه على عقد دين مضيف  يدفعى أن يغير مبلغ الفائدة الذ

 بالعقد المضيف إال إذا أن تتم تسوية - بشكل وثيق- بفائدة أو عقد تأمين مرتبط 
أو  العقد المركب بطريقة ال يسترد فيها حامله ما يقارب جميع استثماره المثبت

لحملها ى  مضاعفة معدل العائد المبدئ- على األقل- للمشتقة الضمنية  أنه يمكن
 ضعف ما - على األقل- على العقد المضيف ويمكن أن ينتج عنها معدل عائد 

 .السوق لعقد بنفس شروط العقد المضيفى يكون عليه العائد ف
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–عقد دين أو عقد تأمين، مرتبط ى حد أعلى أو أدنى لمعدل الفائدة تُدمج ف  )ب (
شريطة أن يكون الحد األعلى عند معدل  - بالعقد المضيف-وثيقبشكل 
ى السوق أو أعلى منه وأن يكون الحد األدنى عند معدل الفائدة فى الفائدة ف

السوق أو أدنى منه وذلك عند إصدار العقد، وأال يتم رفع الحد األعلى أو 
يتضمنها ى وبالمثل، فإن األحكام الت. الحد األدنى فيما يتعلق بالعقد المضيف

 أدنى ا أعلى وحدايضع حدى الذ) مثل سلعة(عقد لشراء أو بيع أصل 
بشكل - يتم دفعه أو استالمه مقابل األصل يكونان مرتبطين ى للسعر الذ

 بالعقد المضيف إذا كان كل من الحد األعلى والحد األدنى غير -وثيق
بالتنفيذ منذ البداية ولم يتم رفعهمااجديرين مالي . 

أو الفائدة ى عمالت أجنبية ضمنية تقدم تدفقا من دفعات المبلغ األصلمشتقة   )ج (
على سبيل المثال، سند (أداة دين مضيفة ى المقومة بعملة أجنبية وضمنية ف

ومثل هذه .  بأداة الدين المضيفة- بشكل وثيق- تعد مرتبطة ) العملةى ثنائ
لمحاسبة  ألن معيار ااالمشتقات ليست منفصلة عن األداة المضيفة نظر

" أسعار صرف العمالت االجنبيةى أثار التغيرات ف) "١٣(رقم ى المصر
يتطلب االعتراف بمكاسب وخسائر العملة األجنبية من البنود النقدية ضمن 

 .األرباح أو الخسائر
عقد مضيف هو عقد تأمين أو ليس أداة مالية ى مشتقة عمالت أجنبية ضمنية ف  )د (

تُعد )  بعملة أجنبيةايكون السعر فيه مقومى المثل عقد لشراء أو بيع بند غير م(
 بالعقد المضيف شريطة أال يتم رفعها، وأال تتضمن - بشكل وثيق- مرتبطة 

 :ميزة خيار، وأن تتطلب أن تكون الدفعات بإحدى العمالت اآلتية
 ذلك العقد؛ أوى طرف أساس فى العملة الوظيفية أل )١(
يتم اقتناءها ى و الخدمة الت سعر السلعة أ- عادة- تقوم بها ى العملة الت )٢(

ى مثل الدوالر األمريك(المعامالت التجارية حول العالم ى أو تقديمها ف
 ؛ أو)لمعامالت النفط الخام

عقود شراء أو بيع البنود غير ى  ف- عموما- تستخدم ى العملة الت )٣(
مثال عملة مستقرة (تتم فيها معاملة ى البيئة االقتصادية التى المالية ف
ى المعامالت التجارية المحلية أو فى  تستخدم عموما ف-يانسب-وسائلة 

 ).التجارة الخارجية
 -فقط- بالفائدة أو متاجرة -فقط-متاجرة ى فى  الضمناخيار الدفع مقدم) هـ(

 بالعقد المضيف شريطة أن -بشكل وثيق- ايعد مرتبطًى بالمبلغ األصل
استالم ى ق ف عن فصل الح- بشكل أولي-قد نتج ) ١(يكون العقد المضيف 

حد ذاتها وبذاتها، لم ى فى التدفقات النقدية التعاقدية لألداة المالية التي، ه
عقد ى شروط ليست موجودة فى ال يتضمن أ) ٢(تتضمن مشتقة ضمنية، و

 .الدين المضيف األصلي
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 بالعقد -بشكل وثيق -عقد تأجير مضيف تعد مرتبطة ى المشتقة الضمنية ف  ) و(
 بالتضخم مثل رقم ا مرتبطًا قياسيارقم) ١( الضمنية المضيف إذا كانت المشتقة

شريطة (ألسعار المستهلك ى  بالرقم القياسالدفعات اإليجار يكون مربوطًى قياس
البيئة ى  بالتضخم فامرتبطًى أال يتم رفع اإليجار وأن يكون الرقم القياس

يعات ذات دفعات إيجار متغيرة تستند إلى مب) ٢(أو ) االقتصادية للمنشأة ذاتها
 .دفعات إيجار متغيرة تستند إلى معدالت فائدة متغيرة) ٣(صلة أو 

أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين مضيف ى ميزة الربط بالوحدة الضمنية ف  ) ز(
 باألداة المضيفة أو العقد المضيف إذا كانت -بشكل وثيق- تعد مرتبطة 

تعكس القيم ى  والتالدفعات المقومة بالوحدة يتم قياسها بالقيم الجارية للوحدة
 اإن ميزة الربط بالوحدة تُعد شرطً. العادلة ألصول الصندوق االستثماري

أو خارجيى داخلى  يتطلب دفعات مقومة بوحدات صندوق استثماراتعاقدي. 
 بعقد التأمين -بشكل وثيق-عقد تأمين تعد مرتبطة ى المشتقة الضمنية ف  ) ح(

مين المضيف مترابطين بحيث المضيف إذا كانت المشتقة الضمنية وعقد التأ
بدون أخذ ى أ(ال تستطيع المنشأة قياس المشتقة الضمنية بشكل منفصل 

  ).الحسبانى العقد المضيف ف
 على مشتقات ضمنيةى أدوات تنطو

عقد مركب وال يكون ى ، عندما تصبح المنشأة طرفا ف"١,٣,٤ب"الفقرة ى كما ورد ف ٩,٣,٤ب
ار ويكون مع مشتقة ضمنية واحدة العقد المضيف أصال يقع ضمن نطاق هذا المعي

من مثل هذه ى تتطلب من المنشأة أن تحدد أ" ٣,٣,٤"أو أكثر، فإن الفقرة 
المشتقات الضمنية، وأن تُقوم ما إذا كان مطلوبا فصلها عن العقد المضيف، وأن 

ى تقوم بقياس تلك المشتقات المطلوب فصلها، بالقيمة العادلة عند االعتراف األول
مكن أن تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيدا، أو ينتج عنها قياسات يمكن وي. والحقا

حال تم قياس مجمل األداة بالقيمة العادلة ى بشكل أقل، بالمقارنة ف-االعتماد عليها 
ولذلك السبب فإن هذا المعيار يسمح بتخصيص . من خالل األرباح أو الخسائر

 .خالل األرباح أو الخسائرمجمل العقد المركب على أنه بالقيمة العادلة من 
تتطلب فصل " ٣,٣,٤"يمكن استخدام مثل هذا التخصيص سواء كانت الفقرة  ١٠,٣,٤ب

وبالرغم من ذلك . األدوات المشتقة عن العقد المضيف أو تمنع مثل هذا الفصل
ال تبرر تخصيص العقد المركب على أنه بالقيمة العادلة من " ٥,٣,٤"فإن الفقرة 

)" ب(٥,٣,٤"و)" أ(٥,٣,٤"الفقرة ى الحاالت المبينة فى فخالل األرباح أو الخسائر 
  .إمكانية االعتماد على القياسى ألن القيام بذلك ال يقلل التعقيد أو يزيد ف
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 إعادة تقييم المشتقات الضمنية
، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كان مطلوبا فصل مشتقة "٣,٣,٤"وفقا للفقرة  ١١,٣,٤ب

عنها على أنها مشتقة عندما تصبح المنشأة ضمنية عن العقد المضيف والمحاسبة 
ى ويحظر إعادة التقييم الالحق ما لم يكن هناك تغير ف. العقد ألول مرةى طرفا ف

تكون بخالف ذلك مطلوبة ى  التدفقات النقدية الت-بشكل كبير-شروط العقد يعدل 
 ما إذا تحدد المنشأة. تلك الحالة فإن إعادة التقييم تكون مطلوبةى بموجب العقد، وف

تكون ى الحسبان المدى الذى كان تعديل التدفقات النقدية كبيرا من خالل األخذ ف
ى عنده التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مرتبطة بالمشتقة الضمنية، أو القدر الذ

بالنسبة إلى التدفقات اتغير به العقد المضيف أو كليهما وما إذا كان التغير كبير 
 . من العقد-سابقا-ة النقدية المتوقع

 :يتم اقتناؤها ضمنى العقود التى على المشتقات الضمنية ف" ١١,٣,٤ب"ال تنطبق الفقرة  ١٢,٣,٤ب

تجميع ) "٢٩(رقم ى معيار المحاسبة المصرى كما تم تعريفه ف(تجميع أعمال   )أ (
 ، أو")األعمال

الفقرات ى تجميع عمليات أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة كما هو موضح ف  )ب (
 ؛ أو)٢٩(رقم ى من معيار المحاسبة المصر" ٤ب "إلى" ١ب"من 

) ٤٣(رقم ى معيار المحاسبة المصرى مشروع مشترك كما تم تعريفه ف  )ج (
 . )٣(تاريخ االقتناءى أو إعادة تقييمها الممكن ف" الترتيبات المشتركة"

 )٤,٤القسم (إعادة تبويب األصول المالية 
 إعادة تبويب األصول المالية

من المنشأة إعادة تبويب األصول المالية إذا قامت المنشأة " ١,٤,٤"تتطلب الفقرة  ١,٤,٤ب
من المتوقع أن تكون مثل هذه . بتغيير نموذج أعمالها إلدارة تلك األصول المالية

وتحدد كنتيجة لتغييرات خارجية أو داخلية ويجب أن تكون . التغييرات نادرة جدا
 ناءبو. ا لألطراف الخارجيةمهمة بالنسبة لعمليات المنشأة ويمكن توفير دليل عليه

   إما عندما تبدأ المنشأة،- فقط-نموذج أعمال المنشأة ى عليه، سوف يحدث التغيير ف
عد مهمبالنسبة لعملياتها، على سبيل المثال، عندما تكون اأو توقف، تنفيذ نشاط ي 

                                                
  . تجميع أعمالعمليةى ف مشتقات ضمنية فيها اقتناء عقود ٢٩ى يتناول معيار المحاسبة المصر) ٣(
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ى  فوتشتمل أمثلة التغيير. المنشأة قد قامت باقتناء، أو استبعاد أو إنهاء خط أعمال
 :نموذج األعمال على ما يلي

األجل ى تحتفظ بها لبيعها فى منشأة لديها محفظة من القروض التجارية الت  )أ (
تستحوذ المنشأة على شركة تدير قروضا تجارية ولديها نموذج أعمال . القصير

لم تعد . وهو أن تحتفظ بالقروض ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
ارية للبيع، وتدار المحفظة األن مع القروض المحفظة من القروض التج

 .تم اقتناؤها ويتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةى التجارية الت
ى شركة للخدمات المالية تقرر إغالق أعمالها لخدمات الرهن العقار  )ب (

 جديدة وتقوم شركة الخدمات الًلم تعد تلك األعمال تقبل أعما. لألفراد
 .لبيعهاى تسويق محفظتها من قروض الرهن العقارالمالية ب

على . هدف نموذج أعمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التبويبى يجب إحداث التغيير ف ٢,٤,٤ب
 فبراير إغالق أعمالها ١٥ى سبيل المثال، إذا قررت شركة للخدمات المالية ف

ألصول لألفراد وبناء عليه يجب عليها إعادة تبويب جميع اى لخدمات الرهن العقار
، فإنه يجب )أول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأةى أ( أبريل ١ى المالية المتأثرة ف

ى  فبراير، عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرهن العقار١٥على المنشأة، بعد 
 .لألفراد أو بخالف ذلك مزاولة أنشطة تفق مع نموذج عمالها السابق

 :مالنموذج األعى تغييرات فى ال يعد ما يل ٣,٤,٤ب
حاالت التغييرات ى حتى ف(القصد المتعلق بأصول مالية معينة ى تغيير ف  )أ (

 ).ظروف السوقى المهمة ف
 .االختفاء المؤقت لسوق معينة لألصول المالية  )ب (
 .تحويل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة  )ج (

  )٥القسم (القياس 
 )١,٥القسم (ى القياس األول

  سعر المعاملةى هى قيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف األولعادة ما تكون ال ١,١,٥ب
ومعيار " ٢,١,٥ب" الفقرة -اأيض-القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، راجع ى أ(

أو  وبالرغم من ذلك، إذا كان جزء من المقابل المقدم)). ٤٥(رقم ى المحاسبة المصر
الية، فإنه يجب على المنشأة قياس القيمة المستلم هو مقابل شيء بخالف األداة الم

على سبيل المثال، فإن القيمة العادلة للقرض أو المبلغ مستحق . العادلة لألداة المالية
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التحصيل طويل األجل بدون فائدة، يمكن قياسها على أنها القيمة الحالية لجميع 
ى لفائدة السائدة فا) معدالت(المتحصالت النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل 

مشابهة من حيث العملة، واألجل، ونوع معدل الفائدة والعوامل (السوق ألداة مشابهة 
 أو ايتم إقراضه يعد مصروفًى مبلغ إضافى وأ. مشابهى لها تبويب ائتمان) األخرى
الدخل ما لم يتأهل لالعتراف على أنه نوع آخر من األصولى  فاتخفيض. 

المائة ى  ف٥مثال (حداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق إذا قامت المنشأة باست ٢,١,٥ب
، وتسلمت رسم إنشاء )المائةى  ف٨حين أن معدل السوق القروض مشابهة هو ى ف

ى القرض على أنه تعويض، فإن المنشأة تقوم باالعتراف بالقرض بقيمته العادلة، أ
 .تستلمهى بعد خصم الرسم الذى بالصاف

القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، راجع ى أ(ة عادة ما يكون سعر المعامل  أ ١,٢,٥ب
هو أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة )) ٤٥(رقم ى معيار المحاسبة المصر

وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة عند االعتراف . المالية عند االعتراف األولي
، فإنه يجب "أ١,١,٥"الفقرة ى تختلف عن سعر المعاملة كما هو مذكور فى األول

 :التاريخ كما يليذلك ى على المنشأة المحاسبة عن تلك األداة ف
، إذا كان هناك دليل على تلك القيمة "١,١,٥"بالقياس المطلوب بموجب الفقرة   )أ (

مدخل ى أ(سوق نشطة األصل أو التزام مماثل ى العادلة من خالل سعر معلن ف
 بيانات من األسواق - فقط- ستخدم أو باالستناد إلى طريقة تقييم ت) ١المستوى 

ويجب على المنشأة االعتراف بالفرق بين القيمة العادلة عند . الممكن رصدها
 .وسعر المعاملة على أنه مكسب أو خسارةى االعتراف األول

، المعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة "١,١,٥"القياس المطلوب بموجب الفقرة ب  )ب (
وبعد االعتراف . لمعاملة لجميع الحاالت األخرىوسعر اى عند االعتراف األول

األولي، يجب على المنشأة االعتراف بذلك الفرق المؤجل على أنه مكسب أو 
) ذلك الوقتى بما ف(عامل ى يكون ناشئا عن تغير فى  بالقدر الذ- فقط- خسارة 

 .الحسبان عند تسعير األصل أو االلتزامى السوق فى يأخذه المشاركون ف
 )٣,٥ و٢,٥القسمين (حق القياس الال

 على أنها أصل مالي، -اسابقً-إذا تم قياس أداة مالية، كان قد تم االعتراف بها  ١,٢,٥ب
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكانت قيمتها العادلة تنخفض دون 

وبالرغم من ذلك، فإن ". ١,٢,٤"يتم قياسه وفقا للفقرة ى الصفر، فإنها التزام مال
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يكون فيها العقد المضيف أصوال تقع ضمن نطاق هذا المعيار ى لمركبة التالعقود ا
 ."٢,٣,٤"وفقا للفقرة  - دائما–تقاس 

والالحق ى المحاسبة عن تكاليف المعامالت عند القياس األولى يوضح المثال التال ٢,٢,٥ب
يتم قياسه بالقيمة العادلة مع قياس التغيرات من خالل الدخل الشامل ى ألصل مال
 وحدة عملة ١٠٠ مقابل الًالمنشأة أصى تقتن". أ٢,١,٤"أو " ٥,٧,٥"قا للفقرة اآلخر وف

البداية، تقوم المنشأة باالعتراف ى ف.  وحدة عملة٢زائدا عمولة شراء قدرها 
فترة التقرير بعد يوم، عندما يكون سعر ى تنته.  وحدة عملة١٠٢باألصل بمبلغ 
 ٣ بيع األصل، تدفع عمولة قدرها إذا تم.  وحدة عملة١٠٠السوق ى األصل المعلن ف

دون ( وحدة عملة ١٠٠ذلك التاريخ، تقيس المنشأة األصل بمبلغ ى ف. وحدة عملة
 وحدة عملة ٢وتقوم باالعتراف بخسارة قدرها ) اعتبار للعمولة المحتملة عند البيع

إذا تم قياس األصل بالقيمة العادلة من خالل الدخل . ضمن الدخل الشامل اآلخر
، فإن تكاليف المعاملة يتم استنفادها إلى األرباح "ا٢,١,٤ً" اآلخر وفقا للفقرة الشامل

 .أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلي
واالعتراف بالالحق ى أو االلتزام المالى يجب أن يكون القياس الالحق لألصل المال  أ٢,٢,٥ب

 .متطلبات هذا المعيارمتفقا مع " أ٢,١,٥ب "الفقرةى للمكاسب والخسائر الموضحة ف
 أدوات حقوق ملكية وعقود تلك االستثماراتى االستثمارات ف

أدوات حقوق ملكية وعقود تلك األدوات بالقيمة ى يجب قياس جميع االستثمارات ف ٣,٢,٥ب
 مناسب للقيمة احاالت محدودة، قد تكون التكلفة تقديرى وبالرغم من ذلك، ف. العادلة
ة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس الحالى وقد تكون تلك ه. العادلة

القيمة العادلة، أو إذا كان هناك نطاق واسع من قياسات القيمة العادلة المحتملة وأن 
 .التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق

 :تشمل المؤشرات على أن التكلفة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلة ٤,٢,٥ب
أداء األعمال المستثمر فيها بالمقارنة مع الموازنات أو الخطط ى ير فتغير كب  )أ (

 .أو المعالم
 .لألعمال المستثمر فيهاى توقع أنه سيتم تحقيق معالم المنتج التقنى تغيرات ف  )ب (
  السوق، لحقوق ملكية األعمال المستثمر فيها أو منتجاتهاى تغير مهم، ف  )ج (

 .أو منتجاتها المحتملة
تعمل فيها األعمال ى أو البيئة االقتصادية التى تصاد العالماالقى تغير مهم ف  )د (

 .المستثمر فيها
عليها ى تنطوى التقييمات التى أداء المنشآت المماثلة، أو فى تغير مهم ف  )ه(

 .السوق الكلية
  شئون داخلية لألعمال المستثمر فيها مثل الغش، أو الخالفات التجارية،  )و (

 .ستراتيجيةاالاإلدارة أو ى ات فأو الدعاوى القضائية أو التغيير
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حقوق ملكية األعمال المستثمر فيها، إما ى دليل من المعامالت الخارجية ف  )ز (
أو من ) مثل إصدار جديد لحقوق ملكية(من قبل األعمال المستثمر فيها 

 .خالل تحويالت ألدوات حقوق ملكية بين أطراف ثالثة
يجب على المنشأة استخدام . شاملةليست " ٤,٢,٥ب"الفقرة ى إن القائمة الواردة ف ٥,٢,٥ب

تصبح متاحة بعد ى جميع المعلومات بشأن أداء وعمليات األعمال المستثمر فيها الت
من هذه العوامل ذات الصلة، فإنها قد تبين ى وبقدر وجود أ .تاريخ االعتراف األولي

على مثل هذه الحاالت، يجب ى وف. أن التكلفة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلة
 .المنشأة قياس القيمة العادلة

أدوات حقوق ملكية ى  أفضل تقدير للقيمة العادلة لالستثمارات فاالتكلفة ليست أبد ٦,٢,٥ب
 ).أو عقود أدوات حقوق ملكية متداولة(متداولة 

  )٤,٥القسم (قياس التكلفة المستهلكة 
 طريقة الفائدة الفعلي

تُعد جزء ال يتجزأ من ى ألتعاب التعند تطبيق طريقة الفائدة الفعلي، تحدد المنشأة ا ١,٤,٥ب
وقد ال يكون وصف األتعاب مقابل خدمات مالية . ألداة ماليةى معدل الفائدة الفعل

تُعد جزء ال يتجزأ من ى واألتعاب الت.  على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمةامؤشر
فعلي، ما لم ألداة مالية تعامل على أنها تعديل على معدل الفائدة الى معدل الفائدة الفعل

القيمة العادلة ضمن ى يتم قياس األداة المالية بالقيمة العادلة، واالعتراف بالتغير ف
تلك الحاالت، فإن األتعاب يتم االعتراف بها على أنها ى وف. األرباح أو الخسائر

 .لألداةى إيراد أو مصروف عند االعتراف األول
 :ألداة ماليةى  الفائدة الفعلتُعد جزء ال يتجزأ من معدلى تشمل األتعاب الت  ٢,٤,٥ب

. تتسلمها المنشأة والمتعلقة بابتكار أو اقتناء أصل ماليى أتعاب االستحداث الت  )أ (
مقابل أنشطة مثل تقييم الحالة المالية اقد تتضمن مثل هذه األتعاب تعويض 

للمقترض، وتقييم وتسجيل الضمانات والضمان وترتيبات الضمان األخرى، 
وهذه . وإعداد المستندات ومعالجتها وإتمام المعاملةوالتفاوض على شروط 

 .األتعاب تُعد جزء ال يتجزأ من إحداث ارتباط باألداة المالية الناتجة
تتسلمها المنشأة الستحداث قرض عندما ال يتم قياس ى أتعاب االرتباط الت  )ب (

ويكون من المرجح دخول المنشأة ؛ )"أ(١,٢,٤"ارتباط القرض وفقا للفقرة 
تعد هذه األتعاب بمثابة تعويض مقابل التدخل . يب إقراض محددترتى ف

وإذا انقضى االرتباط دون تقديم المنشأة القرض، . المستمر باقتناء أداة مالية
 .فإنه يتم االعتراف باألتعاب على أنها إيرادات عند انقضائه

ا يتم قياسهى تدفع عند إصدار االلتزامات المالية التى أتعاب االستحداث الت  )ج (
هذه األتعاب تعد جزء ال يتجزأ من إحداث ارتباط . بالتكلفة المستهلكة
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تُعد جزء ال يتجزأ من ى وتميز المنشأة األتعاب والتكاليف الت. بالتزام مالي
عن أتعاب االستحداث وتكاليف المعاملة ى لاللتزام المالى معدل الفائدة الفعل
 .رة استثمارتقديم خدمات مثل خدمات إداى المتعلقة بالحق ف

ألداة مالية، وتتم ى ال تُعد جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلى تشمل األتعاب الت  ٣,٤,٥ب
 :)٤٨(رقم ى المحاسبة عنها وفقا للمعيار المحاسبة المصر

 .يتم تحميلها مقابل خدمة دينى األتعاب الت  )أ (
ا أتعاب االرتباط الستحداث قرض عندما يكون ارتباط القرض ال يتم قياسه وفق  )ب (

 .ترتيب إقراض محددى ومن غير المحتمل أن يتم الدخول ف)" أ(١,٢,٤"للفقرة 
ى تقوم بترتيب قرض وال تبقى تتسلمها المنشأة التى أتعاب القرض المشترك الت  )ج (

على جزء من معدل الفائدة ى أو تبق(على جزء من حزمة القرض لنفسها 
سبة للمشاركين نفسه مقابل المخاطر المماثلة كما هو الحال بالنى الفعل

 ).اآلخرين
  أتعابى  باستهالك أ-عموما-عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلي، فإن المنشأة تقوم  ٤,٤,٥ب

أو نقاط يتم دفعها أو استالمها، وتكاليف المعاملة والعالوات أو الخصومات األخرى 
. على مدار العمر المتوقع لألداة الماليةى تدرج ضمن حساب معدل الفائدة الفعلى الت
ترتبط بها ى التى الرغم من ذلك، يتم استخدام فترة أقصر إذا كانت هذه الفترة هوب

يتم دفعها أو استالمها، أو تكاليف المعاملة، أو العالوات أو ى األتعاب أو النقاط الت
ترتبط به ى الحالة عندما يتم إعادة تسعير المتغير، الذى وتكون هذه ه. الخصومات

 دفعها أو استالمها، أو تكاليف المعاملة، أو العالوات أو يتمى األتعاب أو النقاط الت
على سبيل . الخصوم، إلى معدالت السوق قبل تاريخ االستحقاق المتوقع لألداة المالية

ى المثال، إذا كانت العالوة أو الخصم على أداة مالية بمعدل معوم تمثل الفائدة الت
معدالت ى دفع الفائدة، أو التغيرات فاستحقت على تلك األداة المالية منذ آخر مرة تم 

السوق منذ تم إعادة تخصيص معدل الفائدة المعْوم إلى معدالت السوق، فإنه يتم 
يتم فيه إعادة تخصيص الفائدة المعْومة إلى ى الذى استنفادها حتى التاريخ التال

ى لتالوهذا ألن العالوة أو الخصم ترتبط بالفترة حتى التاريخ ا. معدالت السوق
ى ذلك التاريخ تتم إعادة تخصيص المتغير الذى إلعادة تخصيص الفائدة، نظرا ألنه ف

وبالرغم من . إلى معدالت السوق) معدالت الفائدةى أ(ترتبط به العالوة أو الخصم 
هامش االئتمان زيادة عن المعدل ى ذلك، إذا نتجت العالوة أو الخصم عن تغير ف

الية، أو متغيرات أخرى ال يتم إعادة تخصيصها إلى األداة المى المعوم المحدد ف
 .معدالت السوق، فإنه يتم استنفادها على مدار العمر المتوقع لألداة المالية

لها معدالت ى لها معدالت معومة وااللتزامات المالية التى لألصول المالية الت  ٥,٤,٥ب
معدالت ى  التحركات فللتدفقات النقدية، لتعكسى معومة، فإن إعادة التقدير الدور
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له ى وإذا تم االعتراف بأصل مال. السوق، يعدل من معدل الفائدة الفعليى الفائدة ف
ى  بمبلغ مساو للمبلغ األصل-بشكل أولي-له معدل معوم ى معدل معوم أو التزام مال

المستحق التحصيل أو السداد عند االستحقاق، فإن إعادة تقدير دفعات الفائدة 
 . أثر مهم على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام- عادة-  يكون له المستقبلية ال

تتم ى باستثناء التعديالت الت(إذا عدلت المنشأة تقديراتها للمدفوعات أو المتحصالت   ٦,٤,٥ب
، فيجب )تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعةى والتغيرات ف" ٣,٤,٥"وفقا للفقرة 

أو التكلفة المستهلكة لاللتزام ى ألصل المالالقيمة الدفترية لى عليها تعديل إجمال
ليعكس التدفقات النقدية التعاقدية الفعلية ) أو لمجموعة من األدوات المالية(ى المال

ى القيمة الدفترية لألصل المالى وتقوم المنشأة بإعادة حساب إجمال. والمقدرة المنقحة
الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية على أنها القيمة ى أو التكلفة المستهلكة لاللتزام المال

أو (لألداة المالية ى األصلى يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلى المستقبلية المقدرة الت
معدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المشتراة أو المستحدثة ى معدل الفائدة الفعل

ى معدل الفائدة الفعل، اأو، عندما يكون منطبقً) المنخفضى ذات المستوى االئتمان
نقح محسوبويتم االعتراف بالتعديل ضمن األرباح أو ". ١٠,٥,٦" وفقا للفقرة االم

 .الخسائر على أنه دخل أو مصروف
 انظرى  عند االعتراف األولامضمحل ائتمانيى بعض الحاالت، يعد األصل المالى ف  ٧,٤,٥ب

ه قد تم اقتناؤه بخصم كبيرحالة الشراء، أنى ، وفاألن المخاطر االئتمانية عالية جد .
تقدير التدفقات النقدية ى والمنشأة مطالبة بإدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة األولية ف

تعد ى المعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية التى عند حساب معدل الفائدة الفعل
وبالرغم . ألوليعلى أنها أصول مالية مضمحلة عند شرائها أو إنشائها عند االعتراف ا

تطبيقه ى المعدل بالمخاطر االئتمانية ينبغى هذا أن معدل الفائدة الفعلى من ذلك، ال يعن
 .مخاطر ائتمانية عالية عند االعتراف األوليى لمجرد فقط أن لألصل المال

  المعاملةتكاليف
ذلك ى بما ف(تدفع إلى الوكالء ى تشمل تكاليف المعاملة األتعاب والعمولة الت  ٨,٤,٥ب

، والمستشارين، والوسطاء والمتعاملين، )الموظفين الذين يعملون بصفة وكالء بيع
تتقاضاها الجهات التنظيمية واألسواق المالية، وضرائب ورسوم ى والرسوم الت

وال تشمل تكاليف المعاملة عالوات أو خصومات الدين، وتكاليف . التحويالت
 .ليف الحفظالتمويل أو التكاليف اإلدارية الداخلية أو تكا

 اإلعدام
على سبيل المثال، تخطط . مجمله أو بجزء منهى فى يكون اإلعدام متعلقا بأصل مال  ٩,٤,٥ب

المائة ى  ف٣٠وال تتوقع استرداد أكثر من ى المنشأة لفرض ضمان على أصل مال
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ى إذا لم يكن لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد أ. من الضمانى من األصل المال
المائة ى  ف٧٠فية من األصل المالي، فيجب عليها شطب نسبة تدفقات نقدية إضا

 .المتبقية من األصل المالي
  )٥,٥القسم (االضمحالل 

  والمنفردى أساس التقييم الجماع
لتحقيق الهدف من االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر مقابل   ١,٥,٥ب

راف األولي، قد يكون من الخسائر االئتمانية منذ االعتى الزيادات الجوهرية ف
المخاطر االئتمانية على أساس ى القيام بتقييم الزيادات الجوهرية فى الضرور

ى تشير إلى زيادات جوهرية فى الحسبان المعلومات التى من خالل األخذ فى جماع
المخاطر االئتمانية، على سبيل المثال، لمجموعة أو مجموعة فرعية من األدوات 

ن أن تحقق المنشأة الهدف من االعتراف بالخسائر االئتمانية وهذا لضما. المالية
المخاطر االئتمانية، ى المتوقعة على مدى العمر عندما يكون هناك زيادات جوهرية ف

المخاطر االئتمانية على ى حتى لو كان الدليل على مثل هذه الزيادات الجوهرية ف
 .مستوى األداة المنفردة ليس متاحا بعد

 تلك المتوقع االعتراف -عموما-ى الئتمانية المتوقعة على مدى العمر هإن الخسائر ا  ٢,٥,٥ب
-وعادة، تزداد المخاطر االئتمانية . بها قبل أن تتجاوز األداة المالية موعد استحقاقها

 قبل أن تصبح األداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقها أو قبل مالحظة -بشكل كبير
على سبيل المثال، التعديل أو إعادة (ا المقترض السداد يحددهى عوامل أخرى للتأخر ف

تكون ذات نظرة ى وتبعا لذلك، فعندما تتاح معلومات معقولة ومؤيدة والت). الهيكلة
للمستقبل، بالمقارنة بالمعلومات عن تجاوز موعد االستحقاق، دون تكلفة أو جهد ال 

 .انيةالمخاطر االئتمى مبرر لهما، فيجب استخدامها لتقييم التغيرات ف
وبالرغم من ذلك، تبعا لطبيعة األدوات المالية ومعلومات المخاطر االئتمانية   ٣,٥,٥ب

المتاحة عن مجموعات معينة من األدوات المالية، فقد ال يكون باستطاعة المنشأة 
المخاطر االئتمانية ألدوات مالية بعينها قبل أن تصبح ى تحديد التغيرات المهمة ف

قد يكون هذا هو الحال بالنسبة ألدوات مالية . د استحقاقهااألداة المالية متجاوزة لموع
ال يوجد لها معلومات حديثة عن مخاطرها االئتمانية أو ى مثل القروض لألفراد الت

-عادة - يتم الحصول عليها ومراقبتها ى يوجد القليل من مثل هذه المعلومات، والت
وإذا لم تتم . لتعاقديةعلى أساس كل أداة بعينها، إلى أن يخرق العميل الشروط ا

المخاطر االئتمانية لألدوات المالية المنفردة قبل أن تصبح ى معرفة التغيرات ف
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 إلى معلومات -فقط-متجاوزة لموعد استحقاقها، فإن خسارة االضمحالل المستندة 
ى  عن التغيرات ف-بصدق- ائتمانية على مستوى األداة المالية المنفردة ال تعبر 

 .انية منذ االعتراف األوليالمخاطر االئتم
بعض الحاالت، ال يكون لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة دون ى ف  ٤,٥,٥ب

تكلفة أو جهد ال مبرر لهما لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر على 
تلك الحالة فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ى وف. أساس كل أداة بعينها

الحسبان المعلومات الشاملة عن ى يأخذ فى عمر يجب قياسها على أساس جماعال
ويجب أن تتضمن هذه المعلومات الشاملة عن المخاطر . المخاطر االئتمانية

االئتمانية ليس فقط معلومات عن تجاوز موعد االستحقاق ولكن يجب أن تتضمن 
ذات ى  االقتصاد الكلذلك معلوماتى  معلومات االئتمان ذات العالقة بما فاأيض

النتيجة االعتراف بالخسائر االئتمانية ى النظرة الذات نظرة للمستقبل للتحديد التقريب
المخاطر ى المتوقعة على مدى العمر عندما تكون قد حدثت زيادة جوهرية ف

 .على مستوى كل أداة بعينهاى االئتمانية منذ االعتراف األول
المخاطر االئتمانية واالعتراف بمخصص خسارة  ىلغرض تحديد الزيادات الجوهرية ف  ٥,٥,٥ب

على أساس المجموعة، تستطيع المنشأة تجميع األدوات المالية على أساس خصائص 
المخاطر االئتمانية المشتركة بهدف تسهيل إجراء تحليل يتم تصميمه للتمكن من تحديد 

على المنشأة عدم ى وينبغ. الوقت المناسبى المخاطر االئتمانية فى الزيادات الجوهرية ف
. تشويش هذه المعلومات من خالل تجميع أدوات مالية لها خصائص مخاطر مختلفة

 :ومن أمثلة خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة، ولكنها ال تقتصر على
 .نوع األداة  )أ (
 .تبويبات المخاطر االئتمانية  )ب (
 .نوع الضمان  )ج (
 .تاريخ االعتراف األولي  )د (
 .قاقحتى االستحى األجل المتبق  )هـ(
 .الصناعة  )و (
 .للمقترضى الموقع الجغراف  )ز (
إذا كان له أثر على ترجيح حدوث ى قيمة الضمان بالنسبة إلى األصل المال  )ح (

ال تخضع لحق الرجوع ى على سبيل المثال، القروض الت(السداد ى إخفاق ف
 ).بعض البالد أو نسب القروض إلى القيمةى ف

تمانية المتوقعة على مدى العمر من االعتراف بالخسائر االئ" ٤,٥,٥"تتطلب الفقرة   ٦,٥,٥ب
مخاطرها االئتمانية منذ ى حدثت زيادات جوهرية فى جميع األدوات المالية الت
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ولتحقيق هذا الهدف، إذا لم تكن المنشأة قادرة على تجميع . االعتراف األولي
 منذ -ى بشكل جوهر-تعتبر أن مخاطرها االئتمانية قد زادت ى األدوات المالية الت

على ى على أساس خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة، فينبغى اف األولاالعتر
المنشأة االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من جزء من 

إن . بشكل جوهري-يفترض أن خسائرها االئتمانية قد زادت ى األصول المالية الت
المخاطر االنتمائية على ى ات فتجميع األدوات المالية لتقييم ما إذا كان هناك تغير

قد يتغير عبر الزمن كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة عن ى أساس جماع
 .مجموعات من األدوات المالية أو عن أدوات مالية منفردة

 توقيت االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
 على مدى العمر يجب يستند تقييم ما إذا كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة  ٧,٥,٥ب

مخاطر حدوث إخفاق ى احتمال أو فى االعتراف بها إلى وجود زيادات جوهرية ف
بغض النظر عما إذا كانت األداة المالية قد تمت (ى السداد منذ االعتراف األولى ف

 من االستناد إلى دليل على الًبد) المخاطر االئتمانيةى إعادة تسعيرها لتعكس زيادة ف
ى تاريخ إعداد التقرير أو حدوث إخفاق حقيقى  فااضمحل ائتمانيى الأن األصل الم

المخاطر االئتمانية قبل ى وعموما، فإنه سوف يكون هناك زيادة كبيرة ف. السدادى ف
 .السدادى مضمحل ائتمانيِا أو قبل حدوث إخفاق فى أن يصبح األصل المال

مخاطر حدوث إخفاق ى  فالحسبان التغيراتى الرتباطات القروض، تأخذ المنشأة ف  ٨,٥,٥ب
ولعقود الضمان المالي، تأخذ . يتعلق به ارتباط القرضى سداد القرض الذى ف

 .سداد العقدى  سوف يخفق فا معينًامخاطر أن مدينًى الحسبان التغيرات فى المنشأة ف
على مخاطر ى المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولى تعتمد أهمية التغير ف  ٩,٥,٥ب

وعليه، فعلى سبيل المثال . عند االعتراف األوليى سداد كما هالى حدوث إخفاق ف
السداد سيكون أكثر أهمية ى مخاطر حدوث إخفاق فى فإن تغيرا، بالمعنى المطلق، ف

سدادها بالمقارنة بأداة مالية ذات ى ألداة مالية ذات مخاطر أولية أقل لحدوث إخفاق ف
 .سدادهاى مخاطر أولية أعلى الحدوث إخفاق ف

سداد األدوات ى  طال العمر المتوقع ألداة، كلما زادت مخاطر حدوث إخفاق فكلما ١٠,٥,٥ب
لديها مخاطر ائتمانية مماثلة، على سبيل المثال، فإن مخاطر حدوث ى المالية الت
 سنوات تكون أعلى من ١٠وعمره المتوقع  AAAسداد سند تبويبه ى إخفاق ف

 .وعمره المتوقع خمس سنوات AAAمخاطر سند تبويبه 
السداد، فإن التغير ى بب العالقة بين العمر المتوقع ومخاطر حدوث إخفاق فبس ١١,٥,٥ب

المخاطر المطلقة ى المخاطر االئتمانية ال يمكن تقييمه بمجرد مقارنة التغير فى ف
على سبيل المثال، إذا كانت مخاطر حدوث . السداد عبر الزمنى لحدوث إخفاق ف
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مماثلة ى سنوات عند االعتراف األول١٠سداد أداة مالية عمرها المتوقع ى إخفاق ف
فترة ى سداد أداة مالية عندما يكون عمرها المتوقع فى لمخاطر حدوث إخفاق ف

. المخاطر االئتمانيةى الحقة هو فقط خمس سنوات، فقد يشير ذلك إلى زيادة ف
السداد على مدى العمر المتوقع تقل ى  ألن مخاطر حدوث إخفاق فاوهذا نظر-

الوقت إذا بقيت المخاطر االئتمانية دون تغيير وأصبحت األداة  مع مرور -عادة
عليها ى  التوبالرغم من ذلك، لألدوات المالية. أقرب إلى تاريخ االستحقاق

 مع قرب تاريخ استحقاق األداة المالية فإن مخاطر - فقط–التزامات بدفعات كبيرة 
مثل ى وف. ال تنخفض بالضرورة مع مرور الوقتالسداد قد ى حدوث إخفاق ف
 عوامل نوعية أخرى -اأيض- الحسبان ى على المنشأة األخذ فى هذه الحالة، ينبغ

تبرهن على ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوهرى منذ 
 .االعتراف األولي

يمكن للمنشأة تطبيق مناهج متنوعة عند تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية  ١٢,٥,٥ب
أو عند قياس ى  منذ االعتراف األول-بشكل جوهرى -دت على أداة مالية قد زا

ويمكن للمنشأة تطبيق مناهج مختلفة لألدوات المالية . الخسائر االئتمانية المتوقعة
السداد ى  صريحا لإلخفاق فاال يتضمن ترجيحى قد يكون المنهج الذ. المختلفة

 مع ا متفقًحد ذاته، مثل منهج معدل الخسائر االئتمانية،ى على أنه مدخل ف
هذا المعيار، شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل ى المتطلبات الواردة ف

المحركات ى السداد عن التغيرات فى مخاطر حدوث إخفاق فى التغيرات ف
الحسبان عند ى فى األخرى للخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل ضمان، وأخذ ما يل

 :القيام بالتقييم
 السداد منذ االعتراف األوليى فاق فمخاطر حدوث إخى التغير ف  )أ (
 .العمر المتوقع لألداة المالية  )ب (
تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر ى المعلومات المعقولة المؤيدة الت  )ج (

 .قد تؤثر على المخاطر االئتمانيةى لهما الت
على الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة ى ينبغ ١٣,٥,٥ب

الحسبان ى أن تأخذ فى  منذ االعتراف األول- بشكل جوهرى-زادت مالية قد 
سداد ى وأنماط اإلخفاق ف) أو مجموعة من األدوات المالية(خصائص األداة المالية 

، "٩,٥,٥"الفقرة ى وبالرغم من المتطلب الوارد ف. السابقى أدوات مالية مماثلة ف
وقت معين خالل ى مركزة فسدادها غير ى أنماط اإلخفاق فى لألدوات المالية الت

السداد ى مخاطر حدوث إخفاق فى العمر المتوقع لألداة المالية، فإن التغيرات ف
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مخاطر حدوث ى  معقوال للتغيرات فا شهرا التالية قد تكون تقريب١٢على مدى 
مثل هذه الحاالت، فإنه يمكن للمنشأة ى وف. السداد على مدى العمرى إخفاق ف

 شهرا التالية ١٢السداد على مدى ى مخاطر حدوث إخفاق فى استخدام التغيرات ف
 منذ االعتراف -بشكل كبير-لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت 

 .األولي، ما لم تشير الظروف إلى ضرورة إجراء تقييم على مدى العمر
بعض الظروف، قد ال يكون من ى وبالرغم من ذلك، لبعض األدوات المالية، أو ف ١٤,٥,٥ب

 شهرا ١٢السداد على مدى ى مخاطر حدوث إخفاق فى لمناسب استخدام التغيرات فا
. االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمرى التالية لتحديد ما إذا كان ينبغ

 شهرا التالية ١٢ى السداد فى مخاطر حدوث إخفاق فى على سبيل المثال، فإن التغير ف
لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت على أداة قد ال يكون أساسا مالئما 

 : شهرا عندما١٢مالية تزيد مدة استحقاقها عن 
 . شهرا التالية١٢ بعد - فقط- كون على األداة المالية التزامات بدفعات كبيرة ي  )أ (
العوامل األخرى ى الصلة أو فى ذى االقتصاد الكلى تحدث تغيرات ف  )ب (

ى مخاطر حدوث إخفاق فى ف -بشكل كاٍف- كس المتعلقة باالئتمان ال تنع
 . شهرا التالية١٢ى السداد ف

العوامل المتعلقة باالئتمان تأثير على المخاطر االئتمانية ى يكون للتغيرات ف  )ج (
 . شهرا١٢فقط بعد ) أو يكون لها أثر أكثر وضوحا(لألداة المالية 

 األولي  منذ االعتراف-بشكل جوهرى-تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت 
عند تحديد ما إذا كان مطلوبا االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  ١٥,٥,٥ب

ى الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة التى العمر، يجب على المنشأة األخذ ف
المخاطر ى قد تؤثر فى تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما والت

وال يلزم المنشأة القيام ببحث )". ج(١٧,٥,٥"لية وفقا للفقرة االئتمانية على أداة ما
بشكل - عن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت ى واف

 . منذ االعتراف األولي-جوهرى
ويعتمد مدى مالءمة ) متعدد العوامل وشامل(إن تحليل المخاطر االئتمانية هو تحليل  ١٦,٥,٥ب

رنة بالعوامل األخرى، على نوع المنتج وخصائص األدوات عامل معين، ووزنه مقا
الحسبان ى يجب على المنشأة األخذ ف. المالية والمقترض وكذلك المنطقة الجغرافية

تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما ى المعلومات المعقولة والمؤيدة الت
لك، بعض العوامل وبالرغم من ذ. يتم تقييمهاى والمتعلقة باألداة المالية الت
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مثل هذه ى وف. والمؤشرات ال يمكن تحديدها على مستوى األداة المالية المنفردة
 تقييمها لمحافظ أو لمجموعات من محافظى الحالة، فإن العوامل والمؤشرات ينبغ

 أو ألجزاء من محفظة مناسبة من األدوات المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب
 لالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر "٣,٥,٥"الفقرة ى الوارد ف

 .قد تم استيفاؤه
ى قد تكون القائمة غير الشاملة التالية من المعلومات مالئمة لتقييم التغيرات ف ١٧,٥,٥ب

 :المخاطر االئتمانية
مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر االئتمانية الناتجة عن تغير ى التغيرات المهمة ف  )أ (

ذلك، ولكن ال يقتصر على، هامش ى مانية منذ البداية، بما فالمخاطر االئتى ف
 استحداث أو إصدار أداة مالية معينة أو -  مجددا–ينشأ إذا ما تم ى االئتمان الذ

 .تاريخ التقريرى أداة مالية مشابهة، بنفس الشروط ونفس الطرف المقابل، ف
-ستختلف ى معدالت أو شروط أداة مالية قائمة والتى التغيرات األخرى ف  )ب (

تاريخ ى  استحداث أو إصدار األداة ف- مجددا- إذا ما تم -بشكل كبير
مثل شروط أكثر تشددا، أو زيادة مبالغ الضمان أو الضمانات، أو (التقرير 

المخاطر االئتمانية لألداة المالية منذ ى يسبب تغيرات ف) تغطية دخل أعلى
 .االعتراف األولي

الخارجية للمخاطر االئتمانية ألداة مؤشرات السوق ى التغيرات المهمة ف  )ج (
وتشمل . مالية معينة أو ألدوات مالية مشابهة لها نفس العمر المتوقع

 :مؤشرات السوق للمخاطر االئتمانية، ولكنها ال تقتصر علىى التغيرات ف
 .هامش االئتمان )١(
 .االئتمان للمقترضى أسعار مبادلة اإلخفاق ف )٢(
أقل ى قيمة العادلة ألصل مالكانت فيه الى طول المدة أو المدى الذ )٣(

 .من تكلفته المتستهلكة
سعر ى معلومات السوق األخرى المتعلقة بالمقترض، مثل التغيرات ف )٤(

 .دين المقترض وأدوات حقوق ملكيته
 .ألداة ماليةى الخارجى التبويب االئتمانى أو المتوقع المهم فى التغير الفعل  )د (
ى للمقترض أو االنخفاض فى ئتمانالتبويب االى أو المتوقع فى الفعلى التدن  )ه(

. تقييم المخاطر االئتمانية داخلياى تستخدم فى النقاط السلوكية المسجلة الت
وتكون التبويبات االئتمانية الداخلية والنقاط السلوكية المسجلة من الممكن 
االعتماد عليها أكثر عندما يتم ربطها بالتبويبات الخارجية أو تأييدها 

 .السدادى  فبدراسات اإلخفاق
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الظروف المالية ى األعمال، أو فى التغييرات العكسية الحالية أو المتوقعة ف  )و (
قدرة المقترض على ى تغير مهم فى يتوقع أن تتسبب فى أو االقتصادية الت

 .معدالت البطالةى الوفاء بالتزامات دينه، مثل زيادة فعلية أو متوقعة ف
ومن أمثلة ذلك . ئج التشغيلية للمقترضالنتاى أو المتوقع المهم فى التغير الفعل  )ز (

أو المتوقع لإليرادات أو هوامش الربح، والزيادة الفعلية أو ى التقلص الفعل
رأس المال العامل، ى المخاطر التشغيلية، وقصور فى أو متوقع فى المتوقعة ف

جودة األصل، والزيادة الفعلية أو المتوقعة ى أو المتوقع فى واالنخفاض الفعل
نطاق ى الميزانية العمومية، والسيولة، والمشاكل اإلدارية أو التغير فرفع ى ف

ينتج ى الت) مثل عدم استمرار قطاع من األعمال(ى األعمال أو الهيكل التنظيم
 .قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينهى عنها تغير مهم ف

رى لنفس المخاطر االئتمانية على األدوات المالية األخى الزيادات المهمة ف  )ح (
 .المقترض

البيئة التنظيمية، أو االقتصادية، ى أو المتوقع المهم فى الفعلى التغير العكس  )ط (
قدرة المقترض على ى ينتج عنها تغير مهم فى أو التقنية للمقترض الت

الطلب على منتجات المقترض ى الوفاء بالتزامات دينه، مثل التراجع ف
 .التقنيةى المخصصة للبيع بسبب حدوث تحول ف

جودة ضمانات ى قيمة الضمان المؤيد لاللتزام أو فى التغيرات المهمة ف  )ي (
يتوقع أن تقلص من الحافز ى الطرف الثالث أو التعزيزات االنتمائية، الت

للمقترض ألداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو خالف ذلك تؤثر ى االقتصاد
اجعت قيمة على سبيل المثال، إذا تر. السدادى ترجيح حدوث إخفاق فى ف

بعض السلطات ى ضمان يسبب تراجع أسعار المساكن، فإن المقترضين ف
 .سداد رهوناتهم العقاريةى القانونية لديهم حافز أكبر لإلخفاق ف

إذا كان ) الفردى أو والد(جودة الضمان المقدم من مساهم ى التغير المهم ف  )ك (
السداد ى خفاق فلديهم حافز وقدرة مالية على منع اإل) أو والوالدين(المساهم 

 .من خالل ضخ رأس مال أو نقد
من المنشأة األم أو منشأة ى الدعم المالى التغيرات المهمة، مثل تخفيضات ف  )ل (

ى جودة تعزيز ائتمانية والتى شقيقة أخرى أو تغير فى أو متوقع مهم ف
. للمقترض ألداء دفعات تعاقدية مجدولةى يتوقع أن تقلل الحافز االقتصاد

أو، /للضامن وى ات أو دعم جودة االئتمان أخذ الوضع المالوتتضمن تعزيز
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توريق، ما إذا كان من المتوقع أن تكون ى فيما يتعلق بالحصص المصدرة ف
الحصص تالية االستحقاق، قادرة على استيعاب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ).على سبيل المثال، الخسائر من القروض المتعلقة بالضمان(
خرق متوقع للعقد قد ى ذلك أى توثيق القرض بما فى متوقعة فالتغيرات ال  )م (

إلى تنازالت عن تعهدات أو إلى تعديالت فيها وفترات إعفاء من دفع ى يؤد
تغيرات  الفائدة وطلب ضمانات إضافية أو ضمانات أوى الفائدة وزيادات ف

 .لألداةى اإلطار التعاقدى اخرى ف
ذلك ى متوقع للمقترض، بما فاألداء والسلوك الى المهمة فالتغيرات   )ن (

على (وضع الدفع من جانب المقترضين ضمن المجموعة ى التغيرات ف
ى العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التى سبيل المثال حدوث زيادة ف

العدد المتوقع للمقترضين من ى تدفع متأخرة أو حدوث زيادات كبيرة ف
أو الذين ى تجاوزوا حدهم االئتمانخالل بطاقات االئتمان الذين يتوقع أن ي

 ).يتوقع أن يسددوا مبالغ الحد األدنى الشهرية
ى إدارة االئتمان فيما يتعلق باألداة المالية؛ أى منهج المنشأة فى التغييرات ف  )س (

المخاطر االئتمانية، ى المستند إلى المؤشرات المستجدة على التغيرات ف
  ة المتوقع أن تصبح أكثر نشاطاوممارسة إدارة المنشأة للمخاطر االئتماني

 ذلك إخضاع األداة لمتابعة أو مراقبة أدق،ى أو تركيزا على إدارة األداة، بما ف
 .أو تدخل المنشأة تحديدا مع المقترض

ذلك االفتراض الممكن إثبات ى المعلومات عن تجاوز موعد االستحقاق، بما ف  )ع (
 ".١١,٥,٥"الفقرة ى ظروف محدودة كما تم توضيحه فى عدم صحته ف

بعض الحاالت، قد تكون المعلومات النوعية والمعلومات الكمية غير ى ف ١٨,٥,٥ب
االحصائية المتاحة كافية لتحديد أن األداة المالية قد استوفت الضوابط لالعتراف 

ى أ. بمخصص خسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
ى أو عملية تبويب ائتمانى احصائنموذج ى أنه، ال حاجة لتدفق المعلومات ف

المخاطر االئتمانية على األداة ى لتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية ف
الحسبان معلومات أخرى، ى حاالت أخرى، قد يلزم المنشأة األخذ فى وف. المالية
توفرها النماذج االحصائية أو عمليات التبويب ى ذلك المعلومات التى بما ف

تقييمها إلى كال النوعيين ى  من ذلك، تستطيع المنشأة االستناد فالًبدو. االئتماني
ال يتم الحصول عليها من خالل آلية ى العوامل النوعية التى من المعلومات، أ
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ى فترة التقرير، مع األخذ فى التبويب الداخلية، وفئة تبويب داخلية محددة ف
ولي، إذا كان كل من الحسبان خصائص المخاطر االئتمانية عند االعتراف األ

 .النوعين من المعلومات مناسبا
  ظروف محدودةى افتراض تجاوز االستحقاق ألكثر من ثالثين يوما الممكن إثبات عدم صحته ف

الفقرة ى ظروف محدودة الوارد فى ال يعد االفتراض الممكن إثبات عدم صحته ف ١٩,٥,٥ب
"١١,٥,٥ "انية المتوقعة على  مطلقا على وجوب االعتراف بالخسائر االئتمامؤشر

عندها االعتراف بالخسائر ى مدى العمر، ولكنه يفترض بأن يكون آخر نقطة ينبغ
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر حتى عند استخدام معلومات ذات نظرة 

 ).على مستوى المحفظةى ذلك عوامل االقتصاد الكلى بما ف(للمستقبل 
وبالرغم من . ظروف محدودةى ض فيمكن للمنشأة إثبات عدم صحة هذا االفترا ٢٠,٥,٥ب

 عندما يتوفر لها معلومات معقولة ومؤيدة تبرهن -فقط-ذلك، تستطيع القيام بذلك 
على أنه حتى إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية استحقاقها ألكثر من ثالثين يوما، فإن 

على سبيل . المخاطر االئتمانية على األداة الماليةى ذلك ال يمثل زيادة كبيرة ف
 من قبل اإلدارة، ال أن يكون ناتجا عن المثال، عندما يكون عدم الدفع سهوا

ى صعوبات مالية للمقترض، أو أن يكون لدى المنشأة اطالع على دليل تاريخ
السداد ى مخاطر اإلخفاق فى يبرهن على عدم وجود ربط بين زيادات كبيرة ف

كثر من ثالثين يوما تجاوزت دفعاتها موعد استحقاقها ألى واألصول المالية الت
ولكن ذلك الدليل ال يحدد مثل ذلك الربط عندما تكون الدفعات قد تجاوزت 

 . يوما٦٠استحقاقها ألكثر من 
المخاطر االئتمانية ى ال تستطيع المنشأة ضبط توقيت الزيادات الجوهرية ف ٢١,٥,٥ب

ى الواالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر مع متى يعد األصل الم
 .السدادى لإلخفاق فى  أو بناء على تعريف المنشأة الداخلا مضمحل ائتمانيالًأص

 تاريخ التقريرى األدوات المالية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة ف
، إذا "١٠,٥,٥"تعد المخاطر االئتمانية على األداة المالية منخفضة ألغراض الفقرة  ٢٢,٥,٥ب

سدادها، وكان للمقترض قدرة ى إلخفاق فكانت لألداة المالية مخاطر منخفضة ل
األجل القريب وكان ى فى التعاقدى كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقد

الظروف االقتصادية ى يحتمل، ولكن ليس بالضرورة، أن تقلل التغيرات العكسية ف
األجل الطويل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من ى وظروف األعمال ف

وال تعد األدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة . التعاقديى ق النقدالتدف
 بسبب قيمة الضمان وأن األداة -فقط-عندما تعد أن لها مخاطر خسارة منخفضة 

كما أن األدوات . المالية بدون ذلك الضمان ال تعد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة
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 لمجرد أن لها مخاطر إخفاقالمالية ال تعد أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة 
 السداد أقل من األدوات المالية األخرى للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر االئتمانيةى ف
 .نطاقهاى تعمل المنشأة فى البلد التى ف

لتحديد ما إذا كانت لألداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة، يمكن للمنشأة استخدام  ٢٣,٥,٥ب
ى تتفق مع تعريف عالمى ياتها األخرى التتبويباتها االئتمانية الداخلية أو منهج

الحسبان المخاطر ونوع ى متفق عليه للمخاطر االئتمانية المنخفضة ويأخذ ف
هو " درجة االستثمار"لـ ى والتبويب الخارج. يتم تقييمهاى األدوات المالية الت

وبالرغم . قد تعد بأن لها مخاطر ائتمانية منخفضةى مثال على األداة المالية الت
تعد ذات ى ن ذلك، ليس مطلوبا بأن تكون األدوات المالية مصنفة خارجيا لكم

أن تعد بأن لها مخاطر ى وبالرغم من ذلك، ينبغ. مخاطر ائتمانية منخفضة
الحسبان جميع أحكام ى السوق يأخذ فى ائتمانية منخفضة من منظور مشارك ف

 .وشروط األداة المالية
ية المتوقعة على مدى العمر من أداة مالية ال يتم االعتراف بالخسائر االئتمان ٢٤,٥,٥ب

فترة التقرير ى لمجرد أنه كان قد تم عدها بأن لها مخاطر ائتمانية منخفضة ف
مثل هذه ى وف. تاريخ التقريرى السابقة وال تعد بأن لها مخاطر ائتمانية منخفضة ف

 المخاطرى الحالة، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية ف
وعليه ما إذا كان مطلوبا االعتراف بالخسائر ى االئتمانية منذ االعتراف األول

 ."٣,٥,٥"االئتمانية المتوقعة على مدى العمر وفقا للفقرة 
 التعديالت

إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية ى بعض الحاالت، يمكن أن تؤدى ف ٢٥,٥,٥ب
وفقا لهذا ى الحالى اتر لألصل المالأو تعديلها إلى االستبعاد من الدفى ألصل مال

ى االستبعاد من الدفاتر لألصل المالى عندما ينتج عن تعديل األصل المال. المعيار
المعدل، فإن األصل المعدل ى وما يتبع ذلك من االعتراف باألصل المالى الحال

 .ألغراض هذا المعيار" اجديد "ا ماليالًيعد أص
لذلك ى  التعديل على أنه تاريخ االعتراف األولوبناء عليه، يجب معامله تاريخ ٢٦,٥,٥ب

وهذا . المعدلى عند تطبيق متطلبات االضمحالل على األصل المالى األصل المال
عادة قياس خسارة االضمحالل بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على ى يعن

متوقعة  شهرا إلى حين استيفاء متطلبات االعتراف بالخسائر االئتمانية ال١٢مدى 
بعض الحاالت ى وبالرغم من ذلك، ف". ٣,٥,٥"الفقرة ى على مدى العمر المبينة ف

األصلي، ى غير المعتادة وعقب تعديل ينتح عنه االستبعاد من الدفاتر لألصل المال
 عند االمعدل مضمحل ائتمانيى فقد يكون هناك دليل على أن األصل المال

االعتراف به على أنه أصل ى ينبغى مالاالعتراف األولي، وعليه، فإن األصل ال
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موقف ى وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، ف. اتم إنشاؤه مضمحل ائتمانيى مال
حالة إعسار، قد أدى إلى االستبعاد من ى يكون فيه تعديل جوهري، ألصل ف

مثل هذه الحالة، قد يكون من المحتمل أن ى وف. األصليى الدفاتر لألصل المال
 . عند االعتراف األولياجديد مضمحل ائتمانيى يل أصل مالينتج عن التعد

ى إذا كانت قد تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مال ٢٧,٥,٥ب
لم يتم استبعاده من الدفاتر، فإن ى أو بخالف ذلك تعديلها، ولكن األصل المال

ويجب على المنشأة .  بأن له مخاطر ائتمانية أقل-اتلقائي–ال يعد ى األصل المال
ى المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولى تقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية ف

تكون متاحة دون تكلفة أو ى على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة الت
ويشمل ذلك المعلومات التاريخية والمعلومات ذات النظرة . جهد ال مبرر لهما
ى خاطر االئتمانية على مدى العمر المتوقع لألصل المالي، والتللمستقبل وتقييم الم

وقد يشمل الدليل على أن . أدت إلى التعديلى تشمل المعلومات بشأن الظروف الت
: ضوابط االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لم تعد مستوفاة

 للشروط اا، وفقًموعدهى وجود سجال تاريخيا ألداء الدفعات حتى تاريخه وف
عادة بان يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد -ويلزم العميل . التعاقدية المعدلة

. بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد المخاطر االئتمانية قد انخفضت
- على سبيل المثال، فإن سجل عدم الدفع أو الدفعات غير المكتملة ال يتم محوه 

 .الوقت المحدد عقب تعديل الشروط التعاقديةى ف بمجرد أداء دفعة واحدة -عادة
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
ى أ(تقدير مرجح باالحتماالت للخسائر االئتمانية ى الخسائر االئتمانية المتوقعة ه ٢٨,٥,٥ب

عجز وال. على مدى العمر المتوقع لألداة المالية) القيمة الحالية لكل العجز النقدي
هو الفرق بين التدفقات النقدية واجبة السداد للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات ى النقد

ونظرا ألن الخسائر االئتمانية المتوقعة تأخذ . تتوقع المنشأة استالمهاى النقدية الت
الحسبان مبلغ وتوقيت الدفعات، فإن الخسائر االئتمانية تنشأ حتى إذا كانت ى ف

وقت الحق بعد أن يصبح ى  ولكن ف- بالكامل– الدفع لها المنشأة تتوقع أن يتم
 .واجب السداد بموجب للعقد

 :القيمة الحالية للفرق بينى لألصول المالية، فإن الخسارة االئتمانية ه ٢٩,٥,٥ب
 تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقدة وبينى التدفقات النقدية التعاقدية الت  )أ (
 .لحصول عليهاتتوقع المنشأة اى التدفقات النقدية الت  )ب (
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القيمة الحالية ى لم يتم سحبها، فإن الخسارة االئتمانية هى الرتباطات القروض الت ٣٠,٥,٥ب
 :للفرق بين

التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمنشأة إذا قام حامل ارتباط القرض   )أ (
 بسحب القرض؛ وبين

 .لقرضتتوقع المنشأة استالمها إذا كان قد تم سحب اى التدفقات النقدية الت  )ب (
يجب أن يكون تقدير المنشأة للخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباطات القروض  ٣١,٥,٥ب

ى يجب أن تأخذ فى متفقا مع توقعاتها بالسحوبات من هذا االرتباط للقروض، أ
 شهرا من ١٢سيتم سحبه خالل ى الحسبان الجزء المتوقع من ارتباط القرض الذ

 شهرا، والجزء ١٢الئتمانية المتوقعة عن تاريخ التقرير وذلك عند تقدير الخسائر ا
سوف يتم سحبه على مدى العمر المتوقع الرتباط ى المتوقع من ارتباط القرض الذ

 .القرض وذلك عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
حالة إخفاق ى  ف-فقط- لعقد الضمان المالي، فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات  ٣٢,٥,٥ب

وبناء عليه، فإن . يتم ضمانهاى السداد وفقا لشروط األداة المالية الت ىالمدين ف
هو الدفعات المتوقعة لتعويض حامل األداة مقابل الخسائر االئتمانية ى العجز النقد

مبالغ تتوقع المنشأة استالمها من حامل األداة، وهو ى  منها أايتكبدها مطروحى الت
، فإن تقدير العجز -بشكل كامل- األصل وإذ تم ضمان. طرف آخرى المدين أو أ

مقابل األصل ى يكون متفقا مع تقديرات العجز النقدى لعقد ضمان مالى النقد
 .الخاضع للضمان

يعد على أنه ى الذى يجب على المنشأة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألصل المال ٣٣,٥,٥ب
الًتاريخ التقرير، ولكنه ليس أصى  فامضمحل ائتمانيمضمحل عند شرائه أو  ا مالي

القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات ى إنشائه على أنها الفرق بين إجمال
ى يتم االعتراف بأ. لألصل الماليى النقدية التقديرية المخصومة بمعدل الفائدة األصل

 .األرباح أو الخسائر على أنه ربح أو خسارة من االضمحاللى تعديل ف
االضمحالل مقابل اإليجار المستحق فإن التدفقات النقدية عند قياس خسارة  ٣٤,٥,٥ب

المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن تكون متفقة مع التدفقات 
  قياس اإليجار المستحق وفقا لمعيار المحاسبة المصريى النقدية المستخدمة ف

 ".عقود التأجير) "٤٩(رقم 
عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إذا كانت يمكن للمنشأة استخدام وسائل عملية  ٣٥,٥,٥ب

ومثال على الوسيلة العملية هو ". ١٧,٥,٥"الفقرة ى متفقة مع المبادئ الواردة ف
حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين 

ى خية فوتستخدم المنشأة خبرتها التاري. التجاريين باستخدام مصفوفة المخصص
إلى " ٥١,٥,٥ب"المعدلة بحسب ما هو مناسب وفقا للفقرتين من (الخسائر االئتمانية 

من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين لتقدير الخسائر ") ٥٢,٥,٥ب"
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 شهرا أو الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ١٢االئتمانية المتوقعة على مدى 
قد تحدد مصفوفة المخصص، على سبيل . ة بحسب المالئمالعمر من األصول المالي

تكون فيها ى المثال، معدالت ثابتة للمخصص وهو ما يعتمد على عدد األيام الت
على سبيل (المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين متجاوزة الستحقاقها 

المائة إذا تجاوزت ى  ف٢المائة إذا لم تكن متجاوزة لموعد استحقاقها، ى  ف١المثال، 
المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها ى  ف٣موعد استحقاقها بأقل من ثالثين يوما، 
المائة إذا كان تجاوزت ى  ف٢٠ يوما، ٩٠بأكثر من ثالثين يوما ولكن أقل من 

وتبعا لتنوع قاعدة عمالئها، فإن ).  يوما الخ٩٠ إلى ١٨٠موعد استحقاقها من 
الخسائر ى ت المناسبة إذا كانت خبرتها التاريخية فالمنشأة تستخدم المجموعا

.  لقطاعات العمالء المختلفة-بشكل كبير-االئتمانية تظهر أنماط خسارة مختلفة 
قد يتم استخدامها لتجميع األصول فئات المنطقة الجغرافية، ى ومن أمثلة الضوابط الت

ونوع العميل ى لتجاراى ونوع المنتج، وتبويب العميل، والضمان أو الضمان االئتمان
 ).مثل عميل جملة أو تجزئة(

 السدادى تعريف اإلخفاق ف
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية " ٩,٥,٥"تتطلب الفقرة  ٣٦,٥,٥ب

الحسبان التغير ى  بأنه يجب على المنشأة أن تأخذ ف- بشكل جوهرى-قد زادت 
 .راف األوليالسداد منذ تم االعتى مخاطر حدوث إخفاق فى ف

السداد، ى السداد ألغراض تحديد مخاطر حدوث إخفاق فى عند تعريف اإلخفاق ف ٣٧,٥,٥ب
 مع التعريف المستخدم ايجب على المنشأة تطبيق تعريف لإلخفاق السداد يكون متفقً

ألغراض اإلدارة الداخلية للمخاطر االئتمانية لألداة المالية ذات الصلة وأخذ 
عندما يكون ) على سبيل المثال، الشروط المالية (الحسبانى المؤشرات النوعية ف

 يوما ما لم تكن المنشأة ٩٠وبالرغم من ذلك، التأخر استحقاقه بمدة . ذلك مناسبا
ى لديها معلومات معقولة ومؤيدة لتوفير دليل على أن استخدام ضوابط لإلخفاق ف

السداد ى  فويجب تطبيق تعريف اإلخفاق. السداد بعد هذه الفترة تعد أكثر مناسبة
المستخدم لهذه األغراض بثبات على جميع األدوات المالية ما لم تُتاح معلومات تدل 

 .السداد يعد أكثر مناسبة ألداة مالية معينةى على أن تعريفا آخر لإلخفاق ف
 يتم على مداها تقدير الخسائر االنتمائية المتوقعةى الفترة الت

جب على مداها تقدير الخسائر االئتمانية ، فإن أقصى فترة ي"١٩,٥,٥"وفقا للفقرة  ٣٨,٥,٥ب
أقصى فترة تعاقدية تكون المنشأة على مداها معرضة للمخاطر ى المتوقعة ه

أقصى ى والرتباطات القروض وعقود الضمان المالي، فإن هذه ه. االئتمانية
 .بتقديم ائتمانى حالى فترة تعاقدية تكون المنشأة على مداها لديها التزام تعاقد
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على ى ، فإن بعض األدوات المالية تنطو"٢٠,٥,٥"من ذلك، وفقا للفقرة وبالرغم  ٣٩,٥,٥ب
كل من قرض ومكون ارتباط لم يتم سحبه وال تحد قدرة المنشأة التعاقدية على 

لم يتم سحبه من تعرض المنشأة للخسائر ى طلب السداد وإلغاء االرتباط الذ
ال، فإن التسهيالت على سبيل المث. االئتمانية على فترة اإلشعار التعاقدية

االئتمانية الدوارة، مثل البطاقات االئتمانية، وتسهيالت السحب على المكشوف، 
. يمكن سحبها تعاقديا من قبل المقرض بموجب إشعار تبلغ أقل فترة له يوم واحد

تقديم االئتمان لفترة أطول ى الممارسة يستمر المقرضون فى وبالرغم من ذلك، ف
 بعدما تزداد المخاطر االنتمائية - فقط-التسهيل ويمكن أن يقوموا بسحب 

للمقترض، وهو ما قد يجعل من المتأخر كثيرا منع بعض أو جميع الخسائر 
إن هذه األدوات المالية لها عموما الخصائص التالية نتيجة . االئتمانية المتوقعة

لمعلومات تدار بها األداة المالية، وطبيعة اى لطبيعة األداة المالية، والطريقة الت
 :المخاطر االئتمانيةى المتاحة حول الزيادات الجوهرية ف

أن األدوات المالية ليس لها أجل أو هيكل سداد ثابت وعادة ما يكون لها   )أ (
 ). على سبيل المثال، يوما واحدا(فترة إلغاء تعاقدية قصيرة 

ية حالة اإلدارة اليومى أن القدرة التعاقدية على إلغاء العقد ال يتم فرضها ف  )ب (
 عندما تصبح المنشأة على - فقط- المعتادة لألداة المالية ويمكن إلغاء العقد 

 .المخاطر االئتمانية على مستوى التسهيلى علم بزيادة ف
 .أن األدوات المالية تدار على أساس جماعي  )ج (

يتوقع أن تتعرض المنشأة على مداها لمخاطر ائتمانية، ى عند تحديد الفترة الت ٤٠,٥,٥ب
ستطيع المنشأة تقليل الخسائر االئتمانية المتعلقة بها من خالل ال تى ولكن تلك الت

ى على المنشأة األخذ فى اإلجراءات المعتادة إلدارة المخاطر االئتمانية، فإنه ينبغ
 :الحسبان عوامل مثل المعلومات والخبرة التاريخية بشأن

كانت المنشأة معرضة على مداها للمخاطر االئتمانية على ى الفترة الت  )أ (
 .وات مالية مشابهةأد

تحدث على ى السداد ذات الصلة التى طول الفترة الزمنية لحاالت اإلخفاق ف  )ب (
 .المخاطر االئتمانيةى أدوات مالية مشابهة عقب زيادة جوهرية ف

تتوقع المنشأة اتخاذها بمجرد أن ى إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية الت  )ج (
ة، مثل تخفيض أو إزالة الحدود تزداد المخاطر االئتمانية على األداة المالي

 .لم يكن قد تم سحبهاى الت
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 النتيجة المرجحة باالحتماالت 
ليس الغرض من تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير لتصور أسوأ حالة أو تقدير  ٤١,٥,٥ب

 من ذلك، فإن تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن الًوبد. لتصور أفضل حالة
ية حدوث خسائر ائتمانية وإمكانية عدم حدوث خسائر ائتمانية  إمكان- دائما- يعكس 

 .عدم حدوث خسارة ائتمانيةى حتى إذا كانت النتيجة األكثر ترجيحا ه
 غير اتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس مبلغً)" أ(١٧,٥,٥"تتطلب الفقرة  ٤٢,٥,٥ب

. ئج المحتملةمتحيز مرجح باالحتماالت يتم تحديده من خالل تقييم نطاق من النتا
بعض الحاالت، يعد ى وف. ا معقدالًالممارسة، ال يلزم أن يكون هذا تحليى وف

 كافي، دون الحاجة لعدد كبير من المحاكاة المفصلة -نسبيا-وضع نماذج بسيطة 
على سبيل المثال، فإن متوسط الخسائر االئتمانية لمجموعة كبيرة من . للتصورات

خاطرها مشتركة يمكن أن يكون تقديرا معقوال خصائص مى األدوات المالية الت
حاالت أخرى، على األرجح سيلزم تحديد ى وف. لمبلغ مرجح باالحتماالت

تحدد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لنتائج معينة والترجيح المقدر ى التصورات الت
تلك الحاالت، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن تعكس ى وف. لهذه النتائج

 ."١٨,٥,٥"وفقا للفقرة -نتيجتين على األقل 
للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يجب على المنشأة تقدير مخاطر  ٤٣,٥,٥ب

وخسائر . السداد على األداة المالية خالل عمرها المتوقعى حدوث إخفاق ف
جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة ى  ها شهر١٢االئتمان المتوقعة على مدى 

ينتج إذا حدث إخفاق ى لفترة العمر الذى مدى العمر وتعبر عن العجز النقدعلى 
أو فترة أقصر إذا كان العمر ( شهرا بعد تاريخ التقرير ١٢السداد على مدى ى ف

ى ، مرجحة باحتمال حدوث اإلخفاق ف) شهرا١٢المتوقع لألداة المالية أقل من 
ى  شهرا ليست ه١٢ على مدى وعليه، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة. السداد

تتكبدها المنشأة من األدوات ى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الت
ى  شهرا التالية وليست ه١٢سدادها خالل ى تتوقع أن يحدث إخفاق فى المالية الت

 .ا شهر١٢المتوقع على مدى ى العجز النقد
 القيمة الزمنية للنقود

المتوقعة إلى تاريخ التقرير، وليس إلى تاريخ اإلخفاق خصم الخسائر االئتمانية  ٤٤,٥,٥ب
يتم تحديده ى الذى السداد أو تاريخ آخر، باستخدام معدل الفائدة الفعلى المتوقع ف

وإذا كان لألداة المالية معدل فائدة متغير، فإن . أو تقريب لهى عند االعتراف األول
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ى الحالى دل الفائدة الفعلالخسائر االئتمانية المتوقعة يجب خصمها باستخدام مع
 ."٥,٤,٥ب"يتم تحديده وفقا للفقرة ى الذ

  يجب خصم الخسائر االنتمائية المتوقعة لألصول المالية المضمحلة عند شرائها ٤٥,٥,٥ب
يتم ى المعدل بالمخاطر االئتمانية الذى أو إنشائها، باستخدام معدل الفائدة الفعل

 .تحديده عند االعتراف األولي
االئتمانية المتوقعة من مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل يجب خصم الخسائر  ٤٦,٥,٥ب

قياس مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل ى باستخدام نفس معدل الخصم المستخدم ف
 .)٤٩(رقم ى وفقا لمعيار المحاسبة المصر

يجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباط قرض باستخدام معدل الفائدة  ٤٧,٥,٥ب
الناتج عن ى  عند االعتراف باألصل الماليتم تطبيقهسى أو تقريب له، والذى الفعل

وهذا بسبب أنه لغرض تطبيق متطلبات االضمحالل، فإن األصل . ارتباط القرض
سحب مبالغ على ارتباط قرض يجب معاملته يتم االعتراف به عقب ى الذى المال

 ولذلك .على أنه استمرار لذلك االرتباط وليس معاملته على أنه أداة مالية جديدة
الحسبان ى يجب قياسها باألخذ فى فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصل المال

أصبحت فيه المنشأة ى المخاطر االئتمانية األولية الرتباط القرض من التاريخ الذ
 .ال رجعه فيهى االرتباط الذى طرفا ف

ى ات القروض التأو من ارتباطى الخسائر االئتمانية المتوقعة من عقود الضمان المال ٤٨,٥,٥ب
لها يجب أن يتم خصمها بتطبيق معدل الخصم ى ال يمكن تحديد معدل الفائدة الفعل

تكون مرتبطة ى للسوق للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر التى يعكس التقييم الحالى الذ
الحسبان من ى يتم به، أخذ المخاطر فى بالتدفقات النقدية ولكن فقط إذا تم، وبالقدر الذ

 .يتم خصمهى الذى  من تعديل العجز النقدالًديل معدل الخصم بدخالل تع

 المعلومات المعقولة والمؤيدة
-تكون متاحة ى تلك التى لغرض هذا المعيار، فإن المعلومات المعقولة والمؤيدة ه ٤٩,٥,٥ب

تكون ى وتعد المعلومات الت. تاريخ التقرير االقتصادية المستقبليةى  ف-بشكل معقول
 .أنها متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهماى ر المالمتاحة ألغراض التقري

ال تطالب المنشأة بتضمين توقعات الظروف المستقبلية على مدى مجمل العمر  ٥٠,٥,٥ب
وتعتمد درجة االجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر االئتمانية . المتوقع لألداة المالية
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توقع، تنقص وكلما زاد أفق ال. المتوقعة على إمكانية توفر معلومات مفصلة
إمكانية توفر معلومات مفصلة وتزداد درجة االجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر 

 مفصال اوال يتطلب تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير. االئتمانية المتوقعة
لمثل تلك الفترات، تستطيع المنشأة استقراء . المستقبل البعيدى تقع فى للفترات الت

 .ومات المتاحة المفصلةالتوقعات من المعل
ى ال يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليها األخذ ف ٥١,٥,٥ب

تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ى الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة الت
ى تكون ذات صلة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما فى ال مبرر لهما والت

ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة . ت المقدمة المتوقعةذلك أثر الدفعا
عوامل تكون مرتبطة بالمقترض، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من 

ويمكن للمنشأة استخدام . تاريخ التقريرى والمتوقع للظروف فى التوجه الحال
.  خارجيةاوأيض) تحددها المنشأة(قد تكون داخلية ى مصادر عديدة للبيانات، والت

الخسائر ى وتشمل المصادر المحتملة للمعلومات الخبرة الداخلية التاريخية ف
الخسائر االئتمانية، ى االئتمانية، والتبويبات الداخلية، وخبرة المنشآت األخرى ف

ليس لديها ى ويمكن للمنشآت الت.  الخارجيةواإلحصاءاتوالتبويبات والتقارير 
 أو لها مصادر غير كافية، استخدام خبرة مصادر بيانات تحددها المنشأة،

 .المقارنة لها) أو مجموعات من األدوات المالية(األداة المالية ى مجموعة نظيرة ف
تعد المعلومات التاريخية أرضية أو أساسا مهما يتم بناء عليه قياس الخسائر  ٥٢,٥,٥ب

لتاريخية، وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة تعديل البيانات ا. االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية، على أساس البيانات الحالية الممكن رصدها ى مثل الخبرة ف

لم تؤثر على الفترة ى لتعكس الظروف الحالية وتوقعاتها للظروف المستقبلية الت
الفترة ى استندت إليها البيانات التاريخية، وإلزالة أثار تلك الظروف فى الت

بعض ى وف. بالتدفقات النقدية التعاقدية المستقبليةليست ذات صلة ى التاريخية الت
معلومات تاريخية ى الحاالت، يمكن أن تكون أفضل معلومات معقولة ومؤيدة ه

غير معدلة، تبعا لطبيعة المعلومات التاريخية ومتى تم حسابها، مقارنة بالظروف 
أن ى وينبغ. النظر فيهاى يجرى تاريخ التقرير وخصائص األداة المالية التى ف

من - الخسائر االئتمانية المتوقعة، وأن تكون متسقة ى تعكس تقديرات التغيرات ف
البيانات ذات الصلة الممكن رصدها من فترة ى  مع التغيرات ف- حيث االتجاه
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معدالت البطالة، أو أسعار العقارات، أو أسعار السلع، ى مثل التغيرات ف(ألخرى 
تدل على خسائر ائتمانية من األداة  ىأو وضع السداد أو العوامل األخرى الت

). قوة هذه التغيراتى مجموعة األدوات المالية وفى المالية أو إلى التغيرات ف
 باستعراض المنهجية واالفتراضات -بشكل منتظم-ويجب على المنشأة القيام 

فروق بين التقديرات ى المستخدمة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقليص أ
 .الخسائر االئتمانيةى الفعلية فوالخبرة 

الخسائر االئتمانية لتقدير الخسائر االئتمانية، من ى عند استخدام الخبرة التاريخية ف ٥٣,٥,٥ب
المهم تطبيق تلك المعلومات بشأن معدالت الخسائر االئتمانية التاريخية على 

ت تم لها رصد معدالى يتم تعريفها بطريقة تتفق مع المجموعات التى المجموعات الت
وتبعا لذلك، فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تمكن من . الخسائر االئتمانية التاريخية

الخسائر ى ربط كل مجموعة من األصول المالية بالمعلومات بشأن الخبرة السابقة ف
تكون خصائص مخاطرها متشابهة ى مجموعات من األصول المالية التى االئتمانية ف

 .تعكس الظروف الحاليةى صدها، التوبالبيانات ذات الصلة الممكن ر
. تعكس الخسائر االئتمانية المتوقعة توقعات المنشأة ذاتها للخسائر االئتمانية ٥٤,٥,٥ب

تكون متاحة ى وبالرغم من ذلك، عند أخذ جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة الت
الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية ى بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما ف

الحسبان معلومات السوق الممكن ى  األخذ فاعة، يجب على المنشأة أيضالمتوق
 .رصدها بشأن الخسائر االئتمانية ألداة مالية معينة أو أدوات مالية مشابهة

 الضمان 
المتوقع ى ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن تقدير العجز النقد ٥٥,٥,٥ب

الضمان والتعزيزات االئتمانية يجب أن يعكس التدفقات النقدية المتوقعة من 
بشكل -ال يتم االعتراف بها ى تُعد جزء من الشروط التعاقدية والتى األخرى الت

المتوقع من أداة مالية مضمونة ى إن تقدير العجز النقد.  من قبل المنشأة-منفصل
بضمان يعكس مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة من مصادرة الضمان 

اليف الحصول على الضمان وبيعه، بغض النظر عما إذا كانت مطروحا منه تك
الحسبان ى أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ فى أ(المصادرة مرجحة 

تدفقات ى وتبعا لذلك، فإن أ). ستنتج عنهى ترجيح المصادرة والتدفقات النقدية الت
للعقد يجب  ىنقدية متوقعة من تحقيق الضمان بعد تاريخ االستحقاق التعاقد

ضمان يتم الحصول عليه نتيجة للمصادرة ال يتم ى وأ. هذا التحليلى إدراجها ف
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االعتراف به على أنه أصل منفصل عن األداة المالية المضمونة بضمان ما لم 
  هذا المعيارى يكن مستوفيا لضوابط االعتراف ذات الصلة ألصل والواردة ف

 .المعايير األخرىى أو ف
 )٦,٥القسم (صول المالية إعادة تبويب األ

" ١,٦,٥"، فإن الفقرة "١,٤,٤"إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصول مالية وفقا للفقرة  ١,٦,٥ب
ويتطلب كل .  من تاريخ إعادة التبويب-بأثر مستقبلي-تتطلب تطبيق إعادة التبويب 

الشامل يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل ى من الفئات الت
ويتطلب كل من هذين . عند االعتراف األوليى اآلخر تحديد معدل الفائدة الفعل

وتبعا لذلك، فعندما .  تطبيق متطلبات االضمحالل بالطريقة نفسها-اأيض-الصنفين 
بين صنف القياس بالتكلفة المستهلكة وصنف ى تقوم المنشأة بإعادة تبويب أصل مال

 :ل الدخل الشامل اآلخر، فإنالقياس بالقيمة العادلة من خال
استخدام نفس ى االعتراف بإيراد الفائدة ال يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر ف  )أ (

 .معدل الفائدة الفعلي
القياس ى  ألن كال صنفاقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ال يتغير نظر  )ب (

وبالرغم من ذلك، إذا تمت إعادة تبويب . يطبقان نفس مدخل االضمحالل
من صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ى الأصل م

إلى صنف القياس بالتكلفة المستهلكة، فإنه يتم االعتراف بمخصص خسارة 
من تاريخ إعادة ى القيمة الدفترية لألصل المالى على أنه تعديل على إجمال

 من صنف القياس بالتكلفةى وإذا تمت إعادة تبويب أصل مال. التبويب
المستهلكة إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

وعليه، ال يتم بعد ذلك (فإنه يتم االستبعاد من الدفاتر لخسارة االضمحالل 
 من الًولكن بد) القيمة الدفتريةى االعتراف به على أنه تعديل على إجمال

نه مبلغ مجمع ذلك يتم االعتراف به ضمن الدخل الشامل اآلخر على أ
 .ويتم اإلفصاح عنه من تاريخ إعادة التبويب) بمبلغ مساو(االضمحالل 

  وبالرغم من ذلك، فالمنشأة ليست مطالبة باالعتراف بإيراد الفائدة أو مكاسب ٢,٦,٥ب
  يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباحى أو خسائر االضمحالل من أصل مال

من ى ، فعندما تعيد المنشأة تبويب أصل مالوتبعا لذلك. -بشكل منفصل- أو الخسائر 
ى صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإن معدل الفائدة الفعل

إضافة إلى . تاريخ إعادة التبويبى يتم تحديده على أساس القيمة العادلة لألصل ف
لتبويب، فإن من تاريخ إعادة اى  على األصل المال٥,٥ذلك، وألغراض تطبيق القسم 

 .تاريخ إعادة التبويب يعامل على أنه تاريخ االعتراف األولي
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 )٧,٥القسم (المكاسب والخسائر 
القيمة ى للمنشأة القيام باختيار ال رجعه فيه بعرض التغيرات ف" ٥,٧,٥"تسمح الفقرة  ١,٧,٥ب

أداة حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ضمن الدخل الشامل ى العادلة لالستثمار ف
). لكل سهم على حدةى أ(ويتم هذا االختيار على أساس كل أداة على حدة . خراآل

يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر ى  تحويل المبلغ الذ-الحقا–وال يجوز أن يتم 
وبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة . إلى األرباح أو الخسائر

عتراف بتوزيعات األرباح على مثل هذه ويتم اال. المجمعة داخل حقوق الملكية
ما لم تكن توزيعات " ٦,٧,٥"االستثمارات ضمن األرباح أو الخسائر وفقا للفقرة 

 . لجزء من تكلفة االستثمارا استرداد- بشكل واضح-األرباح تمثل 
ى تتطلب قياس األصل المال" أ٢,١,٤"، فإن الفقرة "٥,١,٤"ما لم تنطبق الفقرة  أ ١,٧,٥ب

من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل بالقيمة العادلة 
والفائدة ى  عبارة عن دفعات من المبلغ األصل- فقط- ى تنشئ تدفقات نقدية هى المال

محتفظ به ضمن نموذج أعمال ى القائم وكان األصل المالى على المبلغ األصل
يثبت . ع األصول الماليةيحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبي

ى صنف القياس هذا المعلومات ضمن األرباح أو الخسائر كما لو كان األصل المال
قائمة المركز ى يتم قياسه فى حين أن األصل المالى يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة، ف

يتم االعتراف بها ى المكاسب والخسائر، بخالف تلك الت. بالقيمة العادلةى المال
، يتم "١١,٧,٥"إلى " ١٠,٧,٥"باح أو الخسائر وفقا للفقرات من ضمن األر

وعند استبعاد هذه األصول المالية من . االعتراف بها ضمن الدخل الشامل اآلخر
 ضمن - اسابقً–تم االعتراف بها ى الدفاتر، فإن المكاسب أو الخسائر المجمعة الت

ويظهر ذلك األرباح أو . ئرالدخل الشامل اآلخر يعاد تبويبها إلى األرباح أو الخسا
كان سيتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر عند االستبعاد من ى الخسائر الت

 .بالتكلفة المستهلكةى الدفاتر فيما لو كان قد تم قياس األصل المال
على األصول المالية ) ١٣(رقم ى تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصر  ٢,٧,٥ب

) ١٣(رقم ى ثل بنود نقدية وفقا لمعيار المحاسبة المصرتمى وااللتزامات المالية الت
ى االعتراف بأ) ١٣(رقم ى ويتطلب معيار المحاسبة المصر. والمقومة بعملة أجنبية

مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من أصول نقدية والتزامات نقدية 
صص على أنه أداة المخى ويستثنى من ذلك البند النقد. ضمن األرباح أو الخسائر

استثمار ى ، أو تغطية الصاف")١١,٥,٦"راجع الفقرة (ى تغطية تدفق نقدى تغطية ف
أو تغطية القيمة عادلة ألداة حقوق ملكية اختارت المنشأة ") ١٣,٥,٦"راجع الفقرة (

" ٥,٧,٥"قيمتها العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة ى عرض التغيرات ف
 )."٨,٥,٦"راجع الفقرة (
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لغرض االعتراف بمكاسب وخسائر صرف العمالت االجنبية بموجب معيار  أ ٢,٧,٥ب
يتم قياسه بالقيمة العادلة من ى الذى ، فإن األصل المال)١٣(رقم ى المحاسبة المصر

وبناء . يعامل على أنه بند نقدي" ٢,١,٤"خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 
 على أنه أصل يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة يعاملى عليه، فإن مثل هذا األصل المال

يتم االعتراف بفروق الصرف على التكلفة المستهلكة ضمن . بالعملة األجنبية
القيمة الدفترية فيتم االعتراف بها ى األرباح أو الخسائر، أما التغيرات األخرى ف

 ."١٠,٧,٥"وفقا للفقرة 
 رجعه فيه يعرض التغيرات الالحقة للمنشأة القيام باختيار ال" ٥,٧,٥"تسمح الفقرة   ٣,٧,٥ب

أدوات حقوق ملكية ضمن الدخل الشامل ى القيمة العادلة الستثمارات معينة فى ف
وبناء عليه، فإن المكسب أو الخسارة .  نقديااومثل هذا االستثمار ال يعد بند. اآلخر

مكون ى يشمل أ" ٥,٧,٥"يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة ى الذ
 .صلةى صرف عملة أجنبية ذ

غير مشتق، ى غير مشتق والتزام نقدى إذا كانت هناك عالقة تغطية بين أصل نقد  ٤,٧,٥ب
األجنبية لتلك األداتين الماليتين يتم عرضها ضمن  مكون العملةى فإن التغيرات ف

 .األرباح أو الخسائر
 االلتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  عندما تخصص المنشأة التزاما ماليا على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ٥,٧,٥ب
المخاطر ى أو الخسائر، فيجب عليها تحديد ما إذا كان عرض أثار التغيرات ف

ى فى االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر ستحدث عدم اتساق محاسب
أو يتزايد إذا كان ى ساق المحاسبويحدث عدم االت. األرباح أو الخسائر، أو ستضخمه

المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر ى عرض أثار التغيرات ف
األرباح أو الخسائر مما لو تم عرض تلك المبالغ ى إلى عدم اتساق أكبر فى سيؤد

 .ضمن األرباح أو الخسائر
 تتم المقاصة بين أثار ولتحديد ذلك، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت تتوقع أن  ٦,٧,٥ب

المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن األرباح أو الخسائر من خالل تغير ى التغيرات ف
  القيمة العادلة ألداة مالية أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباحى ف

ومثل هذا التوقع يجب أن يستند إلى عالقة اقتصادية بين خصائص . أو الخسائر
 .خصائص األداة المالية األخرىااللتزام و
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ولألغراض العملية، فال . وال يعاد تقييمهى يتم ذلك التحديد عند االعتراف األول  ٧,٧,٥ب
ينشأ عنها عدم اتساق ى جميع األصول وااللتزامات التى يلزم المنشأة الدخول ف

ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يكون من المتوقع . الوقت نفسه تحديداى فى محاسب
 -بشكل متسق-ويجب على المنشأة تطبيق منهجيتها . معامالت متبقيةى حدوث أ

المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل ى لتحديد ما إذا كان عرض أثار التغيرات ف
. األرباح أو الخسائر أو سيضخمهى فى الشامل اآلخر سيحدث عدم اتساق محاسب

لفة عندما يكون هناك عالقات وبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة استخدام منهجيات مخت
اقتصادية مختلفة بين خصائص االلتزامات المخصصة على أنها بالقيمة العادلة من 

ويتطلب معيار . خالل األرباح أو الخسائر وخصائص األدوات المالية األخرى
من المنشأة تقديم إفصاحات نوعية ضمن اإليضاحات ) ٤٠(رقم ى المحاسبة المصر
 .القيام بهذا التحديدى لمالية بشأن منهجيتها فالمرفقة بالقوائم ا

هذا أو تضخم، فإن المنشأة مطالبة بعرض ى إذا حدث مثل عدم االتساق المحاسب  ٨,٧,٥ب
المخاطر االئتمانية ى ذلك أثار التغيرات فى بما ف(القيمة العادلة ى جميع التغيرات ف

هذا ى اق المحاسبوإذا لم يحدث مثل عدم االتس. ضمن األرباح أو الخسائر) لاللتزام
المخاطر االئتمانية ى أو لم يتزايد، فإن المنشأة مطالبة بعرض أثار التغيرات ف

 .لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر
يتم عرضها ضمن الدخل الشامل ى  تحويل المبالغ الت- الحقا-ال يجوز أن يتم   ٩,٧,٥ب

  ل المكسبوبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة تحوي. اآلخر إلى األرباح أو الخسائر
 .أو الخسارة المتراكم داخل حقوق الملكية

األرباح أو الخسائر إذا ى فى حالة يحدث فيها عدم اتساق محاسبى يبين المثال التال ١٠,٧,٥ب
. المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخرى تم عرض أثار التغيرات ف

بيع سندات فى ن قروضا إلى العمالء ويمول تلك القروض مى يقدم بنك رهن عقار
على سبيل المثال المبلغ القائم وتوقيت (السوق ذات خصائص متماشية مع القروض 

ى  التعاقدية للقرض لعميل الرهن العقاروتسمح الشروط). السداد واالجل والعملة
من خالل شراء السند المقابل ) الوفاء بالتزامه تجاه البنكى أ(بسداد قرضه مقدما 

لسوق وتسليم ذلك السند إلى بنك الرهن العقاري، وينتج عن ذلك اى بالقيمة العادلة ف
 االسداد مقدمى فى أنه إذا تراجعت الجودة االئتمانية للسند نتيجة لذلك الحق التعاقد

، فإن القيمة العادلة )تنخفضى وعليه، فإن القيمة العادلة اللتزام بنك الرهن العقار(
ى يعكس التغير ف. اأيض-تنخفض ى قرض بنك الرهن العقارى لألصل المتمثل ف

ى سداد قرض الرهن العقارى فى القيمة العادلة لألصل حق عميل الرهن التعاقد
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ى انخفضت، فى والت(مقدما من خالل شراء السند موضوع القرض بالقيمة العادلة 
ى لذلك، فإن أثار التغيرات ف. وتسليم السند إلى بنك الرهن العقاري) هذا المثال
تتم المقاصة بينها ضمن األرباح أو الخسائر من ) السند(الئتمانية لاللتزام المخاطر ا

ولو كانت أثار التغيرات ). القرض(ى القيمة العادلة ألصل مالى خالل تغير مقابل ف
المخاطر االئتمانية لاللتزام قد تم عرضها ضمن الدخل الشامل اآلخر، فسيكون ى ف

ى لذلك، فإن بنك الرهن العقار.  الخسائراألرباح أوى فى هناك عدم اتساق محاسب
ذلك أثار التغيرات ى بما ف(القيمة العادلة لاللتزام ى مطالب بعرض جميع التغيرات ف

 .ضمن األرباح أو الخسائر) المخاطر االئتمانية لاللتزامى ف
بين أثار التغيرات ى ، هناك ربط تعاقد"١٠,٧,٥ب"الفقرة ى المثال الوارد فى ف ١١,٧,٥ب

ى أ(ى القيمة العادلة لألصل المالى الئتمانية لاللتزام والتغيرات فالمخاطر اى ف
سداد القرض مقدما من خالل ى فى لعميل الرهن العقارى نتيجة للحق التعاقد

وبالرغم من ). شراء السند بالقيمة العادلة وتسليم السند إلى بنك الرهن العقاري
 .بط التعاقديغياب الرى فى  عدم اتساق محاسب-اأيض- ذلك، قد يحدث 

، ال يحدث عدم "٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"الفقرتين ى ألغراض تطبيق المتطلبات الواردة ف ١٢,٧,٥ب
تستخدمها المنشأة لتحديد أثار ى  بسبب طريقة القياس الت-فقط- ى االتساق المحاسب

األرباح أو ى فى ينشأ عدم اتساق محاسب. المخاطر االئتمانية لاللتزامى التغيرات ف
المخاطر ى ا يكون من المتوقع المقاصة بين أثار التغيرات ف عندم-فقط-الخسائر 

لاللتزام )) ٤٠(رقم ى معيار المحاسبة المصرى كما تم تعريفها ف(االئتمانية 
ى الذى أما عدم ااالتساق المحاسب. القيمة العادلة ألداة مالية أخرىى والتغيرات ف

ى  تعزل التغيرات فبسبب أن المنشأة الى أ( كنتيجة لطريقة القياس -فقط-ينشأ 
فال ) قيمته العادلةى المخاطر االئتمانية لاللتزام عن بعض التغيرات األخرى ف

على سبيل ". ٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين 
المخاطر االئتمانية لاللتزام عن التغيرات ى المثال، قد ال تعزل المنشأة التغيرات ف

وإذا عرضت المنشأة األثر المجمع لكال العاملين ضمن الدخل . مخاطر السيولةى ف
مخاطر ى بسبب أن التغيرات فى الشامل اآلخر، فقد يحدث عدم اتساق محاسب

قياس القيمة العادلة لألصول المالية للمنشأة ويتم ى السيولة قد يتم تضمينها ف
.  أو الخسائرالقيمة العادلة لتلك األصول ضمن األرباحى فى عرض التغير االجمال

 هو عدم دقة القياس،ى وبالرغم من ذلك، فإن سبب مثل عدم االتساق المحاسب
فإنه ال يؤثر على  ولذلك،" ٦,٧,٥ب"الفقرة ى وليس عالقة المقاصة الموضحة ف
 ".٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"التحديد المطلوب بموجب الفقرتين 
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 )"٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"الفقرتين " (المخاطر االئتمانية"معنى 
مخاطر "المخاطر االئتمانية على أنها ) ٤٠(رقم ى رف معيار المحاسبة المصريع ١٣,٧,٥ب

خسارة مالية للطرف األخر عن طريق عدم ى أن يتسبب أحد أطراف أداة مالية ف
بمخاطر فشل )" أ(٧,٧,٥"الفقرة ى ويتعلق المتطلب الوارد ف". الوفاء بالتزامه

ق بالضرورة بالجدارة االئتمانية وال يتعل. تنفيذ ذلك االلتزام المحددى المصدر ف
 غير ا والتزاما مضمونًاالمنشأة التزامعلى سبيل المثال، إذا أصدرت . للمصدر

واللذين بخالف ذلك يكونان متناظرين، فإن المخاطر االئتمانية لهذين مضمون، 
وتكون . االلتزامين تكونان مختلفتين، حتى ولو كانت قد أصدرتهما نفس المنشأة

 االئتمانية على االلتزام المضمون أقل من المخاطر االئتمانية لاللتزام المخاطر
 .وقد تكون المخاطر االئتمانية لاللتزام المضمون قريبة من صفر. غير المضمون

، فإن المخاطر االئتمانية تختلف )"أ(٧,٧,٥"الفقرة ى ألغراض تطبيق المتطلبات الواردة ف ١٤,٧,٥ب
مخاطر األداء المرتبطة باألصل ال تتعلق ف. عن مخاطر األداء المرتبطة باألصل

الوفاء بالتزام معين، ولكنها تتعلق بمخاطر أن يكون أداء أصل ى بمخاطر فشل المنشأة ف
 ).أو أال يكون هناك أداء على األطالق(واحد أو مجموعة من األصول ضعيفا 

 :أمثلة على مخاطر األداء المرتبطة بأصل محددى فيما يل ١٥,٧,٥ب

بموجب - بالوحدة يتم بموجبه تحديد المبلغ واجب السداد بميزة الربطالتزام   )أ (
إن أثر ميزة الربط .  للمستثمرين على أساس أداء أصول محددة- العقد

بالوحدة تلك على القيمة العادلة لاللتزام هو مخاطر أداء مرتبطة باألصل، 
 .وليس مخاطر ائتمانية

- المنشأة منفصلة . ليةالتزام مصدر من قبل منشأة يتسم هيكلها بالخصائص التا  )ب (
المنشأة مقصورة فقط على مصلحة المستثمرين ى وعليه فإن األصول ف. قانونا

معامالت أخرى وال يمكن ى وال تدخل المنشأة ف. حالة االفالسى فيها، حتى ف
تكون المبالغ واجبة السداد للمستثمرين . األصول افتراضياى اتخاذ تصرف ف

وعليه، . صول المقصورة تولد تدفقات نقدية إذا كانت األ- فقط - المنشأة ى ف
   التغيرات- بشكل رئيس - القيمة العادلة لاللتزام تعكس ى فإن التغيرات ف

  إن أثر أداء األصول على القيمة العادلة لاللتزام. القيمة العادلة لألصولى ف
 .هو مخاطر أداء مرتبطة باألصل، وليس مخاطر ائتمانية
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 خاطر االئتمانيةالمى تحديد أثار التغييرات ف
، يجب على المنشأة تحديد )"أ(٧,٧,٥"الفقرة ى ألغراض تطبيق المتطلب الوارد ف ١٦,٧,٥ب

ى يمكن عزوه إلى التغيرات فى الذى القيمة العادلة لاللتزام المالى مبلغ التغير ف
 :المخاطر االئتمانية لذلك االلتزام إما

ى ه إلى التغيرات فال يمكن عزوى قيمته العادلة الذى على أنه مبلغ التغير ف  )أ (
" ١٧,٧,٥ب"راجع الفقرتين (تنشأ عنها مخاطر السوق ى ظروف السوق الت

 ، أو")١٨,٧,٥ب"و
ى باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبر بصدق أكثر عن مبلغ التغير ف  )ب (

 .المخاطر االئتمانيةى يمكن عزوه إلى التغيرات فى القيمة العادلة لاللتزام الذ
  التغيرات عنها مخاطر سوق تشمل، ينتجى ظروف السوق، الت ىالتغيرات ف ١٧,٧,٥ب

  الفائدة أو سعر أداه مالية لمنشأة أخرى، أو سعر سلعة،مؤشر معدل معدل ى ف
 .أو سعر صرف عملة أجنبية، أو مؤشر لألسعار أو للمعدالت

ى ظروف السوق ذات الصلة بااللتزام هى إذا كانت التغيرات المهمة الوحيدة ف ١٨,٧,٥ب
الفقرة ى معدل فائدة تم رصده، فإن المبلغ الوارد ف) مؤشر(ى التغيرات ف

 :يمكن تقديره كما يلي)" أ(١٦,٧,٥ب"
بداية الفترة باستخدام ى لاللتزام فى أوال، تحسب المنشأة معدل العائد الداخل  )أ (

. بداية الفترةى القيمة العادلة لاللتزام والتدفقات النقدية التعاقدية لاللتزام ف
بداية الفترة من هذا ى تم رصده فى معدل الفائدة الذ) مؤشرال(وتقوم بطرح 

 .المرتبط باألداةى المعدل للعائد، للوصول إلى مكون لمعدل العائد الداخل
بعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بااللتزام   )ب (

ترة ومعدل خصم مساو نهاية الفى باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية لاللتزام ف
) ٢(نهاية الفترة وى تم رصده فى معدل الفائدة الذ) المؤشر) (١(لمجموع 

 ).أ(البند ى المرتبط باألداة كما تم تحديده فى المكون لمعدل العائد الداخل

ى تم تحديده فى نهاية الفترة والمبلغ الذى الفرق بين القيمة العادلة لاللتزام ف  )ج (
ى ال يمكن عزوه إلى التغيرات فى القيمة العادلة الذى فهو التغير ) ب(البند 

يتم عرضه ى وهذا هو المبلغ الذ. تم رصدهى معدل الفائدة الذ) المؤشر(
 )".أ(٧,٧,٥"ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 
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القيمة العادلة ى أن التغيرات ف" ١٨,٧,٥ب"الفقرة ى يفترض المثال الوارد ف ١٩,٧,٥ب
المخاطر االئتمانية لألداة أو التغيرات ى  التغيرات فالناشئة عن عوامل بخالف

وهذه الطريقة غير . تم رصده ليست مهمةى معدل الفائدة الذ) المؤشر(ى ف
. القيمة العادلة الناشئة عن عوامل أخرى مهمةى مناسبة إذا كانت التغيرات ف

لتغيرات تلك الحاالت، فإن المنشأة مطالبة باستخدام طريقة بديلة تقيس أثار اى وف
)") ب(١٦,٧,٥ب"راجع الفقرة (المخاطر االئتمانية لاللتزام بشكل أكثر صدقا ى ف

على مشتقة ضمنية، ى المثال تنطوى على سبيل المثال، إذا كانت األداة الواردة ف
القيمة العادلة للمشتقة الضمنية يتم استبعاده عند تحديد المبلغ ى فإن التغير ف

 )".أ(٧,٧,٥ "امل اآلخر وفقا للفقرةالمطلوب عرضه ضمن الدخل الش
تتبعها ى كما هو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة، فإن طريقة القياس الت ٢٠,٧,٥ب

يمكن عزوه ى القيمة العادلة لاللتزام الذى المنشأة عند تحديد الجزء من التغير ف
مخاطره االئتمانية يجب أن تعظم من استخدام المدخالت الممكن ى إلى التغير ف

 .من استخدام المدخالت غير الممكن رصدهاى دها وأن تدنرص
 )٦القسم (محاسبة التغطية 
 )٢,٦القسم (أدوات التغطية 
  األدوات المؤهلة

عقود مركبة، ولكن ال تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل، ال ى المشتقات الضمنية ف ١,٢,٦ب
 .يمكن تخصيصها على أنها أدوات تغطية منفصلة

ة ذاتها ال تعد أصوال مالية أو التزامات مالية للمنشأة ولذا أدوات حقوق ملكية المنشأ ٢,٢,٦ب
 .ال يمكن تخصيصها على أنها أدوات تغطية

لتغطيات مخاطر العمالت األجنبية، فإن مكون مخاطر العملة االجنبية ألداة مالية  ٣,٢,٦ب
 .)١٣(رقم ى غير مشتقة يتم تحديده وفقا لمعيار المحاسبة المصر

 الخيارات المكتوبة
يمكن فيها تخصيص مشتقة يتم قياسها بالقيمة ى ر هذا المعيار الحاالت التال يحص ٤,٢,٦ب

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أنها أداة تغطية باستثناء بعض الخيارات 
وال يتأهل خيار مكتوب على أنه أداة تغطية ما لم يتم تخصيصه على أنه . المكتوبة

على سبيل المثال، (أداة مالية أخرى ى فى ذلك الضمنى مقاصة لخيار مشترى، بما ف
 ).خيار شراء مكتوب يستخدم لتغطية التزام قابل لالستدعاء



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٤٧٢

 تخصيص أدوات التغطية
 غير ا ماليالًبخالف تغطيات مخاطر العمالت األجنبية، عندما تخصص المنشأة أص  ٥,٢,٦ب

امشتق أو التزامرباح غير مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األا مالي 
  تخصيص األداة المالية غير المشتقة-فقط-أو الخسائر على أنه أداة تغطية يمكنها 

 .مجملها أو جزء منهاى ف
يمكن تخصيص أداة تغطية واحدة على أنها أداة تغطية ألكثر من نوع من المخاطر،   ٦,٢,٦ب

شريطة أن يكون هناك تخصيص محدد ألداة التغطية ولمراكز المخاطر المختلفة على 
 .عالقات تغطية مختلفةى  فةويمكن أن تكون تلك البنود المغطا. ة بنود مغطاأنها

  )٣,٦القسم (البنود المغطاة 
  البنود المؤهلة

ال يمكن أن يكون االرتباط المؤكد باالستحواذ على أعمال، ضمن عملية تجميع   ١,٣,٦ب
 األخرى  ألن المخاطرا باستثناء مخاطر العمالت االجنبية، نظر،أعمال، أداة مغطاة

تُعد تلك المخاطر . يتم التغطية لها ال يمكن تخصيصها وقياسها بشكل محددى الت
 .األخرى مخاطر أعمال عامة

. تغطية قيمة عادلةى ف ال يمكن أن يكون االستثمار بطريقة حقوق الملكية بند مغطى  ٢,٣,٦ب
أة  ألن طريقة حقوق الملكية تثبت ضمن األرباح أو الخسائر نصيب المنشاوهذا نظر

القيمة ى المستثمرة من ربح أو خسارة األعمال المستثمر فيها، وليس من التغيرات ف
منشأة تابعة مجمعة ى ولسبب مشابه، ال يمكن أن يكون االستثمار ف. العادلة لالستثمار

 ألن التجميع يثبت ربح أو خسارة المنشأة اوهذا نظر. تغطية قيمة عادلةى ف بند مغطى
. القيمة العادلة لالستثمار، ضمن األرباح أو الخسائرى غيرات فالتابعة، وليست الت

 ألنه تغطية من خطر التعرض انظرى نشاط أجنبى استثمار فى ويختلف التغطية لصاف
 .قيمة االستثمارى للعمالت األجنبية، وليس تغطية قيمة عادلة من التغير ف

تُعد ى جمعة، التللمنشأة بتخصيص مخاطر التعرضات الم" ٤,٣,٦"تسمح الفقرة   ٣,٣,٦ب
غطاهاتجميعوعند تخصيص مثل هذا البند .  لتعرض ومشتقة، على أنها بنود م

تقوم المنشأة بتقييم ما إذا كان خطر التعرض الموحد يجمع بين تعرضا  المغطى
ومشتقة بحيث ينشئ تعرضا مجمعا مختلفا يدار على أنه تعرض واحد لمخاطر 

على أساس خطر  نشأة تخصيص البند المغطىتلك الحالة، يمكن للمى وف. معينة
 :على سبيل المثال. التعرض الموحد
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يمكن للمنشأة تغطية كمية معينة من مشتريات البن من المرجح بدرجة كبيرة   )أ (
على أساس الدوالر ( شهرا مقابل مخاطر السعر ١٥أن تتم خالل مدة 

 إلى يمكن أن ينظر.  شهرا للبن١٥باستخدام عقد أجل لمدة ) األمريكي
 -مجتمعين- مشتريات البن المرجحة الحدوث بدرجة كبيرة والعقد اآلجل للبن 

 شهرا لمخاطر ١٥لمدة ى على أنهما تعرض مبلغ ثابت بالدوالر االمريك
خارج ى تدفق نقدى مثل أى أ(العملة األجنبية وذلك ألغراض إدارة المخاطر 

 ).ا شهر١٥لمدة ى لمبلغ ثابت بالدوالر األمريك
منشأة تغطية مخاطر العملة األجنبية لألجل الكامل لدين مقوم بعملة يمكن لل  )ب (

وبالرغم من ذلك، تتطلب المنشأة .  سنوات١٠أجنبية وبمعدل فائدة ثابت لمدة 
 ألجل من قصير إلى متوسط -فقط-عملتها الوظيفية ى تعرضا لمعدل ثابت ف

ظيفية لألجل عملتها الوى وتعرضا للمعدل المعوم ف) على سبيل المثال سنتان(
على أساس أصل ى أ(نهاية كل من فترة السنتين ى وف. حتى االستحقاقى المتبق

فإن المنشأة تثبت خطر التعرض لمعدل ) تكاليف السنتين(مبلغ الدين شامال 
إذا كانت الفائدة عند مستوى تريد المنشأة تثبيت معدالت (الفائدة للسنتين التاليتين 

مبادلة معدل فائدة ثابت ى ، يمكن للمنشأة الدخول فمثل هذه الحالةى ف). الفائدة
بمعدل معوم العشر سنوات للعملة تقايض الدين بالعملة األجنبية بمعدل فائدة 

ويتم تغطية ذلك بمبادلة معدل فائدة . ثابت بتعرض عملة وظيفية بسعر متغير
 ثابت  متغير المعدل بديناعلى أساس العملة الوظيفية تقايض دينً-ى لسنتين والت

الواقع، فإن الدين بعملة أجنبية بمعدل ثابت ومبادلة معدل الفائدة ى وف. المعدل
الثابت بمعدل معوم لعشر سنوات مجتمعين ينظر إليهما ألغراض إدارة المخاطر 

 .على أنهما تعرض لعملة وظيفية لدين متغير المعدل العشر سنوات
لموحد، يجب على المنشأة عند تخصيص البند المغطى على أساس خطر التعرض ا  ٤,٣,٦ب

تشكل خطر التعرض الموحد لغرض ى الحسبان األثر المجمع للبنود التى األخذ ف
ى تقييم فعالية التغطية وقياس عدم فعالية التغطية وبالرغم من ذلك، يتم االستمرار ف

 وهذا يعني، -بشكل منفصل-تشكل خطر التعرض الموحد ى المحاسبة عن البنود الت
 :ثالعلى سبيل الم

جزء من خطر التعرض الموحد يتم االعتراف بها على ى هى أن المشتقات الت  )أ (
 .أنها أصول أو التزامات منفصلة يتم قياسها بالقيمة العادلة

تشكل خطر التعرض الموحد، ى إذا تم تخصيص عالقة تغطية بين البنود الت  )ب (
 يتم بها إدراج مشتقة على أنها جزء من خطر التعرضى فإن الطريقة الت
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الموحد يجب أن تكون متفقة مع تخصيص تلك المشتقة على أنها أداة تغطية 
على سبيل المثال، إذا استثنت المنشأة . على مستوى خطر التعرض الموحد

العنصر اآلجل من مشتقة من تخصيصها على أنها أداة التغطية لعالقة التغطية 
استثناء - اضأي- تشكل خطر التعرض الموحد، فيجب عليها ى بين البنود الت

العنصر اآلجل عند إدراج تلك المشتقة على أنها بند مغطى كجزء من خطر 
وبخالف ذلك، فإن خطر التعرض الموحد يجب أن يتضمن . التعرض الموحد

 .مجملها أو جزء منهاى مشتقة، إما ف
أن مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة مرجحة الحدوث " ٦,٣,٦"تبين الفقرة   ٥,٣,٦ب

القوائم المالية المجمعة، على أنها بند ى ير فيما بين المجموعة قد تتأهل، فبشكل كب
تغطية تدفق نقدي، شريطة أن تكون المعاملة مقومة بعملة أجنبية بخالف ى مغطى ف

تلك المعاملة وان تؤثر مخاطر العملة األجنبية ى العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة ف
 ولهذا الغرض فان المنشأة يمكن أن تكون المنشأة .على األرباح أو الخسائر المجمعة

وإذا لم تؤثر . األم، أو منشأة تابعة، أو منشأة شقيقة، أو ترتيب مشترك أو فرع
مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على األرباح أو الخسائر 

وعادة ما . بند مغطىالمجمعة، فإن المعاملة فيما بين المجموعة ال تتأهل على أنها 
الحالة فيما يتعلق بدفعات رسوم االمتياز، أو دفعات الفائدة، أو ى تكون هذه ه
 بين أعضاء نفس المجموعة، ما لم تكن هناك معاملة خارجية اإلداريةالمصاريف 

وبالرغم من ذلك، عندما تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة . ذات صلة
لى األرباح أو الخسائر المجمعة، فإن المعاملة قيما بين فيما بين المجموعة ع

مثال على ذلك، مبيعات أو مشتريات . المجموعة يمكن أن تتأهل على أنها بند مغطى
المخزون المتوقعة بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان هناك بيع للمخزون مستقبال 

يما بين المجموعة  فا متوقعاوبالمثل، فإن بيع. عن المجموعةى إلى طرف خارج
المجموعة ى قامت بتصنيعها لمنشأة فى المجموعة التى آلالت ومعدات من المنشأة ف
. عملياتها قد يؤثر على األرباح أو الخسائر المجمعةى ستستخدم اآلالت والمعدات ف

ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، ألن اآلالت والمعدات سيتم استهالكها من 
 لآلالت - بشكل أولي-سيتم االعتراف به ى شترية وأن المبلغ الذقبل المنشأة الم

والمعدات قد يتغير إذا كانت معاملة التوقع فيما بين منشآت المجموعة مقومة بعملة 
 .بخالف العملة الوظيفية للمنشأة المشترية

إذا كان تغطية معاملة متوقعة فيما بين المجموعة يتأهل للمحاسبة عن التغطية، فإن   ٦,٣,٦ب
مكسب أو خسارة يتم االعتراف به ضمن، أو حذفه، من الدخل الشامل اآلخر وفقا  ىأ

تؤثر خاللها مخاطر العملة ى والفترة أو الفترات ذات الصلة الت". ١١,٥,٦"للفقرة 
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  عندما تؤثر على األرباحى األجنبية للمعاملة المغطاة على األرباح أو الخسائر ه
 .أو الخسائر المجمعة

  المغطاةتخصيص البنود
وتبعا لذلك، فإن المكون يعكس . المكون هو بند مغطى له يكون أقل من البند بكامله ٧,٣,٦ب

على (هو جزء منه أو يعكس فقط المخاطر إلى حد ما ى فقط بعض مخاطر البند الذ
 ).سبيل المثال، عند تخصيص جزء من البند

 مكونات المخاطر
 يجب أن يكون مكون المخاطر  للتخصيص على أنه بند مغطى،الًيكون مؤه    ٨,٣,٦ب

، وأن يكون من -بشكل منفصل-يمكن تحديده ى أو غير مالى  لبند مالامكونً
يمكن ى التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند والتى الممكن قياس التغيرات ف

 . يمكن االعتماد عليها-بطريقة–مكون المخاطر ى عزوها إلى التغيرات ف
تتأهل للتخصيص على أنها بند مغطى، ى مكونات المخاطر التى عند تحديد ما ه   ٩,٣,٦ب

تقوم المنشأة بتقييم مثل مكونات المخاطر تلك ضمن سياق هيكل السوق المحددة 
يحدث فيها نشاط التغطية ويتطلب مثل هذا التحديد ى تتعلق بها المخاطر والتى الت

 .طر والسوقتختلف بحسب المخاى تقييما للحقائق والظروف ذات الصلة، والت
ى عند تخصيص مكونات المخاطر على أنها بنود مغطاة، فإن المنشأة تأخذ ف ١٠,٣,٦ب

العقد ى بشكل صريح ف-الحسبان ما إذا كان قد تم تحديد مكونات المخاطر 
القيمة العادلة أو ى أو ما إذا كانت ضمنية ف) مكونات المخاطر المحددة تعاقديا(

). مكونات المخاطر غير المحددة تعاقدية(التدفقات النقدية لبند تشكل جزء منه 
على (ويمكن أن تتعلق مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا ببنود ليست عقدا 

 المكون -بشكل صريح-ال تحدد ى أو العقود الت) سبيل المثال، معامالت التوقع
 من طريقة الًعلى سعر واحد فقط بدى على سبيل المثال، ارتباط مؤكد ينطو(

 :على سبيل المثال).  السعر تحيل إلى أسس مختلفةالحتساب
يتم تسعيره ى الذى لديها عقد طويل األجل التوريد الغاز الطبيع" أ"المنشأة   )أ (

على (باستخدام طريقة احتساب محددة تعاقديا تحيل إلى سلع وعوامل أخرى 
تقوم ). سبيل المثال، زيت الغاز، وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل أجور النقل

عقد التوريد ذلك باستخدام عقد زيت ى بتغطية مكون زيت الغاز ف" أ"منشأة ال
 ألن أحكام وشروط عقد التوريد تحدد مكون زيت الغاز فإنه اونظر. غاز أجل

وعليه، وبسبب طريقة احتساب السعر، فإن . يعد مكون مخاطر محدد تعاقديا
بشكل - غاز يمكن تحديده تخلص إلى أن خطر التعرض لسعر زيت ال" أ"المنشأة 
وعليه، فإن . نفس الوقت، هناك سوق للعقود اآلجلة لزيت الغازى وف. -منفصل
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تخلص إلى أن خطر التعرض لسعر زيت الغاز يمكن قياسه بطريقة " أ"المنشأة 
عقد ى وتبعا لذلك، فإن خطر التعرض لسعر زيت الغاز ف. يمكن االعتماد عليها

 .ؤهل للتخصيص على أنه بند مغطىالتوريد يعد مكون مخاطر م
.  إلى توقع إنتاجهاامشترياتها المستقبلية من البن استناد" ب"المنشأة ى تغط  )ب (

تزيد . المتوقع جزء من حجم الشراء  شهرا قبل تسليم١٥يبدا التغطية حتى 
). مع اقتراب تاريخ التسليم(الحجم المغطى مع مرور الوقت " ب"المنشأة 

 :نوعين مختلفين من العقود إلدارة مخاطر سعر البن" ب"تستخدم المنشأة 
 .أسواق المالى عقود بن مستقبلية يتم تداولها ف )١(
. من كولومبيا يتم تسليمها إلى موقع تصنيع محددى عقود توريد بن عرب )٢(

ى الذى وتسعر هذه العقود طن البن باالستناد إلى سعر عقد البن المستقبل
رق سعر محدد زائدا مقابل خدمات أسواق المال زائدا فى يتم تداوله ف

إن عقد توريد البن . لوجستية متغيرة، باستخدام طريقة احتساب السعر
 .بموجبه البن فعليا" ب"تتسلم المنشأة ى هو عقد بانتظار التنفيذ الذ

عقود ى تتعلق بموسم الحصاد الحالي، فإن الدخول فى بالنسبة للشحنات الت
ى د فرق السعر بين جودة البن الفعلية التبتحدي" ب"توريد بن يسمح للمنشأة 

تُعد ى وبين الجودة المرجعية الت) من كولومبياى بن عرب(يتم شراؤها 
وبالرغم من . أسواق المالى يتم تداوله فى الذى األساس للعقد المستقبل

تتعلق بموسم الحصاد التالي، فإن عقود توريد ى ذلك، بالنسبة للشحنات الت
تستخدم المنشأة . ، ولذلك ال يمكن تحديد فرق السعرالبن ليست متاحة بعد

أسواق المال لتغطية مكون الجودة ى عقود بن مستقبلية يتم تداولها ف" ب"
تتعلق بموسم ى المرجعية من مخاطر سعر البن عليها بالنسبة للشحنات الت

أنها معرضة " ب"تحدد المنشأة . وموسم الحصاد التاليى الحصاد الحال
تعكس الجودة المرجعية، ى مخاطر سعر البن الت: ر مختلفةلثالث مخاط

بين سعر البن بالجودة ) الهامش(تعكس الفرق ى ومخاطر سعر البن الت
تتسلمه فعليا، ى المحدد من كولومبيا التى المرجعية وسعر البن العرب
وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد . والتكاليف اللوجستية المتغيرة

عقد توريد البن، فإن مخاطر سعر البن ى بعد دخول المنشأة فالحالي، ف
تعكس الجودة المرجعية هو مكون المخاطر المحددة تعاقديا ألن ى الذ

طريقة احتساب التكلفة تتضمن مؤشرا على سعر العقود اآلجلة للبن 
إلى أن مكون هذا " ب"تخلص المنشأة . السوق الماليةى والمتداولة ف

بطريقة يمكن -  ويمكن قياسه -بشكل منفصل- تحديده المخاطر يمكن 
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وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد التالي، فإن . االعتماد عليها
ى أن تلك الشحنات هى أ(عقود توريد بن ى أى  ف-بعد- المنشأة لم تدخل 
تعكس الجودة ى عليه فإن مخاطر سعر البن الت). معامالت متوقعة

يأخذ تحليل المنشأة لهيكل . طر غير محدد تعاقديامكون مخاى المرجعية ه
ى النهاية تسعير شحنات معينة من البن الذى الحسبان كيف يتم فى السوق ف
" ب"لذلك وعلى أساس هذا التحليل لهيكل السوق، فإن المنشأة . تتسلمه

 على مخاطر سعر البن – اأيض- ى تخلص إلى أن معامالت التوقع تنطو
بشكل - لمرجعية على أنها مكون مخاطر يمكن تحديده تعكس الجودة اى الت

 بالرغم من أنه -بطريقة يمكن االعتماد عليها- ويمكن قياسه -منفصل
وتبعا لذلك، فإنه يمكن للمنشأة ب تخصيص عالقات . غير محدد تعاقديا

يعكس ى لمخاطر سعر البن الذ(التغطية على أساس مكونات المخاطر 
  .وريد البن وكذلك لمعامالت التوقعلعقود ت) الجودة المرجعية

جزء من مشترياتها اآلجلة من وقود الطائرات على أساس " ج"المنشأة ى تغط  )ج (
تغطية مع مرور ى  شهرا قبل التسليم وتزيد الحجم الذ٢٤توقع استهالكها حتى 

هذا الخطر للتعرض باستخدام أنواع مختلفة من " ج"تغطية المنشأة . الوقت
ى يؤثر على سيولة المشتقات فى للتغطية، والذى الزمنالعقود تبعا لألفق 

تستخدم عقود " ج"فإن المنشأة ) شهرا١٢-٢٤(ولألفاق الزمنية األطول . السوق
. السوقى لديها سيولة كافية فى  الت-فقط-ى النفط الخام ألن هذه العقود ه

ن تستخدم مشتقات زيت الغاز أل" ج" شهرا فإن المنشأة ١٢- ٦ولآلفاق الزمنية 
تستخدم " ج"ولألفاق الزمنية حتى ستة أشهر، فإن المنشأة . لها سيولة كافية

لهيكل السوق للنفط والمنتجات " ج"إن تحليل المنشأة . عقود وقود الطائرات
 :النفطية وتقييمها للحقائق والظروف ذات الصلة يكون كما يلي

ؤشر منطقة جغرافية يعد خام برنت فيها هو المى ف" ج"تعمل المنشأة  )١(
يؤثر على ى والنفط الخام يعد المؤشر للمادة الخام والذ. للنفط الخام

يتم تكريرها باعتباره مرجع ى سعر مختلف المنتجات النفطية الت
 - اأيض–وينعكس هذا . التسعير للمشتقات النفطية بشكل أكثر عمومية

طية أنواع األدوات المالية المشتقة ألسواق النفط الخام والمنتجات النفى ف
 :، مثل"ج"تعمل فيها المنشأة ى البيئة التى المكررة ف

 هو الخام برنتى عقد نفط خام أجل مرجعي، والذ. 
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 يستخدم على أنه مرجع التسعير ى عقد زيت غاز أجل مرجعي، والذ
على سبيل المثال، فإن مشتقات هامش سعر وقود - للمشتقات النفطية 

 .ذلكى ت ونفط الغاز المرجعفرق السعر بين وقود الطائراى الطائرات تغط
  المشتقة لفرق السعر ى أ(المشتقة المرجعية لهامش سعر النفط الخام

، والمربوطة بالرقم ) هامش التكرير-بين النفط الخام وزيت الغاز 
 .النفط خام برنتى القياس

ال يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على ما هو النفط الخام  )٢(
ته من قبل مصفاة معينة ألن المنتجات النفطية تتم معالجى المعين الذ

 .منتجات قياسيةى ه) مثل نفط الغاز أو وقود الطائرات(المكررة تلك 
تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشترياتها من " ج"لذلك، فإن المنشأة 

وقود الطائرات تتضمن مكون مخاطر سعر النفط الخام المستند إلى 
فط الغاز، حتى ولو لم يتم تحديد النفط مكون مخاطر نفط خام برنت ون

إلى أن " ج"تخلص المنشأة . ترتيبات تعاقديةى أى الخام ونفط الغاز ف
-  وقياسهما -بشكل منفصل- المخاطر هذين يمكن تحديدهما ى مكون

وتبعا .  حتى ولو لم يتم تحديدهما تعاقديا- بطريقة يمكن االعتماد عليها
يص عالقات التغطية لمشتريات تستطيع تخص" ج"لذلك، فإن المنشأة 

للنفط الخام أو (المخاطر ى التوقع من وقود الطائرات على أساس مكون
 أنه، على سبيل المثال، إذا - اأيض–هذا التحليل ى ويعن). النفط الغاز

مشتقات النفط الخام المستندة إلى نفط خام ويست " ج"استخدمت المنشأة 
فرق السعر بين نفط خام برنت ى تكساس انترميديات، فان التغيرات ف

 .إلى عدم فاعلية التغطيةى ونفط خام ويست تكساس انترميديات ستؤد
بيئة ى تم إصدار أداة الدين هذه ف. بأداة دين بمعدل ثابت" د"تحتفظ المنشأة   )د (

فيها سوق تتم فيها مقارنة تنوع واسع من أدوات الدين المشابهة بحسب 
على سبيل المثال، سعر التعامل السائد (ى فروق معدالتها مع المعدل المرجع

تلك البيئة، ى وعادة ما تكون األدوات ذات المعدل المتغير ف) بين بنوك لندن
 ما يتم استخدام مبادالت معدالت اوكثير. مربوطة بذلك المعدل المرجعي

الفائدة إلدارة مخاطر معدالت الفائدة على أساس ذلك المعدل المرجعي، 
.  معدالت أدوات الدين عن ذلك المعدل المرجعيبغض النظر عن فروق

 من حيث - بشكل مباشر–يتنوع سعر أدوات الدين ذات المعدل الثابت 
إلى " د"تخلص المنشأة . عند حدوثهاى المعدل المرجعى االستجابة للتغيرات ف
 وقياسه - بشكل منفصل- يمكن تحديده ايعد مكونًى أن المعدل المرجع



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٤٧٩

وتبعا لذلك، فإنه يمكن للمنشأة تخصيص . د عليهابطريقة يمكن االعتما
عالقات التغطية ألداة الدين ذات المعدل الثابت على أساس مكون المخاطر 

 .لمخاطر معدل الفائدة المرجعي
عند تخصيص مكون المخاطر على أنه بند مغطى، فإن متطلبات محاسبة التغطية  ١١,٣,٦ب

تنطبق بها على البنود المغطاة ى التتنطبق على مكون المخاطر هذا بنفس الطريقة 
على سبيل المثال، تنطبق ضوابط . ال تُعد مكونات مخاطرى لها األخرى الت

متطلبات فعالية التغطية، ى ذلك أن عالقة التغطية يجب أن تستوفى التأهل، بما ف
 .عدم فعالية للتغطيةى ويجب قياس واالعتراف بأ

التدفقات النقدية أو ى  التغيرات ف تخصيص فقط تلك- اأيض–تستطيع المنشأة  ١٢,٣,٦ب
مخاطر ذات ("القيمة العادلة لبند مغطى فوق أو دون سعر محدد أو متغير آخر 

على افتراض أن (تعكس القيمة الداخلية ألداة تغطية خيار مشترى "). جانب واحد
، ولكن ليس قيمتها الزمنية، )للمخاطر المعينةى هى له نفس الشروط الرئيسة الت

بند تغطية على سبيل المثال تستطيع المنشاة ى ات جانب واحد فمخاطر ذ
سعر ى نتائج التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن زيادة فى تخصيص التقلب ف

مثل هذه الحالة فإن المنشأة تخصص فقط خسائر ى وف. لسلعةى الشراء المستقبل
وال تتضمن .  المحددالسعر عن المستوىى تنتج عن زيادة فى التدفقات النقدية الت

المخاطر المغطاة القيمة الزمنية للخيار المشترى ألن القيمة الزمنية ليست عنصرا 
 .من المعاملة المتوقعة يؤثر على األرباح أو الخسائر

هناك افتراض يمكن إثبات عدم صحته بأنه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم  ١٣,٣,٦ب
يمكن - وقياسها بطريقة  -صلبشكل منف-، فال يمكن تحديدها اتحديدها تعاقدي
.  ولذلك فال يمكن تخصيصها على أنها مكون مخاطر لألداة المالية- االعتماد عليها

حاالت محددة يكون من الممكن تحديد مكون المخاطر ى وبالرغم من ذلك، ف
 وقياسها بطريقة يمكن - بشكل منفصل-يمكن تحديدها ى لمخاطر التضخم الت

 .الصلةى ظروف الخاصة لبيئة التضخم ويسوق الدين ذاالعتماد عليها بسبب ال
بيئة يكون فيها للسندات المرتبطة بالتضخم ى  فاعلى سبيل المثال، تصدر المنشأة دينً ١٤,٣,٦ب

ى  تسمح بوضع هيكل أجل ذ-حجم وهيكل أجل ينتج عنه سوق سائلة بشكل كاف 
 ذا الًتضخم عامأنه للعملة المعنية، يعد الى وهذا يعن. معدالت فائدة حقيقية صفرية

تلك الحاالت، فإن مكون ى وف. بشكل منفصل-الحسبان ى صلة تأخذه أسواق الدين ف
مخاطر التضخم يمكن تحديده بخصم التدفقات النقدية ألداة الدين المغطى باستخدام 

بطريقة مشابهة لكيفية إمكانية ى أ(معدالت فائدة حقيقية صفرية ى هيكل أجل ذ
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العديد ى المقابل، فى وف). من المخاطرى الخال) االسمي(فائدة تحديد مكون معدل ال
 وال يمكن -بشكل منفصل- من الحاالت يعد مكون مخاطر التضخم ال يمكن تحديده 

 بمعدل اعلى سبيل المثال، تصدر المنشأة دينً. قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليها
-ة بالتضخم ال تُعد سائلة بيئة فيها سوق للسندات المرتبطى  ف-فقط- ىفائدة اسم

ى وف. معدالت فائدة حقيقية صفريةى  بحيث تسمح بوضع هيكل أجل ذ-بشكل كاف
هذه الحالة، فإن تحليل هيكل السوق والحقائق والظروف ال يدعم استنتاج المنشأة بأن 

. -شكل منفصلب- الحسبانى  ذا صلة تأخذه أسواق الدين فاالتضخم يعد مكونً
ة ال تستطيع تجاوز االفتراض الممكن إثبات عدم صحته بأن وعليه، فإن المنشأ

 وال يمكن -بشكل منفصل-مخاطر التضخم غير المحددة تعاقديا ال يمكن تحديدها 
وتبعا لذلك، فإن مكون مخاطر التضخم ال يتأهل . قياسها بطريقة يمكن االعتماد عيها
أداة تغطية ى وينطبق هذا بغض النظر عن أ. للتخصيص على أنه بند مغطى

وبشكل خاص، فإن المنشأة ال تستطيع . للتضخم تكون المنشأة قد دخلت فيها بالفعل
من خالل إسقاط أحكامها ى ببساطة تضمين أحكام وشروط أداة تغطية التضخم الفعل

 .وشروطها على دين بمعدل فائدة اسمي
 مرتبط  للتدفقات النقدية من سند–المحدد تعاقديا-يعد مكون مخاطر التضخم  ١٥,٣,٦ب

بافتراض أنه ليس هناك االعتماد عليها، طالما أن (بالتضخم تم االعتراف به 
 .التدفقات النقدية األخرى من األداة ال تتأثر بمكون مخاطر التضخم

 مكونات المبلغ االسمي
إن نوع المكون يغير من . يعد جزء من بند بكامله أو مكون شريحةى المكون الذ ١٦,٣,٦ب

ويجب على المنشأة تخصيص المكون ألغراض المحاسبة بشكل . نتائج المحاسبة
 .يتفق مع هدفها من إدارة المخاطر

المائة من التدفقات النقدية ى  ف٥٠يعد جزء هو نسبة ى ومثال على المكون الذ ١٧,٣,٦ب
 .التعاقدية لقرض

  .محددى تحديد مكون شريحة من مجتمع محدد، ولكنه مفتوح، أو من مبلغ اسم ١٨,٣,٦ب
 :هاومن أمثلت

جزء من حجم معاملة نقدية، على سبيل المثال، التدفقات النقدية التالية بمبلغ   )أ (
 ٢٠ وحدات عملة أجنبية من مبيعات مقومة بالعملة األجنبية بعد أول ١٠

 ؛ أو)٤(٢٠١× مارس ى وحدة عملة أجنبية ف
 ٥جزء من حجم مادي، على سبيل المثال، الطبقة السفلى، مقاسة بحجم   )ب (

 الموقع أ؛ أوى المخزن فى ، من الغاز الطبيعمليون متر مكعب
                                                

  ".أجنبيةوحدات عملة "و" ملةوحدات ع "ـهذا المعيار تقوم المبالغ النقدية بى  ف)٤(
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أو حجم معاملة أخرى، على سبيل المثال، أول مائة ى جزء من حجم ماد  )ج (
 ميجاواط ساعة ١٠٠أول ؛ و٢٠١ × يونيوى برميل من مشتريات النفط ف

  أو؛٢٠١× يونيو ى من مبيعات الكهرباء ف
 مليون ٨٠ل، آخر للبند المغطى، على سبيل المثاى شريحة من المبلغ االسم  )د (

 مليون وحدة عملة، الشريحة السفلى ١٠٠وحدة عملة من ارتباط مؤكد بمبلغ 
 مليون وحدة عملة لسند بمعدل ١٠٠ مليون وحدة عملة من مبلغ ٢٠بمبلغ 

 ١٠٠ى  مليون وحدة عملة من مبلغ إجمال٣٠ثابت أو الشريحة العليا بمبلغ 
المبلغ ( مقدما بالقيمة العادلة مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت يمكن سداده

 ). مليون وحدة عملة١٠٠المحدد هو ى االسم
تغطية قيمة عادلة، فيجب على المنشأة ى إذا كان قد تم تخصيص مكون شريحة ف ١٩,٣,٦ب

ولاللتزام بمتطلبات تأهل تغطيات القيمة العادلة، . محددى تحديده من مبلغ اسم
القيمة المعتادة ى تحديد التغيرات ف لغطىيجب على المنشأة إعادة قياس البند الم

يمكن نسبتها إلى ى القيمة العادلة التى إعادة قياس البند التحديد التغيرات فى أ(
ويجب االعتراف بتعديل تغطية القيمة العادلة ضمن األرباح ). غطاهالمخاطر الم
من وتبعا لذلك، ف. وقت ال يتعدى وقت االستبعاد من الدفاتر للبندى أو الخسائر ف

ولمكون شريحة . يتعلق به تعديل تغطية القيمة العادلةى تتبع البند الذى الضرور
تم ى الذى تغطية قيمة عادلة، فإن هذا يتطلب من المنشأة تتبع المبلغ االسمى ف

، فإن مجموع المبلغ )"د(١٨,٣,٦ب"الفقرة ى تحديده منهم على سبيل المثال، كما ف
دة عملة يجب تتبعه لتتبع الشريحة السفلى من  مليون وح١٠٠المحدد وهو ى االسم
 . مليون وحدة عملة٣٠ مليون وحدة عملة أو الشريحة العليا من مبلغ ٢٠مبلغ 

 غير مؤهل لتخصيصه على أنه ايتضمن خيار دفع مقدمى إن عنصر الشريحة الذ ٢٠,٣,٦ب
ى  فغطىبند مى  يتأثر بالتغيرات فاتغطية قيمة عادلة إذا كان خيار الدفع مقدم

 ا، ما لم تتضمن الشريحة المخصصة أثر خيار الدفع مقدمغطاهلمخاطر الما
 .غطىالقيمة العادلة للبند المى المتعلق بها عند تحديد التغير ف

 العالقة بين مكونات ومجموع التدفقات النقدية لبند
على أنه بند ى أو غير مالى إذا تم تخصيص مكون للتدفقات النقدية ليند مال ٢١,٣,٦ب

ن يجب أن يكون أقل من أو مساويا لمجموع التدفقات ، فغطىمكوإن ذلك الم
وبالرغم من ذلك، يمكن تخصيص جميع التدفقات النقدية للبند . النقدية للبند بكامله

على سبيل ( ويمكن تغطيتة من مخاطر معينة فقط غطىبكامله على أنها البند الم
معدل الفائدة ى لى التغيرات فيمكن نسبتها إى المثال، فقط من تلك التغيرات الت

 ).لسلعةى سعر قياسى المعمول به بين بنوك لندن أو التغيرات ف
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له دون معدل الفائدة ى معدل الفائدة الفعلى حالة التزام مالى على سبيل المثال، ف ٢٢,٣,٦ب
 :المعمول به بين بنوك لندن، فإن المنشأة ال تستطيع تخصيص

زائدا المبلغ (المعمول به بين بنوك لندن مكون من االلتزام مساو لمعدل الفائدة   ) أ(
 ).حالة تغطية قيمة عادلةى فى األصل

 .سالبى مكون متبق  ) ب(
على (بمعدل فائدة ثابت معدل الفائدة له ى حالة التزام مالى وبالرغم من ذلك، ف ٢٣,٣,٦ب

 نقطة أساس دون سعر التعامل بين بنوك لندن، فإن المنشأة ١٠٠) سبيل المثال
زائدا ى المبلغ األصلى أ(قيمة ذلك االلتزام بكامله ى فتستطيع تخصيص التغير 

يمكن ى الذ)  نقطة أساس١٠٠الفائدة بحسب سعر التعامل بين بنوك لندن ناقصا 
وإذا . غطىسعر التعامل بين بنوك لندن على أنه البند المى نسبته إلى التغيرات ف

نفس الوقت ى  وفتم تغطية أداة مالية لها معدل فائدة ثابت بعد وقت من تأسيسها
ن مخاطر مساو اتغيرت معدالت الفائدة، فإن المنشأة تستطيع أيضكوتخصيص م 

وتستطيع المنشأة . المدفوع على البندى أعلى من المعدل التعاقدى لمعدل مرجع
ى الذى أقل من معدل الفائدة الفعلى القيام بذلك شرط أن يكون معدل الفائدة المرجع

تخصص فيه ألول ى اليوم الذى لمنشأة قد اشترت األداة فيتم حسابه بافتراض أن ا
على سبيل المثال، افترض أن المنشأة تؤسس أصال ماليا بمبلغ . غطىمرة البند الم

ى المائة فى  ف٦له ى  وحدة عملة له معدل فائدة ثابت، ومعدل الفائدة الفعل١٠٠
تغطية ى المنشأة فتبدأ . المائةى  ف٤وقت يكون فيه سعر التعامل بين بنوك لندن 

بعد وقت عندما يكون فيه مسعر التعامل بين بنوك لندن قد زاد ى ذلك األصل المال
تحسب .  وحدة عملة٩٠المائة وانخفضت القيمة العادلة لألصل إلى ى  ف٨إلى 

تخصص فيه ألول مرة ى التاريخ الذى المنشأة انها إذا كانت قد اشترت األصل ف
، غطىة بسعر التعامل بين بنوك لندن على أنها البند الممخاطر معدل الفائدة المتعلق

 وحدة عملة ٩٠لألصل بناء على قيمته العادلة عندئذ البالغة ى فإن العائد الفعل
المائة أقل ى  ف٨وألن سعر التعامل بين بنوك لندن البالغ . المائةى  ف٩،٥يكون 

عر التعامل بين من هذا العائد الفعلي، فإن المنشأة تستطيع تخصيص مكون س
جزء منه من التدفقات النقدية ى يتكون فى المائة الذى  ف٨بنوك لندن بنسبة 

)  وحدة عملة٩٠ى أ(جزء آخر من الفرق بين القيمة العادلة الحالية ى التعاقدية وف
 ). وحدة عملة١٠٠ى أ(سيتم دفعه عند االستحقاق ى والمبلغ الذ

بسعر ) على سبيل المثال(يحمل فائدة بمعدل فائدة متغير ى إذا كان التزام مال ٢٤,٣,٦ب
بحد أدنى ( نقطة أساس ٢٠التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالثة أشهر مطروحا منه 

التدفقات النقدية ى ، فإن المنشأة تستطيع تخصيص التغير ف)صفر نقطة أساس
 نقطة ٢٠ اسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالث أشهر ناقصى أ(لاللتزام بكامله 
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سعر ى يمكن نسبته إلى التغيرات فى الذ) ذلك الحد األدنىى  بما ف-أساس 
وعليه، وطالما أن المنحنى . غطىالتعامل بين بنوك لندن على أنه البند الم

لذلك ى لسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالث أشهر للعمر المتبقى المستقبل
نفس إمكانية التغير  نقطة أساس، فإن للبند المغطى ٢٠االلتزام ال ينخفض دون 

التدفقات النقدية على اعتبار أنه التزام يحمل فائدة بسعر التعامل بين بنوك ى ف
وبالرغم من ذلك، إذا كان سعر . لندن لمدة ثالثة أشهر وهامش موجب أو صفر

أو جزء (بين بنوك لندن للفترة المتبقية من عمر ذلك االلتزام ى التعامل المستقبل
 غطىالتدفقات النقدية للبند المى  نقطة أساس، فإن التغير ف٢٠ينخفض دون ) منها

التدفقات النقدية اللتزام يحمل فائدة لثالثة أشهر بسعر ى ستكون أقل من التغير ف
 .التعامل بين بنوك لندن بهامش موجب أو صفر

هو نوع محدد من النفط الخام من حقل نفط معين يتم ى مثال مشابه للبند غير المال ٢٥,٣,٦ب
فإذا باعت المنشأة النفط الخام بموجب عقد . خارج النفط الخام المرجعيتسعيره 

ى باستخدام صيغة تعاقدية للتسعير تحدد السعر للبرميل بسعر النفط الخام المرجع
 وحدة عملة، فإن المنشأة تستطيع ١٥ وحدات عملة والحد األدنى ١٠مطروحا منه 

يمكن ى  عقد المبيعات والذالتدفقات النقدية بكامله بموجبى تخصيص التغير ف
وبالرغم من . على أنه البند المغطىى سعر التقط الخام المرجعى نسيته إلى التغير ف

سعر النفط ى ذلك، فإن المنشأة ال تستطيع تخصيص مكون مساو لكامل التغير ف
ال ينخفض ) لكل شحنة يتم تسليمها(ى وعليه، وطالما أن السعر المستقبل. المرجعي

هو ى التدفقات النقدية الذى  نفس التغير فغطىحدة عملة، فإن للبند الم و٢٥دون 
). لها هامش موجبى أو الت(ى لمبيعات النفط الخام بسعر النفط الخام المرجع

شحنة يتم تسليمها إلى ما دون ى ألى وبالرغم من ذلك، إذا انخفض السعر المستقبل
٢٥التدفقات النقدية أدنى مما هو ى ف يكون له تغير غطى وحدة عملة، فإن البند الم

 ).أو بهامش موجب(ى لبيع النفط الخام بسعر النفط الخام المرجع
 )٤,٦القسم (ضوابط التأهل للمحاسبة عن التغطية 

 فاعلية التغطية
القيمة العادلة أو التدفقات ى مدى ما تم من مقاصة بين التغيرات فى فاعلية التغطية ه  ١,٤,٦ب

على  (غطىالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المى لتغيرات فالنقدية ألداة التغطية وا
ن مخاطر، فإن التغير ذا الصلة فغطىسبيل المثال عندما يكون البند المكوى  هو م

يمكن نسبته إلى المخاطر ى التدفقات النقدية لبند هو التغير الذى القيمة العادلة أو ف
القيمة ى تكون فيها التغيرات فى المدى الذى ية هعدم فاعلية التغط). المتغطية منها

غطىالعادلة أو التدفقات النقدية ألداة التغطية أكبر أو أقل من ذلك البند الم. 
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عند تخصيص عالقة تغطية وعلى أساس مستمر، يجب على المنشأة تحليل مصادر   ٢,٤,٦ب
وهذا . يتوقع أن تؤثر على عالقة التغطية خالل أجلهاى عدم فاعلية التغطية الت

تنشأ عن إعادة التوازن " ٢١,٥,٦ب"تحديثات تتم وفقا للفقرة ى ذلك أى بما ف(التحليل 
 .هو األساس لتقييم المنشأة لمدى استيفائها لمتطلبات فاعلية التغطية) لعالقة التغطية

المقابل بطرف مقاصة مقابل، ى ولتجنب الشك، فإن أثار استبدال الطرف األصل  ٣,٤,٦ب
، يجب أن "٦,٥,٦"الفقرة ى مرتبطة بذلك كما هو موضح فوإجراء التغييرات ال

 .تقييم فاعلية التغطية وقياس فعالية التغطيةى فى قياس أداة التغطية وبالتالى تنعكس ف
 العالقة االقتصادية بين البند المغطى وأداة التغطية

حرك  قيم تتغطىأن ألداة التغطية والبند المى متطلب أن توجد عالقة اقتصادية يعن  ٤,٤,٦ب
. المخاطر المغطاةى هى االتجاه المعاكس من جراء المخاطر نفسها، والتى عموما ف

سوف غطىوعليه، يجب أن يكون هناك توقعا بأن قيمة أداة التغطية وقيمة البند الم 
ى األسس التى األساس نفسه أو فى  استجابة للتحركات إما ف-بشكل منظم-تتغيران 

بها يستجيبان معها بشكل مشابه ى بالطريقة الت –بشكل اقتصادي- تكون مترابطة 
على سبيل المثال خام برنت ونفط خام ويست تكساس (يتم التغطية منها ى للمخاطر الت
 ).انترميديات

 فقد تكون -بشكل اقتصادي-نفسها ولكنها مترابطة ى إذا كانت األسس ليست ه  ٥,٤,٦ب
نفس االتجاه، على سبيل ى  فغطىهناك حاالت تتحرك فيها قيم أداة التغطية والبند الم

حين أن األساسين ى المثال، بسبب أن فارق السعر بين األساسين المترابطين يتغير ف
وهذا ال يزال يتفق مع العالقة االقتصادية بين . -بشكل كبير-نفسيهما ال يتحركان 
بند  إذا كان ال يزال متوقعا أن تتحرك قيم أداة التغطية والغطىأداة التغطية والبند الم

االتجاه المعاكس عندما تتحرك األسسى  ف- عادة– غطىالم. 
تقييم ما إذا كانت توجد عالقة اقتصادية يتضمن تحليال للسلوك المحتمل لعالقة التغطية   ٦,٤,٦ب

إن مجرد وجود عالقة . خالل أجلها للتأكد مما إذا يمكن توقع تحقيق هدف إدارة المخاطر
 . استنتاجا صحيحا بوجود عالقة اقتصادية- تهحد ذاى ف- إحصائية بين متغيرين ال يدعم 

 أثر المخاطر االئتمانية
 ألن نموذج محاسبة التغطية يستند إلى فكرة عامة للمقاصة بين المكاسب انظر  ٧,٤,٦ب

فإن عدم فاعلية التغطية يتم تحديدها ليس غطىوالخسائر من أداة التغطية والبند الم ،
ولكن ) أسسهاى التغيرات فى أ(لبنود فقط من خالل العالقة االقتصادية بين تلك ا

من خالل أثر المخاطر االئتمانية على قيمة كل من أداة التغطية والبند اأيض 
أنه حتى لو كانت هناك عالقة اقتصادية ى إن أثر المخاطر االئتمانية يعن. المغطى

وقد . ، فإن مستوى المقاصة قد يصبح غير منتظمغطىبين أداة التغطية والبند الم
 غطىمن أداة التغطية أو البند المى المخاطر االئتمانية ألى ينتج ذلك عن تغير ف
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ى القيمة التى إلى أن تهيمن المخاطر االئتمانية على التغيرات فى لها حجم يؤدى والت
ى إن مستوى الحجم الذ). األسسى أثر التغيرات فى أ(تنتج عن العالقة االقتصادية 

من المخاطر ) أو مكسب(ينتج عنه خسارة ى ى الذإلى الهيمنة هو المستوى يؤد
، غطىاألسس على قيمة أداة التغطية أو البند المى االئتمانية تبطل أثر التغيرات ف

المقابل، حتى لو كان هناك خالل فترة ى وف. حتى ولو كانت تلك التغيرات كبيرة
المتعلقة -ة األسس، فإن حقيقة أنه حتى التغيرات الصغيرى  فالً قليامعينة تغير

القيمة أكثر ى قد تؤثر فغطى قيمة أداة التغطية أو البند المى  ف-بالمخاطر االئتمانية
 .من أثرها على األسس لن تحدث هيمنة

ى تهيمن على عالقة تغطية هو عندما تغطى مثال على المخاطر االئتمانية الت  ٨,٤,٦ب
إذا . بضمانالمنشأة من تعرض لمخاطر سعر سلعة باستخدام مشتقة غير مضمونة 

وضعه االئتماني، ى من تدهور شديد فى تلك المشتقة يعانى كان الطرف المقابل ف
ى للطرف المقابل قد يفوق أثر التغيرات فى الوضع االئتمانى فإن أثر التغيرات ف

القيمة ى حين أن التغيرات فى مسعر السلعة على القيمة العادلة ألداة التغطية، ف
سعر السلعةى  على التغيرات ف-إلى حد كبير-تمد  تعغطىالعادلة للبند الم. 

 سبة التغطيةن
عالقة التغطية يجب أن تكون نفس ى وفقا لمتطلبات فاعلية التغطية، فإن نسبة التغطية ف  ٩,٤,٦ب

 أداة التغطية اتغطية له المنشأة فعليا وكميى  الذغطىتنتج عن كمية البند المى النسبة الت
وعليه، فإذا كانت . غطىتغطية تلك الكمية من البند المتستخدمها المنشأة فعليا لى الت

ى  ف٨٥المائة من خطر التعرض على بند، مثل ى  ف١٠٠المنشأة تغطية من أقل من 
ى نفسها التى المائة، فيجب عليها أن تخصص عالقة التغطية باستخدام نسبة تغطية ه

تستخدمها المنشأة ى المائة من خطر التعرض وكمية بند التغطية التى  ف٨٥تنشأ عن 
وبالمثل، فإذا كانت المنشأة، على سبيل المثال، . المائة تلكى  ف٨٥فعليا لتغطية نسبة 

 وحدة من أداة مالية، فإنه يجب عليها ٤٠قدره ى تغطية من تعرض باستخدام مبلغ اسم
تنشأ عن ى نفس النسبة التى أن تخصص عالقة التغطية باستخدام نسبة تغطية تكون ه

أن المنشأة يجب أال تستخدم نسبة تغطية تستند إلى كمية أكبر ى أ( وحدة ٤٠ها كمية قدر
والكمية من البند ) المجموع أو كمية أقل من الوحداتى قد تحتفظ بها فى من الوحدات الت

تغطية له بالفعل بالوحدات األربعين تلكى  الذغطىالم. 
فس نسبة التغطية، كتلك وبالرغم من ذلك، فإن تخصيص عالقة التغطية باستخدام ن  ١٠,٤,٦ب

تستخدمها المنشأة فعليا، ال ى  وأداة التغطية التغطىالناتجة عن كميات من البند الم
يحدث ى يجوز أن يعكس عدم توازن بين أوزان البند المغطى وأداة التغطية الذ

ى والت) بغض النظر عما إذا كان قد تم االعتراف بها أم ال(بدوره عدم فعالية تغطية 
أن ينتج عنها نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من محاسبة التغطية يمكن 
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ى وعليه، ولغرض تخصيص عالقة تغطية يجب على المنشأة تعديل نسبة التغطية الت
تستخدمها المنشأة فعليا إذا لزم ى  وأداة التغطية التغطىتنتج عن كميات من البند الم

 .ذلك لتجنب مثل عدم التوازن ذلك
أمثلة االعتبارات ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير ومن  ١١,٤,٦ب

 :متفقة مع الغرض من محاسبة التغطية ما يلي
ما إذا كانت نسبة التغطية المقصودة قد تم تحديدها لتجنب االعتراف بعدم   )أ (

فاعلية تغطية لتغطيات تدفق نقدي، أو لتحقيق تعديالت على تغطية قيمة 
 بهدف زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة، ولكن غطى بند معادلة ألكثر من

 .دون إجراء مقاصة بين تغيرات القيمة العادلة ألداة التغطية
 وألداة التغطية، غطىألوزان معينة للبند المى ما إذا كان هناك سبب تجار  )ب (

حتى ولو كان ذلك يحدث عدم فاعلية تغطية على سبيل المثال، تدخل المنشأة 
حددتها ى ليست الكمية التى هى داة تغطية وتسم كمية من أداة التغطية التأى ف

ألدوات التغطية ال ى  ألن الحجم القياسغطىعلى أنها أفضل تغطية للبند الم
إصدار حجم ("تلك الكمية تحديدا من أداة التغطية ى يسمح لها بالدخول ف

 بعقود بن  طن من مشتريات البن١٠٠ى مثال ذلك منشأة تغط"). إجمالي
تستطيع المنشأة فقط ). رطل (٣٧,٥٠٠مستقبلية قياسية حجم العقد فيها 

)  طنا على التوالي١٠٢,١ و٨٥,٠ما يعادل (استخدام إما خمسة أو ستة عقود 
تلك الحالة، فإن المنشأة تخصص عالقة ى وف.  طنا١٠٠لتغطية حجم شراء 

ى د البن المستقبلية التتنتج عن عدد عقوى نسبة التغطية الت التغطية باستخدام
ى ألن عدم فاعلية التغطية الناتجة عن عدم االتساق المحاسب تستخدمها فعليا،

إلى نتيجة محاسبية غير متفقة ى  وأداة التغطية ال تؤدغطىالبند الم أوزانى ف
 .مع الغرض من محاسبة التغطية

 وتيرة تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التغطية
بداية عالقة التغطية وعلى أساس مستمر، تقييم ما إذا كانت ى جب على المنشأة في ١٢,٤,٦ب

الحد األدنى، يجب على ى وف. متطلبات فاعلية التغطيةى عالقة التغطية تستوف
ى كل فترة تقرير أو عند وجود تغير مهم فى المنشأة القيام بالتقييم المستمر ف

يتعلق التقييم . أيهما يحدث أوالالظروف يؤثر على متطلبات فاعلية التغطية، 
للمستقبل فقطابالتوقعات بشأن فاعلية التغطية ولذلك يكون تطلعي . 
 طرق تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التغطية

متطلبات فاعلية التغطية ى المعيار طريقة لتقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تستوف ١٣,٤,٦ب
الحسبان الخصائص ى نشأة استخدام طريقة تأخذ فيجب على الم وبالرغم من ذلك،

ذلك مصادر عدم فاعلية التغطية واعتمادا على ى ذات الصلة بعالقة التغطية بما ف
 .يمكن أن تكون الطريقة وصفية أو كمية تلك العوامل،
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مثل المبلغ االسمي، (على سبيل المثال، عندما تكون الشروط األساسية  ١٤,٤,٦ب
 متطابقة أو تم ضبطها إلى حد غطىالتغطية والبند المألداة ) واالستحقاق واألساس

لتلك ى كبير، فقد يكون من الممكن للمنشأة أن تخلص بناء على تقييم وصف
قيم سوف تتحرك غطىالشروط األساسية إلى أن لكل من أداة التغطية والبند الم 

االتجاه المعاكس جراء المخاطر نفسها وعليه فإنه توجد عالقة ى عموما ف
ى إل" ٤,٤,٦ب"راجع الفقرات من ( وأداة التغطية غطىقتصادية بين البند الما
 )."٦,٤,٦ب"

 بالتنفيذ عندما يتم ا بالتنفيذ أو غير جديرة مالياإن حقيقة أن مشتقة تُعد جديرة مالي ١٥,٤,٦ب
غير ى  أن التقييم الوصف- حد ذاتهى ف- ى تخصيصها على أنها أداة تغطية ال يعن

عدم فاعلية التغطية الناشئة عن تلك الحقيقة يمكن أن يكون وما إذا كانت . مناسب
 .بشكل كاف فإن ذلك يعتمد على الظروفى لها أهمية ال يستوعبها التقييم الوصف

 لم يتم غطىالمقابل، إذا كانت الشروط األساسية ألداة التغطية والبند المى وف ١٦,٤,٦ب
. مدى المقاصةمستوى عدم التأكد حول ى ضبطها إلى حد كبير، فهناك زيادة ف

مثل ى وتبعا لذلك، تزداد صعوبة توقع فاعلية التغطية خالل أجل عالقة التغطية وف
إلى وجود ى تلك الحالة، قد يكون ممكنا فقط للمنشأة أن تخلص بناء على تقييم كم

٤,٤,٦ب"راجع الفقرات من ( وأداة التغطية غطىعالقة اقتصادية بين البند الم "
 لتقييم ما إذا اأيضى عض الحاالت، قد يلزم التقييم الكمبى وف ").٦,٤,٦ب"إلى 

متطلبات ى تخصيص عالقة التغطية تستوفى كانت نسبة التغطية المستخدمة ف
ويمكن للمنشأة "). ١١,٤,٦ب"إلى " ٩,٤,٦ب"راجع الفقرات من (فاعلية التغطية 

 .استخدام الطرق نفسها أو طرق مختلفة لهذين الغرضين المختلفين
الظروف تؤثر على فاعلية التغطية، فقد يكون على ى ن هناك تغيرات فإذا كا ١٧,٤,٦ب

متطلبات فاعلية ى المنشأة تغيير طريقة تقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تستوف
ذلك مصادر ى التغطية لضمان أن الخصائص ذات الصلة بعالقة التغطية، بما ف

 .عدم فاعلية التغطية، ال تزال مستوعبة
المصدر الرئيس للمعلومات للقيام بتقييم ما إذا كانت ى المنشأة هإن إدارة مخاطر  ١٨,٤,٦ب

) أو تحليل(هذا أن معلومات ى متطلبات فاعلية التغطية ويعنى عالقة تغطية تستوف
اإلدارة المستخدمة ألغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامها كأساس لتقييم ما إذا 

 .متطلبات فاعلية التغطيةى كانت عالقة التغطية تستوف
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ستقوم بها متطلبات فاعلية ى يتضمن توثيق المنشأة لعالقة التغطية الكيفية الت ١٩,٤,٦ب
ويجب تحديث توثيق عالقة . ذلك الطريقة أو الطرق المستخدمةى التغطية، بما ف

 )."١٧,٤,٦ب"راجع الفقرة (الطرق ى التغطية بأية تغييرات ف

  )٥,٦القسم (المحاسبة عن عالقات التغطية المؤهلة 
القيمة ى ة تغطية القيمة العادلة التغطية من خطر التعرض للتغيرات فمن أمثل  ١,٥,٦ب

. معدالت الفائدةى تنشأ عن التغيرات فى العادلة ألداة دين بمعدل فائدة ثابت والت
 .ومثل هذا التغطية يمكن الدخول فيه من قبل المصدر أو من قبل حامل األداة

 أو الخسارة من أداة التغطية إلى هو تأجيل المكسبى الغرض من تغطية التدفق النقد  ٢,٥,٦ب
على األرباحغطاهفترة أو فترات تؤثر فيها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الم   

هو استخدام المبادلة لتغيير دين بمعدل فائدة ى ومثال على تغطية تدفق نقد. أو الخسائر
ى دين بمعدل فائدة ثابت إل) سواء تم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة(معوم 

دفعات ى يتم التغطية لها فيها هى تغطية معاملة مستقبلية تكون التدفقات النقدية التى أ(
المقابل، فإن الشراء المتوقع ألداة حقوق ملكية التي، حال ى وف). الفائدة المستقبلية

، هو مثال على اقتنائها، تتم المحاسبة عنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
عد البند المأو خسارة من  مكسبى تغطية تدفق نقدي، ألن أى  فغطىبند ال يمكن أن ي

   ضمن األرباح-بشكل مناسب- أداة التغطية يمكن تأجيله ال يمكن إعادة تبويبه 
وللسبب نفسه، فإن الشراء المتوقع ألداة . أو الخسائر خالل فترة يحقق فيها المقاصة

، حال اقتنائها، تتم المحاسبة عنها بالقيمة العادلة مع عرض التغيرات حقوق ملكية التي
ى  فغطى أن يكون بندا ماالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر ال يمكن أيضى ف

 .ىتغطية تدفق نقد

سعر وقود يتعلق ى على سبيل المثال تغطية من التغير ف(إن تغطية ارتباط مؤكد   ٣,٥,٦ب
يعد ) ت من قبل منشأة مرفق كهرباء لشراء وقود بسعر ثابتغير مثبى بارتباط تعاقد

وبناء عليه، فإن مثل هذا التغطية . القيمة العادلةى تغطية من خطر التعرض لتغير ف
، فإن التغطية من "٤,٥,٦"وبالرغم من ذلك، وفقا للفقرة . هو تغطية قيمة عادلة

 المحاسبة عنه على أنه مخاطر العملة األجنبية الرتباط مؤكد يمكن من ناحية أخرى
 .ىتغطية تدفق نقد
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 قياس فاعلية التغطية
الحسبان القيمة الزمنية ى عند قياس فاعلية التغطية، يجب على المنشأة األخذ ف  ٤,٥,٦ب

 على أساس القيمة الحالية غطىوتبعا لذلك، فإن المنشأة تحدد قيمة البند الم. للنقود
 . أثر القيمة الزمنية للنقودان أيض يتضمغطىقيمة البند المى ولذلك فإن التغير ف

 لغرض قياس عدم فاعلية التغطية، يمكن للمنشأة غطىقيمة البند المى لحساب التغير ف  ٥,٥,٦ب
ويشار إليها عادة على  (غطىاستخدام مشتقة لها شروط تطابق الشروط االساسية للبند الم

يتم تغييرها باستخدام وعلى سبيل المثال، لتغطية معاملة توقع، ) أنها المشتقة افتراضية
على سبيل المثال، إذا كان التغطية من مخاطر ذات . غطىالم) أو المعدل(مستوى السعر 

 ا افتراضيالً آجاللسوق، فإن المشتقة االفتراضية تمثل عقدى جانبين عند المستوى الحال
على -يتم تعييره ليكون له قيمة صفرية عند تخصيص عالقة التغطية وإذا كانت التغطية 

، من مخاطر ذات جانب واحد، فإن المشتقة االفتراضية تمثل القيمة -سبيل المثال
 بالتنفيذ إذا كان ايكون عند تخصيص عالقة التغطية جدير ماليى الداخلية لخيار افتراض

ى فى  هو المستوى الحالغطىمستوى السعر المبالتنفيذ إذا االسوق، أو غير جدير مالي 
ى فى من المستوى الحال) أو لتغطية مركز طويل أقل( أعلى غطىلمكان مستوى السعر ا

قيمة البند ى طريقة ممكنة لحساب التغير فى واستخدام مشتقة افتراضية ه. السوق
غطىالم .وعليه فإنه ينتج غطىوتعد المشتقة االفتراضية نسخة طبق األصل من البند الم ،

. مة قد تم تحديده من خالل منهج مختلفاالقيى عنها نفس النتيجة كما لو كان التغير ف
حد ذاتها ولكنها وسيلة حسابية ى ليست طريقة ف" مشتقة افتراضية"وعليه، فإن استخدام 

وتبعا لذلك، فإن المشتقة االفتراضية . غطى لحساب قيمة البند الم- فقط-يمكن استخدامها 
أداة التغطية ى فقط فقيمة البند المغطى توجد ى ال يمكن استخدامها لتضمين ميزات ف

بغض (ومثال على ذلك، دين مقوم بعملة أجنبية ). البند المغطىى ولكنها ال توجد ف(
وعند استخدام مشتقة ). النظر عما إذا كان دينا بمعدل فائدة ثابت أو معدل فائدة متغير

متراكم قيمة مثل هذا الدين أو لحساب القيمة الحالية للتغير الى افتراضية لحساب التغير ف
تدفقاته النقدية، فإن المشتقة االفتراضية ال يمكن ببساطة أن تتضمن عبة مقابل مبادلة ى ف

يتم بموجبها مبادلة العمالت المختلفة ى عمالت مختلفة حتى لو كانت المشتقات الفعلية الت
 ).على سبيل المثال مبادالت معدالت الفائدة للعمالت(تتضمن مثل هذا العباء 

يتم تحديده باستخدام مشتقة ى  الذغطىقيمة البند المى  استخدام التغير ف- اأيض- يمكن   ٦,٥,٦ب
 .متطلبات فاعلية التغطيةى افتراضية لغرض تقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تستوف
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 نسبة التغطيةى إعادة التوازن لعالقة التغطية والتغييرات ف
ميات المخصصة من البند يتم إجراؤها على الكى إعادة التوازن إلى التعديالت الت ٧,٥,٦ب

عالقة تغطية موجودة بالفعل لغرض الحفاظ على نسبة ى  أو أداة التغطية فغطىالم
الكميات المخصصة ى تغطية تلتزم بمتطلبات فاعلية التغطية وال تشكل التغييرات ف

أو أداة التغطية لغرض مختلف إعادة توازن لغرض هذا المعيارغطىمن البند الم . 
 عن إعادة التوازن على أنها استمرار لعالقة التغطية وفقا للفقرات من تتم المحاسبة ٨,٥,٦ب

وعند إعادة التوازن، فإن عدم فاعلية التغطية لعالقة ". ٢١,٥,٦ب"إلى " ٩,٥,٦ب"
 .التغطية يتم تحديدها واالعتراف بها قورا قبل تعديل عالقة التغطية

العالقة بين أداة التغطية ى فيسمح تعديل نسبة التغطية للمنشأة باالستجابة للتغيرات  ٩,٥,٦ب
على سبيل المثال-تنشأ عن أسسهما وعن متغيرات المخاطر ى  التغطىوالبند الم- ،

أساسين مختلفين ى  تغيرات فغطىعالقة تغطية يكون فيها ألداة التغطية والبند الم
على سبيل المثال (العالقة بين هذين األساسين ى ولكن مترابطين استجابة لتغير ف

وعليه، فإن إعادة ). ات مرجعية أو معدالت أو أسعار مختلفة ولكنها مترابطةمؤشر
تتغير فيها العالقة بين أداة ى الحاالت التى التوازن تسمح باستمرار عالقة التغطية ف

بشكل يمكن تعويضه من خالل تعديل نسبة التغطيةغطىالتغطية والبند الم . 
 للعملة األجنبية ب باستخدام مشتقة على سبيل المثال، تغطية المنشأة من تعرض ١٠,٥,٦ب

أن ى أ(مرتبطتان " ب"و" أ" للعملة األجنبية ب والعملتين األجنبيتين اعملة تُعد مرجع
أو سلطة ى سعر صرفهما باق ضمن حزمة أو بسعر صرف يحدده بنك مركز

تم ى أ(وإذا تغير سعر الصرف بين العملة االجنبية أ والعملة األجنبية ب ). أخرى
، فإن إعادة التوازن إلى عالقة التغطية لتعكس )حزمة جديدة أو سعر جديدتحديد 

سعر الصرف الجديد تضمن أن عالقة التغطية ستستمر الستيفاء متطلب فاعلية 
المقابل، إذا حدث إخفاق ى وف. الظروف الجديدةى التغطية المتعلق بنسبة التغطية ف

ال يضمن أن عالقة التغطية ستستمر سداد مشتقة العملة، فإن تغيير نسبة التغطية ى ف
استيفاء متطلب فاعلية التغطية وعليه، فإن إعادة التوازن ال يسهل استمرار ى ف

تتغير فيها العالقة بين أداة التغطية والبند المغطى ى الحاالت التى عالقة التغطية ف
 .بشكل ال يمكن تعويضه من خالل تعديل نسبة التغطية

القيمة العادلة ألداة التغطية ى ى المقاصة بين التغيرات فمدى ال يشكل كل تغيير ف ١١,٥,٦ب
العالقة بين أداة التغطية والبند ى  تغيرا فغطىوالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند الم
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توقعت أن تؤثر على ى تقوم المنشأة بتحليل مصادر عدم فاعلية التغطية الت. غطىالم
 :مدى المقاصةى  إذا كانت التغيرات فعالقة التغطية خالل أجلها وتقوم ما

بشكل -التعبير ى تستمر فى أ(تبقى صالحة ى تتذبذب حول نسبة التغطية الت  ) أ(
 ).غطى عن العالقة بين أداة التغطية والبند الم-مناسب

 عن العالقة -بشكل مناسب- تمثل مؤشرا على أن نسبة التغطية لم تعد تعبر   ) ب(
غطىبين أداة التغطية والبند الم. 

ضمان ى وم المنشأة بهذا التقييم على ضوء متطلب فاعلية التغطية المتعلق بنسبة التغطية، أتق
ى  وأداة التغطية الذغطىأن عالقة التغطية ال تعكس عدم توازن بين أوزان البند الم

ى الذ) بغض النظر عما إذا كان قد تم االعتراف بها أم ال(يحدث عدم فاعلية تغطية 
سبية ال تتفق مع الغرض من محاسبة التغطية عليه، فإن هذا إلى نتيجة محاى يؤد

االتقييم يتطلب اجتهاد. 
ال يمكن ) وعليه عدم فاعلية التغطية ذات الصلة(التذبذب حول نسبة تغطية ثابته  ١٢,٥,٦ب

مثل ى وعليه، فف. تقليله من خالل تعديل نسبة التغطية استجابة لكل نتيجة بمفردها
دى المقاصة يعد مسألة قياس واالعتراف بعدم مى هذه الحاالت، فإن التغير ف

 .فاعلية التغطية ولكنه ال يتطلب إعادة التوازن
مدى المقاصة تبين أن التذبذب يكون حول نسبة ى المقابل، إذا كانت التغيرات فى ف ١٣,٥,٦ب

تغطية تختلف عن نسية التغطية المستخدمة حاليا لعالقة التغطية تلك، أو أن هناك 
 التغطية تلك، فإن عدم فاعلية التغطية ال يمكن تقليلها من خالل اتجاه يبتعد عن نسبة

بشكل متزايد -حين أن اإلبقاء على نسبة التغطية سينتج عنه ى تعديل نسبة التغطية، ف
مثل هذه الحاالت، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت ى  عدم فعالية تغطية عليه، فف- 

يحدث ى  وأداة التغطية والذغطىن البند المعالقة التغطية تعكس عدم توازن بين أوزا
ى يؤدى والذ) بغض النظر عما إذا كان قد تم االعتراف به أم ال(عدم فاعلية تغطية 

إلى نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من محاسبة التغطية وإذا تم تعديل 
طية ألن عدم قياس واالعتراف بعدم فاعلية التغى  فانسبة التغطية، فإنها تؤثر أيض

فاعلية التغطية، عند إعادة الموازنة، يجب تحديدها واالعتراف بها فورا قبل تعديل 
 ."٨,٥,٦ب"عالقة التغطية وفقا للفقرة 

إعادة التوازن، ألغراض محاسبة التغطية، أنه يجب على المنشأة، بعد بداية ى تعن ١٤,٥,٦ب
استجابة للتغيرات غطىعالقة التغطية تعديل كميات كل من أداة التغطية أو البند الم 

وعادة يجب أن يعكس ذلك التعديل . تؤثر على نسبة التغطية تلكى الظروف التى ف
وبالرغم من . تستخدمها فعلياى  التغطىكميات أداة التغطية والبند المى التعديالت ف
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  غطىتنتج عن كميات البند المى ذلك، يجب على المنشأة تعديل نسبة التغطية الت
 : تستخدمها بالفعل إذاى تغطية التأو أداة ال

كميات اداة التغطية أو البند ى تنتج عن التغيرات فى كانت نسبة التغطية الت  )أ (
تستخدمها المنشأة فعليا تعكس عدم توازن يحدث عدم فعالية تغطية ى  التغطىالم

 .يمكن أن تنتج عنها نتيجة محاسبية غير متفقة مع الغرض من محاسبة التغطية
تستخدمها ى  التغطىمنشأة بكميات من أداة التغطية والبند الماحتفظت ال  )ب (

الظروف المستجدة، تعكس عدم توازن ى فعليا، ينتج عنها نسبة تغطية ف
إلى نتيجة محاسبية تكون غير ى يحدث عدم فاعلية تغطية يمكن أن تؤد
يجب على المنشأة اال تحدث ى أ(متفقة مع الغرض من محاسبة التغطية 

 ).ن طريق الحذف لتعديل نسبة التغطيةعدم توازن ع
ال تنطبق إعادة التوازن إذا تغير هدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعالقة تغطية،  ١٥,٥,٦ب

 من ذلك، فإن محاسبة التغطية لعالقة التغطية تلك يجب عدم االستمرار فيها الًوبد
البند رغم أن المنشأة قد تقوم بتخصيص عالقة تغطية جديدة تشمل أداة التغطية أو (

٢٨,٥,٦ب"الفقرة ى عالقة التغطية السابقة كما هو موضح فى  فغطىالم".( 
إذا تمت إعادة التوازن إلى عالقة تغطية، فإن التعديل على نسبة التغطية يمكن أن  ١٦,٥,٦ب

 :يتأثر من أوجه مختلفة
نفس الوقت وزن ى وهو ما يقلل ف(أن وزن البند المتغطية له يمكن زيادته   )أ (

 :اللمن خ) أداة التغطية
)١( ؛ أوغطىزيادة حجم البند الم 
 .إنقاص حجم أداة التغطية )٢(

الوقت نفسه وزن البند ى وهو ما يقلل ف(يمكن زيادة وزن أداة التغطية   )ب (
 :من خالل) المتغطية له

 زيادة حجم أداة التغطية، أو )١(
  .غطىالمإنقاص حجم البند  )٢(

تُعد جزء من عالقة ى الحجم إلى الكميات التى تشير التغييرات ف
بالضرورة أن البنود ى األحجام ال يعنى التغطية وعليه فإن النقصان ف

أو المعامالت لم تعد موجودة، أو أنها لم تعد من المتوقع أن تحدث، 
، - على سبيل المثال- أنها ليست جزء من عالقة التغطية ى ولكنه يعن

فإن إنقاص حجم أداة التغطية يمكن أن ينتج عنه احتفاظ المنشأة 
عالقة تغطية ى ولكن جزء منها فقط قد يبقى أداة تغطية فبمشتقة، 

 -فقط-ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن أن يتأثر 
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عالقة التغطية، ولكن مع احتفاظ ى بتخفيض حجم أداة التغطية ف
تلك الحالة، فإن ذلك ى وف. لم يعد هناك حاجة لهى المنشأة بالحجم الذ

لمشتقة ستتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة الجزء غير المخصص من ا
ما لم يكن قد تم تخصيصه على أنه (من خالل األرباح أو الخسائر 

  ).عالقة تغطية مختلفةى أداة تغطية ف
 ال يؤثر على كيفية غطىإن تعديل نسبة التغطية من خالل زيادة حجم البند الم ١٧,٥,٦ب

القيمة العادلة ى اس التغيرات فالقيمة العادلة ألداة التغطية وقيى قياس التغيرات ف
السابق يبقى أيضا غير ى تم تخصيصه فى تتعلق بالحجم الذى  التغطىللبند الم

، من تاريخ إعادة غطىقيمة البند المى وبالرغم من ذلك، فإن التغيرات ف. متأثر
ى القيمة للحجم اإلضافى  التغير فاالتوازن، تتضمن أيضويتم . غطىمن البند الم

 من الًذه التغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بدقياس ه
تم فيه وسلم عالقة التغطية على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة قد ى التاريخ الذ
 وحدة عملة ٨٠ طن من سلعة بسعر أجل ١٠٠ لحجم قدره –األصل ى تغطيات ف

 أطنان عند إعادة ١٠وأضافت حجم ) السعر اآلجل عند بداية عالقة التغطية(
 بعد غطى وحدة عملة، فإن البند الم٩٠وقت كان فيه السعر اآلجل ى التوازن ف

 ١٠ وحدة عملة و٨٠طن مغطاة بسعر ١٠٠: إعادة التوازن يشمل شريحتين
 . وحدة عملة٩٠أطنان مغطاة بسعر 

إن تعديل نسبة التغطية من خالل تخفيض حجم أداة التغطية ال يؤثر على كيفية  ١٨,٥,٦ب
القيمة العادلة ألداة ى وقياس التغيرات ف. غطىقيمة البند المى س التغيرات فقيا

.  غير متأثرايستمر تخصيصه يبقى أيضى تتعلق بالحجم الذى التغطية الت
تم إنقاص أداة ى وبالرغم من ذلك، من تاريخ إعادة التوازن، فإن الحجم الذ

سبيل المثال، إذا كانت التغطية بمقداره لم يعد جزة من عالقة التغطية على 
 ١٠٠المنشأة قد غطت ابتداء من مخاطر السعر لسلعة باستخدام حجم مشتق قدره 

 أطنان عند ١٠طن على أنه أداة التغطية وقامت بتخفيض ذلك الحجم بمقدار 
راجع الفقرة ( طنا من أداة التغطية سيتبقى ٩٠إعادة التوازن، فإن مبلغا اسميا من 

لم يعد جزء ى الذ)  أطنان١٠ى أ(ك على الحجم المشتق لنتائج ذل" ١٦,٥,٦ب"
 ).من عالقة التغطية

ال يؤثر تعديل نسبة التغطية من خالل زيادة حجم أداة التغطية على كيفية قياس  ١٩,٥,٦ب
القيمة العادلة ألداة التغطية ى وقياس التغيرات ف. غطىقيمة البند المى التغيرات ف

وبالرغم . السابق يبقى أيضا غير متأثرى تم تخصيصه فى تتعلق بالحجم الذى الت
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القيمة العادلة ألداة التغطية ى من ذلك، من تاريخ إعادة التوازن، فإن التغيرات ف
من أداة التغطية ويتم قياس ى قيمة الحجم اإلضافى  التغيرات فاتتضمن أيض

تم  ى من التاريخ الذالًالتغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بد
 فيه تخصيص عالقة التغطية على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة قد غطت ابتداء

 طن على أنه أداة تغطية ١٠٠من مخاطر سعر سلعة باستخدام حجم مشتق 
 أطنان عند إعادة التوازن، فإن أداة التغطية بعد إعادة التوازن ١٠وأضافت حجم 
القيمة العادلة ألداة ى ير فوالتغ.  أطنان١١٠حجم مشتق قدرة ى ستشمل إجمال

حجم ى تشكل إجمالى القيمة العادلة للمشتقات التى التغير فى التغطية هو إجمال
) ومن المرجح إن يكون لها(ويمكن أن يكون لهذه المشتقات .  أطنان١١٠قدرة 

ى  ألنه قد تم الدخول فيها فاشروط أساسية مختلفة، مثل أسعارهم اآلجلة، نظر
عالقات التغطية بعد ى ذلك احتمال تخصيص مشتقات فى ما فب(أوقات مختلفة 

 ).االعتراف األولي
 على كيفية قياس غطىال يؤثر تعديل نسبة التغطية من خالل تخفيض حجم البند الم ٢٠,٥,٦ب

ى  التغطىقيمة البند المى القيمة العادلة ألداة التغطية وقياس التغيرات فى التغيرات ف
وبالرغم من ذلك، من .  غير متأثراه يبقى أيضيستمر تخصيصى تتعلق بالحجم الذ

يتم به تخفيض البند المتغطية له لم يعد جزء ى تاريخ إعادة التوازن، فإن الحجم الذ
 طن من ١٠٠، إذا غطت المنشأة ابتداء حجم -على سبيل المثال-من عالقة التغطية 
د إعادة  أطنان عن١٠ وحدة عملة وخفضت ذلك الحجم بمقدار ٨٠سلعة بسعر آجل 

غطاه بمبلغ ٩٠ بعد إعادة التوازن سيكون غطىالتوازن، فإن البند الم٨٠ طنا م 
لم تعد جزء من عالقة التغطية ى  التغطى أطنان من البند الم١٠أما . وحدة عملة

راجع (محاسبة التغطية ى فتتم المحاسبة عنها وفقا لمتطلبات عدم االستمرار ف
 )."٢٨,٥,٦ب"ى إل" ٢٢,٥,٦ب"والفقرات من " ٧,٥,٦"إلى " ٦,٥,٦"الفقرات من 

عند إعادة التوازن لعالقة تغطية، يجب على المنشأة تحديث تحليلها لمصادر عدم  ٢١,٥,٦ب
) المتبقي(يتوقع أن تؤثر على عالقة التغطية خالل أجلها ى فاعلية التغطية الت

 .يجب تحديث توثيق عالقة التغطية بناء على ذلك"). ٢,٤,٦ب"راجع الفقرة (
 محاسبة التغطيةى دم االستمرار فع
ى  من التاريخ الذ-بأثر مستقبلي-محاسبة التغطية ى يتم تطبيق عدم االستمرار ف ٢٢,٥,٦ب

 .لم تعد فيه ضوابط التأهل مستوفاة
عالقة ى عدم االستمرار فى ال يجوز للمنشأة إلغاء تخصيص عالقة تغطية وبالتال ٢٣,٥,٦ب

 :التغطية التي
تأهلت بناء عليه ى على األساس التهدف إدارة المخاطر ى ال تزال تستوف  )أ (

 ).أن المنشأة ال تزال تتابع هدف إدارة المخاطرى أ(للمحاسبة عن التغطية 
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ى الحسبان أى بعد األخذ ف(استيفاء جميع ضوابط التأهل األخرى ى تستمر ف  )ب (
 ).إعادة موازنة لعالقة التغطية، إذا كان ذلك هو الحالي

ية المنشأة إلدارة المخاطر عن أهدافها من ألغراض هذا المعيار، تختلف استراتيج ٢٤,٥,٦ب
يتم وضع استراتيجية إدارة المخاطر على أعلى مستوى تقرر . إدارة المخاطر

عادة، تحدد استراتيجيات إدارة المخاطر؛ . عنده المنشأة كيفية إدارتها للمخاطر
وتكون . تتعرض لها المنشأة وتبين كيفية استجابة المنشأة لهاى المخاطر الت

 قائمة لفترة أطول وقد تتضمن بعض المرونة - عادة- اتيجية إدارة المخاطر استر
على (تحدث عنما تكون االستراتيجية قائمة ى الحاالت التى للتفاعل مع التغيرات ف

سبيل المثال، معدل فائدة مختلف أو مستويات مختلفة ألسعار سلعة ينتج عنها مدى 
المنشأة من خالل ى ثيقة عامة تنتظم فوتحدد هذه االستراتيجية و). مختلف للتغطية
المقابل، فإن هدف إدارة المخاطر ى وف. إرشادات أكثر تحديداى سياسات تحتو

فيما يتعلق بعالقة تغطية ينطبق على مستوى عالقة التغطية فهو يتعلق بكيفية 
التغطية من تعرض محدد تم ى تم تخصيصها فى استخدام أداة التغطية المحددة الت

عليه، فإن استراتيجية إدارة المخاطر يمكن أن . غطىى أنه البند المتخصيصه عل
تتعلق أهداف إدارة مخاطرها بتنفيذ ى تشمل العديد من عالقات التغطية الت

 :على سبيل المثال. استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة تلك
 منشأة لديها استراتيجية إلدارة تعرضها لمعدل الفائدة على تمويل دين يحدد  )أ (

نطاقات للمنشأة ككل لمزيج بين تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة 
ى  ف٤٠المائة إلى ى  ف٢٠الحفاظ على ما بين ى واالستراتيجية ه. ثابت

تقرر المنشأة من حين آلخر كيفية تنفيذ . المائة من الدين عند معدالت ثابتة
المائة ى  ف٢٠أين تضع نفسها ضمن نطاق بين نسبة ى أ(هذه االستراتيجية 

وهو ما يعتمد على مستوى ) المائة للتعرض لمعدل فائدة ثابتى  ف٤٠إلى 
وإذا كانت معدالت الفائدة منخفضة تحدد المنشأة الفائدة . معدالت الفائدة

ودين المنشأة هو . لدين أكثر مما هو عندما تكون معدالت الفائدة مرتفعة
 وحدة عملة منه ٣٠ادلة  وحدة عملة لدين بمعدل فائدة متغير تتم مب١٠٠

تستفيد المنشأة من معدالت الفائدة المنخفضة . يتعرض معدل فائدة ثابت
 وحدة عملة لتمويل استثمار رئيس تقوم به ٥٠بمبلغ ى إلصدار دين إضاف

وعلى ضوء معدالت الفائدة . المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة ثابت
ى  ف٤٠ -فائدة الثابت بالمنخفضة، تقرر المنشأة تحديد تعرضها لمعدل ال

غطته ى  وحدة عملة من المدى الذ٢٠الدين بتخفيض ى المائة من إجمال
السابق بمعدل الفائدة المتغير، مما ينتج عنه تعرض لمعدل ى من تعرضها ف
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هذه الحالة، تبقى استراتيجية إدارة ى وف.  وحدة عملة٦٠فائدة ثابت بمبلغ 
المقابل فإن تنفيذ المنشأة لتلك ى وبالرغم من ذلك، ف. المخاطر دون تغيير

 وحدة عملة من خطر ٢٠ -هذا أنه، لى االستراتيجية قد تغير ويعن
السابق، يكون هدف ى تم التغطية له فى التعرض لمعدل فائدة متغير الذ

ى وتبعا لذلك، فف). على مستوى عالقة التغطيةى أ(إدارة المخاطر قد تغير 
 وحدة عملة ٢٠محاسبة التغطية لمبلغ ى هذه الحالة يجب عدم االستمرار ف

. السابقى تم التغطية له فى من خطر التعرض لمعدل الفائدة المتغير الذ
 وحدة عملة ٢٠ى ذلك على تخفيض مركز المبادلة بمبلغ اسمى وقد ينطو

للظروف، قد تحتفظ المنشأة بحجم المبادلة ذلك، على سبيل اولكن، تبع 
ن تعرض مختلف أو قد يصبح جزء من المثال، وقد تستخدمه للتغطية م

 من ذلك جزء من دينها الًالمقابل، إذا قايضت المنشأة بدى وف. سجل تداول
الجديد بمعدل الفائدة الثابت يتعرض لمعدل فائد متغير، فإنه يجب 

تم ى محاسبة التغطية لتعرضها لمعدل الفائدة المتغير الذى االستمرار ف
 .السابقى التغطية له ف

تتغير بشكل متكرر، على ى اطر التعرضات تنتج عن المراكز التبعض مخ  )ب (
إن إضافة . سبيل المثال، مخاطر معدل الفائدة من محفظة أدوات دين مفتوحة

أدوات دين جديدة واالستبعاد من الدفاتر ألدوات دين بشكل مستمر يغير ذلك 
أنه يختلف عن مجرد تسيير مركز يبلغ تاريخ ى أ(خطر التعرض 

وهذه عملية ديناميكية ال يبقى فيها ال خطر التعرض وال أدوات ). قاالستحقا
وتبعا لذلك، فإن المنشأة . ذاتها لوقت طويلى التغطية المستخدمة إلدارته ه

لديها مثل هذا الخطر للتعرض تعدل بشكل متكرر أدوات التغطية ى الت
سبيل على . المستخدمة إلدارة مخاطر معدل الفائدة كلما تغير خطر التعرض

 شهرا يتم ٢٤يتبقى لتاريخ استحقاقها ى المثال، فإن أدوات الدين الت
شهرا٢٤ من مخاطر معدل الفائدة لمدة غطىتخصيصها على أنها البند الم  .

. ونفس اإلجراء ينطبق على الحزم الزمنية أو فترات االستحقاق األخرى
و جزء من جميع، أو بعض أى وبعد فترة زمنية قصيرة ال تستمر المنشأة ف

السابق لفترات استحقاق، وتقوم ى تم تخصيصها فى عالقات التغطية الت
بتخصيص عالقات تغطية جديدة لفترات استحقاق على أساس حجمها 

يعكس عدم االستمرار . ذلك الوقتى تكون موجودة فى وأدوات التغطية الت
سها تم تأسيى هذه الحالة عالقات التغطية تلك التى عالقات التغطية فى ف
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من أداة الً جديد بدغطىبشكل تبحث فيه المنشأة عن أداة تغطية جديدة وبند م 
وتبقى استراتيجية . السابقى  اللذين تم تخصيصهما فغطىالتغطية والبند الم
نفسها، ولكن ليس هناك هدف إلدارة مخاطر يستمر ى إدارة المخاطر ه

يناء عليه لم تعد ى لتالسابق، واى تم تخصيصها فى لعالقات التغطية تلك الت
محاسبة التغطية إلى ى مثل هذه الحالة، ينطبق عدم االستمرار فى ف. موجودة

ويعتمد ذلك على وضع . يكون فيه هدف إدارة المخاطر قد تغيرى المدى الذ
المنشأة، وقد يؤثر، على سبيل المثال، على جميع عالقات التغطية أو على 

 . على جزء من عالقة تغطية فقطالبعض منها فقط لفترة استحقاق، أو
منشأة لديها استراتيجية إلدارة المخاطر تدير بموجبها مخاطر العملة   )ج (

وضمن . األجنبية لمبيعات متوقعة والمبالغ مستحقة التحصيل الناتجة عنها
تلك االستراتيجية تدير المنشأة مخاطر العملة األجنبية على أنها عالقة 

وبعدها . راف بالمبلغ المستحق التحصيلتغطية محددة فقط حتى وقت االعت
ال تعود المنشأة تدير مخاطر العملة االجنبية على أساس عالقة التغطية 

 من ذلك، فإنها تديرها مع مخاطر العملة األجنبية من الًوبد. المحددة تلك
ال تتعلق ى الت(المبالغ مستحقة التحصيل والمبالغ واجبة السداد والمشتقات 

. المقومة ينفس العملة األجنبية)  ال تزال معلقةبمعامالت متوقعة
ألن المكاسب " طبيعي"وألغراض محاسبية، فإن هذا اإلجراء يعمل كتغطية 

والخسائر من مخاطر العملة األجنبية من جميع تلك البنود يتم االعتراف 
وتبعا لذلك، وألغراض محاسبية، فإذا . بها فورا ضمن األرباح أو الخسائر

قة التغطية حتى تاريخ السداد، فيجب عدم استمرارها تم تخصيص عال
عندما يتم االعتراف بالمبلغ المستحق التحصيل، ألن هدف إدارة المخاطر 

إن مخاطر العملة األجنبية تتم . لعالقة التغطية األصلية لم يعد ينطبق
ى وف. إدارتها االن ضمن نفس االستراتيجية ولكن على أساس مختلف

 لدى المنشأة هدف إدارة مخاطر مختلف، وكانت تدير المقابل، فإذا كان
مخاطر العملة األجنبية على أنها عالقة تغطية مستمرة لمبلغ المبيعات 
المتوقعة تلك والمبلغ المستحق التحصيل حتى تاريخ التسوية، فإن محاسبة 

 .التغطية ستستمر حتى ذلك التاريخ
 :علىمحاسبة التغطية ى يمكن أن يؤثر عدم االستمرار ف ٢٥,٥,٦ب

 مجملها؛ أوى عالقة التغطية ف  )أ (
أن محاسبة التغطية تستمر للفترة ى وهو ما يعن(جزء من عالقة التغطية   )ب (

 ).المتبقية من عالقة التغطية
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ضوابط ى مجملها عندما ال تعود، ككل، تستوفى يتم عدم استمرار عالقة التغطية ف ٢٦,٥,٦ب
 :على سبيل المثال. التأهل

هدف إدارة المخاطر بناء على ى فعندما ال تعود عالقة التغطية تستو  )أ (
أن المنشأة لم تعد ى أ(تأهلت بموجبه للمحاسبة عن التغطية ى األساس الذ

 ؛ أو)تتابع هدف إدارة المخاطر
بالنسبة إلى الحجم (أن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التغطية أو إنهاؤها   )ب (

 ، أو)كان جزء من عالقة التغطيةى بكامله الذ
 وأداة التغطية أو أن غطىاك عالقة اقتصادية بين البند المعندما ال تعود هن  )ج (

تنتج عن ى القيمة التى أثر المخاطر االئتمانية بدأ يهيمن على التغيرات ف
 .تلك العالقة

ى وتستمر محاسبة التغطية للجزء المتبق(تم عدم استمرار جزء من عالقة تغطية ي ٢٧,٥,٦ب
استيفاء ضوابط التغطية، عندما يتوقف فقط جزء من عالقة التغطية عن ) منها

 :على سبيل المثال
عند إعادة التوازن لعالقة التغطية، فإن نسبة التغطية قد يتم تعديلها بشكل ال   )أ (

راجع (يعود معه بعض من حجم البند المتغطية له جزء من عالقة التغطية 
، وعليه ال تستمر محاسبة التغطية فقط لذلك الحجم من ")٢٠,٥,٦ب"الفقرة 
من عالقة التغطيةى  الذغطىالبند الم لم يعد جزء. 

هو معاملة متوقعة ى  الذغطىعندما ال يعود حدوث بعض من حجم البند الم  )ب (
 إلى حد كبير، فإن محاسبة التغطية ال تستمر فقط لذلك امرجح) أو مكون لها(

ى  الذغطىالحجم من البند الموبالرغم .  إلى حد كبيرالم يعد حدوثه مرجح
من القيام بتخصيص تغطيات ى إذا كان لدى المنشأة سجل تاريخمن ذلك، 

معامالت متوقعة ومن ثم تقرر الحقا أن معامالت التوقع لم يعد متوقعا 
 بمعامالت التوقع تكون -بشكل دقيق-حدوثها، فإن قدرة المنشأة على التنبؤ 

ا وهذا يؤثر على تقييم ما إذ. محل شك عند التنبؤ بمعامالت متوقعة مشابهة
راجع الفقرة (كان من المرجح إلى حد كبير حدوث معامالت متوقعة مشابهة 

 .وعليه، ما إذا كانت مؤهلة على أنها بنود مغطاة") ٣,٣,٦"
تستطيع المنشأة تخصيص عالقة تغطية جديدة تشتمل على أداة تغطية أو بند  ٢٨,٥,٦ب

جزئيا (محاسبة التغطية لهاى  من عالقة تغطية سابقة لم يتم االستمرار فغطىم 
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 .وهذا ال يشكل استمرارا لعالقة تغطية ولكن إعادة استئناف لها). أو بالكامل
 :على سبيل المثال

. شديد تستبدلها المنشأة بأداة تغطية جديدةى أداة تغطية تتعرض لتدهور ائتمان  )أ (
تحقيق هدف إدارة المخاطر ى أن عالقة التغطية األصلية فشلت فى وهذا يعن

وقد تم تخصيص أداة التغطية الجديدة على أنها . جملهامى وعليه لم تستمر ف
السابق وتشكل عالقة ى تم التغطية له فى تغطية من نفس خطر التعرض الذ

التدفقات النقدية للبند ى القيمة العادلة أو فى وعليه، فإن التغيرات ف. تغطية جديدة
عالقة المتغطية له يتم قياسها اعتبارا من، وبالرجوع إلى، تاريخ تخصيص 

 .تم فيه تخصيص عالقة التغطية األصليةى  من التاريخ الذالًالتغطية الجديدة بد
ويمكن تخصيص أداة . عالقة تغطية يتم عدم االستمرار فيها قبل نهاية اجلها  )ب (

عالقة تغطية ى عالقة التغطية تلك على أنها أداة التغطية فى التغطية ف
طية عند إعادة التوازن بزيادة على سبيل المثال عند تعديل نسبة التغ(أخرى 

 ).حجم أداة التغطية أو عند تخصيص عالقة تغطية جديدة كاملة
يمكن لخيار أن يعد بأنه متعلق بفترة زمنية ألن قيمته الزمنية تمثل عبء مقابل  ٢٩,٥,٦ب

وبالرغم من ذلك، فالجانب . توفير حماية لحامل الخيار على مدى فترة من الزمن
 ا متعلقًغطى ماذا كان خيار ما بتغطية معاملة أو بندالمهم للغرض من تقييم ما إ

ذلك كيف ومتى يؤثر على ى ، بما فغطىبفترة زمنية هما خصائص ذلك البند الم
راجع  (غطىوعليه يجب على المنشأة تقييم نوع البند الم. األرباح أو الخسائر

ا إذا كانت بغض النظر عم (غطىعلى أساس طبيعة البند الم)") أ(١٥,٥,٦"الفقرة 
 ):أو تغطية قيمة عادلةى تغطية تدفق نقدى عالقة التغطية ه

 متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند غطىتتعلق القيمة الزمنية لخيار ببند م  )أ (
مثال ذلك، .  أنه معاملة طابع قيمتها الزمنية أنها تكاليف لتلك المعاملةغطىالم

 ينتج عنه االعتراف ببند غطىد معندما تكون القيمة الزمنية لخيار تتعلق ببن
على سبيل المثال، منشأة تغطية شراء (تكاليف المعاملة ى يتضمن قياسه األول

، مقابل مخاطر سعر ا مؤكداسلعة، سواء كانت معاملة متوقعة أو ارتباطً
ونتيجة إلدراج ). للمخزونى القياس األولى السلعة وتدرج تكاليف المعاملة ف

 المعين، فإن القيمة غطىللبند المى القياس األولى ار فالقيمة الزمنية للخي
. غطىنفس الوقت كتأثير البند المى الزمنية تؤثر على األرباح أو الخسائر ف

تغطية بيع سلعة، سواء كان معاملة متوقعة أو ى وبالمثل، فإن المنشأة الت
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لفة المتعلقة ، تدرج القيمة الزمنية للخيار على أنها جزء من التكا مؤكداارتباطً
  وعليه، فإن القيمة الزمنية يتم االعتراف بها ضمن األرباح(بذلك البيع 
 ).غطىنفس فترة اإليراد من البيع المى أو الخسائر ف

 متعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة غطىالقيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند م  )ب (
لى حماية مقابل  أن القيمة الزمنية لها طابع تكلفة الحصول عغطىالبند الم

 ال ينتج عنه غطىولكن البند الم(المخاطر على مدى فترة زمنية معينة 
على سبيل المثال، إذا )). أ(معاملة تتضمن مفهوم تكلفة معاملة وفقا للبند 

تم التغطية لمخزون سلعة مقابل انخفاض القيمة العادلة لستة أشهر باستخدام 
مة الزمنية للخيار يتم تخصيصها خيار سلعة بفترة عمر مقابلة، فإن القي

) يتم استنفادها على أساس منتظم ومنطقيى أ(على األرباح أو الخسائر 
نشاط ى استثمار فى مثال آخر تغطية صاف. على مدى فترة الستة أشهر تلك

 شهرا باستخدام خيار مبادلة عمالت أجنبية، ينتج ١٨مغطاة لمدة ى أجنب
 . شهرا١٨على مدى فترة عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار 

 على غطىذلك كيف ومتى يؤثر البند المى ، بما فغطىتؤثر خصائص البند الم ٣٠,٥,٦ب
يتم على مداها استنفاد القيمة الزمنية ى  على الفترة التااألرباح أو الخسائر، أيض

الخيار بتغطية بنديمكن ى  بفترة زمنية، وهو ما يتفق مع الفترة التا متعلقًغطى م
خاللها القيمة الداخلية للخيار على األرباح أو الخسائر وفقا للمحاسبة عن أن تؤثر 

لتوفير ) حد أعلى(التغطية على سبيل المثال، إذا تم استخدام خيار معدل فائدة 
مصروف الفائدة من سند بمعدل معوم، فإن القيمة ى حماية مقابل الزيادات ف

رباح أو الخسائر على مدى نفس األى الزمنية لذلك الحد األعلى يتم استنفادها ف
 :قيمة حقيقية للحد األعلى على األرباح أو الخسائرى تؤثر خاللها أى الفترة الت

معدالت الفائدة للسنوات الثالث األولى ى إذا زادت تغطيات الحد األعلى ف  ) أ(
عمر السند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات، فإن القيمة ى من إجمال

 .على يتم استنفادها على مدى السنوات الثالث األوليالزمنية لذلك الحد األ
معدالت ى  له بداية آجلة بتغطية الزيادات فاإذا كان الحد األعلى خيار  ) ب(

عمر السند بالمعدل المعوم البالغ ى الفائدة لسنتين ولثالث سنوات من إجمال
خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد األعلى يتم استنفادها خالل 

 .ن وثالث سنواتسنتي
 على اأيض" ١٥,٥,٦"تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة  ٣١,٥,٦ب

) أحدهما خيار بيع واألخر خيار شراء(توليفة من خيار مشترى وخيار مكتوب 
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يشار (تاريخ تخصيصها على أنها أداة تغطية ى قيمة زمنية صفرية فى لها صاف
تلك الحالة، يجب على المنشأة ى وف"). ة صفريةطوق بتكلف"إليها عموما على أنها 

القيمة الزمنية ضمن الدخل الشامل اآلخر، حتى ولو ى تغيرات فى االعتراف بأ
فترة عالقة التغطية ى القيمة الزمنية على مدى إجمالى كان التغير المتراكم ف

عليه، فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق بـ. اصفر: 
نهاية عالقة التغطية ى ، فإن مبلغ القيمة الزمنية فغطىد ممعاملة تتعلق ببن  ) أ(

 تتم إعادة تبويبه ضمن األرباحى  أو ذلك الذغطىيعدل البند المى الذ
 .ايكون صفر)") ب (١٥,٥. ٦"راجع الفقرة (أو الخسائر 

 متعلق بفترة زمنية، فإن مصروف االستنفاد المتعلق بالقيمة غطىبند م  ) ب(
االزمنية يكون صفر. 

فقط بقدر المدى " ١٥,٥,٦"تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة  ٣٢,٥,٦ب
). تم ضبطهاى القيمة الزمنية الت (غطىتكون فيه القيمة الزمنية متعلقة بالبند المى الذ

مثل ( إذا كانت الشروط األساسية للخيار غطىتتعلق القيمة الزمنية لخيار بالبند الم
وعليه، إذا لم يكن . غطىقد تم ضبطها مع البند الم) العمر واألساسوى المبلغ االسم

فيجب على المنشأة غطىقد تم بالكامل ضبط الشروط األساسية للخيار والبند الم ،
ى تم تضمينها فى كم من القيمة الزمنية التى تم ضبطها، أى تحديد القيمة الزمنية الت

معاملته ى وأنه وفقا لذلك ينبغ (غطىالبند الميتعلق ب) القيمة الزمنية الفعلية(العالوة 
تم ضبطها باستخدام تقييم ى وتحدد المنشأة القيمة الزمنية الت"). ١٥,٥,٦"وفقا للفقرة 

 .غطىله شروط أساسية تتطابق يشكل كامل مع البند المى الخيار الذ
، فيجب تم ضبطها تختلفانى إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الزمنية الت ٣٣,٥,٦ب

مكون منفصل لحقوق الملكية وفقا للفقرة ى تراكم فى على المنشأة تحديد المبلغ الذ
 :كما يلي" ١٥,٥,٦"
بداية عالقة التغطية، أعلى من القيمة ى كانت القيمة الزمنية الفعلية، فإذا   )أ (

 :تم ضبطها، فيجب على المنشأةى الزمنية الت
لحقوق الملكية على أساس مكون منفصل ى تراكم فى تحديد المبلغ الذ )١(

 .تم ضبطهاى القيمة الزمنية الت
تغيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ى المحاسبة عن الفروق ف )٢(

 .ضمن األرباح أو الخسائر
بداية عالقة التغطية أدنى من القيمة ى إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، ف  )ب (

 تراكمى حديد المبلغ الذتم ضبطها، فيجب على المنشأة تى الزمنية الت



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٥٠٢

مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغييرين المتراكمين ى ف
 :القيمة العادلة، أيهما أدنىى التاليين ف

 القيمة الزمنية الفعلية؛ أو )١(
من ى جزء متبقى يجب االعتراف بأ. تم ضبطهاى القيمة الزمنية الت )٢(

 .علية ضمن األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة للقيمة الزمنية الفى التغير ف
المحاسبة عن العنصر اآلجل للعقود اآلجلة والفروق المبنية على أسعار العمالت  ٣٤,٥,٦ب

 األجنبية لألدوات المالية
 يمكن أن يعد عقد أجل على أنه متعلق بفترة زمنية ألن عنصره اآلجل يمثل أعباء

ن ذلك، فإن الجانب ذا وبالرغم م). يتم تحديدها لهى الفترة التى وه(لفترة زمنية 
 غطىمعاملة أو بندا مى الصلة بالغرض من تقييم ما إذا كانت أداة التغطية تغط

ذلك كيف ومتى يؤثر ى  بما فغطىخصائص ذلك البند المى يتعلق بفترة زمنية ه
راجع  (غطىوعليه، يجب على المنشأة تقييم نوع البند الم. على األرباح أو الخسائر

بغض النظر  (غطىعلى أساس طبيعة البند الم)") أ (١٥,٥,٦"و" ١٦,٥,٦"الفقرتين 
  ):أو تغطية قيمة عادلةى تغطية تدفق نقدى عما إذا كانت عالقة التغطية ه

 متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة غطىالعنصر اآلجل العقد أجل يتعلق ببند م  )أ (
مثال . عاملةمعاملة للعنصر اآلجل لها طابع تكاليف لتلك المى  هغطىالبند الم

ينتج عنه االعتراف غطىعلى ذلك عندما يكون العنصر اآلجل يتعلق ببند م 
على سبيل المثال منشأة تغطية (تكاليف معاملة ى ببند يتضمن قياسه األول

 اأو ارتباطً شراء مخزون مقوم بعملة أجنبية، سواء كان معاملة متوقعة
ف معاملة ضمن القياس ، مقابل مخاطر عملة أجنبية وتتضمن تكاليامؤكد
لبند ى القياس األولى ونتيجة إلدراج العنصر اآلجل ف). للمخزونى األول

  التغطية المحدد، فإن العنصر اآلجل يؤثر على األرباح أو الخسائر
وبالمثل، فإن نشأة تغطية بيع . غطىيؤثر فيه البند المى نفس الوقت الذى ف

ة أجنبية، سواء كانت معاملة سلعة مقومة بعملة أجنبية مقابل مخاطر عمل
، تتضمن العنصر اآلجل كجزء من التكلفة المتعلقة ا مؤكدامتوقعة أو ارتباطً

وعليه فإن العنصر اآلجل يتم االعتراف به ضمن األرباح أو (بذلك البيع 
 ).غطىيتم فيها االعتراف باإليراد من البيع المى نفس الفترة التى الخسائر ف

عقد أجل متعلقا ببند مغطى يتعلق بفترة زمنية إذا يكون العنصر اآلجل ل  )ب (
أن العنصر اآلجل له طابع تكلفة الحصول ى  هغطىكانت طبيعة البند الم
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 غطىولكن البند الم(على حماية مقابل مخاطر على مدى فترة زمنية محددة 
على سبيل ). أ(ال ينتج عنه معاملة تتضمن مفهوم تكلفة معاملة وفقا للبند 

القيمة العادلة لستة ى  إذا تم تغطية مخزون سلعة مقابل التغيرات فالمثال،
أشهر باستخدام عقد أجل له عمر مقابل، فإن العنصر اآلجل للعقد اآلجل 

يتم استنفاذه على أساس منتظم ى أ(يتم تخصيصه للربح أو الخسارة 
استثمار ى مثال آخر تغطية صاف. على مدى فترة الستة أشهر تلك) ومنطقي

 شهرا باستخدام عقد صرف عملة أجنبية ١٨مغطى لفترة ى نشاط أجنبى ف
أجل ينتج عنه تخصيص العنصر اآلجل من العقد اآلجل على مدى فترة 

 .الثمانية عشر شهرا تلك
 على غطىذلك كيف ومتى يؤثر البند المى ، بما فغطىتؤثر خصائص البند الم ٣٥,٥,٦ب

على مداها استنفاد العنصر اآلجل يتمى  على الفترة التااألرباح أو الخسائر، أيض 
ى أ-يكون ى  متعلقا بفترة زمنية، والذغطى مابتغطية بندى من العقد اآلجل الذ

على سبيل المثال، إذا . يتعلق بها العنصر األجلى  على مدى الفترة الت-االستنفاد
معدالت فائدة ثالثة أشهر ى كان عقد أجل بتغطية من خطر التعرض للتقلب ف

الثة أشهر تبدأ بعد ستة أشهر، فإن العنصر اآلجل يتم استنفاده خالل الفترة لفترة ث
 .تمتد من الشهر السابع إلى التاسعى الت

، إذا اأيض" ١٦,٥,٦"تنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من عقد أجل وفقا للفقرة  ٣٦,٥,٦ب
يتم فيه تخصيص العقد اآلجل على ى التاريخ الذى ، فاكان العنصر اآلجل صفر

تغيرات ى تلك الحالة، فإنه يجب على المنشأة االعتراف بأى  أداة التغطية وفأنه
القيمة العادلة يمكن نسبتها إلى العنصر اآلجل ضمن الدخل الشامل اآلخر، ى ف

يمكن نسبته إلى العنصر ى القيمة العادلة الذى حتى ولو كان التغير المتراكم ف
وعليه، فإذا كان العنصر . افرفترة عالقة التغطية صى اآلجل على مدى إجمال

 :اآلجل من عقد أجل يتعلق بما يلي
نهاية ى معاملة تتعلق ببند متغطية له، فإن المبلغ المتعلق بالعنصر اآلجل ف  )أ (

تمت إعادة تبويبه ضمن ى يعدل البند المغطى أو ذلك الذى عالقة التغطية الذ
 .سيكون صفرا") ١٦,٥,٦"و)" ب(١٥,٥,٦"راجع الفقرتين (األرباح أو الخسائر 

 المتعلق بفترة زمنية فإن مبلغ االستنفاد المتعلق بالعنصر غطىالبند الم  )ب (
ااآلجل يكون صفر. 
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فقط " ١٦,٥,٦"تنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة وفقا للفقرة  ٣٧,٥,٦ب
العنصر اآلجل  (غطىيكون فيه العنصر اآلجل متعلقا بالبند المى بقدر المدى الذ

 إذا غطىيكون العنصر اآلجل من العقد اآلجل متعلقا بالبند الم). م ضبطهتى الذ
قد تم ) مثل المبلغ االسمي، والعمر واألساس(كانت الشروط األساسية للعقد اآلجل 

وعليه، فإذا لم تكن الشروط األساسية للعقد اآلجل والبند . غطىضبطها مع البند الم
تم ى لى المنشأة تحديد العنصر اآلجل الذ قد تم ضبطها بالكامل، فيجب عغطىالم

العنصر (تمت إضافته إلى العقد اآلجل ى كم من العنصر اآلجل الذى ضبطه، أ
"). ١٦,٥,٦" للفقرة اولذلك يجب أن يعالج وفقً (غطىيتعلق بالبند الم) اآلجل الفعلي

 ىتم ضبطه باستخدام تقييم العقد اآلجل الذى وتحدد المنشأة العنصر اآلجل الذ
غطىيكون له شروط أساسية تتطابق بالكامل مع البند الم. 

تم ضبطه يختلفان، فيجب ى والعنصر اآلجل الذى إذا كان العنصر اآلجل الفعل ٣٨,٥,٦ب
مكون منفصل لحقوق الملكية وفقا للفقرة ى تراكم فى على المنشأة تحديد المبلغ الذ

 :كاآلتي" ١٦,٥,٦"
  بداية عالقة التغطية،ى علي، فإذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الف  )أ (

 :تم ضبطه، فيجب على المنشأةى أكبر من مبلغ العنصر اآلجل الذ
مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس ى تراكم فى تحديد المبلغ الذ )١(

 .تم ضبطهى العنصر اآلجل الذ

القيمة العادلة بين العنصرين ى التغيرات فى المحاسبة عن الفروق ف )٢(
 .اح أو الخسائراألجلين ضمن األرب

بداية عالقة التغطية أقل ى إذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي، ف  )ب (
تم ضبطه، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ ى من مبلغ العنصر اآلجل الذ

مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغيرين ى تراكم فى الذ
 : أدنىالقيمة العادلة، أيهماى المتراكمين التاليين ف

 المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي؛ أو )١(
ى يجب االعتراف بأ. تم ضبطهى المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الذ )٢(

ضمن ى القيمة العادلة للعنصر اآلجل الفعلى من التغير فى مبلغ متبق
 .األرباح أو الخسائر
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وتستثنيه على العملة األجنبية عن األداة المالية ى عندما تفصل المنشأة الفرق المبن ٣٩,٥,٦ب
، )")ب(٤,٢,٦"راجع الفقرة (من تخصيص تلك األداة المالية على أنها أداة تغطية 

" ٣٨,٥,٦ب"إلى " ٣٤,٥,٦ب"الفقرات من ى فإن إرشادات التطبيق الواردة ف
يتم تطبيقها على ى على العملة األجنبية بنفس الطريقة التى تنطبق على الفرق المبن

 .العنصر اآلجل من العقد اآلجل

 )٦-٦القسم (غطية مجموعة بنود ت
 مركزى تغطية صاف

 مركزى التأهل لمحاسبة التغطية وتخصيص صاف
مركز مؤهال للمحاسبة عن التغطية فقط إذا كانت المنشأة تغطية على ى يكون صاف١,٦,٦ب

وتحديد ما إذا كانت المنشأة تغطية بهذه . ألغراض إدارة المخاطرى أساس صاف
وعليه، فإن ). وليس فقط مجرد إقرار أو توثيق(الطريقة أم ال هو موضوع حقائق 

فقط لتحقيق نتيجة ى المنشأة ال تستطيع تطبيق محاسبة التغطية على أساس صاف
يجب أن . محاسبية معينة إذا لم تكن تلك النتيجة تعكس منهج المنشأة إلدارة المخاطر

. طرالمركز جزء من االستراتيجية الموضوعة إلدارة المخاى يشكل تغطية صاف
اإلدارة كما هو ى وعادة، ما تتم المصادقة على هذه االستراتيجية من قبل كبار موظف

 .)١٥(رقم ى معيار المحاسبة المصرى محدد ف

عملتها المحلية، ارتباط ى عملتها الوظيفية هى على سبيل المثال، لدى المنشأة أ، الت ٢,٦,٦ب
ن بعد تسعة أشهر  وحدة عملة أجنبية مقابل مصروفات اإلعال١٥٠,٠٠٠مؤكد بدفع 

 ١٥ وحدة عملة أجنبية بعد ١٥٠,٠٠٠وارتباط مؤكد ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ 
مشتقة بالعملة األجنبية تقوم بتسويتها بعد تسعة أشهر ى تدخل المنشأة أ ف. اشهر

وليس لدى .  وحدة عملة٧٠ وحدة عملة أجنبية وتدفع ١٠٠تحصل بموجبها على 
وعليه، فإن المنشأة أ ال تستطيع تطبيق . عملة األجنبيةالمنشأة أ تعرضات أخرى لل

 ١٠٠مركز بمبلغ ى محاسبة التغطية لعالقة تغطية بين مشتقة عملة أجنبية وصاف
 وحدة عملة ١٥٠,٠٠٠يتكون من ارتباط شراء ملزم بمبلغ (وحدة عملة أجنبية 

 ١٥٠,٠٠٠من ( وحدة عملة أجنبية ١٤٩,٩٠٠ و-خدمات إعالن ى  أ- أجنبية 
 .لفترة تسعة أشهر) من ارتباط البيع الملزم) حدة عملة أجنبيةو
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ى ولم تدخل فى  لم تقم المنشأة أ بإدارة مخاطر العملة األجنبية على أساس صافإذا ٣,٦,٦ب
، ) من تقليلهاالًألنها تزيد تعرضها لمخاطر العملة األجنبية بد (األجنبيةمشتقة العملة 

وعادة، فإن هذا . لتسعة أشهرى بيعمركز تغطية طى فإن المنشأة تكون عندئذ ف
ى القوائم المالية ألن المعامالت يتم االعتراف بها فى  ال ينعكس فغطىالمركز الم

مؤهال للمحاسبة ى المركز الصفرى ويكون صاف. المستقبلى فترات تقرير مختلفة ف
 ".٦,٦,٦"الفقرة ى عن التغطية فقط إذا تم استيفاء الشروط الواردة ف

، يجب على غطىمركز على أنها بند مى مجموعة بنود تشكل صافعند تخصيص  ٤,٦,٦ب
ى يمكن أن تشكل صافى تتضمن البنود التى المنشأة تخصيص مجموعة البنود الت

على . مركزى وال يسمح للمنشأة بتخصيص مبلغ مجرد غير محدد من صاف. المركز
 أشهر بمبلغ ٩سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة بعد 

 شهرا ١٨ ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة بعد أجنبية وحدة عملة ١٠٠
ى ال تستطيع المنشأة تخصيص مبلغ مجرد لصاف.  وحدة عملة أجنبية١٢٠بمبلغ 

 من ذلك، يجب عليها تخصيص مبلغ الًوبد.  وحدة عملة أجنبية٢٠مركز حتى 
. غطىالمركز المى هما معا صافينشأ عنى ومبلغ مبيعات إجمالى مشتريات إجمال

المركز بحيث ى ينشأ عنها صافى المراكز التى ويجب على المنشأة تخصيص إجمال
 .تكون المنشأة قادرة على االلتزام بمتطلبات المحاسبة عن عالقات التغطية المؤهلة

 مركزى تطبيق متطلبات فاعلية التغطية على تغطية صاف
ى قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التغطية الواردة فعندما تقرر المنشأة ما إذا كان  ٥,٦,٦ب

الحسبان ى مركز، فإنه يجب عليها األخذ فى عندما تغطية صاف)" ج(١,٤,٦"الفقرة 
له أثر مشابه كما هو ألداة التغطية ى المركز الذى صافى قيمة البنود فى التغيرات ف

 المثال، منشأة لديها القيمة العادلة من أداة التغطية على سبيلى المقترنة بتغير ف
 وحدة عملة أجنبية ١٠٠مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة بعد تسعة أشهر بمبلغ 

 وحدة ١٢٠ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة بعد ثمانية عشر شهرا بمبلغ 
 ٢٠تغطية المنشأة من مخاطر العملة األجنبية لصاف المركز بمبلغ . عملة أجنبية

 وحدة عملة ٢٠استخدام عقد صرف عملة أجنبية أجل بمبلغ وحدة عملة أجنبية ب
الفقرة ى عند تحديد ما إذا كانت متطلبات فاعلية التغطية الواردة ف. أجنبية

 :الحسبان العالقة بينى قد تم استيفاؤها أم ال، يجب على المنشأة األخذ ف)" ج(١,٤,٦"
ى جل مع التغيرات فالقيمة العادلة من عقد صرف العملة األجنبية اآلى التغير ف  ) أ(

 قيمة ارتباطات البيع الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية، وبين
 .قيمة ارتباطات الشراء الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة األجنبيةى التغيرات ف  ) ب(
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مركز ى صاف" ٥,٦,٦ب"الفقرة ى المثال الوارد فى وبالمثل، إذا كان لدى المنشأة ف  ٦,٦,٦ب
ارتباطات البيع الثابتة ى سبان العالقة بين التغيرات فالحى صفر فإنها تأخذ ف

قيمة ارتباطات الشراء الملزمة ى المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية والتغيرات ف
المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية عند تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية 

 .الفقرةى التغطية الواردة ف
 مركزى تشكل صافى التى تغطيات التدفق النقد

ى صافى أ(لها مراكز مخاطر متقاصة ى عندما تغطية المنشأة مجموعة من البنود الت  ٧,٦,٦ب
، فإن التأهل للمحاسبة عن التغطية يعتمد على نوع التغطية وإذا كان التغطية )مركز

المركز مؤهال على أنه بند ى هى تغطية قيمة عادلة، فيجوز عندئذ أن يكون صاف
م من ذلك، إذا كان التغطية هو تغطية تدفق نقدي، فعندئذ يمكن أن وبالرغ. غطىم

 إذا كان تغطية من مخاطر عملة غطىالمركز فقط مؤهال على أنه بند مى يكون صاف
يتوقع فيها أن تؤثر ى المركز هذا يحدد فترة التقرير التى أجنبية وكان تخصيص صاف

 . طبيعتها وحجمهااضمعامالت التوقع على األرباح أو الخسائر ويحدد أي
 ١٠٠مركز يتكون من شريحة دنيا بمبلغ ى على سبيل المثال، لدى منشأة صاف ٨,٦,٦ب

.  وحدة عملة أجنبية المشتريات١٥٠وحدة عملة أجنبية لمبيعات وشريحة دنيا بمبلغ 
ولتحديد تخصيص . وكل من المبيعات والمشتريات مقومة بنفس العملة األجنبية

لعالقة ى التوثيق األصلى  تحدد المنشأة ف- كل كافبش- غطىالمركز المى صاف
التغطية أن المبيعات يمكن أن تكون من المنتج أ أو المنتج ب وأن المشتريات يمكن 

 اتحدد المنشأة أيض. ان تكون آالت من النوع أ وآالت من النوع ب ومادة خام أ
 الدنيا وتوثق المنشأة أن الشريحة. احجام المعامالت حسب طبيعة كل معاملة

 ٧٠مكونة من حجم مبيعات متوقعة من أول )  وحدة عملة أجنبية١٠٠(للمبيعات 
إذا كان .  وحدة عملة أجنبية من المنتج ب٣٠وحدة عملة أجنبية من المنتج أ وأول 

فترات التقرير ى من المتوقع أن تؤثر أحجام تلك المبيعات على األرباح أو الخسائر ف
 وحدة عملة ٧٠التوثيق، على سبيل المثال، أول ى  فالمختلفة، تضيف المنشأة ذلك

فترة ى األرباح أو الخسائر فى يتوقع أن تؤثر فى أجنبية من مبيعات المنتج أ الت
من المتوقع ى  وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج ب الت٣٠التقرير االولى وأول 

 أن ا المنشأة أيضتوثق. فترة التقرير الثانيةى أو الخسائر ف األرباحى أن تؤثر ف
 وحدة ٦٠تتكون من أول )  وحدة عملة أجنبية١٥٠(الشريحة الدنيا من المشتريات 

 وحدة عملة أجنبية من ٤٠عملة أجنبية من مشتريات من النوع أ من اآلالت، وأول 
إذا كان متوقعا .  وحدة عملة أجنبية من المادة الخام أ٥٠النوع ب من اآلالت وأول 
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فترات التقرير المختلفة، ى ه المشتريات على األرباح أو الخسائر فأن تؤثر أحجام هذ
ى التوثيق تفصيالت ألحجام المشتريات بحسب فترات التقرير التى تضيف المنشأة ف

). يمثل ما توثق به أحجام المبيعات(يتوقع أن تؤثر فيها على األرباح أو الخسائر 
 :ا كما يليعلى سبيل المثال، فإن معاملة التوقع يتم تحديده

يتوقع أن تؤثر على ى  وحدة عملة أجنبية من مشتريات اآلالت من النوع أ الت٦٠أول   )أ (
 .األرباح أو الخسائر من فترة التقرير الثالثة على مدى فترات التقرير العشر التالية

يتوقع أن ى  وحدة عملة أجنبية من مشتريات اآلالت من النوع ب الت٤٠أول   )ب (
خسائر من فترة التقرير الرابعة على مدى فترات تؤثر على األرباح أو ال

 .التقرير العشرين التالية
ى يتوقع استالمها فى  وحدة عملة أجنبية من مشتريات المادة الخام الت٥٠أول   )ج (

فترة التقرير ى تؤثر على األرباح أو الخسائر فى فترة التقرير الثالثة وبيعها، أ
 .تلك والفترة التالية

حجام معاملة التوقع جوانب مثل نمط االستهالك بالنسبة يتضمن تحديد طبيعة أ
من نفس النوع، إذا كانت طبيعة ى هى لبنود العقارات واآلالت والمعدات الت

تلك البنود بحيث يمكن أن يختلف نمط االستهالك تبعا لكيفية استخدام المنشأة 
ت من نوع أ على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تستخدم بنود اآلال. لتلك البنود

إنتاج مختلفتين ينتج استهالك بطريقة القسط الثابت على مدى عشر ى عمليتى ف
فترات تقرير وطريقة وحدات اإلنتاج على التوالي، فإن توثيقها لحجم الشراء 

 .االستهالك هذين سيتم تطبيقهى من نمطى المتوقع يفصل ذلك الحجم بحسب أ
يتم تحديدها وفقا للفقرة ى إن المبالغ التمركز، فى لصافى حالة تغطية تدفق نقدى ف ٩,٦,٦ب

لها أثر ى المركز التى صافى قيمة البنود فى يجب أن تتضمن التغيرات ف" ١١,٥,٦"
القيمة العادلة من أداة التغطية وبالرغم من ى مشابه ألداة تغطية مقترنة بالتغير ف

به ألداة لها أثر مشاى المركز التى صافى قيمة البنود فى ذلك، فإن التغيرات ف
تتعلق بها، مثل متى ى التغطية يتم االعتراف بها فقط حال االعتراف بالمعامالت الت

على سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من . يتم االعتراف ببيع متوقع على أنه إيراد
 وحدة ١٠٠المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير بعد تسعة أشهر بمبلغ 

ة من المشتريات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير بعد عملة أجنبية ومجموع
تغطية المنشأة من مخاطر العملة األجنبية .  وحدة عملة أجنبية١٢٠ شهرا بمبلغ ١٨
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 ٢٠ وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف أجل بمبلغ ٢٠المركز بمبلغ ى لصاف
تغطية ى احتياطى  فيتم االعتراف بهاى عند تحديد المبالغ الت. وحدة عملة أجنبية

 :وتقارن المنشأة)" ب(١١,٥,٦"إلى )" أ(١١,٥,٦"وفقا للفقرتين من ى التدفق النقد
القيمة العادلة من عقد الصرف اآلجل مع التغيرات المتعلقة بمخاطر ى التغير ف  )أ (

 قيمة المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير؛ معى العملة االجنبية ف
قيمة المشتريات المتوقعة ى بمخاطر العملة األجنبية فالتغيرات المتعلقة   )ب (

 . المرجحة الحدوث إلى حد كبير
وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة تثبت فقط المبالغ المتعلقة بعقد الصرف اآلجل إلى 

ى أن يتم االعتراف بمعامالت المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير ف
يتم فيه االعتراف بالمكاسب أو الخسائر من تلك ى ذالقوائم المالية، وهو الوقت ال

سعر ى يمكن عزوه إلى التغير فى القيمة الذى التغير فى أ(المعامالت المتوقعة 
  ).صرف العمالت األجنبية بين تخصيص عالقة التغطية واالعتراف بااليراد

رات مركز صفر فإنها تقارن التغيى المثال أن للمنشأة صافى وبالمثل، فإذا كان ف ١٠,٦,٦ب
قيمة المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى ى المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية ف

قيمة المشتريات المتوقعة ى حد كبير مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية ف
المرجحة الحدوث إلى حد كبير وبالرغم من ذلك، تلك المبالغ يتم االعتراف بها فقط 

 .القوائم الماليةى الت المتوقعة المتعلقة بها فحال االعتراف بالمعام
غطىشرائح من مجموعات من البنود يتم تخصيصها على أنها بند م 

، فإن وسام مكونات شريحة من "١٩,٣,٦ب"الفقرة ى لنفس األسباب المذكورة ف ١١,٦,٦ب
لمجموعة ى مجموعات من البنود القائمة يتطلب أن يتم بدقة تحديد المبلغ االسم

 .ةغطايتم منها تحديد مكون الشريحة المى البنود الت
على سبيل . يمكن لعالقة التغطية أن تتضمن شرائح من مجموعات مختلفة متعددة ١٢,٦,٦ب

مركز من مجموعة أصول ومجموعة التزامات، فإن ى تغطية صافى المثال، ف
مجموعة، مكون شريحة من مجموعة ى عالقة التغطية يمكن أن تتضمن، ف

 .من مجموعة التزاماتأصول ومكون شريحة 
 عرض مكاسب أو خسائر أداة تغطية

ى تغطية تدفق نقدي، فقد تؤثر فى إذا تم التغطية لبنود معا، على أنها مجموعة، ف ١٣,٦,٦ب
. وقائمة الدخل الشامل) األرباح أو الخسائر(قائمة الدخل ى بنود مستقلة مختلفة ف

 .موعة البنودتلك القائمة على مجى ويعتمد عرض مكاسب أو خسائر التغطية ف
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على سبيل المثال، (مراكز مخاطر مقاصة ى إذا لم يكن لمجموعة من البنود أ ١٤,٦,٦ب
قائمة الدخل ى مجموعة مصروفات عملة أجنبية تؤثر على بنود مستقلة مختلفة ف

تم التغطية لها من مخاطر ى وقائمة الدخل الشامل، والت) األرباح أو الخسائر(
تتم إعادة ى  مكاسب أو خسائر أداة التغطية التفيجب عندئذ توزيع) العملة األجنبية

ويجب أن يتم هذا التوزيع . غطاهتبويبها على البنود المستقلة المتأثرة بالبنود الم
  المكاسبى وال يجوز أن ينتج عنه إضافة صافى على أساس منتظم ومنطق

 .تنشأ عن أداة تغطية واحدةى أو الخسائر الت

على سبيل المثال، (ها مراكز مخاطر مقاصة إذا كانت مجموعة البنود ليس في ١٥,٦,٦ب
من مخاطر العملة غطاهمجموعة مبيعات ومصروفات مقومة بعملة أجنبية م 

بند مستقل ى فيجب على المنشأة عندئذ عرض مكاسب أو خسائر التغطية ف) األجنبية
على سبيل . وقائمة الدخل الشامل) األرباح أو الخسائر(قائمة الدخل ى منفصل ف

مركز لمبيعات بعملة أجنبية بمبلغ ى  التغطية من مخاطر عملة أجنبية لصافالمثال،
 وحدة عملة أجنبية ٨٠ وحدة عملة أجنبية ومصروفات بعملة أجنبية بمبلغ ١٠٠

يجب عرض المكسب أو .  وحدة عملة أجنبية٢٠باستخدام عقد صرف أجل بمبلغ 
تغطية تدفق ى حتياطتمت إعادة تبويبه من اى الخسارة من عقد الصرف اآلجل الذ

) المركز على األرباح أو الخسائرى عندما يؤثر صاف(إلى األرباح أو الخسائر ى نقد
 وعالوة على ذلك إذا .غطاهبند مستقل منفصل عن المبيعات والمصروفات المى ف

فترة أبكر من المصروفات، فإن إيرادات المبيعات ال تزال تقاس ى حدثت المبيعات ف
ويتم عرض ). ١٣(رقم ى وفقا لمعيار المحاسبة المصرى بسعر الصرف الفور

بند مستقل منفصل، بحيث تعكس األرباح ى مكاسب أو خسائر التغطية المتعلقة بها ف
تغطية التدفق ى احتياطى المركز، مع تعديل مقابل فى أو الخسائر أثر تغطية صاف

فترة الحقة، ى  فاألرباح أو الخسائرى  فةوعندما تؤثر المصروفات المغطا. النقدي
ى السابق االعتراف بها فى تم فى فإن مكسب أو خسارة التغطية من المبيعات الت

تتم إعادة تبويبها إلى األرباح أو الخسائر وعرضها ى تغطية التدفق النقدى احتياط
يتم قياسها بسعر ى ، والتةتتضمن مصروفات مغطاى كبند مستقل منفصل عن تلك الت

 ).١٣(رقم ى معيار المحاسبة المصروفقا لى الصرف الفور
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ى األساس ليس مقاصة التغير فى أنواع تغطيات القيمة العادلة، فإن هدف التغطية ف ١٦,٦,٦ب
من ذلك تغير طبيعة التدفقات النقدية للبند الً ولكنه بدغطىالقيمة العادلة للبند الم 

يمة على سبيل المثال، تغطية منشأة من مخاطر معدل الفائدة على الق. غطىالم
هدف المنشأة . العادلة ألداة دين ذات معدل فائدة ثابت باستخدام مبادلة معدل فائدة

من التغطية هو تغيير طبيعة التدفقات النقدية بمعدل الفائدة الثابت إلى تدفقات نقدية 
موعينعكس هذا الهدف على المحاسبة عن عالقة التغطية بحساب ابمعدل فائدة م 

حالة ى وف. األرباح أو الخسائرى حقة من مبادلة معدل فائدة فالفائدة المستى صاف
مركز األصل بمعدل فائدة ثابت ى على سبيل المثال صاف(مركز ى تغطية صاف

بند ى الفائدة المستحقة هذا يجب عرضه فى ، فإن صاف)والتزام بمعدل فائدة ثابت
 وهذا لتجنب .قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرى مستقل منفصل ف

مبالغ مقاصة إجمالية واالعتراف بها ى مكاسب أو خسائر أداة واحدة فى جمع صاف
ى إلى تجنب جمع صافى على سبيل المثال، فإن هذا يؤد(بنود مستقلة مختلفة ى ف

ى أو إجمال إيراد الفائدةى متحصالت فائدة من مبادلة معدل فائدة واحدة إلى إجمال
 ).مصروف الفائدة

  )٧القسم (ريان والتحول تاريخ الس
  )٢,٧القسم (التحول 

  األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة
لهذا المعيار، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هدف ى تاريخ التطبيق األولى ف١,٢,٧ب

الفقرة ى الشرط الوارد فى يستوفى أصل مالى نموذج أعمال المنشأة إلدارة أ
 الًمؤهى أو إذا كان األصل المال)" أ(ا٢,١,٤"رة الفقى أو الشرط الوارد ف)" أ(٢,١,٤"

ولذلك الغرض، يجب على المنشأة تحديد ما إذا ". ٥,٧,٥"الفقرة ى لالختيار الوارد ف
تعريف محتفظ بها للمتاجرة إذا كانت المنشأة قد قامت ى كانت األصول المالية تستوف

  .تاريخ التطبيق األوليى بشراء األصول ف
  االضمحالل

عند ى لتحديد المخاطر االئتمانية بشكل تقريبى ول، يجب على المنشأة السععند التح٢,٢,٧ب
تكون ى الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التى باألخذ فى االعتراف األول

والمنشأة ليست مطالبة بالقيام ببحث واف . متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما
ى  ما إذا كان هناك زيادات كبيرة ف- حوالتتاريخ التى ف- عن المعلومات عند تحديد 

وإذا كانت المنشأة ال تستطيع تحديد ذلك . المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولي
 .تنطبقى التى ه" ٢٠,٢,٧"دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما فإن الفقرة 
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ى تم االعتراف بها بشكل أولى لتحديد خسارة االضمحالل من األدوات المالية الت ٣,٢,٧ب
ى تصبح المنشأة فيها طرفا فى التى أو ارتباطات القروض أو عقود الضمان المال(

قبل تاريخ التطبيق األولي، فإن المنشأة، عند التحول وحتى االستبعاد من ) العقد
تحديد ى الحسبان المعلومات ذات الصلة فى الدفاتر لتلك البنود، يجب عليها األخذ ف

ولتحديد أو التحديد . ئتمانية عند االعتراف األوليللمخاطر االى أو التحديد التقريب
الحسبان المعلومات الداخلية ى للمخاطر االئتمانية، يمكن للمنشأة األخذ فى التقريب

 ."٦,٥,٥ب"إلى "١,٥,٥ب"ذلك معلومات المحفظة، وفقا للفقرات ى والخارجية، بما ف

ومات من تقارير لها معلومات تاريخية قليلة استخدام معلى يمكن للمنشأة الت ٤,٢,٧ب
قد يكون تم إعدادها عند تحديد ما إذا كانت ستطلق منتجا ( داخلية وإحصاءات

، والمعلومات حول منتجات مشابهة أو خبرة مجموعة نظيرة لها أدوات مالية )جديدا
 .مقارنة لها، إذا كانت مالئمة

  )الملحق أ(تعريفات 
 المشتقات

 المستقبلية والعقود اآلجلة والمبادالت من األمثلة النموذجية على المشتقات العقود ١. أ ب
عادة ما يكون للمشتقة مبلغ اسمي، وهو مبلغ عملة، أو عدد من . وعقود الخيار

. العقدى األسهم، أو عدد وحدات وزن أو حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها ف
اوبالرغم من ذلك، فإن األداة المشتقة ال تتطلب من حاملها أو مكتتبها استثمار  

 من ذلك، فإن المشتقة قد تتطلب دفعة ثابتة الًوبد. عند بداية العقدى ستالم مبلغ اسمأو ا
نتيجة ) األساسى ولكن ليس بشكل متناسب مع التغير ف(أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير 

على سبيل المثال، قد يتطلب عقد دفعة ثابتة . غير متعلق بمبلغ اسميى حدث مستقبل
زاد سعر التعامل بين بنوك لندن لستة أشهر بمائة نقطة  وحدة عملة إذا ١,٠٠٠بمبلغ 
 . تحديد المبلغ االسميومثل هذا العقد هو مشتقة حتى ولو لم يتم. أساس

بتسليم البند ى تتم تسويتها باإلجمالى هذا المعيار العقود التى يشمل تعريف مشتقة ف ٢. أ ب
ن لدى المنشأة عقد قد يكو). مثل عقد أجل لشراء أداة دين بمعدل فائدة ثابت(األساس 

 أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة انقدى يمكن تسويته بالصافى لشراء أو بيع بند غير مال
ومثل هذا ). تاريخ مستقبليى مثل عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت ف(أدوات مالية 
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العقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ما لم يكن قد تم الدخول فيه ويستمر االحتفاظ به 
  وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيعى غرض تسليم بند غير مالل

ومع ذلك فإن هذا المعيار ينطبق على مثل تلك العقود المتعلقة بمتطلبات . أو االستخدام
المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام إذا كانت المنشأة تقوم بالتخصيص 

 ").٧,٢" إلى "٤,٢"ع الفقرتين من راج" (٥,٢"وفقا للفقرة 

أقل مما ى استثمار أولى أن يكون لها صافى إن إحدى الخصائص المميزة للمشتقة ه ٣. أ ب
يتوقع أن يكون لها استجابة مشابهة ى هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود الت

عقد الخيار ذلك التعريف ألن العالوة تكون ى ويستوف. عوامل السوقى للتغيرات ف
يرتبط بها ى ستثمار المطلوب للحصول على األداة المالية األساس التأقل من اال

تتطلب مبادلة أولية لعمالت مختلفة لها قيم عادلة ى مبادلة العملة التى وتستوف. الخيار
 .صفرى استثمار أولى متساوية التعريف ألن لها صاف

بين تاريخ الشراء والبيع بالطريقة المعتادة إلى نشوء ارتباط بسعر ثابت ى يؤد ٤. أ ب
وبالرغم من ذلك، وبسبب . تعريف األداة الماليةى التداول وتاريخ التسوية يستوف

 من الًوبد. فترة االرتباط القصيرة فال يتم االعتراف بها على أنها أداة مالية مشتقة
ذلك، فإن هذا المعيار ينص على محاسبة خاصة عن مثل عقود الشراء والبيع 

 )."٦,١,٣ب"و" ٣,١,٣ب"و" ٢,١,٣"جع الفقرات را(بالطريقة المعتادة هذه 

. العقدى ال تكون مرتبطة بطرف فى تعريف المشتقة إلى المتغيرات غير المالية الت ٥. أ ب
ى منطقة معينة ومؤشر درجات الحرارة فى وتشمل هذه مؤشر خسائر الزالزل ف

العقد حدوث أو ى وتشمل المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف ف. مدينة معينة
القيمة ى يكون التغير ف. العقدى  لطرف فالًدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أصع

- بالمالك إذا كانت القيمة العادلة تعكس ليس امرتبطًى العادلة لألصل غير المال
 -اأيض-ولكن ) متغيرا ماليا(أسعار السوق لمثل هذه األصول ى  التغيرات ف-فقط

على سبيل المثال، ). متغيرا غير مالي (المحدد المحتفظ بهى حالة األصل غير المال
ى إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة محددة يعرض الضامن لمخاطر التغيرات ف

 . بمالك السيارةاتلك القيمة المتبقية يكون مرتبطًى الحالة البدنية للسيارة، فإن التغير ف
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 األصول المالية وااللتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

   الشراء والبيع النشط والمتكرر، وعموما تستخدم األدوات-اعموم-اجرة المت ٦. أ ب
  السعرى المالية المحتفظ بها للمتاجرة بهدف توليد ربح من التذبذب قصير اآلجل ف

 .أو هامش المتعامل

 :تشمل االلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة ٧. أ ب

 .ها أدوات تغطيةال تتم المحاسبة عنها على أنى االلتزامات المشتقة الت  )أ (

منشأة تبيع ى أ(ى االلتزامات بتسليم أصول مالية تم اقتراضها من قبل بائع فور  )ب (
 ).أصوال مالية اقترضتها ولم تملكها بعد

أداة دين ى أ(األجل القريب ى يتم تحملها بنية إعادة شرائها فى االلتزامات المالية الت  )ج (
 ).قيمتها العادلةى بعا للتغيرات فاألجل القريب تى متداولة قد يعيد المصدر شراءها ف

تدار ى جزء من محفظة من األدوات المالية المحددة التى هى االلتزامات المالية الت  )د (
 .األرباح على المدى القصيرى يوجد لها دليل على نمط حديث لجنى معا والت

حد ذاتها ذلك ى إن حقيقة استخدام التزام لتمويل أنشطة متاجرة ال تجعل ف
  .لتزاما محتفظا به للمتاجرةااللتزام ا

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  ٢٠١٩املعدل ) ٤٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  من العقود مع العمالءاإليراد
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  المحتویات

  من الفــقرة  
  ١  الھدف

  ٢  تحقیق الھدف
  ٥  النطاق

  ٩  االعتراف
  ٩   تحدید العقد

  ١٧  تجمیع العقود
  ١٨  تعدیالت العقد

  ٢٢  تحدید التزامات األداء
  ٣١  الوفاء بالتزامات األداء

  ٤٦  القیاس
  ٤٧  تحدید سعر المعاملة
  ٧٣  لة على التزامات األداءتوزیع سعر المعام

  ٨٧  التغیرات في سعر المعاملة
  ٩١  تكالیف العقد

  ٩١  التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد
  ٩٥  تكالیف الوفاء بعقد

  ٩٩  االستھالك واالضمحالل
  ١٠٥  العرض

  ١١٠  اإلفصاح
  ١١٣  العقود مع العمالء

  ١٢٣  االحكام المھمة في تطبیق ھذا المعیار
  ١٢٧  الوفاء بعقد مع عمیل أو عترف بھا من تكالیف الحصول على عقداألصول الم

  ١٢٩  الوسائل العملیة
    المالحق

    تعریف المصطلحات  )أ(ملحق 
    إرشادات التطبیق) ب(ملحق 
   تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة) ج(ملحق 
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  ٢٠١٩) ٤٨(رقم  ىمعیار المحاسبة المصر
  اإلیراد من العقود مع العمالء

  الھدف
یھدف ھذا المعیار إلى وضع المبادئ التي یجب على المنشأة أن تطبقھا لتقدیم معلومات  - ١

تأكد المفیدة إلى مستخدمي القوائم المالیة عن طبیعة، ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم 
  .المحیطة باإلیراد والتدفقات النقدیة الناشئة عن عقد مع عمیل

  تحقیق الھدف
، فإن المبدأ األساسي لھذا المعیار ھو أنھ یجب على "١"الفقرة لتحقیق الھدف الوارد في  -٢

أداء الخدمات المتعھد بھا إلى  أو المنشأة أن تعترف باإلیراد بصورة تعكس انتقال السلع
 أو العمالء بمبلغ یمثل المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ في مقابل تلك السلع

  .الخدمات
خذ في االعتبار شروط العقد وجمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند یجب على المنشأة األ -٣

 بما في ذلك استخدام أي -كما یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار. تطبیق ھذا المعیار
 بثبات على العقود التي لھا خصائص متشابھة والتي تم أبرامھا في -مالئمة وسائل عملیة

   .ظروف متشابھة
وبالرغم من ذلك، كوسیلة عملیة، یجوز . المحاسبة عن عقد منفرد مع عمیلیحدد ھذا المعیار  -٤

التي لھا خصائص ) أو التزامات األداء(للمنشأة تطبیق ھذا المعیار على مجموعة من العقود 
متشابھة إذا كانت المنشأة تتوقع بشكل معقول أن األثار على القوائم المالیة من تطبیق ھذا 

عة من العقود لن تختلف بشكل جوھري عن تطبیق ھذا المعیار على المعیار على تلك المجمو
وعند المحاسبة عن مجموعة من . بصورة منفردة) أو التزامات االداء(كل عقد من تلك العقود 

العقود فیجب على المنشأة أن تستخدم التقدیرات واالفتراضات التي تعكس حجم ومكونات تلك 
  .المجموعة

  النطاق
  :أن تطبق ھذا المعیار على جمیع العقود مع العمالء باستثناء ما یليیجب على المنشأة  -٥

  .عقود اإلیجار) ٤٩(عقود اإلیجار الواقعة ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم    )أ (
  .عقود التأمین) ٣٧(عقود التأمین الواقعة ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم  )ب (
عاقدیة األخرى الواقعة ضمن نطاق االلتزامات الت أو األدوات المالیة والحقوق  )ج (

االعتراف والقیاس، ومعیار المحاسبة : األدوات المالیة) ٤٧(المعیار المصري رقم 
) ٤٣(القوائم المالیة المجمعة، ومعیار المحاسبة المصري رقم ) ٤٢(المصري رقم 

 القوائم المالیة المستقلة،) ١٧(الترتیبات المشتركة، ومعیار المحاسبة المصري رقم 
  .االستثمارات في الشركات الشقیقة) ١٨(ومعیار المحاسبة المصري رقم 
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المبادالت غیر النقدیة بین منشآت في ذات مجال نشاط األعمال لتسھیل المبیعات   )د (
فعلى سبیل المثال، ھذا المعیار ال ینطبق على . العمالء المحتملین أو إلى العمالء

لوفاء بطلب عمالئھما في أماكن عقد بین شركتین نفط تتفقان على تبادل نفط ل
 .مختلفة ومحددة في الوقت المناسب

فقط ") ٥"بخالف أي عقد ورد في الفقرة (یجب على المنشاة تطبیق ھذا المعیار على أي عقد  -٦
والعمیل ھو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على . إذا كان الطرف المقابل في العقد عمیل

ال یكون الطرف .  العادیة للمنشأة نظیر مقابلخدمات ھي من مخرجات األنشطة أو سلع
 ًالمقابل في العقد عمیال إذا كان، على سبیل المثال، قد تعاقد مع المنشأة لكي یشاركھا في نشاط

تلك العملیة  أو عملیة یتقاسم فیھا أطراف العقد المخاطر والمنافع الناتجة عن ذلك النشاطأو 
ً بدال من الحصول على المخرجات من األنشطة )مثل اتفاقیات التعاون لتطویر أصل ما(

  .العادیة للمنشأة
ًقد یقع عقد مع عمیل جزئیا ضمن نطاق ھذا المعیار وجزئیا ضمن نطاق معاییر أخرى  -٧ ً

  ".٥"وردت في الفقرة 
 أو أو أجراء القیاس األولي لجزء/إذا كانت المعاییر األخرى تحدد كیفیة الفصل و  )أ (

أو القیاس /ًعلى المنشأة أوال تطبیق متطلبات الفصل وأجزاء من العقد، فعندئذ یجب 
ویجب على المنشاة أن تستبعد من سعر المعاملة المبلغ . الواردة في تلك المعاییر

ًمن العقد الذي تم قیاسھ األولي وفقا للمعاییر ) أو األجزاء(المتعلق بذلك الجزء 

ذا المعیار لتوزیع من ھ" ٨٦"إلى " ٧٣"األخرى، ویجب علیھا تطبیق الفقرات من 
على كل التزام أداء یقع ضمن نطاق ) إن وجد(المبلغ المتبقي من سعر المعاملة 

  )".ب(٧"ھذا المعیار وعلى أي أجزاء أخرى من العقد حددتھا الفقرة 
أكثر من  أو القیاس األولي لواحد أو /إذا لم تحدد المعاییر األخرى كیفیة الفصل و  )ب (

أو للقیاس /المنشأة أن تطبق ھذا المعیار للفصل وأجزاء العقد، عندئذ یجب على 
   .من العقد) أو األجزاء( األولي لھذا الجزء

یحدد ھذ المعیار كیفیة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد مع عمیل  -٨
إذا كانت تلك . والمحاسبة عن التكالیف التي یتم تكبدھا للوفاء بالتزامات تعاقدیة مع عمیل

ویجب "). ١٠٤"إلى " ٩١"راجع الفقرات من ( ال تدخل ضمن نطاق معیار أخر التكالیف
على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات فقط على التكالیف التي تم تكبدھا والمتعلقة بعقد مع عمیل 

  .یقع ضمن نطاق ھذا المعیار) أو جزء من ذلك العقد(
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  االعتراف
  تحدید العقد

 عن عقد مع عمیل یقع ضمن نطاق ھذا المعیار یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة - ٩
  :فقط عند استیفاء جمیع الضوابط التالیة

ًوفقا لممارسات تجاریة  أو شفاھة، أو ًخطیا،(أطراف العقد قد اتفقت على العقد   )أ (

  وأن تكون متعھدة بأداء التزاماتھا؛ و) معتادة أخرى
الخدمات التي سیتم  أو بإمكان المنشأة تحدید حقوق كل طرف فیما یتعلق بالسلع  )ب (

  تحویلھا؛ و
  الخدمات التي سیتم تحویلھا؛ و أو بإمكان المنشأة تحدید شروط سداد مقابل السلع  )ج (
  توقیت، أو أي أن یكون من المتوقع ان تتغیر المخاطر،(للعقد مضمون تجاري   )د (

 و ،)أو مبلغ التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة نتیجة للعقد
أة بتحصیل المقابل الذي سیكون لھا حق فیھ في مقابل من المرجح ان تقوم المنش  )ه (

وفي تقییم ما إذا كانت قابلیة مبلغ . الخدمات التي سیتم تحویلھا إلى العمیل أو السلع
المقابل للتحصیل مرجحة، فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار فقط قدرة 

ًالعمیل ونیتھ في أن یسدد ذلك المبلغ عندما یصبح مستحقا وقد یكون مبلغ المقابل . ّ
الذي سوف یكون للمنشأة الحق فیھ أقل من السعر المبین في العقد إذا كان المقابل 

ًمتغیرا نظرا ألن المنشأة قد تمنح العمیل تخفیضا سعریا  ً ً   ").٥٢"راجع الفقرة (ً
اذ الحقوق ووجوب نف. ًأكثر تنشئ حقوقا والتزامات واجبة النفاذ أو العقد ھو اتفاقیة بین طرفین - ١٠

ًتفھم ضمنا من  أو شفھیة أو ھذا ویمكن أن تكون العقود خطیة،. وااللتزامات ھو شأن قانوني ُ

وتختلف الممارسات واآللیات إلبرام عقود مع العمالء . ممارسات األعمال المعتادة للمنشأة
من إضافة لذلك، فإنھا قد تختلف ض. عبر النظم القانونیة المختلفة، والصناعات والمنشآت

الخدمات المتعھد  أو طبیعة السلع أو على سبیل المثال، قد تعتمد على فئة العمیل(المنشأة ذاتھا 
ویجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار تلك الممارسات واآللیات في تحدید ما إذا كانت ). بھا

ُاتفاقیة مع عمیل تنشئ حقوقا والتزامات واجبة النفاذ، ومتى تنشئھا ً.  
تعدیلھا من قبل أي من  أو  مع العمالء قد ال تكون لھا مدة محددة ویمكن إنھاؤھابعض العقود - ١١

وھناك عقود أخرى قد تتجدد تلقائیا على أساس دوري یتم تحدیده في . األطراف في أي وقت
التي یكون فیھا ) أي فترة العقد(یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار على مدة العقد . العقد

  .وعلیھم التزامات حالیة واجبة النفاذألطرافھ حقوق 
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ًلغرض تطبیق ھذا المعیار، فإنھ ال یوجد عقد إذا كان ألي من أطراف العقد منفردا حق واجب  - ١٢
). أو األطراف االخرى(النفاذ في إنھاء عقد لم یتم البدء في تنفیذه دون تعویض الطرف األخر 

  :من الضابطین التالیینویعتبر العقد لم یبدأ تنفیذه بعد إذا تم استیفاء كل 
  خدمات متعھد بھا، و أو لم تحول المنشأة بعد إلى العمیل أي سلع  )أ (
  لم تتسلم المنشأة بعد، ولیس لھا الحق بعد في استالم، أي مقابل نظیر السلع  )ب (

  .أو الخدمات المتعھد بھا
لمنشأة عند نشأة العقد، فال یجوز ل" ٩"إذا استوفى عقد مع عمیل الضوابط الواردة في الفقرة  - ١٣

أن تعید تقییم تلك الشروط ما لم یكن ھناك مؤشر على حدوث تغیر جوھري في الحقائق 
فعلى سبیل المثال، إذا حدث تدھور جوھري في قدرة . والظروف المحیطة بالعقد عند نشأتھ

العمیل على سداد المقابل، فیجب على المنشأة أن تقوم بإعادة تقییم ما إذا كان من المرجح أن 
الخدمات المتبقیة التي سیتم تحویلھا  أو المقابل الذي سینشأ لھا الحق فیھ نظیر السلعُتحصل 

  .إلى العمیل
، فیجب على المنشأة أن تستمر "٩"إذا كان عقد مع عمیل غیر مستوف للضوابط الواردة في الفقرة  - ١٤

  ً.ؤھا الحقاقد تم استیفا" ٩"في تقییم العقد لتحدید ما إذا كانت الضوابط الواردة في الفقرة 
وتحصل المنشأة على المقابل " ٩"عندما ال یستوفي عقد مع عمیل الضوابط الواردة في الفقرة  - ١٥

من العمیل، فإنھ یجب على المنشأة أن تعترف بالمقابل المستلم على أنھ إیراد فقط عند وقوع 
  :ًأیا من الحدثین التالیین

 خدمات إلى العمیل، وجمیع، أو لم تعد على المنشأة التزامات متبقیة بتحویل سلع  )أ (
ما یقارب جمیع، المقابل المتعھد بھ من قبل العمیل قد تم استالمھ من قبل أو 

  او. المنشأة، وغیر قابل للرد
  .تم إنھاء العقد، والمقابل المستلم من العمیل غیر قابل للرد  )ب (

 یقع أحد یجب على المنشأة أن تعترف بالمقابل المستلم من العمیل على أنھ التزام إلى أن - ١٦
ًالحقا " ٩"إلى أن یتم استیفاء الضوابط الواردة في الفقرة  أو "١٥"الحدثین الواردین في الفقرة 

ًوتبعا للحقائق والظروف المتعلقة بالعقد، فإن االلتزام الذي تم االعتراف "). ١٤"راجع الفقرة (
وفي أي . المقابل المستلمبرد  أو خدمات في المستقبل أو التزام المنشأة إما بتحویل سلع بھ یمثل

  .من الحالتین، فإن االلتزام یجب قیاسھ بمبلغ المقابل المستلم من العمیل
  تجمیع العقود

في وقت  أو أكثر من العقود المبرمة في ذات الوقت أو یجب على المنشأة أن تجمع عقدین - ١٧
العقود كعقد والمحاسبة عن تلك ) أو أطراف ذوي عالقة بالعمیل(ًقریبا منھ مع ذات العمیل 

  :أكثر من الضوابط التالیة أو واحد إذا تم استیفاء واحد
  یتم التفاوض بشأن العقود كصفقة واحدة لھدف تجاري واحد؛ أو  )أ (
  أخر، أو أنجاز عقد أو یعتمد مبلغ المقابل الذي سیتم سداده في أحد العقود على سعر)ب (
لخدمات المتعھد بھا ا أو أو بعض السلع(الخدمات المتعھد بھا في العقود  أو السلع  )ج (

  ".٣٠"إلى " ٢٢"ًھي التزام أداء واحد وفقا للفقرات من ) في كل عقد من العقود
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  تعدیالت العقد
الذي سبق اعتماده من قبل أطراف ) أو كلیھما(سعر العقد  أو تعدیل العقد ھو تغییر في نطاق - ١٨

 تبدیل أو مر تغییر،في بعض الصناعات والنظم القضائیة، قد یوصف تعدیل العقد بأنھ أ. العقد
ًیعدل حقوقا  أو وینشأ تعدیل العقد عندما یتفق أطرافھ على تعدیل یستحدث. تعدیلأو 

باتفاق  أو كتابة، ویمكن االتفاق على تعدیل العقد. والتزامات قائمة واجبة التنفیذ ألطراف العقد

   العقد التعدیلوإذا لم یعتمد أطراف. ًیفھم ضمنیا من ممارسات األعمال المعتادة أو شفھي
على العقد، فیجب على المنشأة أن تستمر في تطبیق ھذا المعیار على العقد القائم لحین اعتماد 

  .تعدیل العقد

 أو ًقد ینشأ تعدیال على العقد على الرغم من وجود نزاع فیما بین أطراف العقد حول نطاق - ١٩
تفقت على تغییر في نطاق في حالة ما إذا كانت األطراف قد ا أو )أو كلیھما(سعر التعدیل 

ولتحدید ما إذا كانت الحقوق وااللتزامات . العقد ولكن لم یحددوا بعد التغییر المقابل في السعر

تغییرھا بموجب التعدیل واجبة التنفیذ، فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في  أو التي تم إنشاؤھا
وإذا .  العقد واألدلة األخرىاالعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط

اتفق أطراف العقد على تغییر في نطاق العقد ولكنھم لم یحددوا بعد التغییر المقابل في السعر 

ًفإنھ یجب على المنشأة تقدیر التغییر في سعر المعاملة الناشئ عن التعدیل وفقا للفقرات من 

المتعلقة بالقیود " ٥٨"إلى " ٥٦"من المتعلقة بتقدیر المقابل المتغیر والفقرات " ٥٤"إلى " ٥٠"
  .على تقدیرات المقابل المتغیر

یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعدیل العقد على أنھ عقد منفصل أذا ما توافر  - ٢٠
  :الشرطین التالیین

ًوفقا (خدمات متعھد بھا ممیزة بذاتھا  أو ًیزداد نطاق العقد نظرا إلضافة سلع  )أ (

 ، و")٣٠"إلى " ٢٦"للفقرات من 
 أو یزداد سعر العقد بمبلغ مقابل یعكس أسعار البیع الخاصة بالمنشأة للسلع  )ب (

الخدمات اإلضافیة المتعھد بھا مع أجراء أي تسویات مناسبة على ذلك السعر 

فعلى سبیل المثال، قد تعدل المنشأة أسعار البیع الخاصة . لیعكس ظروف ھذا العقد
ً للعمیل، نظرا ألنھ لیس من الضروري الخدمة اإلضافیة بمنح خصم أو بالسلعة

 أو للمنشأة أن تتكبد التكالیف المتعلقة بالبیع التي كانت ستتكبدھا عند بیع سلعة

  .خدمة مشابھة إلى عمیل جدید
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، فیجب على المنشأة أن تقوم "٢٠"ًإذا لم تتم المحاسبة عن تعدیل العقد على أنھ عقد منفصل وفقا للفقرة  - ٢١
  أي السلع(الخدمات المتعھد بھا والتي لم یتم تحویلھا بعد في تاریخ تعدیل العقد و  أبالمحاسبة عن السلع

  :بأي مما ینطبق من الطرق اآلتیة) أو الخدمات المتعھد بھا المتبقیة
ًیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعدیل العقد كما لو كان إنھاء للعقد الحالي   )أ (

 أو الخدمات المتبقیة ممیزة بذاتھا عن السلعو  أوإنشاء لعقد جدید، إذا كانت السلع
ویكون مبلغ المقابل الذي . قبلھ أو الخدمات التي تم تحویلھا في تاریخ تعدیل العقد

الخدمات الممیزة بذاتھا  أو أو السلع(سیتم توزیعھ على التزامات األداء المتبقیة 
  :و مجموعھ)") ب(٢٢"ًالمتبقیة في التزام أداء واحد محدد وفقا للفقرة 

ًبما في ذلك المبالغ المستلمة فعلیا من (المقابل المتعھد بھ من قبل العمیل  - ١

الذي تم تضمینھ في تقدیر سعر المعاملة ولم یتم االعتراف بھ بعد ) العمیل
  على أنھ إیراد؛ و

  .المقابل المتعھد بھ كجزء من تعدیل العقد - ٢
ًكما لو كان جزء من العقد یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعدیل العقد   )ب (

ًالخدمات المتبقیة غیر ممیزة بذاتھا، وبناء علیھ تشكل  أو الحالي إذا لم تكن السلع
ًجزء من التزام أداء واحد، تم استیفاؤه جزئیا في تاریخ تعدیل العقد ویتم . ً

االعتراف بأثر تعدیل العقد على سعر المعاملة، وعلى قیاس مدي تقدم المنشأة 
كتخفیض  أو إما كزیادة(ء الكامل بالتزام األداء كتسویة على اإلیراد نحو الوفا

أي أن التعدیل في اإلیراد یتم على أساس (في تاریخ تعدیل العقد ) في اإلیراد
  ).األثر التراكمي المتمم

عندئذ ) ب(و) أ(الخدمات المتبقیة تتضمن مزیج من البندین  أو إذا كانت السلع  )ج (
 بالمحاسبة عن آثار التعدیل على التزامات األداء التي یجب على المنشأة ان تقوم

في العقد المعدل ) ًبما في ذلك تلك التي لم یتم الوفاء بھا جزئیا(لم یتم الوفاء بھا 
  .بطریقة تتسق مع أھداف ھذه الفقرة

  تحدید التزامات األداء
 العقد مع الخدمات المتعھد بھا في أو یجب على المنشأة عند نشأة العقد تقییم السلع - ٢٢

  :العمیل ویجب علیھا تحدید كل تعھد بتحویل أي مما یلي إلى العمیل على أنھ التزام أداء
  ممیزة بذاتھا؛ أو) خدمات أو أو حزمة سلع(خدمة  أو سلعة  )أ (
خدمات ممیزة بذاتھا ومتماثلة بشكل كبیر ویتم تحویلھا إلى  أو سلسلة من سلع  )ب (

  ").٢٣"راجع الفقرة (العمیل بذات النمط 
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الخدمات الممیزة بذاتھا نفس نمط التحویل إلى العمیل إذا تم استیفاء  أو ون لسلسلة من السلعیك - ٢٣
  :كال الضابطین التالیین

خدمة ممیزة بذاتھا في السلسلة التي تتعھد المنشأة بتحویلھا إلى العمیل  أو كل سلعة  )أ (
ھ على لتكون التزام أداء یتم الوفاء ب" ٣٥"تستوفي الشروط الواردة في الفقرة 

  و. مدار زمني
، تستخدم المنشأة ذات الطریقة لقیاس مدي تقدمھا نحو "٤٠"و" ٣٩"ًوفقا للفقرتین   )ب (

خدمة ممیزة بذاتھا في السلسلة  أو الوفاء الكامل بالتزام األداء بتحویل كل سلعة
  .إلى العمیل

  التعھدات في العقود مع العمالء
الخدمات التي تتعھد المنشأة بتحویلھا إلى   أویحدد العقد مع العمیل عادة بشكل صریح السلع - ٢٤

الخدمات  أو ولكن التزامات األداء المحددة في عقد مع عمیل قد ال تقتصر على السلع. العمیل
ًوھذا نظرا ألن العقد مع العمیل قد یشمل أیضا تعھدات . التي یتم ذكرھا صراحة في ذلك العقد ً

ًتفھم ضمنیا من خالل الممارسات التجاریة الم   سیاساتھا المنشورة، أو عتادة للمنشأة،ُ
أو تصریحاتھا المحددة، إذا كانت تلك التعھدات تنشئ، وقت الدخول في العقد، توقعا صحیحا 

  .خدمة لھ أو لدي العمیل بأن المنشأة ستحول سلعة
ال تتضمن التزامات األداء أنشطة یجب على المنشأة القیام بھا إلنجاز العقد إال إذا كانت تلك  - ٢٥

فعلى سبیل المثال، قد یكون على مقدم خدمة القیام . خدمة إلى العمیل أو نشطة تحول سلعةاأل
بمھام إداریة عدیدة إلعداد العقد، اال ان القیام بتلك المھام ال یترتب علیة تحویل خدمة إلى 

  .ًوبناء علیھ، فإن أنشطة اإلعداد تلك لیست التزامات أداء. العمیل وقت أداء تلك المھام
  سلع والخدمات الممیزة بذاتھاال

  :الخدمات المتعھد بھا قد تشمل اآلتي، ولكن ال تقتصر علیھ أو ًتبعا للعقد، فإن السلع - ٢٦
  ).على سبیل المثال، مخزون منشأة مُصنعة(َبیع سلع مُصنعة من قبل المنشأة   )أ (
  ىالبضائع لد على سبیل المثال،(إعادة بیع سلع تم شراؤھا من قبل المنشأة   )ب (

  ).جزئةتاجر الت
على سبیل (خدمات تم شراؤھا من قبل المنشأة  أو إعادة بیع حقوق في سلع  )ج (

َالمثال، تذكرة تم إعادة بیعھا من قبل منشأة تعمل بصفة أصیل، كما ھو موضح 
  ").٣٨ب"إلى " ٣٤ب"من  في الفقرات

  .متفق علیھا تعاقدیا لعمیل) أو مھام(أداء مھمة   )د (
على سبیل المثال، تحدیثات غیر (خدمات   أوتقدیم خدمة الجاھزیة لتقدیم سلع  )ه (

  )توافرت- وإذا ما- محددة لبرامج حاسب والتي یتم تقدیمھا على أساس عند 
  .خدمات للعمیل الستخدامھا إذا ما وعندما یقرر العمیل أو أو إتاحة سلع

 )ھ(
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على سبیل (خدمات إلى عمیل  أو تقدیم خدمة ترتیب لطرف آخر لتحویل سلع  )و (
  "٣٤ب"طرف آخر، كما ھو موضح في الفقرات من المثال، العمل كوكیل ل

  ").٣٨ب"إلى 
خدمات یتم تقدیمھا مستقبال بما یمكن العمیل من إعادة  أو منح حقوق في سلع  )ز (

  على سبیل المثال، تتعھد المنشأة البائعة لمنتج(تقدیمھا إلى عمیل لھ  أو بیعھا
  المنتج فرد یشتري ىخدمة إضافیة أل أو إلى بائع تجزئة بأن تحول سلعة

  ).من بائع التجزئة
  . تطویر أصل بالنیابة عن عمیل أو تصنیع أو نشاءإ  )ح (
  ").ب٦٣ب"إلى " ٥٢ب"راجع الفقرات من (منح تراخیص   )ط (
عندما تقدم تلك الخیارات للعمیل (خدمات إضافیة  أو منح خیارات لشراء سلع  )ي (

ًحقا ھاما، كما ھو مبین في الفقرات من   ").٤٣ب"إلى " ٣٩ب"ً
  :الخدمة المتعھد بھا للعمیل ممیزة بذاتھا إذا تم استیفاء كال الضابطین التالیین أو تعتبر السلعة - ٢٧

إلى جانب موارد أخرى  أو الخدمة إما كما ھي أو یستطیع العمیل االنتفاع من السلعة  )أ (
  ؛ و)الخدمة قابلة ألن تكون ممیزة بذاتھا أو أي أن السلعة(متاحة بسھولة للعمیل 

الخدمة للعمیل یمكن تحدیده بشكل منفصل عن  أو سلعةتعھد المنشأة بتحویل ال  )ب (
ًالخدمة یكون واضحا  أو أي أن التعھد بتحویل السلعة(التعھدات األخرى في العقد 

  ).ًوممیزا بذاتھ في سیاق العقد
 إذا كان باإلمكان استخدام السلعة" أ٢٧"ًخدمة وفقا للفقرة  أو یستطیع العمیل االنتفاع من سلعة - ٢٨

ًبدیال عن ذلك االحتفاظ  أو بیعھا بمبلغ أكبر من قیمتھا التخریدیة أو استھالكھا،  أوالخدمة،أو 

الخدمات، یستطیع العمیل االنتفاع بھا كما  أو بعض السلع. بھا بطریقة تحقق منافع اقتصادیة
الخدمات األخرى، یستطیع العمیل االنتفاع بھا عند اقترانھا مع  أو وبعض السلع. ھي بحالتھا
خدمة یتم بیعھا بشكل  أو والمورد المتاح بسھولة ھو سلعة. رى متاحة بسھولةموارد أخ
مورد حصل علیة العمیل بالفعل من المنشأة  أو ،)منشأة أخرى أو من قبل المنشأة(منفصل 

  )الخدمات التي تكون المنشأة قد قامت بتحویلھا للعمیل بموجب العقد أو بما في ذلك السلع(
قد توفر العدید من العوامل دلیال على أن العمیل یستطیع .  أخرىأحداث أو من معامالتأو 

. باقترانھا مع موارد أخرى متوفرة بسھولة أو خدمة كما ھي بحالتھا أو االنتفاع من سلعة
خدمة بشكل منفصل فقد  أو فعلى سبیل المثال، إذا كانت المنشأة في الواقع تبیع بانتظام سلعة

باقترانھا  أو الخدمة إما كما ھي بحالتھا أو النتفاع من السلعةینم ذلك على استطاعة العمیل ا
  .مع موارد أخرى متاحة بسھولة
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خدمات إلى عمیل یمكن تحدیدھا بشكل  أو  عند تقییم ما إذا كانت تعھدات المنشأة بتحویل سلع - ٢٩
د ، یكون الھدف ھو تحدید ما إذا كانت طبیعة التعھد في سیاق العق"ب٢٧"ًمنفصل وفقا للفقرة 

ًبدال عن ذلك تحویلھا في صورة  أو الخدمات بصورة منفردة أو ھي تحویل كل من ھذه السلع

وتتضمن العوامل . عناصر مدمجة تشكل مدخالت للسلع والخدمات المتعھد بھا أو عنصر
  أكثر من التعھدات بتحویل سلع وخدمات إلى عمیل أو ن تشیر إلى أن أثنینأالتي یمكن 

  : منفصل ما یلي ولكنھا ال تقتصر علیھاال یمكن تمییزھا بشكل
خدمات أخرى متعھد  أو خدمات مع سلع أو أن المنشأة تقدم خدمة ھامة لدمج سلع  )أ (

المخرجات  أو خدمات تشكل المخرج المجمع أو بھا في العقد داخل حزمة من سلع
  وبعبارة أخرى، تستخدم المنشأة السلع. المجمعة التي تعاقد العمیل علیھا

مخرجات مجمعة  أو تقدیم مخرج مجمع أو  باعتبارھا مدخالت إلنتاجالخدماتأو 
المخرجات المجمعة على  أو وقد یشتمل المخرج المجمع. محددة من قبل العمیل

  .وحدة أو عنصر أو أكثر من مرحلة
تفصیل جوھري  أو الخدمات على تعدیل أو أكثر من السلع أو أن تتضمن واحدة  )ب (

  یتم تعدیلھا أو مات المتعھد بھا في العقد،بغرض مالءمتھا مع السلع والخد
  أكثر من السلع والخدمات األخرى المتعھد بھا أو تفصیلھا جوھریا بواحدةأو 

  .في العقد
. ىخدمات أخر أو مرتبطة بدرجة كبیرة بسلع أو الخدمات معتمدة على أو  السلع)ج(

السلع أكثر من  أو ًخدمة تتأثر جوھریا بواحدة أو خر أن كل سلعةآبمعني 
  فعلي سبیل المثال، في بعض الحاالت قد یكون ھناك أثنین. والخدمات في العقد

ًأو أكثر من السلع والخدمات التي تتأثر جوھریا ببعضھا البعض بحیث ال تستطیع 
المنشاة الوفاء بتعھدھا إذا ما قامت بتحویل كل من ھذه السلع والخدمات بشكل 

  .مستقل عن بعضھما
  الخدمة المتعھد بھا ممیزة بذاتھا فیجب على المنشأة ضم تلك السلعة أو إذا لم تكن السلعة - ٣٠

الخدمات  أو الخدمات األخرى المتعھد بھا إلى أن تحدد حزمة السلع أو أو الخدمة مع السلع
  وفي بعض الحاالت ینتج عن ذلك قیام المنشأة بالمحاسبة عن جمیع السلع. الممیزة بذاتھا

  . عقد على أنھا التزام أداء واحدأو الخدمات المتعھد بھا في
   :الوفاء بالتزامات األداء

وفاء المنشأة بالتزامات األداء وذلك ) أو مع(یجب على المنشأة أن تعترف بإیراد عند  - ٣١
ویعد األصل بأنھ قد تم تحویلھ عند . للعمیل) أي أصل(خدمة متعھد بھا  أو بتحویل سلعة

  . األصلحصول العمیل على السیطرة على ذلك) أو مع(
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، فإنھ یجب على المنشأة أن تقرر "٣٠"إلى " ٢٢"ًلكل التزام أداء یتم تحدیده وفقا للفقرات من  - ٣٢
  "٣٥"ًوفقا للفقرات من (عند نشأة العقد ما إذا كانت تفي بالتزام األداء على مدار زمني 

إذا لم تكن و"). ٣٨"ًوفقا للفقرة (أنھا تفي بالتزام األداء عند نقطة من الزمن  أو ")٣٧"لى إ
  .المنشأة تفي بالتزامھا على مدار زمني، فإن االلتزام یتم الوفاء بھ عند نقطة من الزمن

  تعد السلع والخدمات أصوال، حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، عند استالمھا واستخدامھا - ٣٣
 وتشیر السیطرة على أصل إلى القدرة على توجیھ). كما ھو الحال بالنسبة للعدید من الخدمات(

تتضمن السیطرة .  جمیع المنافع المتبقیة منھ-  على ما یقارب - استخدام األصل والحصول 
. القدرة على منع المنشآت األخرى من توجیھ استخدام أصل والحصول على المنافع منھ

الوفورات  أو التدفقات النقدیة الداخلة(وتتمثل المنافع من األصل في التدفقات النقدیة المحتملة 
بشكل غیر مباشر  أو والتي یمكن الحصول علیھا بشكل مباشر) ات النقدیة الخارجةفي التدفق

  :بطرق عدة، مثل
  ؛)بما في ذلك الخدمات العامة(تقدیم خدمات  أو استخدام األصل إلنتاج سلع  )أ (
  ؛ خرىأ أصولاستخدام األصل لتعزیز قیم   )ب (
  ؛ تخفیض مصروفات أو استخدام األصل لتسویة التزامات )ج(
  ؛ مبادلة األصلو  أبیع) د(
  ؛ و رھن األصل للحصول على قرض) ھـ(
  .االحتفاظ باألصل) و(

 یجب على المنشأة عند تقییم إذا ما كان العمیل قد حصل على السیطرة على األصل أن تأخذ  - ٣٤
  ").٧٦ب"إلى " ٦٤ب"راجع الفقرات من (في االعتبار أیة اتفاقیة إلعادة شراء األصل 

   :الوفاء بھا على مدار زمنيالتزامات األداء التي یتم 
خدمة على مدار زمني، ولذلك فھي تفي بالتزامات األداء  أو تحول المنشأة السیطرة على سلعة - ٣٥

  :وتعترف باإلیراد على ذلك المدار الزمني إذا تم استیفاء أحد الضوابط التالیة
ي تقوم یتلقى العمیل المنافع الناتجة عن أداء المنشأة ویستھلكھا في ذات الوقت الذ  )أ (

  ؛ أو")٤ب"و" ٣ب"راجع الفقرتین (فیھ بالتنفیذ 
على سبیل المثال، األعمال تحت (تحسین أصل  أو نشاءإ یترتب على أداء المنشأة   )ب (

   األصلإنشاءالذي یسیطر علیھ العمیل في ذات الوقت الذي یتم فیھ ) التنفیذ
  ؛ أو")٥ب"راجع الفقرة (تحسینھ أو 

راجع الفقرة (نشاء أصل لیس لھ استخدام بدیل لدیھا إ ال یترتب على أداء المنشأة )ج(
وللمنشأة حق واجب التنفیذ في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ ") ٣٦"
 ").٣٧"راجع الفقرة (
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یعتبر األصل الناشئ عن أداء المنشأة لیس لھ استخدام بدیل للمنشأة إذا كانت المنشأة إما مقیدة  - ٣٦
كانت مقیدة  أو تحسین ذلك األصل أو نشاءإستخدام آخر خالل تعاقدیا من توجیھ األصل ال

ویتم تقییم ما إذا كان . ًعملیا من توجیھ األصل في حالتھ المكتملة الستخدام آخر بسھولة
وبعد نشأة العقد ال یجوز للمنشأة تحدیث تقییم . لألصل استخدام بدیل للمنشأة عند نشأة العقد

ًوافق أطراف العقد على أجراء تعدیال على العقد والذي من االستخدام البدیل لألصل ما لم ی
إرشادات " ٨ب"إلى " ٦ب"وتقدم الفقرات من . شأنھ أن یغیر جوھریا من التزامات األداء

ًلتقییم ما إذا كان لألصل استخداما بدیال لد   . المنشأةىً
ن تنطبق على یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار شروط العقد، باإلضافة إلى أي قوانی - ٣٧

العقد، عند تقییم ما إذا كان لدیھا حق واجب التنفیذ في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى 
وال یشترط أن یكون الحق في تحصیل مقابل األداء المكتمل )". ج(٣٥"ًتاریخھ وفقا للفقرة 

حق في وبالرغم من ذلك، في كل األحوال یجب أن یكون للمنشأة خالل مدة العقد ال. مبلغ ثابت
مبلغ یعوضھا على األقل عن مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ إذا ما تم إنھاء العقد من قبل 

وتقدم الفقرات . ًطرف آخر ألسباب أخري بخالف عدم أداء المنشأة وفقا لتعھداتھا أو العمیل
إرشادات لتقییم وجود ووجوب تنفیذ حق التحصیل وما إذا كان حق " ١٣ب"إلى " ٩ب"من 
 .شأة في التحصیل سیخولھا الحق في أن یتم السداد لھا مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھالمن

   :التزامات األداء التي یتم الوفاء بھا عند نقطة من الزمن
فإن " ٣٧"إلى " ٣٥"ًإذا لم یكن الوفاء بالتزامات األداء یتم على مدار زمني وفقا للفقرات من  - ٣٨

ولتحدید تلك النقطة من الزمن التي یحصل .  نقطة من الزمنالمنشأة تفي بالتزام األداء عند
فیھا العمیل على السیطرة على أصل متعھد بھ وتفي المنشأة عندھا بالتزامات األداء فإنھ یجب 

إلى " ٣١"على المنشأة أن تأخذ في االعتبار جمیع متطلبات السیطرة الواردة في الفقرات من 
شأة أن تأخذ في االعتبار المؤشرات على تحویل باإلضافة لذلك یجب على المن". ٣٤"

  :السیطرة التي تشمل اآلتي ولكن ال تقتصر علیھ
ً إذا كان العمیل ملزما حالیا -إذا كان للمنشأة حق حال في تحصیل مقابل األصل   )أ (

بسداد مقابل األصل، فإن ذلك قد یشیر عندئذ إلى أن العمیل قد حصل على القدرة 
 جمیع المنافع المتبقیة -  ما یقارب -ل والحصول على على توجیھ استخدام األص

  .من األصل في المقابل
 قد یشیر ذلك الحق القانوني إلى –إذا كان للعمیل حق الملكیة القانوني في األصل   )ب (

 ما یقارب - والحصول على األصلالطرف الذي لدیھ القدرة على توجیھ استخدام 
لذلك، . ل المنشآت األخرى لھذه المنافعتقیید وصو أو  جمیع المنافع المتبقیة منھ-

فإن تحویل الحق القانوني في األصل قد یشیر إلى أن العمیل قد حصل على 
وإذا احتفظت المنشأة بحق الملكیة القانونیة في األصل . السیطرة على األصل

خفاق العمیل في السداد فإن حقوق المنشأة ھذه ال تمنع العمیل إلمجرد الحمایة ضد 
  .ول على السیطرة على األصلمن الحص
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 قد تشیر الحیازة المادیة لألصل -إذا قامت المنشأة بتحویل الحیازة المادیة لألصل ) جـ(
 جمیع -  ما یقارب - إلى أن العمیل لھ القدرة على توجیھ استخدام والحصول على 

م وبالرغ. تقیید وصول المنشآت األخرى لھذه المنافع أو المنافع المتبقیة في األصل
فعلى سبیل . من ذلك، فإن الحیازة المادیة قد ال تتواكب مع السیطرة على األصل

المثال، في بعض اتفاقیات إعادة الشراء وفي بعض ترتیبات بضاعة األمانة فإن 
وفي . المؤتمن قد تكون لھ حیازة مادیة على أصل تسیطر علیھ المنشأة أو العمیل

فواتیر مع االحتفاظ بالبضاعة، فإن المقابل، فإنھ في بعض ترتیبات إصدار ال
وتقدم . المنشأة قد یكون لدیھا الحیازة المادیة لألصل الذي یسیطر علیھ العمیل

" ٨٢ب"إلى " ٧٩ب"و" ٧٨ب"إلى " ٧٧ب"و" ٧٦ب"إلى " ٦٤ب"الفقرات أرقام 
إرشادات بشأن المحاسبة عن اتفاقیات إعادة الشراء وترتیبات بضاعة األمانة 

 .الفواتیر مع االحتفاظ بالبضاعة، على التواليوترتیبات إصدار 
 قد یشیر انتقال - إذا كان للعمیل المخاطر والمنافع الجوھریة المتعلقة بملكیة األصل ) د(

المخاطر والمنافع الجوھریة المتعلقة بملكیة األصل للعمیل إلى أن العمیل قادر 
المنافع المتبقیة  جمیع - ما یقارب -على توجیھ استخدام األصل والحصول على 

وبالرغم من ذلك، عند تقییم مخاطر ومنافع ملكیة األصل المتعھد بھ فإنھ . منھ
ُیجب على المنشأة استبعاد أي مخاطر تنشئ التزام أداء منفصل باإلضافة إلى 

فعلى سبیل المثال، قد تكون المنشأة قامت . التزام األداء المتعلق بتحویل األصل
صل إلى العمیل ولكنھا لم تفي بعد بالتزام أداء إضافي بتحویل السیطرة على األ

  .لتقدیم خدمات الصیانة المتعلقة باألصل المحول
قد یشیر قبول العمیل لألصل إلى أنھ قد حصل على القدرة -قبول العمیل لألصل ) ھـ(

ولتقییم أثر . ًعلى توجیھ األصل والحصول جوھریا على جمیع المنافع المتبقیة منھ
عاقدي لقبول العمیل على توقیت تحویل السیطرة على األصل فإنھ یجب الشرط الت

  "٨٣ب"على المنشأة أن تأخذ في االعتبار اإلرشادات الواردة في الفقرات من 
  ".٨٦ب"إلى 

   :قیاس مدي التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزامات األداء
تقدم نحو الوفاء الكامل یجب على المنشأة أن تعترف باإلیراد على مدار زمني بقیاس مدي ال - ٣٩

" ٣٥"ًبالتزامات األداء، وذلك لكل التزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار زمني وفقا للفقرات من 
  مدي التقدم ھو بیان إنجاز المنشأة نحو تحویل السیطرة والھدف عند قیاس. ٣٧إلى 

  ).األداءأي وفاء المنشأة بالتزام (الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل  أو على السلع
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یجب على المنشأة أن تطبق طریقة واحدة لقیاس مدي التقدم لكل التزام أداء یتم الوفاء بھ على  - ٤٠
مدار زمني ویجب على المنشأة أن تطبق تلك الطریقة بثبات على التزامات األداء المشابھة 

عادة عداد تقاریر عنھا یجب على المنشأة إإوفي نھایة كل فترة یتم . وفي الظروف المشابھة
  .قیاس مدي تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار زمني

  طرق قیاس مدي التقدم
وتقدم الفقرات . تتضمن الطرق المناسبة لقیاس مدي التقدم طرق المخرجات وطرق المدخالت - ٤١

إرشادات الستعمال طرق المخرجات وطرق المدخالت لقیاس مدي " ١٩ب"إلى " ١٤ب"من 
وفي تحدید الطریقة المناسبة لقیاس مدي التقدم . دم المنشأة نحو الوفاء الكامل بالتزام األداءتق

الخدمة التي تعھدت المنشأة بتحویلھا  أو یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار طبیعة السلعة
  .إلى العمیل

  یاس أي سلعیجب على المنشأة عند تطبیق طریقة ما لقیاس مدي التقدم أن تستبعد من الق - ٤٢
وفي المقابل، یجب على المنشأة أن . خدمات لن تحول المنشأة السیطرة علیھا إلى العمیلأو 

 ًخدمات حولت المنشأة السیطرة علیھا إلى العمیل وفاء أو تدرج عند قیاس مدي التقدم أي سلع
  .اللتزام أداء

مدار الزمني لیعكس یجب على المنشأة تحدیث قیاسھا لمدي التقدم مع تغیر الظروف خالل ال - ٤٣
ومثل ھذه التغیرات في قیاس مدي تقدم المنشأة یجب . أي تغیرات في نتیجة التزام األداء

) ٥(ًالمحاسبة عنھا على أنھا تغییر في تقدیر محاسبي وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم 
  .”السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء“

  المعقولة لمدي التقدم القیاسات 
یجب على المنشأة أن تعترف بإیراد مقابل التزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار زمني فقط إذا كان  - ٤٤

ولن تكون . بإمكان المنشأة قیاس مدي تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء بشكل معقول
كامل بالتزام األداء إذا ما كانت  على قیاس مدي تقدمھا نحو الوفاء ال- بشكل معقول- المنشأة قادرة 

  .تنقصھا معلومات یمكن االعتماد علیھا الزمة لتطبیق طریقة مناسبة لقیاس مدي التقدم
  قد تكون المنشأة) على سبیل المثال، في المراحل األولى من العقد(في بعض الظروف  - ٤٥

المنشأة استرداد  على قیاس مدي وفائھا بالتزام األداء ولكن تتوقع - بشكل معقول- غیر قادرة 
  في تلك الظروف یجب على المنشأة. التكالیف التي تم تكبدھا في الوفاء بالتزام األداء

  أن تعترف بإیراد في حدود التكالیف التي تم تكبدھا فقط إلى أن یأتي وقت تستطیع فیھ
  . قیاس مدي وفائھا بالتزام األداء- بشكل معقول - 
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   :القیاس
الذي یستثني تقدیرات (ما تم تخصیصھ من سعر المعاملة یجب على المنشأة أن تعترف ب - ٤٦

  اللتزام أداء كإیراد عند") ٥٨"إلى " ٥٦"ًالمقابل المتغیر المقیدة وفقا للفقرات من 
  .الوفاء بالتزام أداء) أو على مدار(

   :تحدید سعر المعاملة
عتادة یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار شروط العقد وممارساتھا التجاریة الم - ٤٧

وسعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا . لتحدید سعر المعاملة
الخدمات المتعھد بھا للعمیل باستثناء المبالغ التي یتم  أو حق فیھ مقابل تحویل السلع

  ).على سبیل المثال ضریبة القیمة المضافة(تحصیلھا بالنیابة عن أطراف ثالثة 
  .كلیھما أو مبالغ متغیرة أو ل المتعھد بھ في عقد مع عمیل مبالغ ثابتةقد یتضمن المقاب

  .تؤثر طبیعة وتوقیت ومبلغ المقابل المتعھد بھ من قبل العمیل على تقدیر سعر المعاملة - ٤٨
  :وعند تحدید سعر المعاملة یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار أثار جمیع ما یلي

  ؛")٥٩"وكذلك فقرة " ٥٥"إلى " ٥٠"من راجع الفقرات (المقابل المتغیر   )أ (
  ؛ ")٥٨"إلى " ٥٦"راجع الفقرات من (القیود على تقدیرات المقابل المتغیر   )ب (
  ،")٦٥"إلى " ٦٠"راجع الفقرات من (وجود مكون تمویلي ھام في العقد   )ج (
  ؛")٦٩"إلى " ٦٦"راجع الفقرات من (المقابل غیر النقدي   )د (
  ").٧٢"إلى " ٧٠"الفقرات من راجع (المقابل واجب السداد إلى العمیل   )ه (

الخدمات إلى العمیل  أو لغرض تحدید سعر المعاملة تفترض المنشأة بأنھ سیتم تحویل السلع - ٤٩
  .تعدیلھ أو تجدیده أو ًكما ھو متعھد بھ وفقا للعقد القائم وأن العقد لن یتم الغاؤه

   : المقابل المتغیر
ًمتغیرا، فیجب على المنشأة أن تقوم بتقدیر إذا كان المقابل المتعھد بھ في العقد یتضمن مبلغا  - ٥٠

  .الخدمات المتعھد بھا للعمیل أو المبلغ الذي سیكون للمنشأة حق فیھ في مقابل تحویل السلع
استحقاقات  أو رد المبالغ، أو التخفیضات، أو ًیمكن أن یتغیر مبلغ المقابل نظرا للخصومات، - ٥١

 مكافآت األداء، أو الحوافز، أو یة،االمتیازات السعر أو ًتسوي عند الشراء مستقبال،
 إذا - ً أیضا –ویمكن أن یتغیر المقابل المتعھد بھ . البنود األخرى المشابھة أو الغرامات،أو 

على سبیل . عدم وقوع حدث مستقبلي أو كان حق المنشأة في المقابل یتوقف على وقوع
التعھد بمبلغ  أو اإلرجاعع حق ًالمثال، سیكون مبلغ المقابل متغیرا إذا ما تم إما بیع منتج م

  .ثابت على أنھ مكافأة أداء في حالة تحقیق نقطة إنجاز محددة
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. قد یكون التغیر المتعلق بالمقابل الذي یتعھد بھ العمیل منصوص علیھ صراحة في العقد - ٥٢
  :ًوباإلضافة إلى شروط العقد، یعد المقابل المتعھد بھ متغیرا إن وجدت أي من الحاالت التالیة

 عمیل لدیھ توقع صحیح ناشئ عن الممارسات التجاریة المعتادة للمنشاة،ال  )أ (
تصریحاتھا المحددة بأن المنشأة ستقبل مبلغ مقابل أقل من  أو سیاساتھا المنشورةأو 

ًبمعنى، أنھ یُتوقع أن المنشأة ستعرض امتیازا سعریا. السعر المبین في العقد ًوتبعا . ً
العمیل، فإن ھذا العرض قد یشار إلیھ على أنھ  أو الصناعة، أو للنطاق القضائي،

  .ًاستحقاق یسوي عند الشراء مستقبال أو رد مبلغ، أو تخفیض، أو خصم،
  تشیر الحقائق والظروف األخرى إلى أن نیة المنشأة، عند الدخول في العقد  )ب (

  .مع العمیل، ھي تقدیم تخفیض سعري للعمیل
حدى الطریقتین التالیتین، إل المتغیر باستخدام یجب على المنشأة أن تقوم بتقدیر مبلغ المقاب - ٥٣

ًوذلك اعتمادا على أي من الطریقتین ترى المنشأة أنھا تتوقع أن تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ 
  :المقابل الذي سیكون للمنشأة حق فیھ

القیمة المتوقعة ھي مجموع المبالغ المرجحة بنسبة احتمالھا في -القیمة المتوقعة   )أ (
ًوقد تكون القیمة المتوقعة تقدیرا مناسبا للمقابل المتغیر .  الممكنةنطاق مبالغ المقابل ً

  .إذا كان لدي المنشأة عدد كبیر من العقود ذات الخصائص المتشابھة
ًالمبلغ األكثر ترجیحا ھو المبلغ الوحید األكثر ترجیحا في - ًالمبلغ األكثر ترجیحا   )ب ( ً

قد یكون ). ًاألكثر ترجیحا للعقدأي النتیجة الوحیدة (نطاق مبالغ المقابل الممكنة 
ًالمبلغ األكثر ترجیحا تقدیرا مناسبا لمبلغ المقابل المتغیر إذا كان للعقد نتیجتین 

  ).ال تحققھا أو على سبیل المثال، إما أن تحقق المنشأة مكافأة أداء(ممكنتین فقط 
دم التأكد على یجب على المنشأة أن تطبق طریقة واحدة بثبات خالل العقد عند تقدیر أثر ع - ٥٤

باإلضافة إلى ذلك، یجب على المنشأة أن . مبلغ المقابل المتغیر الذي سیكون للمنشأة حق فیھ
المتاحة بصورة معقولة ) التاریخیة، والحالیة، والمتوقعة(تأخذ في االعتبار جمیع المعلومات 

ي تستخدمھا وستكون المعلومات الت. للمنشأة وتحدید عدد معقول من مبالغ المقابل الممكنة
للمعلومات التي تستخدمھا إدارة المنشأة - مشابھة - عادة- المنشأة لتقدیر مبلغ المقابل المتغیر 

  .الخدمات المتعھد بھا أو أثناء عملیة العطاء والعرض وفي تحدید األسعار للسلع
  : التزامات برد مبلغ

ًابال من عمیل وتتوقع رد یجب على المنشأة أن تعترف بالتزام برد مبلغ إذا استلمت المنشأة مق - ٥٥
 ویتم قیاس االلتزام برد المبلغ بمبلغ المقابل المستلم. كامل ذلك المقابل إلى العمیل أو بعض

أي المبالغ التي لم یتم تضمینھا (الذي ال تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ ) أو المستحق السداد(
ًغیر المقابل في سعر المعاملة، وبناء والت(ویجب تحدیث التزام رد المبلغ ). في سعر المعاملة

 تقاریر عنھا نتیجة التغیرات إعدادفي نھایة كل فترة یتم ) علیھ، التغیر في االلتزام المتعلق بالعقد
  "٢٠ب"ویجب على المنشأة أن تطبق اإلرشادات الواردة في الفقرات من . في الظروف

  .یع مع حق اإلرجاعللمحاسبة عن التزام رد المبلغ المتعلق بالب" ٢٧ب"إلى 
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  :القیود على تقدیرات المقابل المتغیر
كامل مبلغ المقابل المتغیر المقدر في سعر المعاملة  أو یجب على المنشأة تضمین جزء من - ٥٦

فقط بالقدر الذي یكون فیھ من المرجح بدرجة عالیة أال یتم رد مبلغ ھام من " ٥٣"ًوفقا للفقرة 
  ً. یتضح عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغیر الحقااإلیراد المتراكم المعترف بھ عندما

في تقییم ما إذا كان مرجحا بدرجة عالیة أال یتم أجراء تسویة لرد مبلغ ھام من اإلیراد  - ٥٧
المتراكم المعترف بھ عندما یتضح عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغیر الحقا، فإنھ یجب على 

وتشمل العوامل . تسویة الرد من اإلیراد ترجیح ومقدارالمنشأة أن تأخذ في االعتبار كال من ال
  مقدار الرد من اإلیراد أي من العوامل التالیة، ولكن أو التي یمكن أن تزید من الترجیح

  :ال تقتصر علیھا
وقد تشمل . ًأن یكون مبلغ المقابل معرضا بدرجة عالیة لعوامل خارج تأثیر المنشأة  )أ (

تصرفات أطراف ثالثة، وأحوال الطقس،  أو اءتلك العوامل التقلب في السوق، وأر
  .الخدمة المتعھد بھا أو والمخاطر المرتفعة لتقادم السلعة

أن یكون من غیر المتوقع اتضاح ظروف عدم التأكد المتعلقة بمبلغ المقابل لفترة   )ب (
  .طویلة من الزمن

أن   أوفي أنواع مشابھة من العقود محدودة) أو دلیل آخر(أن تكون خبرة المنشأة   )ج (
  .ذات قیمة تنبؤیھ محدودة) أو الدلیل األخر(تلك الخبرة 

 أن تكون للمنشأة ممارسة متبعة إما في منح نطاق عریض من التخفیضات السعریة  )د (
  .تغییر أحكام وشروط السداد لعقود مشابھة في ظروف مشابھةأو 

  .أن یكون للعقد عدد كبیر ونطاق عریض من مبالغ المقابل الممكنة  )ه (
للمحاسبة عن المقابل الذي یأخذ شكل رسوم اتاوة " ٦٣ب" منشأة أن تطبق الفقرةیجب على ال - ٥٨

  .تستند إلى االستعمال التي تم التعھد بھا في مقابل ترخیص ملكیة فكریة أو تستند إلى مبیعات
  : إعادة تقدیر المقابل المتغیر

  معاملة المقدر تقاریر عنھا تحدیث سعر الإعدادیجب على المنشأة في نھایة كل فترة یتم  - ٥٩
لیمثل بصدق ) بما في ذلك تحدیث تقییمھا لما إذا كانت ھناك قیود على تقدیر المقابل المتغیر(

الظروف الحالیة في نھایة الفترة التي یعد عنھا التقریر وكذلك التغیرات في الظروف التي 
سعر ویجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التغیرات في . حدثت خالل تلك الفترة

  ".٩٠"إلى " ٨٧"ًالمعاملة وفقا للفقرات من 
  : وجود مكون تمویل مھم في العقد

یجب على المنشأة عند تحدید سعر المعاملة تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ لیعكس آثار القیمة  - ٦٠
 إما صراحة(الزمنیة للنقود إذا كان توقیت الدفعات الذي تم االتفاق علیھ بین أطراف العقد 

. الخدمات إلى العمیل أو المنشأة منفعة ھامة لتمویل تحویل السلع أو یقدم للعمیل) ًضمنیاأو 
وقد یوجد مكون تمویلي ھام بغض . ھام وفي تلك الظروف فإن العقد یتضمن مكون تمویلي

ًضمنیا من خالل  أو النظر عما إذا كان التمویل المتعھد بھ منصوص علیھ صراحة في العقد
  .علیھا بین أطراف العقدشروط السداد المتفق 

 )ھ(

 )جـ(
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الھدف من تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ بأثر المكون التمویلي الھام ھو أن تقوم المنشأة  - ٦١
الخدمات  أو باالعتراف باإلیراد بمبلغ یعكس السعر الذي كان سیدفعھ العمیل مقابل السلع

) أو على مدار(ًقدا عند الخدمات ن أو المتعھد بھا فیما لو كان العمیل قد سدد مقابل تلك السلع
ویجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار جمیع الحقائق ). أي سعر البیع النقدي(تحویلھا لھ 

والظروف ذات العالقة في تقییم ما إذا كان العقد یتضمن مكون تمویلي وما إذا كان المكون 
  :ًالتمویلي ھاما بالنسبة للعقد، بما في ذلك كال ما یلي

الخدمات  أو ، بین مبلغ المقابل المتعھد بھ وسعر البیع النقدي للسلعالفرق، إن وجد  )أ (
  .المتعھد بھا

  ً:األثر المجمع للعنصرین التالیین معا  )ب (
الخدمات المتعھد بھا  أو طول الوقت المتوقع بین قیام المنشأة بتحویل السلع - ١

  .الخدمات أو إلى العمیل وقیام العمیل بالسداد مقابل تلك السلع
  .ئدة السائدة في السوق ذي الصلةأسعار الفا - ٢

، فإن العقد مع العمیل لن یكون متضمنا لمكون "٦١"بالرغم من التقییم الوارد في الفقرة  - ٦٢
  :ًتمویلي ھاما إذا وجدت أي من العوامل التالیة

الخدمات مقدما وأن یكون توقیت تحویل  أو أن یكون العمیل قد سدد مقابل السلع  )أ (
  .لرغبة العمیلالخدمات یخضع  أو تلك السلع

ًإذا كان جزء ھام من مبلغ المقابل المتعھد بھ من العمیل متغیرا وكان مبلغ وتوقیت   )ب (
عدم وقوع حدث مستقبلي ال یخضع  أو ذلك المقابل یتغیر على أساس وقوع

على سبیل المثال، إذا كان المقابل رسوم اتاوة (المنشأة  أو ًجوھریا لسیطرة العمیل
  ).تستند إلى المبیعات

كما ھو (الخدمة  أو أن الفرق بین المقابل المتعھد بھ وسعر البیع النقدي للسلعة) جـ(
  ینشأ ألسباب غیر تقدیم التمویل ألي من العمیل") ٦١"موضح في الفقرة 

على سبیل . المنشأة، وأن الفرق بین ھذین المبلغین یتناسب مع أسباب الفرقأو 
للعمیل حمایة في حالة عدم إكمال أو  المثال، فإن شروط السداد قد توفر للمنشأة

  .التزاماتھ بموجب العقد بشكل مناسب لجمیع أو الطرف اآلخر لبعض
ً ال یجب على المنشأة عملیا تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ بأثر المكون التمویلي الھام إذا كانت  - ٦٣

خدمة متعھد  أو  سلعةالمنشأة تتوقع، عند نشأة العقد، أن تكون الفترة بین قیام المنشأة بتحویل
  .أقل أو الخدمة سنة أو بھا إلى العمیل وسداد العمیل لمقابل السلعة

عند تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ بأثر المكون التمویلي "٦١"لتحقیق الھدف الوارد في الفقرة  - ٦٤
الھام یجب على المنشأة أن تستخدم معدل الخصم الذي تعكسھ معاملة تمویل منفصلة بین 

وذلك المعدل یعكس الخصائص االئتمانیة للطرف الحاصل . أة وعمیلھا عند نشأة العقدالمنش
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المنشأة، بما في ذلك  أو ضمان یقدمھ العمیل أو على التمویل في العقد وباإلضافة إلى أي رھن
قد تكون المنشأة قادرة على تحدید ھذا المعدل وذلك . األصول التي یتم تحویلھا بموجب العقد

معدل الذي یخصم المبلغ االسمي للمقابل المتعھد بھ إلى السعر النقدي الذي یسدده بتحدید ال
وبعد نشأة العقد ال یجوز . تحویلھا لھ) أو على مدار(الخدمات عند  أو العمیل مقابل السلع

مثل التغیر (الظروف األخرى  أو للمنشأة تحدیث معدل الخصم بالتغیرات في معدالت الفائدة
  ). ائتمان العمیلفي تقییم مخاطر

في قائمة الدخل بشكل ) الفائدة الدائنة والفائدة المدینة(یجب على المنشأة عرض آثار التمویل  - ٦٥
وعند المحاسبة عن عقد مع عمیل یتم . منفصل عن اإلیرادات من العقود مع العمالء

أو المبلغ (لعقد الفائدة المدینة فقط بالقدر الذي نشأ عنھ أصل من ا أو االعتراف بالفائدة الدائنة
  .التزام عن العقد أو )المستحق التحصیل

  : المقابل غیر النقدي
لتحدید سعر المعاملة للعقود التي یتعھد فیھا العمیل بمقابل في صورة غیر نقدیة فإنھ یجب  - ٦٦

  .بالقیمة العادلة) أو التعھد بمقابل غیر نقدي(على المنشأة قیاس المقابل غیر النقدي 
غیر قادرة على تقدیر القیمة العادلة للمقابل غیر النقدي بشكل معقول فإنھ إذا كانت المنشأة  - ٦٧

  یجب علیھا قیاس المقابل بشكل غیر مباشر بالرجوع إلى أسعار البیع المستقلة للسلع
  .بتبادلھا مع المقابل) أو فئة عمالء(الخدمات المتعھد بھا للعمیل أو 

على سبیل المثال، التغیر في (بسبب شكل المقابل قد تختلف القیمة العادلة للمقابل غیر النقدي  - ٦٨
  وإذا تغیرت القیمة العادلة للمقابل). سعر سھم سیكون للمنشأة حق في استالمھ من العمیل

 على سبیل المثال، فقد تختلف(غیر النقدي المتعھد بھ من العمیل ألسباب غیر شكل المقابل فقط 
على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات ، فیجب )القیمة العادلة نتیجة ألداء المنشأة

  ".٥٨"إلى " ٥٦"من 
لتسھیل تنفیذ ) عمل أو معدات أو على سبیل المثال، مواد،(خدمات  أو إذا ساھم العمیل بسلع - ٦٩

َالمنشأة للعقد فیجب على المنشأة أن تقیم ما إذا كانت حصلت على السیطرة على تلك السلع ٌ  
 إذا كان االمر كذلك، فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن السلعو. الخدمات المقدمةأو 
  .الخدمات المقدمة على أنھا مقابل غیر نقدي مستلم من العمیلأو 

  :المقابل الواجب السداد للعمیل
تتوقع أن تسددھا المنشأة  أو یتضمن المقابل الواجب السداد للعمیل المبالغ النقدیة التي تسددھا - ٧٠

ویتضمن ). خدمات المنشأة من العمیل أو أو إلى أطراف أخرى تشتري سلع(إلى العمیل 
ًالمقابل الواجب السداد إلى العمیل أیضا االستحقاقات المتعلقة بالشراء مستقبال البنود  أو ً

التي یمكن استخدامھا مقابل المبالغ ) على سبیل المثال، الكوبونات وقسائم الشراء(األخرى 
ویجب على ). خدمات المنشأة من العمیل أو أطراف أخرى تشتري سلعأو (المستحقة للمنشأة 
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المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن المقابل الواجب السداد إلى العمیل على أنھ تخفیض في سعر 
خدمة ممیزة  أو المعاملة، ومن ثم تخفیض في اإلیراد إال إذا كان السداد للعمیل یتم مقابل سلعة

وإذا كان . یحولھا العمیل إلى المنشأة") ٣٠"إلى " ٢٦"ات من كما ھو موضح الفقر(بذاتھا 
ًالمقابل الواجب السداد إلى العمیل یتضمن مبلغا متغیرا فیجب على المنشأة أن تقدر سعر 

ًوفقا للفقرات من ) بما في ذلك تقییم مدي وجود قیود على تقدیر المقابل المتغیر(المعاملة 
  ".٥٨"إلى " ٥٠"

خدمة ممیزة بذاتھا من العمیل  أو ًلواجب السداد إلى العمیل تسدیدا لمقابل سلعةإذا كان المقابل ا - ٧١
الخدمة بنفس الطریقة التي  أو فعندئذ یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن شراء السلعة

وإذا زاد مبلغ المقابل الواجب . تقوم بالمحاسبة بھا عن المشتریات األخرى من الموردین
الخدمة الممیزة بذاتھا التي حصلت علیھا المنشأة  أو ل عن القیمة العادلة للسلعةالسداد إلى العمی

من العمیل، فعندئذ یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن مثل ھذه الزیادة على أنھا 
 القیمة - بشكل معقول- وإذا كانت المنشأة غیر قادرة على تقدیر . تخفیض في سعر المعاملة

لخدمة التي حصلت علیھا من العمیل، فیجب علیھا المحاسبة عن كل المقابل ا أو العادلة للسلعة
  .الواجب السداد إلى العمیل على أنھ تخفیض في سعر المعاملة

ومن ثم، إذا تمت المحاسبة عن المقابل الواجب السداد إلى العمیل على أنھ تخفیض في سعر  - ٧٢
وقوع أي من ) أو على مدار(د عند المعاملة فیجب على المنشأة أن تعترف بتخفیض في اإلیرا

  ً:الحدثین التالیین، أیھما یأتي الحقا
الخدمات ذات العالقة إلى  أو قیام المنشأة باالعتراف بإیراد مقابل تحویل السلع  )أ (

  العمیل؛ و
). حتى ولو كان السداد مشروطا بحدث مستقبلي(تعھدھا بسداد المقابل  أو قیام المنشأة بسداد  )ب (

  .ًد مفھوم ضمنیا من الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأةوقد یكون ذلك التعھ
  :توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء

الھدف من توزیع سعر المعاملة ھو أن تقوم المنشأة بتوزیع سعر المعاملة على كل  - ٧٣
بمبلغ یعكس مبلغ المقابل الذي تتوقع ) خدمة ممیزة بذاتھا أو أو سلعة(التزام أداء 

  .الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل أو ن یكون لھا حق فیھ مقابل تحویل السلعالمنشأة أ
لتحقیق الھدف من التوزیع، تقوم المنشأة بتوزیع سعر المعاملة على كل التزام أداء یتم تحدیده  - ٧٤

، باستثناء ما ھو "٨٠"إلى " ٧٦"في العقد على أساس سعر بیع نسبي مستقل وفقا للفقرات من 
" ٨٦"إلى " ٨٤"والفقرات من ) لتوزیع الخصومات" (٨٣"إلى " ٨١"ت من محدد في الفقرا

  ).لتوزیع المقابل الذي یتضمن مبالغ متغیرة(
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. إذا كان العقد ینطوي على التزام أداء واحد فقط" ٨٦"إلى " ٧٦"ال تنطبق الفقرات من  - ٧٥
قد تعھدت قد تنطبق إذا كانت المنشأة " ٨٦"إلى " ٨٤"وبالرغم من ذلك، فإن الفقرات من 

الخدمات الممیزة بذاتھا والتي تم تحدیدھا على أنھا التزام أداء  أو بتحویل سلسلة من السلع
 .وكان المقابل المتعھد بھ یتضمن مبالغ متغیرة)" ب(٢٢"ًواحد وفقا للفقرة 

  :التوزیع الذي یستند إلى أسعار البیع المستقلة
سعر بیع نسبي مستقل، فإنھ یجب على لتوزیع سعر المعاملة على كل تعھد أداء على أساس  - ٧٦

الخدمة الممیزة بذاتھا وكذلك  أو المنشأة عند نشأة العقد أن تحدد سعر البیع المستقل للسلعة
التزام االداء المرتبط بھا في العقد وتوزیع سعر المعاملة بنسبة وتناسب بین أسعار البیع 

  .المستقلة تلك
خدمة متعھد بھا  أو بھ المنشأة بشكل منفصل سلعةسعر البیع المستقل ھو السعر الذي ستبیع  - ٧٧

خدمة عندما  أو وأفضل دلیل على سعر البیع المستقل ھو السعر القابل للرصد لسلعة. لعمیل
. الخدمة بشكل منفصل في ظروف مشابھة إلى عمالء مشابھین أو تبیع المنشأة تلك السلعة

  ولكن(خدمة قد یكون ھو  أو سلعةفي قائمة األسعار ل أو ًوالسعر المنصوص علیھ تعاقدیا
  .الخدمة أو سعر البیع المستقل لتلك السلعة) ال یجوز االفتراض بأنھ ھو

عندما یكون سعر البیع المستقل غیر قابل للرصد بشكل مباشر فیجب على المنشأة أن تقدر  - ٧٨
في الفقرة ًسعر البیع المستقل بمبلغ ینتج عنھ توزیعا لسعر المعاملة یحقق ھدف التوزیع الوارد 

وعند تقدیر سعر مستقل فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار جمیع المعلومات ". ٧٣"
) فئة العمیل أو بما في ذلك أحوال السوق، والعوامل الخاصة بالمنشأة والمعلومات عن العمیل(

كبر حد وعند قیامھا بذلك فیجب على المنشأة أن تستخدم إلى أ. المتاحة للمنشأة بشكل معقول
  .المدخالت القابلة للرصد وأن تطبق طرق التقدیر بثبات في الظروف المشابھة

  :خدمة ما یلي، ولكنھا ال تقتصر علیھ أو تتضمن الطرق المالئمة لتقدیر سعر البیع المستقل لسلعة -٧٩
   یمكن للمنشاة تقدیر السوق الذي تبیع فیھ السلع–مدخل التقدیر السوقي المعدل   )أ (

ًیر السعر الذي سیكون العمیل في ذلك السوق راغبا في دفعھ الخدمات وتقدأو 

ًوقد یتضمن ذلك األسلوب أیضا الرجوع إلى أسعار . الخدمات أو مقابل تلك السلع

خدمات مشابھة وتعدیل تلك األسعار حسب الضرورة  أو منافسي المنشأة لسلع
  .لتعكس تكالیف وھوامش ربح المنشأة

 یمكن للمنشأة التنبؤ بتكالیفھا المتوقعة للوفاء -امش مدخل التكلفة المتوقعة زائد ھ  )ب (
 .الخدمة أو بالتزام أداء ثم إضافة ھامش ربح مناسب لتلك السلعة
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أجمالي  یمكن للمنشأة تقدیر سعر البیع المستقل بالرجوع إلى -مدخل القیمة المتبقیة ) جـ(
  لرصد لسلعسعر المعاملة مطروحا منھ مجموع أسعار البیع المستقلة القابلة ل

ًوبالرغم من ذلك، یمكن للمنشأة، وفقا للفقرة . خدمات أخرى متعھد بھا في العقدأو 

، أن تستخدم مدخل القیمة المتبقیة لتقدیر سعر البیع المستقل فقط إذا تم "٧٨"
  :استیفاء أحد الشروط التالیة

في ذات الوقت (الخدمة إلى عمالء مختلفین  أو تبیع المنشأة نفس السلعة - ١
أي أن سعر البیع متغیر بدرجة عالیة (بمبالغ متباینة ) ًفي وقت قریبا منھأو

  ًنظرا ألنھ ال یمكن تحدید سعر مستقل نموذجي من المعامالت السابقة
  أو). من دلیل آخر قابل للرصدأو 

  الخدمة أو الخدمة وأن السلعة أو ًلم تحدد المنشأة بعد سعرا لتلك السلعة - ٢
  ).أي أن سعر البیع غیر مؤكد(لى أساس مستقل لم یتم في السابق بیعھا ع

  قد تكون ھناك حاجة الستخدام مجموعة من الطرق لتقدیر أسعار البیع المستقلة للسلع - ٨٠
الخدمات لھا أسعار  أو أكثر من تلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد إذا كانت اثنتینأو 

ى سبیل المثال، قد تستخدم المنشأة مدخل فعل. غیر مؤكدة أو بیع مستقلة متغیرة بدرجة عالیة
الخدمات المتعھد بھا التي لھا  أو القیمة المتبقیة لتقدیر سعر بیع مستقل إجمالي لتلك السلع

غیر مؤكدة وتستخدم طریقة أخرى لتقدیر أسعار البیع  أو أسعار مستقلة متغیرة بدرجة عالیة
 البیع المستقل اإلجمالي المقدر الذي تم الخدمات الفردیة منسوبة إلى سعر أو المستقلة للسلع

وعندما تستخدم المنشأة مجموعة طرق لتقدیر سعر البیع . تحدیده بمدخل القیمة المتبقیة
خدمة متعھد بھا في العقد یجب على المنشأة تقییم ما إذا كان توزیع سعر  أو المستقل لكل سلعة

ا مع ھدف التوزیع الوارد في الفقرة المعاملة حسب أسعار البیع المستقلة المقدرة تلك متسق
  ".٧٨"ومتطلبات تقدیر أسعار البیع المستقلة الواردة في الفقرة " ٧٣"

  : توزیع الخصم
خدمات إذا كان مجموع أسعار البیع  أو یحصل العمیل على خصم مقابل شراء حزمة سلع - ٨١

. المتعھد بھ في العقدالخدمات المتعھد بھا في العقد یزید عن المقابل  أو المستقلة لتلك السلع
  یجب على المنشأة أن توزع الخصم بنسبة وتناسب على جمیع التزامات األداء في العقد

 على أن الخصم بكاملھ یتعلق فقط" ٨٢"ًال عندما یكون لدى المنشأة دلیل قابل للرصد وفقا للفقرة إ
وتوزیع الخصم بنسبة . أكثر، وال یتعلق بجمیع التزامات األداء في العقد أو بالتزام أداء واحد

وتناسب في تلك الحاالت ھو نتیجة لقیام المنشأة بتوزیع سعر المعاملة على كل التزام أداء 
  .على أساس أسعار البیع النسبیة المستقلة للسلع والخدمات الممیزة بذاتھا
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أكثر ولكن لیس على  أو یجب على المنشأة أن توزع الخصم بكاملھ على التزام أداء واحد - ٨٢
  :ع التزامات األداء في العقد إذا تم استیفاء جمیع الضوابط التالیةجمی
خدمات ممیزة  أو أو كل حزمة سلع(خدمة  أو المنشأة تبیع بانتظام كل سلعة  )أ (

  و. في العقد على أساس مستقل) بذاتھا
  من بعض تلك السلع) أو حزم( حزمة - أساس مستقل- ًالمنشأة أیضا تبیع بانتظام على   )ب (

  و. الخدمات في كل حزمة أو میزة بذاتھا بخصم على أسعار البیع المستقلة للسلعالخدمات المأو 
 - ھو )" ب(٨٢"خدمات الموضح في الفقرة  أو الخصم الذي یخص كل حزمة سلع) جـ(

الخدمات في كل حزمة یوفر دلیال  أو  نفس الخصم في العقد، وتحلیل السلع- ًتقریبا 
  .المرتبط بھ كامل الخصم في العقد) لتزامات األداءأو ا(ًقابال للرصد على التزام األداء 

، فیجب على "٨٢"ًأكثر في العقد وفقا للفقرة  أو إذا تم توزیع كامل الخصم على التزام أداء - ٨٣
  المنشأة أن توزع ذلك الخصم قبل استخدام مدخل القیمة المتبقیة لتقدیر سعر بیع السلعة

  )".ج(٧٩"ًالخدمة المستقل وفقا للفقرة أو 
  :زیع المقابل المتغیرتو

ًجزء محددا من العقد، مثل  أو قد یكون المقابل المتغیر المتعھد بھ في العقد یخص العقد بكاملھ - ٨٤ ً
  :ًأیا مما یلي

على سبیل (أكثر ولكن لیس جمیع التزامات األداء في العقد  أو التزام أداء واحد  )أ (
خدمة متعھد بھا و  أالمثال، قد تكون مكافأة مشروطة بقیام المنشأة بتحویل سلعة

  وأ). خالل فترة زمنیة محددة
الخدمات، الممیزة بذاتھا  أو من السلع-  ولكن لیس كل - أكثر  أو خدمة واحدة أو سلعة  )ب (

ًالخدمات تشكل جزء من التزام أداء واحد وفقا  أو المتعھد بھا ضمن سلسلة من السلع
 للسنة الثانیة من عقد على سبیل المثال، زیادة المقابل المتعھد بھ)" (ب(٢٢"للفقرة 

  ).خدمة تنظیف مدتھ سنتان على أساس التغیر في مؤشر محدد للتضخم
بالكامل على ) والتغیرات الالحقة على ذلك المبلغ(یجب على المنشأة أن توزع المبلغ المتغیر  - ٨٥

ًخدمة ممیزة بذاتھا والتي تشكل جزء من التزام أداء واحد وفقا  أو على سلعة أو التزام أداء ً
  :إذا ما تم استیفاء كال الضابطین التالیین)" ب(٢٢"لفقرة ل

 أن تكون شروط المقابل المتغیر تتعلق تحدیدا بجھود المنشأة للوفاء بالتزام األداء  )أ (
أو تتعلق بنتیجة محددة من الوفاء (الخدمة الممیزة بذاتھا  أو تحویل السلعةأو 

  و). بذاتھاالخدمة الممیزة  أو تحویل السلعة أو بالتزام األداء
  على السلعة أو أن یكون توزیع مبلغ المقابل المتغیر بكاملھ على التزام أداء  )ب (

مع األخذ " ٧٣"ًالخدمة الممیزة بذاتھا متسقا مع ھدف التوزیع الوارد في الفقرة أو 
  .في االعتبار جمیع التزامات األداء وشروط السداد في العقد
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على المبلغ المتبقي من " ٨٣"إلى" ٧٣"فقرات من یجب تطبیق متطلبات التوزیع الواردة في ال - ٨٦
 ".٨٥"سعر المعاملة الذي ال یستوفي الشروط الواردة في الفقرة 

  :التغیرات في سعر المعاملة
  یمكن أن یتغیر سعر المعاملة بعد نشأة العقد ألسباب عدیدة، بما في ذلك اتضاح األحداث - ٨٧

تؤدي إلى تغیر مبلغ المقابل الذي تتوقع التغیرات األخرى في الظروف التي  أو غیر المؤكدة

  .الخدمات المتعھد بھا أو المنشأة أن یكون لھا حق فیھ في مقابل السلع
یجب على المنشأة أن توزع أي تغیرات الحقة في سعر المعاملة على التزامات األداء في  - ٨٨

 یجوز للمنشأة أن وبالتالي، ال. ًالعقد بنفس األساس الذي یتم بناء علیھ التوزیع عند نشأة العقد

. تقوم بإعادة توزیع سعر المعاملة لتعكس التغیرات في أسعار البیع المستقلة بعد نشأة العقد
على  أو ویجب االعتراف بالمبالغ التي تم توزیعھا على التزام أداء تم الوفاء بھ على أنھا إیراد

  .أنھا تخفیض لإلیراد في الفترة التي یتغیر فیھا سعر المعاملة

أكثر، ولكن لیس  أو  على المنشأة أن توزع التغیر في سعر المعاملة بالكامل على واحدیجب - ٨٩
الخدمات الممیزة بذاتھا المتعھد بھا ضمن سلسلة تشكل  أو السلع أو إلى جمیع، التزامات األداء

ًجزء من التزام أداء واحد وفقا للفقرة  ة فقط إذا تم استیفاء الضوابط الواردة في الفقر)" ب(٢٢"ً

  .المتعلقة بتوزیع المقابل المتغیر" ٨٥"
یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التغیر في سعر المعاملة الذي ینشأ نتیجة لتعدیل  - ٩٠

وبالرغم من ذلك، في حالة التغیر في سعر المعاملة ". ٢١"إلى " ١٨"ًالعقد وفقا للفقرات من 

لتوزیع " ٨٩"إلى " ٨٧"الفقرات من الذي یحدث بعد تعدیل العقد یجب على المنشأة تطبیق 
  :اآلتیةالتغیر في سعر المعاملة بأي مما ینطبق من الطرق 

یجب على المنشأة أن توزع التغیر في سعر المعاملة على التزامات األداء المحددة   )أ (

قبل التعدیل إذا كان، وبالقدر الذي یكون فیھ، التغیر في سعر المعاملة في العقد 
 المتغیر المتعھد بھ قبل التعدیل وكانت المحاسبة عن التعدیل متعلق بمبلغ المقابل

  )".أ(٢١"ًتتم وفقا للفقرة 

في جمیع الحاالت األخرى التي ال تتم فیھا المحاسبة عن التعدیل على أنھ عقد   )ب (
فإنھ یجب على المنشأة أن توزع التغیر في سعر " ٢٠" للفقرة ًمنفصل وفقا

أي التزامات األداء التي لم یتم (لعقد المعدل المعاملة على التزامات األداء في ا

ًلم یتم الوفاء بھا جزئیا فورا بعد التعدیل أو الوفاء بھا ً.(  
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   :تكالیف العقد
   :التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد

یجب على المنشأة أن تعترف بالتكالیف اإلضافیة للحصول على عقد مع عمیل كأصل إذا  -٩١
  .تلك التكالیفكانت المنشأة تتوقع استرداد 

التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد ھي تلك التكالیف التي تتكبدھا المنشأة للحصول على  - ٩٢
على سبیل المثال، (عقد مع عمیل، والتي لم تكن المنشأة لتتكبدھا لو لم یتم الحصول على العقد 

  ).عمولة المبیعات
كبدھا، إذا كان سیتم یجب االعتراف بتكالیف الحصول على عقد على أنھا مصروف عند ت - ٩٣

تكبدھا بغض النظر عما إذا كان العقد قد تم الحصول علیھ أم ال، إال إذا قبل العمیل صراحة 
  .تحمل تلك التكالیف بغض النظر عما إذا كان قد تم الحصول على العقد أم ال

  كوسیلة عملیة یجوز للمنشأة االعتراف بالتكالیف اإلضافیة للحصول على عقد كمصروف - ٩٤
 .اقل أو كبدھا إذا كانت فترة استھالك األصل الذي كانت المنشأة ستعترف بھ ھي سنة واحدةعند ت

  :تكالیف الوفاء بعقد
إذا كانت التكالیف التي یتم تكبدھا للوفاء بعقد مع عمیل ال تقع ضمن نطاق معیار آخر  -٩٥

معیار المحاسبة  أو المخزون) ٢(على سبیل المثال معیار المحاسبة المصري رقم (
) ٢٣(معیار المحاسبة المصري رقم  أو األصول الثابتة وإھالكاتھا) ١٠(المصري رقم 

األصول غیر الملموسة فیجب على المنشأة أن تعترف بلتكالیف المتكبدة للوفاء بالعقد 
  :كأصل فقط إذا كانت تلك التكالیف تستوفي كل الشروط التالیة

قع والذي بإمكان المنشأة تمییزه بعقد متو أو أن تتعلق التكالیف بشكل مباشر بعقد  )أ (
على سبیل المثال، التكالیف المتعلقة بالخدمات التي سیتم تقدیمھا (بشكل محدد 

تكالیف تصمیم أصل سیتم تحویلھ بموجب عقد محدد  أو بموجب تجدید عقد حالي
  و). لم یتم اعتماده بعد

استخدامھا تحسین موارد المنشأة التي سیتم  أو أن التكالیف ستؤدي إلى تولید  )ب (
  و. بالتزامات أداء في المستقبل) أو االستمرار في الوفاء(في الوفاء 

  .من المتوقع استرداد التكالیف) جـ(
یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التكالیف المتكبدة في الوفاء بعقد مع عمیل والتي تقع  - ٩٦

  .ًضمن نطاق معیار آخر وفقا لتلك المعاییر األخرى
  :ًأیا مما یلي) أو عقد محدد متوقع(یف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد تتضمن التكال - ٩٧

على سبیل المثال، رواتب وأجور الموظفین الذین یقدمون (العمالة المباشرة   )أ (
  ).الخدمات المتعھد بھا بشكل مباشر إلى العمیل

على سبیل المثال، المستلزمات المستخدمة في تقدیم الخدمات (المواد المباشرة   )ب (
  ). بھا إلى العمیلالمتعھد
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على سبیل (أنشطة العقد  أو نصیب من التكالیف التي تتعلق بشكل مباشر بالعقد) ـج(
المثال، تكالیف إدارة العقد واإلشراف علیھ، وتأمین واھالك األدوات والمعدات 

  ).المستخدمة في تنفیذ العقد
  .التكالیف التي یتم تحمیلھا صراحة على العمیل بموجب العقد) د(
على سبیل (التكالیف األخرى التي یتم تكبدھا فقط كنتیجة لدخول المنشأة في العقد ) ـھ(

  ).المثال، المبالغ التي یتم دفعھا إلى مقاولي الباطن
  :یجب على المنشأة أن تعترف بالتكالیف التالیة على أنھا مصروفات عند تكبدھا - ٩٨

لیف صراحة على العمیل ما لم یتم تحمیل تلك التكا(التكالیف العمومیة واإلداریة   )أ (
ًبموجب العقد، وفي ھذه الحالة یجب على المنشأة تقییم تلك التكالیف وفقا للفقرة 

  ؛")٩٧"
الموارد األخرى لتنفیذ العقد والتي لم تنعكس  أو العمالة أو تكالیف الفاقد من المواد   )ب (

  في سعر العقد؛
و التزامات أداء تم الوفاء بھا أ(التكالیف التي تتعلق بالتزامات أداء تم الوفاء بھا ) جـ(

  ؛ و)أي التكالیف التي تتعلق بأداء سابق(في العقد ) ًجزئیا
التكالیف التي تكون المنشأة غیر قادرة على تمییز ما إذا كانت تتعلق بالتزامات أداء ) ھـ(

  ).ًأو تم الوفاء بھا جزئیا(أنھا تتعلق بالتزامات أداء تم الوفاء بھا  أو لم یتم الوفاء بھا
  :االستھالك واالضمحالل

على أساس " ٩٥" أو "٩١"ًیجب أن یتم استھالك األصل الذي تم االعتراف بھ وفقا للفقرة  - ٩٩
وقد یكون . الخدمات التي یتعلق بھا األصل إلى العمیل أو ًمنتظم یكون متسقا مع تحویل السلع

 ھو موضح في كما(خدمات سیتم تحویلھا بموجب عقد متوقع محدد  أو األصل متعلقا بسلع
  )").أ(٩٥"الفقرة 

ًیجب على المنشأة أن تعید النظر دوریا في االستھالك لیعكس أي تغیر ھام في التوقیت  -١٠٠
ویجب . الخدمات التي یتعلق بھا األصل إلى العمیل أو المتوقع بمعرفة المنشأة لتحویل السلع

معیار المحاسبة المصري ًالمحاسبة عن مثل ھذا التغیر على أنھ تغیر في تقدیر محاسبي وفقا ل
  ).٥(رقم 

الخسائر بالقدر الذي تكون  أو یجب على المنشأة أن تعترف بخسارة اضمحالل ضمن االرباح -١٠١
  :تتجاوز" ٩٥" أو "٩١"ًفیھ القیمة الدفتریة ألصل تم االعتراف بھ وفقا للفقرة 

دمات التي الخ أو المبلغ المتبقي من المقابل الذي تتوقع المنشأة استالمھ مقابل السلع  )أ (
  :ًیتعلق بھا األصل، مطروحا منھ

الخدمات والتي لم یتم االعتراف  أو التكالیف المتعلقة بشكل مباشر بتقدیم تلك السلع  )ب (
  ").٩٧"راجع الفقرة (بھا على أنھا مصروفات 
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لتحدید مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة استالمھ، فإنھ یجب " ١٠١"ألغراض تطبیق الفقرة  -١٠٢
  باستثناء المتطلبات الواردة(ن تستخدم المبادئ الخاصة بتحدید سعر المعاملة على المنشأة أ

وتعدیل ذلك ) والمتعلقة بالقیود على تقدیرات المقابل المتغیر" ٥٨"إلى " ٥٦"في الفقرات من 
  .المبلغ لیعكس أثار مخاطر ائتمان المتعلقة بالعمیل

 "٩١"ً تم االعتراف بھ وفقا للفقرة قبل أن تقوم المنشأة باالعتراف بخسارة اضمحالل ألصل -١٠٣
، فإنھ یجب على المنشأة أن تعترف بأي خسارة اضمحالل لألصول التي تتعلق "٩٥"أو 

على سبیل المثال، معیار المحاسبة المصري (ًبالعقد والتي تم االعتراف بھا وفقا لمعیار آخر 
  ).٢٣(ي رقم  ومعیار المحاسبة المصر)١٠(ومعیار المحاسبة المصري رقم ) ٢(رقم 

 ، فإنھ یجب على المنشأة تضمین القیمة"١٠١"وبعد تطبیق اختبار االضمحالل الوارد في الفقرة 
في القیمة الدفتریة لوحدة تولید النقد التي " ٩١"ًالدفتریة الناتجة لألصل المعترف بھ وفقا للفقرة 

”  قیمة األصولاالضمحالل في“) ٣١(یتبع لھا لغرض تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم 
  .على تلك الوحدة المولدة للنقد

كل خسارة  أو الخسائر بقیمة رد بعض أو األرباحیجب على المنشأة أن تعترف ضمن  - ١٠٤
أن  أو عندما تتالشي ظروف االضمحالل" ١٠١"ًاالضمحالل المعترف بھا سابقا وفقا للفقرة 

د زیادتھا المبلغ الذي كان سیتم وال یجوز أن تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل بع. تكون قد تحسنت
 .لو لم یكن قد تم االعتراف بخسارة اضمحالل في السابق) صافي بعد االستھالك(تحدیده 

   :العرض

عندما یقوم أي من طرفي العقد بالوفاء بالتزاماتھ، فإنھ یجب على المنشأة عرض العقد  - ١٠٥
ًتبط بعقد، تبعا التزام مر أو في قائمة المركز المالي على أنھ أصل ناشئ عن عقد

ویجب على المنشأة أن . للعالقة بین وفاء المنشأة بالتزاماتھا والمتحصالت من العمیل
تعرض بشكل منفصل أي حقوق غیر مشروطة في تحصیل مقابل على أنھا مبلغ 

  .مستحق التحصیل من العمیل
غ مستحق مبل(كان للمنشاة حق غیر مشروط في مبلغ المقابل  أو إذا سدد العمیل المقابل، -١٠٦

الخدمة الى العمیل فیجب على  أو ، قبل قیام المنشاة بتحویل السلعة)التحصیل من العمیل
  ًعندما یكون السداد مستحقا أو المنشأة عرض العقد على أنھ التزام عقد عندما یتم السداد

خدمات إلى عمیل حصلت  أو إن التزام العقد ھو التزام المنشأة بتحویل سلع). أیھما أبكر(
  ).أو أن یكون مبلغ المقابل مستحقا(منشأة منة على المقابل ال
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خدمات إلى العمیل قبل أن یسدد  أو إذا قامت المنشأة بالوفاء بالتزاماتھا من خالل تحویل سلع -١٠٧
قبل أن یكون السداد مستحقا، فیجب على المنشأة عرض العقد على أنھ أصل  أو العمیل المقابل

. الغ یتم عرضھا على أنھا مستحقة التحصیل من العمیلناشئ عن عقد، وذلك بخالف أي مب
خدمات قامت المنشأة بتحویلھا إلى  أو واألصل الناشئ عن عقد ھو حق المنشأة في مقابل سلع

ویجب على المنشأة أن تقیم األصل الناشئ عن العقد لمعرفة إذا ما كان ھناك . العمیل
ویجب قیاس االضمحالل في قیمة ) ٤٧(ًاضمحالل وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم 

ًاألصل الناشئ عن العقد، وعرضھ واإلفصاح عنھ وفقاٍ لنفس األساس باعتباره أصال مالیا  ً
  )").ب(١١٣"راجع الفقرة ) (٤٧(ًواقعا ضمن نطاق المعیار المحاسبة المصري رقم 

. المبلغ المستحق التحصیل من العمیل ھو حق غیر مشروط للمنشأة في تحصیل المقابل -١٠٨
ویكون الحق في المقابل غیر مشروط إذا كان مرور الوقت فقط مطلوبا قبل أن یصبح سداد 

فعلى سبیل المثال، تقوم المنشأة باالعتراف بمبلغ مستحق التحصیل من . ذلك المقابل مستحقا
ویجب . العمیل إذا كان لھا حق حالي في تحصیلھ حتى ولو أن ذلك المبلغ قد یُرد في المستقبل

ًمنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن المبلغ المستحق التحصیل من العمیل وفقا لمعیار المحاسبة على ال
ّوعند االعتراف األولي لمبلغ مستحق التحصیل من عقد مع العمیل، فإن ). ٤٧(المصري رقم 

ومبلغ اإلیراد ) ٤٧(ًأي فرق بین قیاس المبلغ المستحق وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم 
  ).على سبیل المثال على أنھ خسارة اضمحالل( یجب عرضھ على أنھ مصروف المعترف بھ

ولكنھ ال یمنع ” والتزام مرتبط بعقد” أصل ناشئ عن عقد“یستخدم ھذا المعیار مصطلحي  -١٠٩
وإذا استخدمت . المنشأة من استخدام أوصاف بدیلة في قائمة المركز المالي لھذین البندین

اشئ عن عقد فیجب على المنشأة أن تقدم معلومات كافیة المنشأة وصفا بدیال لمصطلح أصل ن
لمستخدمي القوائم المالیة للتمییز بین المبالغ المستحقة التحصیل من العمیل واألصول الناشئة 

  .عن العقد
  اإلفصاح

الھدف من متطلبات اإلفصاح ھو أن تفصح المنشأة عن معلومات كافیة لتمكین  - ١١٠
بیعة، ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم التأكد المتعلقة مستخدمي القوائم المالیة من فھم ط

ولتحقیق ذلك الھدف فإنھ یجب . باإلیراد والتدفقات النقدیة الناشئة عن العقود مع العمالء
  :ُعلى المنشأة أن تفصح عن المعلومات النوعیة والكمیة عن جمیع ما یلي

  ؛ و")١٢٢"إلى " ١١٣"راجع الفقرات من (عقودھا مع العمالء   )أ (
   الشخصیة الھامة، والتغییرات في تلك االحكام، المستخدمة في تطبیقكاماألح  )ب (

  ؛ و")١٢٦"إلى " ١٢٣"راجع الفقرات من (ھذا المعیار على تلك العقود 
الوفاء بعقد  أو أي أصول تم االعتراف بھا من تكالیف الحصول على عقد مع عمیل  )ج (

  ").١٢٨" و"١٢٧"راجع الفقرتین " (٩٥" أو "٩١"ًمع عمیل وفقا للفقرة 
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  یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار مستوى التفاصیل الالزمة للوفاء بھدف اإلفصاح -١١١
 ویجب على المنشأة أن تجمع. وما ھو مقدار التركیز على كل متطلب من المتطلبات المختلفة

تفصل اإلفصاحات بحیث ال یتم حجب المعلومات المفیدة من خالل إما تضمین كمیة أو 
  .ًتجمیع بنود لھا جوھریا خصائص مختلفة أو رة غیر ھامةتفاصیل كبی

ًال یجب على المنشأة اإلفصاح عن معلومات وفقا لھذا المعیار إذا ما كانت تلك المعلومات تم  -١١٢
  .ً عنھا وفقا لمعیار آخراإلفصاح

   العقود مع العمالء
 التي یتم اعداد ُیجب على المنشأة أن تفصح عن جمیع المبالغ التالیة خالل الفترة المالیة -١١٣

الخسائر  أو التقاریر عنھا ما لم تكن تلك المبالغ قد تم عرضھا بشكل منفصل في قائمة األرباح
  :ًوفقا لمعاییر أخرى

ُاإلیراد المعترف بھ من العقود مع العمالء، والذي یجب على المنشأة أن تفصح   )أ (
  و. عنھ بشكل منفصل عن مصادر إیرادھا األخرى

)) ٤٧(ًوفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم (ترف بھا أي خسائر اضمحالل مع  )ب (
ألصول ناشئة عن عقود المنشأة مع  أو لمبالغ مستحقة التحصیل من العمالء

ُالعمالء، والتي یجب على المنشأة أن تفصح عنھا بشكل منفصل عن خسائر 
  .االضمحالل من العقود األخرى

   تصنیف اإلیراد
لمعترف بھ من العقود مع العمالء إلى فئات تصف كیف یجب على المنشأة أن تصنف اإلیراد ا -١١٤

تتأثر طبیعة، ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم التأكد المتعلقة باإلیراد والتدفقات النقدیة بالعوامل 
إلى " ٨٧ب"ویجب على المنشأة أن تطبق اإلرشادات الواردة في الفقرات من . االقتصادیة

  .یف اإلیرادعند اختیار الفئات الستخدامھا لتصن" ٨٩ب"
ُباإلضافة إلى ذلك، یجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات كافیة لتمكین مستخدمي القوائم  -١١٥

") ١١٤"ًوفقا للفقرة (المالیة من فھم العالقة بین اإلفصاح عن اإلیراد حسب فئات التصنیف 
شأة تطبق وبیانات اإلیراد التي یتم اإلفصاح عنھا لكل قطاع یتم التقریر عنھ، إذا كانت المن

 .القطاعات التشغیلیة) ٤١(معیار المحاسبة المصري رقم 
  أرصدة العقد

  :ُیجب على المنشأة أن تفصح عن جمیع ما یلي -١١٦
األرصدة االفتتاحیة والختامیة للمبالغ المستحقة التحصیل من العمالء واألصول   )أ (

  الناشئة من وااللتزامات المرتبطة بالعقود مع العمالء إال إذا قد تم عرضھا
  و. اإلفصاح عنھا بشكل منفصلأو 
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 التقریر عنھا والذي كان ضمن إعداداإلیراد المعترف بھ خالل الفترة التي یتم   )ب (
  .رصید االلتزام المرتبط بالعقد في بدایة الفترة

 التقریر عنھا من التزامات األداء إعداداإلیراد المعترف بھ خالل الفترة التي یتم   )ج (
على سبیل المثال، (في الفترات السابقة ) ًوفاء بھا جزئیاأو تم ال(التي تم الوفاء بھا 

  ).التغیرات في سعر المعاملة
راجع الفقرة (یجب على المنشأة أن توضح عالقة بین توقیت الوفاء بالتزاماتھا باألداء  -١١٧

واألثر الذي تتركھ تلك )") ب(١١٩"راجع الفقرة (والتوقیت المعتاد للسداد )") أ(١١٩"
ویمكن . ة كل من األصل الناشئ عن العقد وااللتزام المرتبط بالعقدالعوامل على أرصد

  .استخدام معلومات نوعیة في التوضیح المقدم
ًیجب على المنشأة أن تقدم توضیحا للتغیرات الھامة في أرصدة األصل الناشئ عن العقد  -١١٨

یتضمن التوضیح ویجب أن . وااللتزام المرتبط بالعقد خالل الفترة التي یتم اعداد التقریر عنھا
تشمل األمثلة على التغیرات في أرصدة المنشأة من . معلومات نوعیة ومعلومات كمیة

  :ًاألصول الناشئة عن العقد وااللتزامات المرتبطة بالعقد أیا مما یلي
  .التغیرات بسبب تجمیع األعمال  )أ (
  التراكمي المتمم للتعدیالت على اإلیراد التي تؤثر في المقابل على أصلاألثر  )ب (

التزام مرتبط بعقد، بما في ذلك التعدیالت الناشئة عن التغیر في  أو ناشئ عن عقد
بما في ذلك أي تغیرات في (التغیر في تقدیر سعر المعاملة  أو قیاس مدي التقدم،

  .تعدیل عقد أو )تقییم ما إذا كان ھناك قیود على تقدیر المقابل المتغیر
  .االضمحالل في قیمة أصل ناشئ عن عقد  )ج (
عادة تبویب إأي (ًییر في اإلطار الزمني للحق في المقابل لیصبح غیر مشروطا تغ  )د (

  ).أصل ناشئ عن عقد إلى مبلغ مستحق التحصیل
أي لالعتراف بإیراد ناشئ عن  (األداءتغییر في اإلطار الزمني للوفاء بالتزام   )ه (

  ).التزام مرتبط بعقد
  التزامات األداء

 في العقود مع العمالء بما األداءمات تتعلق بالتزامات ُیجب على المنشأة أن تفصح عن المعلو -١١٩
  :في ذلك تقدیم وصف لجمیع ما یلي

عند  أو على سبیل المثال، عند الشحن،(متى تفي المنشأة عادة بالتزاماتھا باألداء   )أ (
، بما في ذلك متى یتم )عند إتمام الخدمة أو على مدار تقدیم الخدمة أو التسلیم،

   الفواتیر مع االحتفاظ بالبضاعة؛ وإصدار في ترتیب الوفاء بتعھدات األداء

 )ھ(
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على سبیل المثال، متى یكون السداد عادة مستحقا، وما إذا (الشروط الھامة للسداد   )ب (
ًكان العقد یشمل مكونا تمویلیا ھاما، وما إذا كان مبلغ المقابل متغیرا، وما إذا كانت  ً ً ً

  ؛ و")٥٨"إلى " ٥٦"للفقرات من ھناك عادة قیود على تقدیر المقابل المتغیر وفقا 
الخدمات التي تعھدت المنشأة بتحویلھا، مع إبراز أي تعھدات أداء  أو طبیعة السلع  )ج (

  ؛ و)أي كانت المنشأة تعمل كوكیل(خدمات  أو لترتیب قیام طرف آخر بتحویل سلع
  االلتزامات مقابل المردودات، ورد المبالغ وااللتزامات األخرى المشابھة؛ و  )د (
  .لضمانات وااللتزامات المتعلقةأنواع ا  )ه (

  سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء المتبقیة
  :ُیجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالیة عن التزاماتھا باألداء المتبقیة -١٢٠

أو لم یتم (أجمالي مبلغ سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء لم یتم الوفاء بھا   )أ (
 ي نھایة الفترة التي یتم إعداد التقریر عنھا؛ وكما ف) ًالوفاء بھا جزئیا

)" أ(١٢٠"ًتوضیح متى تتوقع المنشأة أن تعترف بالمبلغ المفصح عنھ وفقا للفقرة   )ب (
  :ُكإیراد، والذي یجب على المنشأة أن تفصح عنھ بأي من الطریقتین التالیتین

على أساس كمي باستخدام المدار الزمني األكثر مناسبة لمدة االلتزام  - ١
  لمتبقیة، أو؛ا

  .باستخدام المعلومات النوعیة - ٢
اللتزام " ١٢٠"كوسیلة عملیة، ال یلزم المنشأة أن تفصح عن المعلومات الواردة في الفقرة  -١٢١

  :أداء إذا تم استیفاء أي من الشرطین التالیین
قل أ أو أن یكون التزام األداء جزء من عقد مدتھ األصلیة المتوقعة سنة واحدة  )أ (

  أو؛ و
ًمنشأة تقوم باالعتراف باإلیراد من الوفاء بالتزام األداء وفقا للفقرة أن تكون ال  )ب (

  ".١٦ب"
ًیجب على المنشأة أن توضح نوعیا ما إذا كانت تستخدم الوسیلة العملیة الواردة في الفقرة  -١٢٢

ًوما إذا كان أي مقابل من العقود مع العمالء لم یتم تضمینھ في سعر المعاملة، وبناء " ١٢١"
فعلى سبیل ". ١٢٠"ًم تضمینھ في المعلومات التي تم اإلفصاح عنھا وفقا للفقرة علیھ، لم یت

المثال، تقدیر سعر المعاملة لن یتضمن أي مبالغ تقدیریة للمقابل المتغیر حال وجود قیود 
  ").٥٨"إلى " ٥٦"راجع الفقرات من (تحول ھذا التقدیر 

 )ھ(



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٥٤٧

   المھمة في تطبیق ھذا المعیاراألحكام
، التي تم األحكام الشخصیة، والتغییرات في تلك األحكامُة أن تفصح عن یجب على المنشأ -١٢٣

القیام بھا عند تطبیق ھذا المعیار والتي تؤثر بشكل ھام على تحدید مبلغ وتوقیت اإلیراد من 
 الشخصیة األحكاموعلى وجھ الخصوص یجب على المنشأة أن توضح . العقود مع العمالء

  :ي تستخدم في تحدید كل من التاألحكاموالتغییرات في تلك 
  ").١٢٥"و"١٢٤"راجع الفقرتین (توقیت الوفاء بالتزامات األداء   )أ (
  ").١٢٦"راجع الفقرة (سعر المعاملة والمبالغ المخصصة اللتزامات األداء   )ب (

  تحدید توقیت الوفاء بالتزامات األداء
ب على المنشأة أن بالنسبة اللتزامات األداء التي تفي بھا المنشأة على مدار زمني، فإنھ یج -١٢٤

  :ُتفصح عن كل مما یلي
 على سبیل المثال وصف طرق المخرجات(الطرق المستخدمة لالعتراف باإلیراد   )أ (

  ؛ و)طرق المدخالت المستخدمة وكیف یتم تطبیق ھذه الطرقأو 
ًتوضیح لماذا تعكس الطرق المستخدمة وصفا صادقا لتحویل السلع  )ب (   .الخدمات أو ً

  ُ التي یتم الوفاء بھا عند نقطة زمنیة، یجب على المنشأة أن تفصحبالنسبة اللتزامات األداء -١٢٥
   الشخصیة الھامة المطبقة لتقییم متى یحصل العمیل على السیطرة على السلعاألحكامعن 
 .الخدمات المتعھد بھاأو 

  تحدید سعر المعاملة والمبالغ المخصصة اللتزامات األداء
 الطرق، والمدخالت واالفتراضات المستخدمة ُیجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات عن -١٢٦

  :لجمیع ما یلي
تحدید سعر المعاملة، الذي یتضمن ولكنھ ال یقتصر على، تقدیر المقابل المتغیر،   )أ (

  .وتعدیل المقابل بأثار القیمة الزمنیة للنقود وقیاس المقابل غیر النقدي
  .تقییم ما إذا كان ھناك قیود على تقدیر المقابل المتغیر  )ب (
الخدمات  أو  سعر المعاملة، بما في ذلك تقدیر أسعار البیع المستقلة للسلعتوزیع  )ج (

إذا (المتعھد بھا وتوزیع الخصومات والمقابل المتغیر على جزء محدد من العقد 
  ).كان منطبقا

  .قیاس االلتزامات مقابل المردودات، ورد المبالغ، وااللتزامات األخرى المشابھة  )د (
  الوفاء بعقد مع عمیل أو لیف الحصول على عقد األصول المعترف بھا من تكا

  :یجب على المنشأة وصف كل مما یلي -١٢٧
 الشخصیة المطبقة عند تحدید مبلغ التكالیف المتكبدة للحصول على عقد مع األحكام  )أ (

  ").٩٥" أو "٩١"ًوفقا للفقرة (الوفاء بعقد مع عمیل  أو عمیل
  .كل فترة یتم اعداد تقاریر عنھاالطریقة التي تستخدمھا المنشأة لتحدید االستھالك في   )ب (
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  :ُیجب على المنشأة أن تفصح عن كل ما یلي -١٢٨
األرصدة الختامیة لألصول المعترف بھا من التكالیف المتكبدة للحصول على عقد   )أ (

حسب الفئة ") ٩٥" أو "٩١"ًوفقا للفقرة (الوفاء بعقد مع عمیل  أو مع عمیل
ل على عقود مع عمالء، على سبیل المثال، تكالیف الحصو(الرئیسیة لألصل 

  ).وتكالیف ما قبل العقد وتكالیف اإلعداد
ي خسائر اضمحالل تم االعتراف بھا خالل الفترة التي یتم أمبلغ االستھالك و  )ب (

  . التقاریر عنھاعدادإ
   الوسائل العملیة

عن وجود مكون " (٦٣"إذا اختارت المنشأة استخدام الوسیلة العملیة الواردة في أي من الفقرة  -١٢٩
فیجب على المنشأة ) عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد" (٩٤"الفقرة  أو )ویلي ھامتم

    .ُأن تفصح عن تلك الحقیقة
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  )أ(الملحق 
  تعریف المصطلحات

  .٢٠١٩) ٤٨(معیار المحاسبة المصري رقم  من یتجزأ ال جزء الملحق ھذا یُعد

  عقد  .ة النفاذً حقوقا والتزامات واجبءأكثر تنشى أو اتفاقیة بین طرفین

 عندما یكون عمیلخدمات قامت المنشأة بتحویلھا إلى  أو حق المنشأة في مقابل سلع
على سبیل المثال، أداء المنشأة (ًذلك الحق مشروطا بشيء بخالف مرور الوقت 

  ).في المستقبل

  أصل ناشئ عن عقد

 حصلت  والتي تكون المنشأة قدعمیلخدمات إلى  أو التزام المنشأة بتحویل سلع
  .من العمیل) أو أن یكون المبلغ مستحقا(على مقابلھا 

  التزام مرتبط بعقد

خدمات ھي نتاج األنشطة العادیة  أو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع
  . للمنشأة بمقابل

  عمیل

الزیادات في المنافع االقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة في شكل تدفقات نقدیة 
انخفاض في االلتزامات ینتج عنھا زیادة في  أو  لألصولتحسینات أو داخلة

  .حقوق الملكیة بخالف تلك المتعلقة بالمساھمات من المشاركین في حقوق الملكیة

  الدخل

  : بتحویل أي من اآلتي إلى العمیلعمیل مع عقد التزام في 
  .ممیزة بذاتھا) خدمات أو أو حزمة سلع(خدمة  أو سلعة  )أ 
ن ممیزة بذاتھا ومتماثلة بشكل كبیر ولھا نفس خدمات م أو مجموعة سلع  )ب 

  .نمط التحویل إلى العمیل

  التزام األداء

  اإلیراد  . الناشئ في سیاق األنشطة العادیة للمنشأةالدخل

خدمة متعھد بھا بشكل  أو السعر الذي من الممكن ان تبیع بھ المنشأة سلعة
  .عمیلمنفصل إلى 

  سعر بیع مستقل
  )خدمة أو لسلعة(

   المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل تحویل سلعمبلغ
، باستثناء المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن عمیلخدمات متعھد بھا إلى أو 

  .أطراف ثالثة

  سعر المعاملة
  )لعقد مع العمیل(
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  )ب(الملحق 
  إرشادات التطبیق

 یوضح وھو. ٢٠١٩) ٤٨(بة المصري رقم معیار المحاس من یتجزأ ال جزء، الملحق ھذا یُعد
  .المعیار من األخرى قوة نفاذ األجزاء نفس ولھ "١٢٩ "إلى "١ "من الفقرات تطبیق

  :تم تنظیم إرشادات التطبیق في الفئات التالیة .١ب
" إلى" ٢ب"الفقرات من (تعھدات األداء التي یتم الوفاء بھا على مدار مدى زمني   )أ (

  ").١٣ب
إلى " ١٤ب"الفقرات من (تجاه الوفاء الكامل بتعھد أداء طرق قیاس مدي التقدم با )ب (

  ").١٩ب"
  ").٢٧ب"إلى " ٢٠ب"الفقرات من (البیع مع حق اإلرجاع   )ج (
  ").٣٣ب"إلى " ٢٨ب"الفقرات من (الضمانات   )د (
  ").٣٨ب"إلى " ٣٤ب"الفقرات من (اعتبارات تمییز األصیل عن الوكیل   )ه (
  ").٤٣ب"إلى " ٣٩ب"من الفقرات (خدمات إضافیة  أو خیارات العمیل لسلع  )و (
  ").٤٧ب"إلى " ٤٤ب"الفقرات من (حقوق العمالء التي لم تتم ممارستھا   )ز (
الفقرات ) (وبعض التكالیف ذات الصلة(األتعاب المدفوعة مقدما غیر القابلة للرد   )ح (

  ").٥١ب"إلى " ٤٨ب"من 
  ").ب٦٣ب"إلى " ٥٢ب"الفقرات من (التراخیص   )ط (
  ").٧٦ب"إلى " ٦٤ب"الفقرات من (اتفاقیات إعادة الشراء   )ي (
  ").٧٨ب"إلى " ٧٧ب"الفقرات من (ترتیبات بضاعة األمانة   )ك (
  ").٨٢ب"إلى  "٧٩ب"الفقرات من (ترتیبات إصدار الفواتیر مع االحتفاظ بالبضاعة   )ل (
  ").٨٦ب"إلى " ٨٣ب"الفقرات من (قبول العمیل   )م (
  ").٨٩ب"إلى " ٨٧ب"الفقرات من (اإلفصاح عن اإلیراد المفصل   )ن (

  لتي یتم الوفاء بھا على مدار مدى زمنيتعھدات األداء ا
 أحد، یتم الوفاء بتعھد األداء على مدار مدى زمني إذا تم استیفاء "٣٥"ًوفقا للفقرة  .٢ب

  :الضوابط التالیة
یتلقى العمیل ویستھلك بشكل متزامن المنافع الناتجة عن أداء المنشأة على مدار   )أ (

  ؛ او")٤ب"إلى " ٣ب"ین راجع الفقرت(الوقت الذي تقوم المنشأة فیھ باألداء 
یسیطر ) على سبیل المثال األعمال تحت التنفیذ(یحسن أصال  أو ینشئ أداء المنشأة )ب (

راجع الفقرة (تحسینھ  أو  األصلإنشاءعلیھ العمیل في الوقت نفسھ الذي یتم فیھ 
  ؛ أو")٥ب"

 إلى" ٦ب"راجع الفقرات من (ال ینشئ أداء المنشأة أصال لھ استخدام بدیل للمنشأة   )ج (
وللمنشأة حق واجب النفاذ في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ ") ٨ب"
  ").١٣ب"إلى " ٩ب"راجع الفقرات من (

 )ھ(
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  )")أ(٣٥"الفقرة (استالم واستھالك المنافع بالتزامن مع أداء المنشأة 
في بعض أنواع التزامات األداء، یكون من السھل تقییم ما إذا كان العمیل یتلقى المنافع    .٣ب

الناتجة من أداء المنشأة على مدار أداء المنشأة ویستھلك بشكل متزامن ھذه المنافع على 
) مثل خدمات النظافة(المتكررة  أو تشمل األمثلة الخدمات الروتینیة. مدار استالمھا

التي یكون فیھا استالم منافع الناتجة عن أداء المنشأة واستھالكھا من قبل العمیل یمكن 
  .تحدیده بسھولة

لألنواع األخرى من التزامات األداء، قد تكون المنشأة غیر قادرة على أن تحدد بسھولة    .٤ب
ما إذا كان العمیل یتلقى ویستھلك بشكل متزامن المنافع الناتجة من أداء المنشأة على 

وفي تلك الحاالت یعد التزام األداء قد تم الوفاء بھ على مدار . مدار قیام المنشأة باألداء
ً الزمن إذا حددت المنشأة أنھ لن یلزم أن تعید منشأة أخرى جوھریا أداء العمل فترة من

الذي أكملتھ المنشأة حتى تاریخھ إذا تعین على تلك المنشأة األخرى أن تفي بالتزام 
وعند تحدید ما إذا كان لن یلزم منشأة أخرى أن تعید . األداء المتبقي تجاه العمیل

لتھ المنشأة حتى تاریخھ، فإنھ یجب على المنشأة أن ًجوھریا أداء العمل الذي أكم
  : االفتراضین التالیینكالتفترض 

المحددات العملیة المحتملة التي قد تمنع المنشأة من  أو تجاھل القیود التعاقدیة  )أ (
  و. تحویل التزام األداء المتبقي إلى منشأة أخرى

كون لھا منفعة في أي أن المنشأة األخرى التي ستفي بالتزام األداء المتبقي لن ی )ب (
ًأصل تسیطر علیھ المنشأة حالیا والذي سیظل مسیطرا علیھ من قبل المنشأة إذا ما  ً

  .تم تحویل التزام األداء إلى منشأة أخرى
الفقرة (تحسینھ  أو إنشاؤهسیطرة العمیل على األصل في ذات الوقت الذي یتم فیھ 

  )")ب(٣٥"
تحسینھ  أو صل في ذات الوقت الذي یتم إنشاؤهلتحدید ما إذا كان العمیل یسیطر على األ .٥ب

، فإنھ یجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات المتعلقة )"ب(٣٥"ًفیھ وفقا للفقرة 
وقد یكون األصل ". ٣٨"والفقرة " ٣٤"إلى " ٣١"بالسیطرة الواردة في الفقرات من 

 إما ملموسا) على سبیل المثال أصل األعمال تحت التنفیذ(تحسینھ  أو الذي یتم إنشاؤه
  .غیر ملموسأو 

  )")ج(٣٥"الفقرة (أداء المنشأة ال ینشئ أصال لھ استخدام بدیل 
فإنھ یجب " ٣٦"ًعند تقییم ما إذا كان لألصل استخدام بدیل بالنسبة للمنشاة وفقا للفقرة  .٦ب

على المنشأة أن تأخذ في االعتبار أثار القیود التعاقدیة والمحددات العملیة على قدرة 
. ة على القیام بتوجیھ األصل الستخدام آخر بسھولة، مثل بیعھ إلى عمیل مختلفالمنشأ

ًإن إمكانیة إنھاء العقد مع العمیل ال یعد اعتبارا لھ عالقة بتقییم ما إذا كانت المنشأة 
  .قادرة بسھولة على توجیھ األصل إلى استخدام آخر
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 األصل الستخدام آخر حقیقي یجب أن یكون القید التعاقدي على قدرة المنشأة على توجیھ .٧ب
ویكون القید التعاقدي . وذلك العتبار األصل لیس لھ استخدام بدیل بالنسبة للمنشأة

ًحقیقیا إذا كان بإمكان العمیل فرض نفاذ حقوقھ في األصل المتعھد بھ إذا سعت المنشأة 

 إذا، على ًوفي المقابل ال یكون القید التعاقدي حقیقیا. إلى توجیھ األصل الستخدام آخر
للمبادلة بأصول أخرى بإمكان المنشأة -بدرجة كبیرة- ًسبیل المثال، كان األصل قابال 

تحویلھا إلى عمیل أخر دون اإلخالل بالعقد ودون تكبد تكالیف كبیرة ما كانت ان 
  .تتكبدھا فیما یتعلق بذلك العقد

، إذا ما كانت قد یوجد محدد عملي على قدرة المنشأة على توجیھ األصل الستخدام آخر .٨ب
وقد تنشأ خسارة . المنشأة ستتكبد خسائر اقتصادیة كبیرة لتوجیھ األصل الستخدام آخر

ألنھ  أو ًاقتصادیة كبیرة نظرا ألن المنشأة إما أنھا ستتكبد تكالیف كبیرة لتعدیل األصل
فعلى سبیل المثال، قد تكون المنشأة . سیكون بمقدورھا فقط بیع األصل بخسارة كبیرة

ة عملیا من إعادة توجیھ األصول التي إما أن تكون لھا مواصفات تصمیم خاصة مقید
  .ألنھا تقع في مناطق نائیة أو بعمیل

  )")ج(٣٥"الفقرة (الحق في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ 
، فإن للمنشأة حق في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ إذا كان "٣٧"ًوفقا للفقرة  .٩ب

أة حق في مبلغ یعوض المنشأة على األقل عن نظیر أدائھا المكتمل حتى تاریخھ للمنش
طرف آخر العقد ألسباب غیر عدم قیام المنشأة باألداء كما ھو  أو في حالة إنھاء العمیل

والمبلغ الذي یعوض المنشأة مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ ھو مبلغ . متعھد بھ
على سبیل المثال، استرداد (دمات المحولة حتى تاریخھ الخ أو یقارب سعر البیع للسلع

بخالف ) التكالیف التي تتكبدھا المنشأة في الوفاء بالتزام األداء زائد ھامش ربح معقول
وال یلزم أن . التعویض مقابل خسارة المنشأة المحتملة للربح في حالة انھاء العقد

متوقع أن تحصل علیھ المنشأة یساوي التعویض مقابل ھامش الربح المعقول الذي كان 
إذا ما تم تنفیذ العقد حسب ما تم التعھد بھ، ولكن ینبغي أن یكون للمنشأة حق في 

  :تعویض مقابل أي من المبلغین التالیین
جزء من ھامش الربح المتوقع في العقد والذي یعكس بشكل معقول مدى أداء   )أ (

  أوللعقد؛ ) أو طرف آخر(المنشأة بموجب العقد قبل إنھاء العمیل 
أو ھامش التشغیل (عائد معقول على تكلفة رأس المال للمنشأة لعقود مشابھة  )ب (

إذا كان الھامش الخاص بالعقد أعلى من العائد الذي ) العادي للمنشأة لعقود مشابھة
  .تحققھ المنشأة من عقود مشابھة
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ا حالیا ال یلزم أن یكون حق المنشأة في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ حق .١٠ب
في العدید من الحاالت، یكون للمنشأة حق غیر . غیر مشروط في تحصیل مبلغھ

عند الوفاء الكامل بالتزام  أو مشروط في المبلغ فقط عند نقطة أداء محددة متفق علیھا
وعند تقییم ما إذا كانت المنشأة لھا حق في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى . األداء

 المنشأة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كان سیكون لھا حق واجب تاریخھ، فإنھ یجب على
االحتفاظ بما تم سدادة مقابل األداء التام حتى تاریخھ إذا كان سیتم  أو النفاذ في المطالبة

  .إنھاء العقد قبل اإلتمام ألسباب أخرى غیر فشل المنشأة في أداء ما تم التعھد بھ
 ھاء العقد فقط في أوقات محددة خالل مدة العقدفي بعض العقود قد یكون للعمیل حق إن .١١ب

وإذا تصرف العمیل إلنھاء العقد دون أن . قد ال یكون للعمیل أي حق إلنھاء العقدأو 
بما في ذلك عند فشل العمیل في أدائھ لتعھداتھ حسب ما (یكون لھ حق في إنھاء العقد 

لمنشأة االستمرار في تحویل قد تخول ا) أو قوانین أخرى(حینئذ فإن العقد ) تم التعھد بھ
الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ومطالبة العمیل بسداد المقابل المتعھد بھ  أو السلع

وفي تلك الحاالت فإن للمنشأة حق في تحصیل مقابل . الخدمات أو مقابل تلك السلع
ًقا للعقد األداء المكتمل حتى تاریخھ ألن المنشأة لھا حق االستمرار في أداء التزاماتھا وف

  ).التي تتضمن سداد المقابل المتعھد بھ(ومطالبة العمیل بأداء تعھداتھ 
عند تقییم وجود ووجوب نفاذ الحق في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ، فإنھ  .١٢ب

سابقة قانونیة  أو یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار الشروط التعاقدیة وأي تشریع
  :ویشمل ذلك تقییم.  تلك الشروط التعاقدیةتلغي أو ُیمكن أن تتمم

السابقة القانونیة تخول المنشأة حقا في  أو الممارسة اإلداریة أو ما إذا كان التشریع  )أ (
تحصیل مقابل األداء حتى تاریخھ حتى ولو كان ذلك الحق غیر محدد في العقد مع 

  العمیل؛ أو
ًحقوقا مشابھة في مقابل ما إذا كانت السابقة القانونیة ذات الصلة تشیر إلى أن  )ب (

  األداء المكتمل حتى تاریخھ في عقود مشابھة لیس لھا أثر قانوني ملزم؛ أو
ما إذا كانت الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة بعدم اختیار تنفیذ حق في   )ج (

تحصیل المقابل قد نتج عنھا اعتبار الحق غیر واجب التنفیذ في تلك البیئة 
لك، ومع أن المنشأة قد تختار التنازل عن حقھا في تحصیل وبالرغم من ذ. القانونیة

المقابل في عقود مشابھة، فإن المنشأة تستمر في أن یكون لھا حق في تحصیل 
  .ًالمقابل حتى تاریخھ إذا بقي حقھا فیھ واجب التنفیذ وفقا للعقد مع العمیل
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ذا كانت المنشأة لھا الجدول الزمني للسداد المحدد في العقد ال یشیر بالضرورة إلى ما إ .١٣ب
وبالرغم من أن . حق واجب التنفیذ في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ

الجدول الزمني للسداد في عقد یحدد توقیت ومبلغ المقابل الواجب السداد من قبل 
العمیل، إال أن الجدول الزمني للسداد قد ال یقدم بالضرورة دلیال على حق المنشأة في 

ًوذلك، على سبیل المثال، نظرا ألن العقد . ل األداء المكتمل حتى تاریخھتحصیل مقاب
یمكن أن یحدد أن ذلك المقابل الذي تم استالمھ من العمیل قابل للرد ألسباب غیر عدم 

  .قیام المنشأة بالتنفیذ حسب ما تم التعھد بھ في العقد
   طرق قیاس مدي التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء

من الطرق التي یمكن استخدامھا لقیاس تقدم المنشأة نحو الوفاء الكامل بالتزام أداء تتض .١٤ب
  :ما یلي" ٣٧"إلى " ٣٥"ًعلى مدار زمني وفقا للفقرات من 

  ").١٧ب"إلى " ١٥ب"راجع الفقرات من (طرق المخرجات   )أ (
  ").١٩ب"إلى " ١٨ب"راجع الفقرتین من (طرق المدخالت   )ب (

   طرق المخرجات
 أو خرجات باإلیراد على أساس القیاسات المباشرة لقیمة السلعتعترف طرق الم .١٥ب

الخدمات المتبقیة المتعھد  أو الخدمات، المحولة للعمیل حتى تاریخھ، منسوبة إلى السلع
وتتضمن طرق المخرجات طرقا مثل حصر األداء المكتمل حتى . بھا بموجب العقد

لمحدد الذي تم الوصول إلیھ، الوقت تاریخھ، تقییمات النتائج التي تم تحقیقھا، المعلم ا
وعندما تقوم المنشأة بتقییم ما إذا . ّالوحدات المسلمة أو المنقضي، الوحدات المنتجة

كانت ستطبق طریقة المخرجات لقیاس مدي تقدمھا، فیجب على المنشأة أن تأخذ في 
المنشأة االعتبار ما إذا كانت طریقة المخرجات التي تم اختیارھا تعبر بصدق عن أداء 

وال تقدم طریقة المخرجات تعبیرا صادقا عن أداء . نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء
الخدمات التي  أو المنشأة إذا أخفق المُخرج الذي یتم اختیاره في قیاس بعض من السلع

فعلى سبیل المثال فإن طرق المخرجات التي . تم تحویل السیطرة علیھا إلى العمیل
ّالمسلمة ال تعبر بصدق عن مستوى أداء المنشأة في  أو ت المنتجةتستند إلى الوحدا

الوفاء بالتزام أداء إذا كانت المنشأة في نھایة الفترة التي یتم اعداد التقریر عنھا قد 
سلعا تامة الصنع یسیطر علیھا العمیل ولم یتم تضمینھا  أو أنتجت اعمال تحت التنفیذ

  .في قیاس المخرج
كان للمنشأة حق في مقابل من عمیل بمبلغ یتطابق بشكل مباشر مع كوسیلة عملیة، إذا  .١٦ب

على سبیل المثال، عقد (القیمة المقدمة للعمیل من أداء المنشأة المكتمل حتى تاریخھ 
فإنھ ) خدمة تقوم فیھ المنشأة بتقدیم فاتورة بمبلغ محدد مقابل كل ساعة خدمة مقدمة

  .ي یحق للمنشأة تقدیم فاتورة بھیجوز للمنشأة االعتراف بإیراد بالمبلغ الذ
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  إن عیوب طرق المخرجات ھي أن المخرجات المستخدمة لقیاس مدي التقدم قد .١٧ب
ال تكون قابلة للرصد بشكل مباشر وأن المعلومات المطلوبة لتطبیقھا قد ال تكون متاحة 

  .ًوبناء علیھ، فقد تكون طریقة المدخالت ضروریة. للمنشأة دون تكلفة ال مبرر لھا
  ق المدخالت طر
مدخالتھا للوفاء بالتزام  أو تعترف طرق المدخالت باإلیراد على أساس جھود المنشأة .١٨ب

التكلفة  أو ساعات العمل المنصرفة أو على سبیل المثال، الموارد المستخدمة(األداء 
منسوبة إلى مجموع المدخالت ) ساعات استخدام اآلالت أو الوقت المنقضي أو المتكبدة

مدخالتھا یتم صرفھا  أو وإذا كانت جھود المنشأة. اء بالتزام األداء ذلكالمتوقعة للوف
بانتظام على مدار فترة األداء فقد یكون من المناسب للمنشأة أن تثبت اإلیراد على 

  .أساس قسط ثابت
أحد جوانب قصور طرق المدخالت ھو أنھ قد ال تكون ھناك عالقة مباشرة بین  .١٩ب

ًناء علیھ، بو. الخدمات إلى العمیل أو ة على السلعمدخالت المنشأة وتحویل السیطر
ًیجب على المنشأة أن تستبعد من طریقة المدخالت أثار أي مدخالت ال تعكس، وفقا 

 أو ، أداء المنشأة في تحویل السیطرة على السلع"٣٩"لھدف القیاس الوارد في الفقرة 
د إلى التكلفة فقد یجب فمثال، عند استخدام طریقة مدخالت تستن. الخدمات إلى العمیل

  :أجراء تسویة لقیاس مدي التقدم في الحاالت التالیة
فعلى . عندما ال تسھم التكلفة المتكبدة في تقدم المنشأة في الوفاء بالتزام األداء  )أ (

ُسبیل المثال، المنشأة ال تثبت إیرادا على أساس تكالیف یتم تكبدھا تعزى إلى  ً
على سبیل (التي لم تنعكس في سعر العقد أوجھ قصور كبیرة في أداء المنشأة و

الموارد األخرى  أو المثال، تكالیف المبالغ المھدرة غیر المتوقعة للمواد، العمالة
  ).التي تم تكبدھا للوفاء بتعھد األداء

. عندما تكون التكلفة المتكبدة ال تتناسب مع تقدم المنشأة في الوفاء بالتزام األداء  )ب (
ل وصف ألداء المنشأة قد یكون بتعدیل طریقة وفي تلك الحاالت، فإن أفض

فعلى . المدخالت لالعتراف باإلیراد فقط في حدود تلك التكلفة التي تم تكبدھا
سبیل المثال قد یكون باالعتراف بإیراد بمبلغ مساوي لتكلفة السلعة المستخدمة 

ًللوفاء بالتزام األداء یعطي وصفا صادقا ألداء المنشأة إذا كانت المنشأة  تتوقع عند ً
  : الشروط التالیةبكافةنشأة العقد أن یتم الوفاء 

  .السلعة غیر ممیزة بذاتھا )١(
من المتوقع حصول العمیل على السیطرة على السلعة قبل تلقي الخدمات  )٢(

  .المتصلة بالسلعة بوقت طویل
تكلفة السلعة المحولة تعد كبیرة بالنسبة لمجموع التكالیف المتوقعة للوفاء  )٣(

  . بالكاملبتعھد األداء
المنشأة تشتري السلعة من طرف ثالث وھي لیست مشاركة بشكل كبیر في  )٤(

ًولكن المنشأة تعمل كأصیل وفقا للفقرات من (تصمیم وتصنیع السلعة 
  ").٣٨ب"إلى " ٣٤ب"
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  البیع مع حق اإلرجاع
ًفي بعض العقود، تحول المنشأة السیطرة على منتج إلى العمیل وتمنح العمیل أیضا  .٢٠ب

واستالم أي ) مثل عدم الرضا عن المنتج(رجاع المنتج ألسباب عدیدة الحق في إ
  :مجموعة مما یلي

  ً.جزئیا أو رد المقابل المدفوع كامال  )أ (
التي سوف تصبح مستحقة  أو استحقاق یمكن استخدامھ مقابل المبالغ المستحقة  )ب (

  .للمنشأة
  .منتج آخر في المقابل  )ج (

عض الخدمات التي یتم تقدیمھا ولب(للمحاسبة عن تحویل منتجات مع حق اإلرجاع  .٢١ب
فیجب على المنشأة أن تعترف ) وتكون خاضعة لقابلیة استراد المبلغ المسدد عنھا

  :بجمیع ما یلي
اإلیراد مقابل المنتجات التي یتم تحویلھا بمبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن   )أ (

جات التي ًبناء علیھ، ال یتم االعتراف باإلیراد مقابل المنت(یكون لھا حق فیھ 
  ).یتوقع إرجاعھا

  .التزام رد المبلغ  )ب (
مقابل حقھا في استرداد المنتجات ) مع تسویة مقابلة على تكلفة المبیعات(أصل   )ج (

  .من العمالء عند تسویة التزام رد المبلغ
ال یجوز المحاسبة عن التزام المنشأة بأن تكون على استعداد لقبول رد منتج خالل فترة  .٢٢ب

  . أداء باإلضافة إلى االلتزام برد المبلغ على أنھ التزاماإلرجاع
بما " (٧٢"إلى " ٤٧"یجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات من  .٢٣ب

في ذلك المتطلبات المتعلقة بالقیود على تقدیرات المقابل المتغیر الواردة في الفقرات 
أي (یكون لھا حق فیھ لتحدید مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن ") ٥٨"إلى " ٥٦"من 

ال یجوز للمنشأة االعتراف بإیراد عن ). باستبعاد المنتجات التي یتوقع أن یتم إرجاعھا
والتي ال تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق ) أو مستحقة التحصیل(أي مبالغ تم تحصیلھا 

 تم فیھا عندما تحول منتجات إلى العمالء، ولكن یجب علیھا االعتراف بتلك المبالغ التي
ًوالحقا في نھایة كل فترة . على أنھا التزام برد مبلغ) أو المستحقة التحصیل(تحصیلھا 

یُعد عنھا تقریر یجب على المنشأة تحدیث تقییمھا للمبالغ التي تتوقع أن یكون لھا حق 
ًفیھا مقابل المنتجات المحولة وإجراء التغییر المقابل في سعر المعاملة، وبناء علیھ في 

  .یراد المعترف بھمبلغ اإل
یجب على المنشأة تحدیث قیاس االلتزام برد المبلغ في نھایة كل فترة یُعد عنھا تقریر  .٢٤ب

ویجب على المنشأة أن تعترف بالتعدیالت . بالتغیرات في التوقعات عن مبلغ الرد
  ).أو تخفیضات في اإلیراد(المقابلة على أنھا إیراد 
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ابل حق المنشأة في استرداد منتجات من  لألصل المعترف بھ مقاألوليیتم القیاس  .٢٥ب
على سبیل (العمیل عند تسویة التزام بالرد، بالرجوع إلى القیمة الدفتریة السابقة للمنتج 

بما في (ًمطروحا منھ أي تكالیف متوقعة السترداد تلك المنتجات ) المثال، المخزون
ایة كل فترة یُعد وفي نھ). ذلك النقص المحتمل في قیمة المنتجات المرتجعة للمنشأة

عنھا تقریر یجب على المنشأة تحدیث قیاس األصل الناشئ عن التغیرات في التوقعات 
ویجب على المنشأة عرض األصل بشكل منفصل . عن المنتجات التي سیتم إرجاعھا

  .عن االلتزام بالرد
لحالة ال یعد االستبدال من قبل العمالء لمنتج مقابل منتج آخر من نفس النوع والجودة وا .٢٦ب

مرتجعات لغرض ) مقاس آخر أو مقاس مقابل لون أو على سبیل المثال، لون(والسعر 
  .تطبیق ھذا المعیار

یجب تقییم العقود التي قد یقوم فیھا العمیل بإرجاع منتج بھ عیب واستبدالھ بمنتج یؤدي  .٢٧ب
  ".٣٣ب"إلى " ٢٨ب"ًوظیفتھ وفقا لإلرشادات بشأن الضمانات الواردة في الفقرات من 

  الضمانات
الممارسات التجاریة المعتادة لدى  أو القانون أو ًوفقا للعقد(من الشائع أن تقدم المنشأة  .٢٨ب

ویمكن أن تختلف طبیعة ). خدمة أو سواء كان سلعة(ضمانا عند بیع المنتج ) المنشأة
فبعض الضمانات تقدم للعمیل . ًالضمان اختالفا كبیرا تبعا الختالف الصناعات والعقود

ًعلى أن المنتج المعني سوف یؤدي وظیفتھ حسبما تریده أطراف العقد نظرا ألنھ تأكیدا 
وتقدم ضمانات أخرى خدمة للعمیل باإلضافة إلى التأكید . یلتزم بمواصفات متفق علیھا

  .بأن المنتج مطابق للمواصفات المتفق علیھا
المثال، على سبیل (ًعندما یكون للعمیل الخیار في أن یشتري ضمانا بشكل منفصل  .٢٩ب

، فإن الضمان یكون )ًنظرا ألن الضمان یتم تسعیره والتفاوض علیھ بشكل منفصل
ًخدمة ممیزة بذاتھا نظرا ألن المنشأة تتعھد بتقدیم الخدمة إلى العمیل باإلضافة إلى 

في تلك الحاالت یجب على المنشأة أن تقوم . المنتج الذي لھ الوظیفة الموضحة في العقد
إلى " ٢٢"ًان المتعھد بھ على أنھ التزام أداء وفقا للفقرات من بالمحاسبة عن الضم

ًوتخصص جزء من سعر المعاملة على التزام األداء ذلك وفقا للفقرات من " ٣٠" ً"٧٣ "
  ".٨٦"إلى 

ًعندما ال یكون للعمیل الخیار في أن یشتري ضمانا بشكل منفصل، فإنھ یجب على  .٣٠ب
) ٢٨(ًقا لمعیار المحاسبة المصري رقم المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن الضمان وف

 المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة ما لم یكن الضمان المتعھد بھ
جزء من الضمان المتعھد بھ یوفر خدمة للعمیل باإلضافة إلى التأكید بأن المنتج أو 

  .مطابق للمواصفات المتفق علیھا
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للعمیل باإلضافة إلى التأكید بأن المنتج مطابق عند تقدیر ما إذا كان الضمان یقدم خدمة  .٣١ب
  :للمواصفات المتفق علیھا، فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار عوامل مثل

 إذا كانت المنشأة مطالبة بموجب -ما إذا كان الضمان مطلوبا بموجب القانون   )أ (
تعھد بھ القانون بتقدیم ضمان، فإن وجود ذلك القانون یشیر إلى أن الضمان الم

ًلیس التزام أداء نظرا ألن مثل ھذه المتطلبات توجد عادة لحمایة العمالء من 

  .مخاطر شراء منتجات بھا عیوب
 فكلما كانت فترة التغطیة أطول، كلما كان -طول الفترة التي یغطیھا الضمان   )ب (

ًمن المرجح أن یكون الضمان المتعھد بھ التزام أداء نظرا ألن من المرجح ھو 

  .م خدمة باإلضافة إلى التأكید بأن المنتج مطابق لمواصفات متفق علیھاأن یقد
 إذا كان من الضروري للمنشأة تنفیذ -طبیعة المھام التي تتعھد المنشأة بتنفیذھا   )ج (

على سبیل (مھام محددة لتقدیم تأكید ان منتج مطابق للمواصفات المتفق علیھا 

یر المرجح عندئذ أن تؤدي ، فمن غ)المثال خدمة شحن مرتجع لمنتج فیھ عیب
  .تلك المھام إلى نشوء التزام أداء

جزء من الضمان، یقدم خدمة للعمیل باإلضافة إلى التأكید بان  أو إذا كان الضمان، .٣٢ب

ًوبناء . المنتج مطابق للمواصفات المتفق علیھا، فإن الخدمة المتعھد بھا تعد التزام أداء

وإذا . ملة على المنتج وعلى الخدمةعلیھ، یجب على المنشأة أن توزع سعر المعا
  تعھدت المنشأة بكل من ضمان من نوع التأكید وضمان من نوع الخدمة ولكنھا

أن تقوم بالمحاسبة عنھما بشكل منفصل، فیجب على المنشأة -ال تستطیع بشكل معقول 
  .ًأن تقوم بالمحاسبة عن كال الضمانین معا على أنھما التزام أداء واحد

  ًتلفا، أو ًیتطلب أن تدفع المنشأة تعویضا، إذا سببت منتجاتھا ضرراالقانون الذي  .٣٣ب

 فعلى سبیل المثال، قد تبیع منشأة مصنعة منتجات في نطاق قضائي. ال ینشئ التزام أداء
على سبیل المثال، على (یُحمل القانون فیھ المنشأة المصنعة المسؤولیة عن أي أضرار 

وبالمثل . ك یستخدم المنتج للغرض المخصص لھقد یسببھا مستھل) الممتلكات الشخصیة

فإن تعھد المنشأة بتعویض العمیل مقابل االلتزامات واألضرار الناشئة عن المطالبات 
أي مخالفة أخرى من  أو العالمة التجاریة أو حقوق الطبع أو المتعلقة ببراءة االختراع

یجب على المنشأة أن تقوم و. جانب منتجات المنشأة فأن ذلك التعھد ال ینشئ التزام أداء

  ).٢٨(ًبالمحاسبة عن مثل ھذه االلتزامات وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم 
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  اعتبارات األصیل مقابل الوكیل
الخدمات إلى العمیل، فإنھ یتعین على المنشأة  أو عندما یشترك طرف آخر في تقدیم السلع .٣٤ب

الخدمات  أو  بتوفیر ذات السلعتحدید ما إذا كانت طبیعة تعھدھا عبارة عن التزام أداء
 التزام باتخاذ الترتیبات الخاصة بتلك السلع أو )أي أن المنشأة تكون ھي األصیل(المحددة 

وتحدد المنشأة ). أي أن المنشأة تكون ھي الوكیل(الخدمات التي یقدمھا الطرف اآلخر أو 
ًما إذا كانت أصیال أم وكیال لكل سلعة  وتكون أیة سلعة. للعمیلخدمة محددة متعھد بھا  أو ً

الخدمات ممیزة  أو أو حزمة من السلع(خدمة ممیزة بذاتھا  أو خدمة محددة سلعةأو 
فإذا تضمن العقد "). ٣٠"إلى " ٢٧"راجع الفقرات (مطلوب تقدیمھا إلى العمیل ) بذاتھا

بة ًخدمة محددة، فیمكن أن تكون المنشأة أصیال بالنس أو المبرم مع العمیل أكثر من سلعة
  .خدمات أخرى أو ًالخدمات المحددة ووكیال لسلع أو لبعض السلع

  :فإنھ یجب علیھا ما یلي") ٣٤ب"كما تم توضیحھ في الفقرة (لتحدید طبیعة تعھد المنشأة  . أ٣٤ب
والتي قد تكون على (الخدمات المحددة التي سیتم تقدیمھا للعمیل  أو  تحدید السلع  ) أ(

راجع (ت سیتم تقدیمھا من خالل طرف آخر خدما أو سبیل المثال الحق في سلع
  ؛"))٢٦"الفقرة 

على كل ") ٣٣"كما تم توضیحھ في الفقرة (تقییم ما إذا كانت المنشأة تسیطر ) ب(
 .الخدمة إلى العمیل أو خدمة محددة قبل تحویل تلك السلعة أو سلعة

بل تحویل الخدمة المحددة ق أو تكون المنشأة ھي األصیل إذا كانت تسیطر على السلعة .٣٥ب
وبالرغم من ذلك، ال تسیطر المنشأة بالضرورة على . الخدمة إلى العمیل أو تلك السلعة

 قبل بشكل مؤقت فقطإذا حصلت المنشأة على ملكیة قانونیة لھذه السلعة السلعة المحددة 
 وقد تفي المنشأة التي تعتبر ھي الطرف األصیل .تحویل الملكیة القانونیة إلى العمیل

على (ُقد تشرك طرف أخر  أو الخدمة المحددة بنفسھا أو  باألداء لتقدیم السلعةبالتزامھا
  .كامل التزام األداء بالنیابة عنھا أو لكي یفي ببعض) سبیل المثال، مقاول من الباطن

الخدمات ألحد العمالء، فإن  أو عندما یكون طرف آخر مشارك في تقدیم السلع. أ٣٥ب
  : تسیطر على أي مما یليالمنشاة تكون ھي األصیل عندما

  .أصل آخر من الطرف اآلخر، والتي سیتم تحویلھا بعد ذلك إلى العمیل أو  السلعة)أ(
الحق في خدمة سیتم أداؤھا من قبل الطرف اآلخر، والتي تعطي المنشأة القدرة  )ب(

  .على توجیھ الطرف اآلخر لتقدیم الخدمة للعمیل بالنیابة عن المنشأة
خدمات أخرى من أجل  أو من الطرف اآلخر سیتم جمعھا مع سلعخدمة  أو سلعة )ج(

 فعلى سبیل المثال، إذا كانت المنشأة تقدم .الخدمة المحددة للعمیل أو تقدیم السلعة
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خدمات مقدمة من خالل طرف آخر  أو خدمة جوھریة تتمثل في دمج سلع
ا العمیل، فإن الخدمة المحددة التي تعاقد علیھ أو في السلعة") أ٢٩"راجع الفقرة (

وذلك . الخدمة المحددة قبل تحویلھا إلى العمیل أو المنشأة تسیطر على السلعة
الخدمة المحددة  أو ًألن المنشأة تحصل أوال على السیطرة على المدخالت للسلعة

ثم توجھ استخدامھا إلیجاد ) الخدمات من الطرف اآلخر أو والتي تشمل السلع(
  .الخدمة المحددة أو لسلعةَّالمنتج المجمع الذي یمثل ا

، فإنھا تعترف )أو خالل وفائھا بھ(ًعندما تفي المنشأة التي تعد أصیال بالتزامھا باألداء . ب٣٥ب
باإلیراد بالمبلغ اإلجمالي للمقابل التي تتوقع أن یكون لھا حق فیھ وذلك نظیر مبادلة 

  .الخدمة المحددة التي تم تحویلھا للعمیل أو السلعة
 لتقدیم تقوم باتخاذ الترتیبات الخاصةًأة وكیال إذا كان التزامھا باألداء ھو أن تكون المنش .٣٦ب

وال تسیطر المنشأة التي تعد وكیال على . الخدمات المحددة من قبل طرف آخر أو السلع
الخدمة المحددة التي یتم تقدیمھا من قبل طرف آخر قبل أن یتم تحویلھا إلى  أو السلعة
، )أو خالل وفائھا بھ(منشأة التي تعتبر وكیال بالتزامھا باألداء وعندما تفي ال. العمیل

عمولة تتوقع أن یكون لھا حق فیھا في  أو فإن المنشأة تعترف بإیراد بمبلغ أیة أتعاب
 أو وقد تكون أتعاب المنشأة. الخدمة المحددة أو مقابل تقدیم الطرف اآلخر للسلعة

 بھ المنشأة بعد أن تسدد للطرف اآلخر عمولتھا ھي صافي مبلغ المقابل الذي تحتفظ
  .الخدمات التي سیقوم ذلك الطرف بتقدیمھا أو المقابل المستلم نظیر السلع

العمیل  إلى تحویلھا قبل المحددة الخدمة أو السلعة على تسیطر المنشأة المؤشرات أن تتضمن .٣٧ب
  :ما یليعلى سبیل المثال ال الحصر ") ب٣٥"الفقرة  راجع(األصیل  ھي تعد ثم ومن(

الخدمة  أو المسؤولة بشكل رئیسي عن الوفاء بالتعھد بتقدیم السلعة ھي المنشأة  )أ(
الخدمة المحددة  أو ویتضمن ذلك عادة المسؤولیة عن قبول السلعة. المحددة

الخدمة بالمواصفات  أو على سبیل المثال، المسؤولیة الرئیسیة عن وفاء السلعة(
 المنشأة ھي المسؤولة بشكل رئیسي عن الوفاء وإذا كانت). التي حددھا العمیل

ًالخدمة المحددة، فإن ذلك قد یكون مؤشرا على أن  أو بالتعھد بتقدیم السلعة
ًالخدمة یتصرف بصفتھ وكیال  أو الطرف اآلخر المشارك في تقدیم السلعة

  .بالنیابة عن المنشأة
الخدمة المحددة  أو عندما یكون لدى المنشأة مخاطر المخزون قبل تحویل السلعة) ب(

ًمثال عندما یكون للعمیل الحق في  (بعد انتقال السیطرة إلى العمیل أو إلى العمیل

تعھدت بأن تلزم  أو إذا حصلت المنشأة علىفعلى سبیل المثال، ). إرجاع السلعة
الخدمة المحددة قبل الحصول على عقد مع أحد  أو نفسھا بالحصول على السلعة
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مر قد یشیر إلى أن المنشأة لدیھا القدرة على توجیھ العمالء، فان ذلك األ
  استخدام، وكذلك الحصول على جمیع المزایا المتبقیة بشكل كبیر من، السلعة

  .الخدمة قبل نقلھا إلى العمیلأو 
وقد یكون وضع . الخدمة المحددة أو  للمنشأة الحریة في وضع السعر للسلعة)ج(

ًالخدمة المحددة مؤشرا على أن المنشأة   أوالسعر الذي سیدفعھ العمیل للسلعة
الخدمة، والحصول على ما  أو تملك القدرة على توجیھ استخدام تلك السلعة

وبالرغم من ذلك، فإن الوكیل یمكن أن یكون لھ . یقارب جمیع المنافع المتبقیة
فعلى سبیل المثال، قد یكون للوكیل . حریة وضع األسعار في بعض الحاالت

ي وضع األسعار من أجل تولید دخل إضافي من خدمتھ المتمثلة بعض المرونة ف
  .الخدمات من قبل أطراف أخرى إلى العمالء أو في ترتیب تقدیم السلع

ًأقل صلة بتقییم السیطرة اعتمادا  أو أكثر" ٣٧ب"قد تكون المؤشرات المذكورة في الفقرة  .أ٣٧ب
وباإلضافة إلى ذلك، . وط العقدالخدمة المحددة، وعلى أحكام وشر أو على طبیعة السلعة

  .ًفإنھ قد یكون ھناك مؤشرات مختلفة تقدم أدلة أكثر إقناعا في عقود أخري مختلفة
عندما تتحمل منشأة أخرى التزامات المنشأة باألداء وتحصل على حقوقھا التعاقدیة في  .٣٨ب

الخدمة و  أ المنشأة ملزمة بالوفاء بالتزام األداء بأن تحول السلعةصبحالعقد بحیث ال ت
، فال یجوز للمنشأة أن )أي أن المنشأة لم تعد تعمل بصفة أصیل(المحددة إلى العمیل 

 إذا ما ًوبدال من ھذا، یجب على المنشأة أن تقیم. تعترف بإیراد مقابل التزام األداء ذلك

اآلخر  للطرف عقد على أداء یمثل الحصول بالتزام الوفاء مقابل بإیراد ستعترف كانت
  ).وكیل بصفة تتصرف المنشأة كانت ذاإ ما أي(

  الخدمات اإلضافیة أو  خیارات العمیل للسلع
ًبخصم، أشكاال  أو ًخدمات إضافیة، مجانا أو تأخذ خیارات العمیل في أن یقتنى سلع .٣٩ب

، وخیارات تجدید )أو نقاط(عدیدة، بما في ذلك حوافز المبیعات، ومنح استحقاق للعمیل 
  .ًالخدمات التي یتم شراؤھا مستقبال أو لسلعخصومات أخرى على ا أو العقد

خدمات إضافیة، فإن  أو إذا منحت المنشأة العمیل، في عقد، الخیار في أن یقتنى سلع .٤٠ب
ذلك الخیار ینشئ التزام أداء في العقد فقط إذا كان الخیار یقدم حقا ذا أھمیة إلى العمیل 

المثال، الخصم الذي یكون على سبیل (لم یكن لیحصل علیھ دون الدخول في ذلك العقد 
الخدمات إلى تلك  أو إضافي إلى نطاق الخصومات التي یتم منحھا عادة على تلك السلع

ًوإذا كان الخیار یقدم حقا ). ذلك السوق أو الفئة من العمالء في تلك المنطقة الجغرافیة
 أو السلعًذا أھمیة إلى العمیل، فإن العمیل في الواقع یدفع إلى المنشأة مقدما مقابل 

الخدمات  أو الخدمات المستقبلیة، وتعترف المنشأة بإیراد عندما یتم تحویل تلك السلع
  .عندما ینقضي الخیار أو المستقبلیة
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خدمة إضافیة بسعر یعكس سعر البیع المستقل  أو إذا كان للعمیل الخیار في اقتناء سلعة .٤١ب
قا ذا أھمیة حتى ولو كان الخدمة، فإن ذلك الخیار ال یقدم للعمیل ح أو لتلك السلعة

وفي تلك الحاالت، فإن . باإلمكان ممارسة الخیار فقط نتیجة الدخول في عقد سابق
ًالمنشأة تكون قد قدمت عرض تسویق یجب علیھا أن تقوم بالمحاسبة عنھ وفقا لھذا 

  .الخدمات اإلضافیة أو المعیار فقط عندما یمارس العمیل الخیار بشراء السلع
من المنشأة توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء على أساس " ٧٤"تتطلب الفقرة  .٤٢ب

وإذا لم یكن سعر البیع المستقل لخیار العمیل في اقتناء . أسعار البیع النسبیة المستقلة
ویجب . ًخدمات إضافیة قابال للرصد بشكل مباشر، فیجب على المنشأة تقدیره أو سلع

صل علیھ العمیل عند ممارسة الخیار یعد أن یعكس ذلك التقدیر الخصم الذي سیح
  : مما یليبكلتعدیلھ 

  و. أي خصم یمكن أن یحصل علیھ العمیل دون أن یمارس الخیار  )أ (
  .احتماالت ممارسة الخیار  )ب (

 خدمات مستقبلیة، وكانت تلك السلع أو إذا كان للعمیل حق ذو أھمیة في أن یقتنى سلع .٤٣ب
ً في العقد ویتم تقدیمھا وفقا ألحكام العقد الخدمات األصلیة أو الخدمات مشابھة للسلعأو 

األصلي، فعندئذ یمكن للمنشأة، كبدیل عملي، تقدیر سعر البیع المستقل للخیار، توزیع 
الخدمات التي  أو الخدمات االختیاریة بالرجوع إلى السلع أو سعر المعاملة على السلع

لك األنواع من الخیارات ھي وعادة تكون ت. یتوقع تقدیمھا والمقابل المتوقع المقابل لھا
  .لتجدیدات العقود

   حقوق العمالء التي لم تتم ممارستھا
، یجب على المنشأة، عند استالم مبلغ مدفوع مقدما من عمیل، أن "١٠٦"ًوفقا للفقرة  .٤٤ب

أن تكون  أو ًتعترف بالتزام مرتبط بعقد بالمبلغ المدفوع مقدما مقابل التزام أداء بتحویل،
ویجب على المنشأة أن تستبعد االلتزام . الخدمات في المستقبل أو لسلعمستعدة لتحویل، ا

الخدمات،  أو عندما تقوم بتحویل تلك السلع) واالعتراف بإیراد(المرتبط بذلك العقد 
  .وبناء علیھ تستوفي التزامھا باألداء

خدمة  أو یُعطى المبلغ المدفوع مقدما من العمیل والغیر قابل للرد الحق في استالم سلعة .٤٥ب
وبالرغم من ). خدمة أو ویُلزم المنشأة بأن تكون مستعدة لتحویل سلعة(في المستقبل 

وتلك الحقوق التي لم تتم . ذلك، فإن العمالء قد ال یمارسون جمیع حقوقھم التعاقدیة
  ".حق التراجع عن الشراء"ممارستھا یشار إلیھا عادة بأنھا 

 مبلغ حق التراجع عن الشراء والمثبت إذا كانت المنشأة تتوقع بأن یكون لھا حق في .٤٦ب
كالتزام مرتبط بعقد، فیجب على المنشأة أن تعترف بمبلغ حق التراجع عن الشراء 

. المتوقع على أنھ إیراد بالتناسب مع نمط الحقوق التي تمت ممارستھا من قبل العمیل
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، فیجب وإذا كانت المنشأة ال تتوقع أن یكون لھا حق في مبلغ حق التراجع عن الشراء
على المنشأة أن تعترف بمبلغ حق التراجع عن الشراء المتوقع على أنھ إیراد عندما 

ولتحدید ما إذا كانت المنشأة . یصبح احتمال ممارسة العمیل لحقوقھ المتبقیة مستبعدا
تتوقع أن یكون لھا حق في مبلغ حق التراجع عن الشراء، فإنھ یجب على المنشأة أن 

بشأن القیود على " ٥٨"إلى " ٥٦"ضوابط الواردة في الفقرات من تأخذ في االعتبار ال
  .تقدیرات المقابل المتغیر

عن أي مقابل تم استالمھ فیما ) ًولیس إیرادا(یجب على المنشأة أن تعترف بالتزام  .٤٧ب
یخص حقوق عمیل لم تتم ممارستھا تكون المنشأة مطالبة بأن تحولھا إلى طرف آخر، 

ًحكومیة وفقا لقوانین الضریبة على الممتلكات التي لم تتم على سبیل المثال، منشأة 
  .المطالبة بھا

  )وبعض التكالیف ذات العالقة(ًالرسوم المدفوعة مقدما غیر القابلة للرد 
قرب نشأة  أو ُفي بعض العقود تحمل المنشأة العمیل رسوما مقدمة، غیر قابلة للرد عند .٤٨ب

قود عضویة النوادي الصحیة، ورسوم وتتضمن األمثلة رسوم االلتحاق في ع. العقد
التفعیل في عقود االتصاالت، ورسوم اإلعداد في بعض عقود الخدمات والرسوم 

  .األولیة في بعض عقود التورید
لتحدید تعھدات األداء في مثل ھذه العقود، فإنھ یجب على المنشأة تقییم ما إذا كانت تلك  .٤٩ب

 وفي العدید من الحاالت، رغم أن .خدمة متعھد بھا أو الرسوم تتعلق بتحویل سلعة
قرب نشأة  أو الرسوم غیر القابلة للرد تتعلق بنشاط تكون المنشأة مطالبة بالقیام بھ عند

خدمة متعھد بھا إلى  أو العقد للوفاء بالعقد، فإن ذلك النشاط ال ینتج عنھ تحویل سلعة
ھي دفعة مقدمة مقابل ًوبدال من ذلك، فإن الرسوم المقدمة "). ٢٥"راجع الفقرة (العمیل 

ًخدمات مستقبلیة، وبناء علیھ، سیتم االعتراف بھا على أنھا إیراد عندما یتم  أو سلع
وقد تمتد فترة االعتراف باإلیراد إلى ما بعد . الخدمات المستقبلیة أو تقدیم تلك السلع

كان ذلك الفترة التعاقدیة األولیة إذا كانت المنشأة تمنح العمیل الخیار لتجدید العقد و
  ".٤٠ب"الخیار یقدم للعمیل حقا ذا أھمیة على النحو الموضح في الفقرة 

خدمة، فیجب على المنشأة  أو إذا كانت الرسوم المقدمة غیر القابلة للرد تتعلق بسلعة .٥٠ب
الخدمة على أنھا التزام أداء  أو تقییم ما إذا كان علیھا أن تقوم بالمحاسبة عن السلعة

  ".٣٠"إلى " ٢٢"ن ًمنفصل وفقا للفقرات م
ًیمكن للمنشأة أن تحمل العمیل رسوما غیر قابلة للرد على أنھا مقابل التكالیف التي تم  .٥١ب ُ

"). ٢٥"أو مھام إداریة أخرى على النحو الموضح في الفقرة (تكبدھا في إعداد العقد 
وإذا كانت أنشطة اإلعداد تلك ال تستوفي شروط التزام األداء، فیجب على المنشأة 
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ًوذلك نظرا ألن تكالیف ". ١٩ب"ًل تلك األنشطة عند قیاس مدي التقدم وفقا للفقرة تجاھ
ویجب على المنشأة تقییم ما إذا كانت . اإلعداد ال تعكس تحویل الخدمات إلى العمیل

ًالتكالیف التي یتم تكبدھا في إعداد العقد قد نشأ عنھا أصل یجب االعتراف بھ وفقا 
  ".٩٥"للفقرة 
  منح التراخیص

وقد تتضمن . ًینشئ الترخیص حقوقا لعمیل في الملكیة الفكریة الخاصة بالمنشأة .٥٢ب
  :ًتراخیص الملكیة الفكریة أیا مما یلي، ولكن ال تقتصر علیھ

  .البرامج والتقنیة  )أ (
  .الصور المتحركة والموسیقى وأشكال أخرى من وسائل االتصال والترفیھ  )ب (
  .االمتیازات  )ج (
  .یة وحقوق الطبعبراءات االختراع والعالمات التجار  )د (

إلى العمیل، فإن المنشأة قد تتعھد ) أو تراخیص(باإلضافة إلى التعھد بمنح ترخیص  .٥٣ب
وقد تكون تلك التعھدات منصوص . خدمات أخرى إلى العمیل أو ًأیضا بتحویل سلع

ًتفھم ضمنا حسب الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة أو علیھا صراحة في العقد ُ 
وكما ھو في "). ٢٤"راجع الفقرة (التصریحات المحددة  أو ورةالسیاسات المنشأو 

) أو تراخیص(العقود األخرى فعندما یتضمن عقد مع العمیل تعھدا بمنح ترخیص 
" ٢٢"خدمات أخرى متعھد بھا فإن المنشأة تطبق الفقرات من  أو باإلضافة إلى سلع

  .العقدلتحدید كل التزام من التزامات األداء الواردة في " ٣٠"إلى 
الخدمات األخرى المتعھد  أو إذا كان التعھد بمنح ترخیص غیر ممیز بذاتھ عن السلع .٥٤ب

، فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة "٣٠"إلى " ٢٦"ًبھا في العقد وفقا للفقرات من 
الخدمات المتعھد بھا معا على أنھا التزام أداء  أو عن التعھد بمنح الترخیص وتلك السلع

خدمات أخرى  أو ن األمثلة على التراخیص الغیر ممیزة بذاتھا عن سلعوتتضم. واحد
  :متعھد بھا في العقد ما یلي

  .ترخیصا یشكل عنصرا من سلعة ملموسة وجزء متكامل لتشغیل السلعة  )أ (
مثل خدمة (ترخیصا یمكن للعمیل االنتفاع بھ فقط باالشتراك مع خدمة متعلقة بھ   )ب (

  من خالل منح الترخیص من الوصولانترنت تقدمھا المنشأة تمكن العمیل
  ).إلى المحتوى

" ٣١"إذا كان الترخیص غیر ممیز بذاتھ، فیجب على المنشأة أن تطبق الفقرات من  .٥٥ب
 )الذي یتضمن الترخیص المتعھد بھ(لتحدید ما إذا كان التزام األداء " ٣٨"إلى 

  .عند نقطة زمنیة أو ھو التزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار زمني
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خدمات أخرى متعھد بھا في  أو  كان التعھد بمنح الترخیص ممیز بذاتھ عن سلعإذا .٥٦ب
ًالعقد، وبناء علیھ كان التعھد بمنح الترخیص التزام أداء منفصل، فیجب على المنشأة 

. على مدار زمني أو أن تحدد ما إذا كان تحویل الترخیص إلى العمیل عند نقطة زمنیة
 المنشأة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كانت طبیعة وعند قیامھا بتحدید ذلك یجب على

  :تعھد المنشأة بمنح الترخیص إلى العمیل ھو تزوید العمیل بأي من اآلتي
  حق في الوصول إلى الملكیة الفكریة كما ھي موجودة طوال فترة الترخیص؛ أو  )أ (
 حق في استخدام الملكیة الفكریة كما ھي موجودة في النقطة الزمنیة التي تم منح  )ب (

  .الترخیص فیھا
  تحدید طبیعة تعھد المنشأة

   ملغاة  .٥٧ب
تعد طبیعة تعھد المنشأة بمنح الترخیص بأنھا تعھد بإتاحة حق الوصول إلى الملكیة  .٥٨ب

  :الفكریة للمنشأة إذا تم استیفاء جمیع الضوابط التالیة
أن العمیل یتوقع بشكل معقول، أن تقوم المنشأة بأنشطة تؤثر  أو أن العقد یتطلب،  )أ (

" ٥٩ب"راجع الفقرة ( ھام في الملكیة الفكریة التي للعمیل حقوق فیھا بشكل
  ؛")أ٥٩ب"والفقرة 

ُأن الحقوق الممنوحة بموجب الترخیص تعرض العمیل بشكل مباشر إلى أي   )ب (
  ؛)"أ(٥٨ب"سلبیة من أنشطة المنشأة التي تم تحدیدھا في الفقرة  أو آثار ایجابیة

خدمة إلى العمیل مع حدوث تلك  أو لعةأن تلك األنشطة ال ینتج عنھا تحویل س  )ج (
  ").٢٥"راجع الفقرة (األنشطة 

العوامل التي قد تشیر إلى أن العمیل یمكن أن یتوقع بشكل معقول قیام المنشأة بأنشطة  .٥٩ب
 تؤثر بشكل ھام على الملكیة الفكریة تتضمن الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة

حددة، وعلى الرغم من أنھا لیست حاسمة التصریحات الم أو السیاسات المنشورةأو 
على سبیل المثال إتاوة تستند إلى (لتحدید ذلك، إال أن وجود مصلحة اقتصادیة مشتركة 

بین المنشأة والعمیل تتعلق بالملكیة الفكریة التي للعمیل حقوق فیھا قد تشیر ) المبیعات
  .قوم بمثل تلك األنشطةًأیضا إلى أن العمیل یمكن أن یتوقع بشكل معقول أن المنشأة ست

تؤثر أنشطة المنشأة بشكل جوھري في الملكیة الفكریة التي یكون للعمیل حق فیھا .  أ٥٩ ب
  :عندما یتوفر أي مما یلي

 یتوقع أن تحدث ھذه األنشطة تغیر بشكل جوھري في شكل الملكیة الفكریة   ) أ(
ثال، القدرة على سبیل الم(وظیفتھا  أو )المحتوى أو على سبیل المثال، التصمیم(

  ؛ أو(المھمة أو على أداء الوظیفة
 تكون قدرة العمیل على الحصول على المنفعة من الملكیة الفكریة مشتقة بشكل   ) ب(

فعلى سبیل المثال، فإن المنفعة من االسم . تعتمد علیھا أو كبیر من ھذه األنشطة،
مرة للمنشأة األنشطة المست) أو اعتمادھا على(ًالتجاري غالبا ما یتم اشتقاقھا من 

  .تحافظ على قیمة الملكیة الفكریة أو التي تدعم



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٥٦٦

ًوبناء علیھ، فإنھ إذا كانت الملكیة الفكریة التي للعمیل حق فیھا لھا وظیفة مستقلة 

ًبذاتھا بشكل جوھري، فإن جزءا جوھریا من منفعتھا مشتق من ھذه الوظیفة ً .

ة من ھذه الملكیة الفكریة ًوتبعا لذلك، فإن قدرة العمیل على الحصول على المنفع
لن یتأثر بشكل جوھري بأنشطة المنشأة ما لم تتغیر تلك األنشطة بشكل جوھري 

وتتضمن أنواع الملكیة الفكریة التي لھا وظیفة . وظیفتھا أو من حیث شكلھا

الدوائیة،  أو مستقلة ھامة بذاتھا برامج الحاسب اآللي، والتركیبات الحیویة
على سبیل المثال، األفالم، وعروض التلفزیون، (كاملة والوسائط اإلعالمیة ال
  ).والتسجیالت الموسیقیة

، فیجب على المنشأة أن تقوم "٥٨ب"إذا تم استیفاء الضوابط الواردة في الفقرة  .٦٠ب
ًبالمحاسبة عن التعھد بمنح ترخیص على أنھ التزام أداء على مدار زمني نظرا ألن 

أداء المنشأة بإتاحة حق الوصول إلى ملكیتھا ًالعمیل سیحصل لحظیا على المنفعة من 

ویجب )". أ(٣٥"راجع الفقرة (الفكریة ویستھلكھا في الوقت الذي یحدث فیھ األداء 
الختیار طریقة مناسبة لقیاس مدي " ٤٥"إلى " ٣٩"على المنشأة أن تطبق الفقرات من 

  .تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء بإتاحة حق الوصول

، فإن طبیعة تعھد المنشأة ھي أن "٥٨ب"م یتم استیفاء الضوابط الواردة في الفقرة إذا ل .٦١ب
من حیث الشكل ووظیفتھا (ًتقدم حقا الستخدام الملكیة الفكریة للمنشأة كما ھي موجودة 

وھذا یعني أن . في النقطة الزمنیة التي یتم فیھا منح الترخیص إلى العمیل) التشغیلیة

استخدام الترخیص في النقطة الزمنیة التي یتم فیھا تحویل العمیل یستطیع توجیھ 
ویجب على المنشأة أن تقوم . الترخیص والحصول على ما یقارب جمیع المنافع منھ

بالمحاسبة عن التعھد بتقدیم حق الستخدام الملكیة الفكریة للمنشأة على أنھ التزام أداء 

لتحدید النقطة " ٣٨"أن تطبق الفقرة ویجب على المنشأة . یتم الوفاء بھ عند نقطة زمنیة
وبالرغم من ذلك، فإن اإلیراد ال . الزمنیة التي یتم عندھا تحویل الترخیص إلى العمیل

یمكن االعتراف بھ مقابل ترخیص یقدم حقا الستخدام الملكیة الفكریة قبل بدایة الفترة 

بیل المثال، إذا فعلى س. التي یستطیع العمیل خاللھا أن یستخدم الترخیص وینتفع منھ
أو خالف ذلك جعلھ (ًكانت فترة ترخیص برامج تبدأ قبل تقدیم المنشأة رمزا للعمیل 

ًیُمكن العمیل من استخدام البرنامج فورا فإن المنشأة ال تثبت إیرادا قبل أن یكون ) متاح ً

  ).ًأو خالف ذلك جعلھ متاحا(قد تم تقدیم الرمز 
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التالیة عند تحدید ما إذا كان الترخیص یقدم حقا یجب على المنشأة أن تتجاھل العوامل  .٦٢ب
  :ًحقا الستخدام الملكیة الفكریة للمنشأة أو في الوصول إلى الملكیة الفكریة للمنشأة

 ھذه القیود تحدد خصائص -االستخدام  أو القیود الزمنیة، اإلقلیم الجغرافي  )أ (
 األداء عند نقطة الترخیص المتعھد بھ، وال تحدد ما إذا كانت المنشأة تفي بالتزام

  .على مدار زمني أو زمنیة
الضمانات المقدمة من قبل المنشأة بأن لھا حقوق براءة اختراع ساریة في الملكیة  )ب (

الفكریة وأنھا ستحمي حقوق براءة االختراع تلك ضد االستخدام غیر المرخص بھ 
ة حقوق ً ال یعد التعھد بحمایة حقوق براءة االختراع التزام أداء نظرا ألن حمای-

براءة االختراع یحمي قیمة أصول الملكیة الفكریة للمنشأة ویقدم تأكیدا للعمیل بأن 
  .الترخیص الذي یتم تحویلھ یستوفي مواصفات الترخیص المتعھد بھ في العقد

  المستندة إلى االستخدام أو  رسوم االتاوة المستندة إلى المبیعات
، إال أنھ یجب على "٥٩"إلى " ٥٦ "بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرات من .٦٣ب

المستندة إلى  أو المنشأة أن تعترف بإیراد مقابل رسوم االتاوة المستندة إلى المبیعات
وقوع ) أو مع(االستخدام المتعھد بھا في مقابل ترخیص حقوق الملكیة الفكریة فقط عند 

  ً:األحداث التالیة أیھا یقع الحقا
  االستخدام الالحق  أو وقوع البیع  )أ (
جمیع  أو الذي تم تخصیص بعض) ًأو الوفاء بھ جزئیا(الوفاء بالتزام األداء   )ب (

  .المستندة إلى االستخدام إلیھ أو رسوم االتاوة المستندة إلى المبیعات
 أو  إلى المبیعاتالمستندةلرسوم اإلتاوات " ٦٣ب"ینطبق المتطلب الوارد في الفقرة . أ٦٣ب

عندما  أو اإلتاوات فقط بترخیص الملكیة الفكریةإلى االستخدام عندما تتعلق المستندة 
على سبیل (یكون ترخیص الملكیة الفكریة ھو البند المھیمن الذي تتعلق بھ اإلتاوات 

المثال، قد یكون ترخیص الملكیة الفكریة ھو البند المھیمن الذي تتعلق بھ اإلتاوات 
 قیمة أكبر بكثیر عندما یكون لدى المنشأة توقع معقول بأن یقوم العمیل بإعطاء

  ).الخدمات األخرى التي تتعلق بھا اإلتاوات أو للترخیص من قیمة السلع
، فإنھ یتم االعتراف باإلیراد من "أ٦٣ب" عندما یتم الوفاء بالمتطلب الوارد في الفقرة .ب٦٣ب

ًالمستندة إلى االستخدام، بشكل كامل وفقا  أو رسوم اإلتاوات المستندة إلى المبیعات

، فإنھ یتم تطبیق "أ٦٣ب"أما عندما ال یتم الوفاء بمتطلبات الفقرة ". ٦٣ب"للفقرة 
على رسوم " ٥٩"إلى " ٥٠"المتطلبات بشأن المقابل المتغیر الواردة في الفقرات 

  .المستندة إلى االستخدام أو اإلتاوات المستندة إلى المبیعات



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٥٦٨

  اتفاقیات إعادة الشراء
یكون لھا الخیار  أو ًفیھ المنشأة أصال وتتعھد أیضااتفاقیة إعادة الشراء ھي عقد تبیع  .٦٤ب

وقد یكون األصل الذي تتم . بأن تعید شراء األصل) في عقد آخر أو إما في نفس العقد(
ً مماثال -ًتقریبا–أصل یُعد  أو ًأساسا بیعھ إلى العمیل،- إعادة شرائھ ھو األصل الذي تم 

ًاسا مكونا لھسأ -أصل آخر یُعد األصل المباع  أو لذلك األصل، ً.  
  :تأتي اتفاقیات إعادة الشراء عموما في ثالثة أشكال .٦٥ب

  ).عقد أجل(التزام المنشأة بإعادة شراء األصل   )أ (
  ).خیار شراء(حق المنشأة في إعادة شراء األصل   )ب (
  ).خیار بیع(ًالتزام المنشأة بإعادة شراء األصل بناء على طلب العمیل   )ج (

خیار  أو عقد أجل(في إعادة شراء األصل لھا حق  أو إذا كان على المنشأة التزام .٦٦ب
ً، فال یحصل العمیل على السیطرة على األصل نظرا الن سلطة العمیل محدودة )شراء

في توجیھ استخدام األصل والحصول على ما یقارب جمیع المنافع المتبقیة منھ حتى 
محاسبة وبالتالي، فإن المنشأة یجب أن تقوم بال. وان كان للعمیل حیازة مادیة لألصل

  :عن العقد على أنھ أي من البندین التالیین
إذا كان ” "عقود التأجیر“) "٤٩(ًعقد إیجار وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم   )أ (

یجب علیھا، إعادة شراء األصل بمبلغ أقل من سعر البیع  أو بإمكان المنشأة،
  األصلي لألصل، أو

یجب علیھا، إعادة  أو نشأة،إذا كان بإمكان الم" ٦٨ب"ترتیب تمویل وفقا للفقرة   )ب (
  .أكبر منھ أو شراء األصل بمبلغ مساوي لسعر البیع األصلي لألصل

عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البیع، یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار  .٦٧ب
  .القیمة الزمنیة للنقود

ر في إذا كانت اتفاقیة إعادة الشراء ھي ترتیب تمویل، فیجب على المنشأة االستمرا .٦٨ب
. ًاالعتراف باألصل وایضا االعتراف بالتزام مالي مقابل أي مقابل مستلم من العمیل

ویجب على المنشأة أن تعترف بالفرق بین مبلغ المقابل المستلم من العمیل ومبلغ 
ًالمقابل الذي سیدفع إلى العمیل على أنھ فائدة، وعلى أنھ، إذا كان منطبقا، تكالیف 

  ).یل المثال، تأمینعلى سب(حفظ  أو معاملة
في حالة انقضاء الخیار دون ممارستھ فإنھ یجب على المنشأة استبعاد االلتزام  .٦٩ب

  .واالعتراف بإیراد
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  خیار بیع
) خیار بیع(ًإذا كان لدى المنشأة التزام بإعادة شراء األصل بناء على طلب العمیل  .٧٠ب

في االعتبار عند بسعر أقل من سعر البیع األصلي لألصل، فیجب على المنشأة أن تأخذ 
وینتج عن . نشأة العقد ما إذا كان لدى العمیل حافز اقتصادي ھام لممارسة ذلك الحق

إلى المنشأة مقابل حق استخدام أصل - بالفعل- ممارسة العمیل لذلك الحق أن العمیل یدفع 

ًلذلك، فإذا كان لدى العمیل حافز اقتصادیا ھاما لممارسة ذلك . محدد لفترة من الوقت

ً، فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن االتفاقیة على أنھا عقد إیجار وفقا الحق

  " عقود اإلیجار) "٤٩(لمعیار المحاسبة المصري رقم 

لتحدید ما إذا كان للعمیل حافز اقتصادي ھام لممارسة حقھ فإنھ یجب على المنشأة أن  .٧١ب
ة الشراء بقیمة األصل تأخذ في االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عالقة سعر إعاد

فعلى . المتوقعة في السوق في تاریخ إعادة الشراء والمدة الزمنیة إلى أن ینقضي الحق

ًسبیل المثال إذا كان متوقعا أن یتجاوز السعر المتوقع إلعادة الشراء القیمة السوقیة 

ًلألصل بشكل جوھري فقد یكون ھذا مؤشرا على أن للعمیل حافزا اقتصادیا ھاما  ً ً ً

  .ممارسة خیار البیعل

إذا لم یكن للعمیل حافز اقتصادي ھام لممارسة حقھ بسعر أقل من سعر البیع األصلي  .٧٢ب
لألصل فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن االتفاقیة كما لو كانت بیع منتج مع 

  ".٢٧ب"إلى " ٢٠ب"حق إرجاعھ كما ھو موضح في الفقرات من 

أكبر منھ وأكبر من  أو ًساویا لسعر البیع األصليإذا كان سعر إعادة شراء األصل م .٧٣ب
ًالقیمة السوقیة المتوقعة لألصل فإن العقد ھو في الواقع اتفاقیة تمویل، وبناء علیھ تجب 

  ".٦٨ب"المحاسبة عنھ كما ھو موضح في الفقرة 

أكبر من سعر البیع األصلي وأقل من  أو ً شراء األصل مساویاإعادةإذا كان سعر  .٧٤ب
ًمساویا لھا، ولیس للعمیل حافز اقتصادي ھام  أو قیة المتوقعة لألصلالقیمة السو

لممارسة حقھ فعندئذ یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن االتفاقیة كما لو كانت 

  ".٢٧ب"إلى " ٢٠ب"بیع منتج مع حق اإلرجاع كما ھو موضح في الفقرات من 
على المنشأة أن تأخذ في االعتبار عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البیع فإنھ یجب  .٧٥ب

  .القیمة الزمنیة للنقود

  .إذا انقضى الخیار دون ممارستھ فیجب على المنشأة استبعاد االلتزام واالعتراف بإیراد .٧٦ب
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  ترتیبات األمانة
لبیعھ إلى عمالء ) موزع أو مثل وكیل(ًعندما تسلم المنشأة منتجا إلى طرف آخر  .٧٧ب

ییم ما إذا كان ذلك الطرف اآلخر قد حصل على نھائیین فإنھ یجب على المنشأة تق
وقد یكون المنتج الذي تم تسلیمھ إلى . السیطرة على المنتج في تلك النقطة الزمنیة

طرف آخر سیحتفظ بھ في ترتیب أمانة إذا كان ذلك الطرف األخر لم یحصل على 
م منتج إلى ومن ثم، ال یجوز للمنشأة أن تعترف بإیراد عند تسلی. السیطرة على المنتج

  .طرف آخر إذا كان المنتج المسلم یُحتفظ بھ على سبیل أمانة
  :ًتتضمن المؤشرات على أن ترتیبا ما یعد ترتیب أمانة ما یلي ولكن ال تقتصر علیھا .٧٨ب

تسیطر المنشأة على المنتج إلى أن یقع حدث محدد، مثل بیع المنتج إلى عمیل   )أ (
  .إلى أن تتقضي فترة محددة أو للوكیل

مثل (تحویل المنتج إلى طرف ثالث  أو المنشأة أن تطلب إعادة المنتجبإمكان   )ب (
  ).وكیل آخر

بالرغم من أنھ قد (الوكیل لیس علیھ التزام غیر مشروط بالدفع مقابل المنتج   )ج (
  ).یكون مطالبا بدفع تأمین

   الفاتورة مع االحتفاظ بالبضاعةإصدار ترتیبات 
 ھو عقد بموجبھ تقدم المنشاة فاتورة ترتیب إصدار الفاتورة مع االحتفاظ بالبضاعة .٧٩ب

للعمیل مقابل منتج ولكن تحتفظ المنشاة بالحیازة المادیة للمنتج الى أن یتم تحویلھ إلى 
فعلى سبیل المثال، قد یطلب العمیل من المنشأة . العمیل عند نقطة زمنیة في المستقبل

ًنظرا  أو لدى العمیلًالدخول في مثل ھذا العقد نظرا لعدم وجود مساحة متاحة للمنتج 

  .للتأخیر في الجدول الزمني لإلنتاج لدى العمیل
یجب على المنشأة أن تحدد متى تكون قد أوفت بالتزامھا باألداء لتحویل المنتج بتقییم  .٨٠ب

وفي بعض "). ٣٨"راجع الفقرة (متى یحصل العمیل على السیطرة على ذلك المنتج 
عند شحن  أو تسلیم المنتج في موقع العمیلالعقود، یتم تحویل السیطرة إما عندما یتم 

وبالرغم ). بما في ذلك شروط التسلیم والشحن(المنتج، وھو ما یعتمد على شروط العقد 
من ذلك، في حالة بعض العقود، قد یحصل العمیل على السیطرة على المنتج حتى ولو 

القدرة على توجیھ وفي تلك الحالة فإن للعمیل . بقي المنتج في الحیازة المادیة للمنشأة
استخدام المنتج والحصول منھ على ما یقارب جمیع المنافع المتبقیة حتى ولو قرر عدم 

وبالتالي، فإن المنشأة ال . ممارسة حقھ في الحصول على الحیازة المادیة لذلك المنتج
  .ًوبدال من ذلك، توفر المنشأة للعمیل خدمات حفظ األصل العمیل. تسیطر على المنتج
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لحصول العمیل على السیطرة " ٣٨"افة إلى تطبیق الضوابط الواردة في الفقرة باإلض .٨١ب
 جمیععلى المنتج في ترتیب إصدار الفاتورة مع االحتفاظ بالبضاعة فإنھ یجب استیفاء 

  :الضوابط التالیة
یجب أن یكون سبب ترتیب إصدار الفاتورة مع االحتفاظ بالبضاعة موضوعي   )أ (

  ).لعمیل قد طلب الترتیبعلى سبیل المثال أن یكون ا(
   .ًیجب أن یكون المنتج محددا بشكل منفصل على أنھ یخص العمیل  )ب (
  .ًیجب أن یكون المنتج حالیا جاھزا لتحویلھ مادیا إلى العمیل  )ج (
  .توجیھھ إلى عمیل آخر أو ال یكون للمنشأة القدرة على استخدام المنتج  )د (

صدار الفاتورة مع االحتفاظ إذا اعترفت المنشأة بإیراد مقابل بیع منتج على أساس إ .٨٢ب
بالبضاعة فیجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كان علیھا التزامات أداء متبقیة 

بما یوجب على " ٣٠"إلى " ٢٢"ًوفقا للفقرات من ) على سبیل المثال، خدمات حفظ(
ًالمنشأة أن تخصص لھا جزء من سعر المعاملة وفقا للفقرات من    ".٨٦"إلى " ٧٣"ً

  قبول العمیل
فإن قبول العمیل لألصل قد یشیر إلى أن العمیل قد حصل على )" ھـ(٣٨"ًوفقا للفقرة  .٨٣ب

أن  أو وتسمح بنود العقد الخاصة بقبول العمیل لھ بأن یلغي العقد. السیطرة على األصل
الخدمة ال تستوفي  أو یطلب من المنشأة اتخاذ إجراء تصحیحي إذا كانت السلعة

ویجب على المنشأة أن تأخذ مثل ھذه البنود في االعتبار عند .  علیھاالمواصفات المتفق
  .خدمة أو تقییم متى یحصل العمیل على السیطرة على سلعة

خدمة قد تم  أو إذا كان بإمكان المنشأة أن تحدد بشكل موضوعي أن السیطرة على سلعة .٨٤ب
ًبول العمیل یعد إجراء ًتحویلھا إلى العمیل وفقا للمواصفات المتفق علیھا في العقد، فإن ق

. الخدمةأو  ًشكلیا ال یؤثر على تحدید المنشأة متى حصل العمیل على السیطرة على السلعة
فعلى سبیل المثال، إذا كان بند قبول العمیل یستند إلى استیفاء خصائص الحجم والوزن 

شروط قبل المحددة فإن المنشأة ستكون قادرة على تحدید ما إذا كان قد تم استیفاء تلك ال
الخدمات المشابھة دلیال أو  وقد تقدم خبرة المنشأة في عقود السلع. استالم تأكید بقبول العمیل

  ًالخدمة إلى العمیل قد تم وفقا للمواصفات المتفق علیھا أو على أن تقدیم السلعة
ذ وإذا تم االعتراف بإیراد قبل قبول العمیل، فال یزال یجب على المنشأة أن تأخ. في العقد

) على سبیل المثال، تركیب معدات(في االعتبار ما إذا كان ھناك أي التزامات أداء متبقیة 
  .وتقییم ما إذا كان علیھا أن تقوم بالمحاسبة عنھا بشكل منفصل
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الخدمة المقدمة إلى  أو وبالرغم من ذلك، إذا لم تتمكن المنشأة من تحدید أن السلعة .٨٥ب

ھا في العقد، فعندئذ لن تكون المنشأة قادرة على العمیل مطابقة للمواصفات المتفق علی

وذلك . االستنتاج بأن العمیل قد حصل على السیطرة إلى أن تتسلم المنشأة قبول العمیل

ًنظرا ألن المنشأة في تلك الحالة لن تكون قادرة على تحدید أن العمیل لھ القدرة على 

  .یقارب جمیع المنافع المتبقیةالخدمة والحصول منھا على ما  أو توجیھ استخدام السلعة

التقییم وكان العمیل غیر ملتزم  أو إذا سلمت المنشأة سلعة إلى العمیل ألغراض التجربة .٨٦ب

بدفع أي مقابل إلى حین انقضاء الفترة التجریبیة فإن السیطرة على األصل ال یتم 

  .انقضاء الفترة التجریبیة أو تحویلھا إلى حین قبول العمیل للمنتج

  عن تصنیف اإلیراداإلفصاح 

من المنشأة تصنیف اإلیرادات من العقود مع العمالء إلى فئات " ١١٤"تتطلب الفقرة  .٨٧ب

تعكس كیفیة تأثر طبیعة ومبلغ وتوقیت وظروف عدم تأكد المحیطة باإلیراد والتدفقات 

وبالتالي، فإن المدى الذي یتم فیھ تفصیل إیراد المنشأة . النقدیة بالعوامل االقتصادیة

اض ھذا اإلفصاح یعتمد على الحقائق والظروف التي تتعلق بعقود المنشأة مع ألغر

وبعض المنشآت قد یكون علیھا استخدام أكثر من نوع من فئات التصنیف . العمالء

وقد تستوفي منشآت . المتعلق بتصنیف اإلیراد" ١١٤"لتلبیة الھدف الوارد في الفقرة 

  .یف اإلیرادأخرى الھدف باستخدام فئة واحدة فقط لتصن

الستخدامھا في تصنیف اإلیراد یجب على المنشأة أن ) أو الفئات(عند اختیار نوع الفئة  .٨٨ب

تأخذ في االعتبار كیف تم عرض المعلومات عن اإلیراد ألغراض أخرى، بما في ذلك 

  :كل ما یلي

على سبیل المثال، في نشرات (اإلفصاحات المعروضة خارج القوائم المالیة   )أ (

  ).البیانات المعروضة للمستثمرین أو تقاریر السنویةال أو األرباح

المعلومات التي یتم االطالع علیھا بشكل منتظم بواسطة متخذ القرار التشغیلي   )ب (

  .الرئیسي لتقییم األداء المالي لقطاعات التشغیل

)" أ(٨٨ب"المعلومات األخرى المشابھة ألنواع المعلومات المحددة في الفقرة   )ج (

مستخدمو القوائم المالیة للمنشأة لتقییم  أو خدمھا المنشأةوالتي تست)" ب(٨٨ب"و

  .اتخاذ قرارات توزیع الموارد أو األداء المالي للمنشأة
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  :تتضمن أمثلة الفئات التي قد تكون مناسبة ما یلي، ولكن ال تقتصر علیھا .٨٩ب

  ).على سبیل المثال، خطوط المنتجات الرئیسیة(الخدمة  أو نوع السلعة  )أ (

  ).اإلقلیم أو على سبیل المثال البلد(اإلقلیم الجغرافي   )ب (

  ).على سبیل المثال العمالء الحكومیین وغیر الحكومیین(نوع العمیل  أو سوق  )ج (

  ).على سبیل المثال العقود ذات السعر المحدد والعقود المرتبطة بالوقت والمواد(نوع العقد   )د (

  ).العقود طویلة األجلعلى سبیل المثال العقود قصیرة األجل و(مدة العقد   )ه (

الخدمات  أو على سبیل المثال اإلیراد من السلع(الخدمات  أو توقیت تحویل السلع  )و (

الخدمات التي یتم تحویلھا  أو التي یتم تحویلھا عند نقطة زمنیة واإلیراد من السلع

  ).على مدار زمني

ء على سبیل المثال، السلع المباعة بشكل مباشر إلى العمال(قنوات المبیعات   )ز (

  ).والسلع المباعة من خالل وسطاء

 )ھ(
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  )ج(ملحق 
  تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة

  .المعیار من األخرى قوة نفاذ األجزاء نفس ولھ المعیار من یتجزأ ال جزء الملحق ھذا یُعد
  تاریخ السریان

ایر  ین١بعد  أو یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار على الفترات المالیة التي تبدأ في .١ج

  .إذا قامت المنشأة بالتطبیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلك. ، ویسمح بالتطبیق المبكر٢٠٢٠
  التحول

  ":٨ج"إلى " ٣ج"ألغراض متطلبات القواعد االنتقالیة الواردة في الفقرات  .٢ج

  .تاریخ التطبیق األولي ھو بدایة فترة التقریر التي تطبق فیھا المنشأة ھذا المعیار ألول مرة  )أ (
الخدمات  أو د الذي تم إكمالھ ھو عقد قامت فیھ المنشأة بتحویل جمیع السلعالعق   )ب (

ومعیار " عقود االنشاء) "٨(ًالمحددة في العقد وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم 

  ".اإلیراد) "١١(المحاسبة المصري رقم 
بیق یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتط .٣ج

  ".٨ج"إلى " ٧ج"ًاألولي لھذا المعیار في تاریخ التطبیق األولي وفقا للفقرات 

  ملغاة .٤ج
  ملغاة .٥ج
  ملغاة .٦ج

یجب على المنشأة أن تعترف باألثر التراكمي للتطبیق األولي لھذا المعیار على أنھ تعدیل  .٧ج
بیق في الرصید االفتتاحي لألرباح المرحلة لفترة التقریر السنویة التي تشمل تاریخ التط

وبموجب ھذه الطریقة االنتقالیة، فإنھ یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار بأثر . األولي

على سبیل (رجعي فقط على العقود التي لم یكن قد تم إكمالھا في تاریخ التطبیق األولي 
  ). دیسمبر٣١ بالنسبة لمنشأة تنتھي سنتھا المالیة في ٢٠١٩ ینایر ١المثال، 

أن تقدم كال اإلفصاحین اإلضافیین التالیین لفترات التقریر التي تشمل یجب على المنشأة  .٨ج

  :تاریخ التطبیق األولي
المبلغ الذي یتأثر بھ كل بند من القوائم المالیة في فترة التقریر الحالیة بتطبیق ھذا المعیار    )أ (

  ).١١(ومعیار المحاسبة المصري رقم ) ٨(بالمقارنة مع معیار المحاسبة المصري رقم 

  )".أ(٨ج"وضیح ألسباب التغییرات المھمة المحددة في الفقرة ت  )ب (
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  )٤٧(اإلشارة إلى معیار المحاسبة المصري رقم 

  ًإذا قامت المنشأة بتطبیق ھذا المعیار مبكرا قبل تطبیق معیار المحاسبة المصري .٩ج

یجب ) ٤٧(معیار المحاسبة المصري رقم فإن أي إشارة في ھذا المعیار إلى ، )٤٧(رقم 

: األدوات المالیة) "٢٦(معیار المحاسبة المصري رقم رأ على أنھا إشارة إلى أن تق

  ".االعتراف والقیاس

  سحب المعاییر األخرى

  :یحل ھذا المعیار محل المعاییر التالیة .١٠ج

  ".اإلنشاءعقود ) "٨(معیار المحاسبة المصري رقم . ١

  ".اإلیراد) "١١(معیار المحاسبة المصري رقم . ٢
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  ٢٠١٩املعدل ) ٤٩(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 ريعقود التأج
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  المحتویات
  من الفــقرة  

  ١  الھدف
  ٣  النطاق

  ٥  اإلعفاءات من االعتراف
  ٩  تحدید عقد التأجیر 

  ١٢  فصل مكونات العقد
  ١٨  مدة عقد التأجیر

  ٢٢  المستأجر
  ٢٢  االعتراف

  ٢٣  القیاس
  ٤٧  العرض
  ٥١  اإلفصاح
  ٦١  المؤجر

  ٦١  تصنیف عقود التأجیر
  ٦٧  التأجیر التمویلي

  ٨١  ةعقود التأجیر التشغیلی
  ٨٩  اإلفصاح

  ٩٨  معامالت البیع وإعادة االستئجار
  ٩٩  تقییم ما إذا كانت عملیة تحویل األصول ھي عملیة بیع

    المالحق
    تعریف المصطلحات  )أ(ملحق 
    إرشادات التطبیق  )ب(ملحق 
    تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة  )ج(ملحق 
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  ٢٠١٩) ٤٩(معیار المحاسبة المصري رقم 
 قود التأجیرع    

 الھدف
یحدد ھذا المعیار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود  -١

والھدف ھو ضمان أن یقدم المستأجرون والمؤجرون معلومات مالئمة بطریقة  .التأجیر
تقدم ھذه المعلومات أساسا لمستخدمي القوائم المالیة . تعبر بصدق عن تلك المعامالت

 . ر عقود التأجیر على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدیة للمنشأةلتقییم أث
 أحكام وشروط العقود وكافة الحقائق والظروف االعتباریجب أن تأخذ المنشأة في  -٢

یجب على المنشأة تطبیق ھذا المعیار بصورة ثابتة . المتعلقة بھا عند تطبیق ھذا المعیار
 .متشابھة وفي الظروف المتشابھةعلى العقود ذات الخصائص ال

  النطاق
 یجب على المنشأة تطبیق ھذا المعیار على كافة عقود التأجیر بما في ذلك عقود تأجیر  -٣

  : في عقد تأجیر من الباطن، باستثناء" حق االنتفاع"أصول 
عقود التأجیر الستكشاف أو االنتفاع بالمعادن والنفط والغاز الطبیعي وما یماثلھا من ) أ(

 موارد غیر المتجددةال
) ٣٥(عقود تأجیر األصول الحیویة ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم   )ب(و

  المحتفظ بھا بواسطة المستأجر" الزراعة"
 )١(ترتیبات امتیازات الخدمة العامة ضمن نطاق التفسیر المحاسبي المصري رقم   )ج(و

  "ترتیبات امتیازات الخدمات العامة"
یة الفكریة الممنوحة بواسطة المؤجر ضمن نطاق معیار المحاسبة تراخیص الملك  )د(و

  "اإلیراد من العقود مع العمالء) "٤٨(المصري رقم 
الحقوق المحتفظ بھا بواسطة المستأجر بموجب اتفاقیات ترخیص ضمن نطاق   )ھـ(و

لبنود مثل األفالم " األصول غیر الملموسة) "٢٣(معیار المحاسبة المصري رقم 
  .ة وتسجیالت الفیدیو والمسرحیات والمخطوطات والبراءات وحقوق النشرالسینمائی

ًیمكن للمستأجر، ولكن لیس مطلوبا منھ، تطبیق ھذا المعیار على عقود تأجیر األصول  -٤
 )".ھـ(٣"غیر الملموسة بخالف تلك الوارد وصفھا في الفقرة 

 ")٨ب"إلى " ٣ب"الفقرات (اإلعفاءات من االعتراف 
 : على" ٤٩"إلى " ٢٢"أجر عدم تطبیق المتطلبات الواردة في الفقرات قد یختار المست -٥

 عقود التأجیر قصیرة األجل  )أ (
كما ھو مبین في (عقود التأجیر التي یكون فیھا األصل محل العقد ذا قیمة صغیرة   )ب(و

 "). ٨ب"إلى " ٣ب"الفقرات 
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ًسواء  "٤٩"لى إ" ٢٢"إذا اختار المستأجر عدم تطبیق المتطلبات الواردة في الفقرات  -٦
لعقود التأجیر قصیرة األجل أو عقود التأجیر التي یكون فیھا األصل محل العقد ذا قیمة 
صغیرة، فیجب على المستأجر االعتراف بدفعات اإلیجار المرتبطة بتلك اإلیجارات 

 .ًباعتبارھا مصروفا إما بطریقة القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار أو أساس منتظم آخر
ًى المستأجر تطبیق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبیرا عن نمط ویجب عل

 .منفعة المستأجر
، فیجب "٦"ًإذا قام المستأجر بالمحاسبة عن عقود التأجیر قصیرة األجل تطبیقا للفقرة  -٧

 : على المستأجر أن یعتبر عقد التأجیر عقد تأجیر جدید ألغراض ھذا المعیار إذا
  ت في عقد التأجیر؛ أوكان ھناك تعدیال  )أ (
ًعلى سبیل المثال، یمارس المستأجر خیارا (كان ھناك أي تعدیل في مدة عقد التأجیر   )ب (

 ).ًلم یدرج سابقا في تحدید مدة عقد التأجیر
یجب تطبیق خیار عقود التأجیر قصیرة األجل حسب فئة األصل محل العقد الذي یتعلق بھ  - ٨

جموعة من األصول محل العقد ذات الطبیعة وفئة األصل محل العقد ھي م. حق االنتفاع
ویمكن تطبیق الخیار لعقود التأجیر التي  .المتشابھة واالستخدام المتشابھ في عملیات المنشأة

 .یكون فیھا األصل محل العقد ذا قیمة صغیرة على أساس كل عقد تأجیر على حده
   ")٣٣ب"إلى " ٩ب"الفقرات (تحدید عقد التأجیر 

عند نشأة العقد تقییم ما إذا كان العقد عقد تأجیر أو یتضمن عقد یجب على المنشأة  -٩
 أو یتضمن عقد تأجیر إذا كان العقد ینقل حق السیطرة تأجیرویكون العقد عقد . تأجیر

إلى " ٩ب"وتضع الفقرات . على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن لقاء مقابل
 . أجیر أو یتضمن عقد تأجیرإرشادات بشأن تقییم ما إذا كان العقد عقد ت" ٣١ب"

على سبیل (قد یتم وصف الفترة من الزمن على أساس حجم استخدام أصل محدد    - ١٠
 ).عدد وحدات اإلنتاج التي سیتم استخدام عنصر من المعدات إلنتاجھا: المثال

یجب على المنشأة إعادة تقییم ما إذا كان العقد عقد تأجیر أو یتضمن عقد تأجیر فقط في  - ١١
 .شروط وأحكام العقدحال تغیر 

  فصل مكونات العقد 
ن إیجاري في العقد بشكل منفصل عن المكونات  - ١٢ ِّ یجب على المنشأة المحاسبة عن كل مكو

غیر اإلیجاریة في العقد، وذلك ألي عقد یعد عقد تأجیر أو یتضمن عقد تأجیر ما لم تكن 
" ٣٣ب"و" ٣٢ب"توضح الفقرتان ". ١٥"المنشأة تطبق الوسائل العملیة في الفقرة 

  .إرشادات بشأن فصل عناصر العقد
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  المستأجر 
  بالنسبة للعقد الذي یتضمن مكون إیجاري مع واحد أو أكثر من المكونات اإلیجاریة - ١٣

أو غیر اإلیجاریة، فإنھ یجب على المستأجر تخصیص المقابل في العقد لكل مكون 
سعر المستقل اإلجمالي إیجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون اإلیجاري، وال

 .للمكونات غیر اإلیجاریة
یجب تحدید السعر التناسبي المستقل للمكونات اإلیجاریة وغیر اإلیجاریة على أساس  - ١٤

السعر الذي یُحملھ المؤجر أو المورد المماثل للمنشأة عن ذلك المكون أو مكون مماثل 
ولة، فیجب على المستأجر وإذا لم تتوفر أسعار مستقلة قابلة للرصد بسھ .بصورة منفصلة

 .تقدیر السعر المستقل باستخدام المعلومات القابلة للرصد إلى أقصى حد
كوسیلة عملیة، یمكن للمستأجر أن یختار حسب فئة األصل محل العقد عدم فصل  - ١٥

المكونات غیر اإلیجاریة عن المكونات اإلیجاریة، ومن ثم یقوم بالمحاسبة عن كل مكون 
وال یجوز . ًیر إیجاریھ مصاحبة باعتبارھا مكونا إیجاریا ً واحداإیجاري وأي مكونات غ

للمستأجر تطبیق ھذه الوسیلة العملیة على المشتقات الضمنیة التي تستوفي الضوابط 
 ".األدوات المالیة) "٤٧(من معیار المحاسبة المصري رقم " ٣.٣.٤"الواردة في الفقرة 

، فإنھ یجب على المستأجر "١٥"في الفقرة ما لم یتم تطبیق الوسیلة العملیة الواردة  - ١٦
 . المحاسبة عن المكونات غیر اإلیجاریة بتطبیق المعاییر األخرى المنطبقة علیھا

 المؤجر 
بالنسبة للعقد الذي یتضمن مكون إیجاري مع مكون إیجاري أو غیر إیجاري واحد أو  - ١٧

" ٩٠"إلى "٧٣"ات أكثر، فإنھ یجب على المؤجر تخصیص المقابل في العقد بتطبیق الفقر
 ."اإلیراد من العقود مع العمالء ")٤٨(من معیار المحاسبة المصري رقم 

  ")٤١ب"إلى " ٣٤ب"الفقرات (مدة عقد التأجیر 
یجب على المنشأة تحدید مدة عقد التأجیر باعتبارھا الفترة غیر القابلة لإللغاء في عقد  - ١٨

 : ًالتأجیر جنبا إلى جنب مع كل من
ًولة بخیار تمدید عقد التأجیر إذا كان المستأجر متأكدا بصورة معقولة الفترات المشم) أ(

 من ممارسة ھذا الخیار
ًالفترات المشمولة بخیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان المستأجر متأكدا بصورة معقولة   )ب(و

  .من عدم ممارسة ھذا الخیار
ة خیار تمدید عقد التأجیر ًعند تقییم ما إذا كان المستأجر متأكدا بصورة معقولة من ممارس - ١٩

 كافة االعتبارأو عدم ممارسة خیار إنھاء عقد التأجیر فإنھ یجب على المنشأة األخذ في 
ًالحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزا اقتصادیا للمستأجر لممارسة خیار تمدید  ً

" ٣٧ب"قرات عقد التأجیر أو عدم ممارسة خیار إنھاء عقد التأجیر كما ھو مبین في الف
  ".٤٠ب"إلى 
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  یجب على المستأجر إعادة تقییم ما إذا كان متأكدا بصورة معقولة من ممارسة خیار التمدید - ٢٠
   :أو عدم ممارسة خیار اإلنھاء عند حدوث حدث مھم أو تغییر مھم في الظروف والذي

  یكون ضمن سیطرة المستأجر  )أ (
لة من ممارسة خیار لم یتم ًیؤثر على ما إذا كان المستأجر متأكدا بصورة معقو  )ب(و

ًإدراجھ سابقا في تحدیده لمدة عقد التأجیر أو عدم ممارسة خیار مدرج سابقا في  ً
  ").٤١ب"كما ھو مبین في الفقرة (تحدیده لمدة عقد التأجیر 

  یجب على المنشأة تعدیل مدة عقد التأجیر إذا كان ھناك تغیر في فترة عقد التأجیر - ٢١
 سبیل المثال، سوف تتغیر فترة عقد التأجیر غیر القابلة لإللغاء فعلى. غیر القابلة لإللغاء

  : في حال
ًممارسة المستأجر خیارا لم یدرج سابقا في تحدید المنشأة لمدة عقد التأجیر  ) أ(    ً  
ًعدم ممارسة المستأجر خیارا تم إدراجھ سابقا في تحدید المنشأة لمدة عقد  ) ب(أو ً

  التأجیر
ًم المستأجر تعاقدیا بممارسة خیار لم یدرج سابقا في تحدید وقوع حدث یُلز ) ج(أو ً

  المنشأة لمدة عقد التأجیر
ًوقوع حدث یمنع المستأجر تعاقدیا من ممارسة خیار مدرج سابقا في تحدید  ) د(أو ً

  .المنشأة لمدة عقد التأجیر
  المستأجر
 االعتراف

عقد التأجیر في تاریخ وبالتزام " حق االنتفاع"یجب على المستأجر االعتراف بـأصل  - ٢٢
  . بدایة عقد التأجیر

  القیاس 
   القیاس األولي

   "حق االنتفاع"القیاس األولي ألصل 
 .بالتكلفة" حق االنتفاع"في تاریخ بدایة عقد التأجیر یجب على المستأجر قیاس أصل  - ٢٣
 : من" حق االنتفاع"یجب أن تتكون تكلفة أصل  - ٢٤

 "٢٦"كما ھو مبین في الفقرة مبلغ القیاس األولي اللتزام عقد التأجیر   ) أ(
ًأي دفعات عقد تأجیر تمت في أو قبل تاریخ بدایة عقد التأجیر ناقصا أي حوافز   )ب(و

 إیجار مستلمة
 أي تكالیف مباشرة أولیة متكبدة بواسطة المستأجر  )ج(و
تقدیر للتكالیف التي سیتكبدھا المستأجر في تفكیك وإزالة األصل محل العقد، وإعادة   )د(و

قع الذي یوجد فیھ األصل إلى الحالة األصلیة أو إعادة األصل نفسھ إلى الحالة المو
ًالمطلوبة وفقا ألحكام وشروط عقد التأجیر، ما لم تكن تلك التكالیف سیتم تكبدھا 

ًویتكبد المستأجر التزامات لتلك التكالیف سواء في تاریخ بدایة . إلنتاج المخزون
  . األصل محل العقد خالل فترة معینةعقد التأجیر أو كنتیجة الستخدام 
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على أنھا جزء من )" د(٢٤"یجب على المستأجر االعتراف بالتكالیف المبینة في الفقرة  - ٢٥
ویطبق المستأجر معیار . عندما یتكبد االلتزام بتلك التكالیف" حق االنتفاع"تكلفة أصل 

رة معینة كنتیجة على التكالیف المتكبدة خالل فت" المخزون) "٢(المحاسبة المصري رقم 
إن التزامات ھذه . إلنتاج المخزون خالل تلك الفترة" حق االنتفاع"الستخدام أصل 

التكالیف التي یتم المحاسبة عنھا بتطبیق ھذا المعیار أو معیار المحاسبة المصري رقم 
) ٢٨(یتم االعتراف بھا وقیاسھا بتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم ) ٢(
  ". مات المحتملة واألصول المحتملةالمخصصات وااللتزا"

 القیاس األولي اللتزام عقد التأجیر
 یجب على المستأجر في تاریخ بدایة عقد التأجیر قیاس التزام عقد التأجیر بالقیمة  - ٢٦

یجب خصم دفعات اإلیجار . الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخ
تأجیر إذا كان یمكن تحدید ذلك المعدل باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد ال

وإذا لم یكن في اإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة فیجب أن یستخدم المستأجر . بسھولة
 .سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر

تتكون دفعات اإلیجار في تاریخ بدایة عقد التأجیر والمدرجة في قیاس التزام عقد التأجیر،  - ٢٧
الیة لحق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد التأجیر والتي لم یتم من الدفعات الت

 : سدادھا في تاریخ بدایة عقد التأجیر
") ٤٢ب"تشمل دفعات ثابتة في جوھرھا كما ھو مبین في الفقرة ( دفعات ثابتة  ) أ(

 .ًناقصا أي حوافز إیجار مستحقة التحصیل
ًمعدل، ویتم قیاسھا أولیا باستخدام  تعتمد على مؤشر أو دفعات عقد تأجیر متغیرة  )ب(و

  ").٢٨"كما ھو مبین في الفقرة (المؤشر أو المعدل في تاریخ بدایة عقد التأجیر 
  .المتبقیةضمانات القیمة مبالغ یتوقع دفعھا بواسطة المستأجر بموجب   )ج(و
سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكدا ً من ممارسة ھذا الخیار   )د(و

" ٣٧ب"وتم تقییمھ أخذا في االعتبار العوامل المبینة في الفقرات (ة معقولة بصور
  ").٤٠ب"إلى 

دفعات الغرامات إلنھاء عقد التأجیر إذا كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة   )ھـ(و
 .المستأجر خیار إنھاء عقد التأجیر

 مبینة في الفقرة تتضمن دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل كما ھي - ٢٨
 ، على سبیل المثال، الدفعات المربوطة بمؤشر سعر المستھلك، أو بمعدل فائدة)"ب(٢٧"

 .أو الدفعات التي تتغیر لتعكس التغیرات في معدالت التأجیر السوقیة) مثل لیبور (ارشادي
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 القیاس الالحق 
 " حق االنتفاع"القیاس الالحق ألصل 

بتطبیق " حق االنتفاع"یجب على المستأجر قیاس أصل  بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر  - ٢٩
  .نموذج التكلفة

 نموذج التكلفة 
 : بالتكلفة" حق االنتفاع" یجب على المستأجر لتطبیق نموذج التكلفة أن یقیس أصل  - ٣٠

 ًمطروحا منھا أي مجمع استھالك وأي مجمع خسائر اضمحالل في القیمة  ) أ (
  )".ج(٣٦" عقد التأجیر كما ھو محدد في الفقرة ومعدلة بأي إعادة قیاس اللتزام  )ب( و

) ١٠(یجب على المستأجر تطبیق متطلبات االھالك الواردة في معیار المحاسبة المصري رقم  - ٣١
مع مراعاة المتطلبات الواردة " حق االنتفاع"في استھالك أصل " األصول الثابتة واھالكاتھا"

 ". ٣٢"في الفقرة 
ة األصل محل العقد إلى المستأجر في نھایة مدة عقد إذا كان عقد التأجیر یحول ملكی - ٣٢

تعكس أن المستأجر سیمارس خیار الشراء، " حق االنتفاع"التأجیر أو إذا كانت تكلفة أصل 
من تاریخ بدایة عقد التأجیر وحتى " حق االنتفاع"فیجب على المستأجر استھالك أصل 

 یجب على المستأجر استھالك وفیما عدا ذلك. نھایة العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد
حق "من تاریخ بدایة عقد التأجیر إلى نھایة العمر اإلنتاجي ألصل " حق االنتفاع"أصل 

  .أو نھایة مدة عقد التأجیر أیھما أقرب" االنتفاع
اضمحالل قیمة ) "٣١(یجب على المستأجر تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم  - ٣٣

قد اضمحلت قیمتھ، وللمحاسبة عن أي " نتفاعحق اال"لتحدید ما إذا كان أصل " األصول
  . خسائر اضمحالل تم تحدیدھا

) ٣٤( إذا كان المستأجر یطبق نموذج القیمة العادلة في معیار المحاسبة المصري قم  - ٣٤
 تطبیق نموذج أیضافیجب على المستأجر . علي استثماراتھ العقاریة" االستثمار العقاري"

التي تستوفي تعریف االستثمار العقاري في " نتفاعحق اال"القیمة العادلة على أصول 
  ) ٣٤(معیار المحاسبة المصري رقم 

  . ملغاة - ٣٥
 القیاس الالحق اللتزام عقد التأجیر 

 :  بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر، یجب على المستأجر قیاس التزام عقد التأجیر بما یلي - ٣٦
  عقد التأجیرزیادة المبلغ الدفتري لیعكس الفائدة على التزام    )أ(  
 تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار   )ب(و
إعادة قیاس المبلغ الدفتري لیعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت لعقد التأجیر   )ج(و

 دفعات اإلیجار - في جوھره -، أو لیعكس "٤٦"إلى " ٣٩"المحددة في الفقرات 
  ").٤٢ب"انظر الفقرة (الثابتة المعدلة 
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لتزام عقد التأجیر في كل فترة خالل مدة عقد التأجیر یجب أن تكون، ھي الفائدة على ا - ٣٧
. المبلغ الذي ینتج عنھ معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من التزام عقد التأجیر

أو معدل الخصم المعدل " 26"ومعدل الفائدة الدوري ھو معدل الخصم المبین في الفقرة 
 . ، عندما ینطبق ذلك)"ج(٤٥"أو الفقرة " ٤٣"قرة أو الف" ٤١"المبین في الفقرة 

بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر، یجب على المستأجر أن یعترف في األرباح أو الخسائر  - ٣٨
بالتكالیف اآلتیة، ما لم تكن التكالیف تم إدراجھا في المبلغ الدفتري ألصل آخر بتطبیق 

 : معاییر أخرى منطبقة علیھا
 عقد التأجیر؛ والفائدة على التزام    )أ(
دفعات عقد التأجیر المتغیرة غیر المدرجة في قیاس التزام عقد التأجیر، وذلك في   )ب(

  .الفترة التي وقع فیھا الحدث أو الظرف الذي أدى إلى تلك الدفعات
 إعادة تقییم التزام عقد التأجیر 

" ٤٣"ى إل" ٤٠"بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر، یجب على المستأجر تطبیق الفقرات  - ٣٩
ویجب على المستأجر . إلعادة قیاس التزام عقد التأجیر لیعكس تغیرات دفعات اإلیجار
إال أنھ إذا ". حق االنتفاع"االعتراف بمبلغ إعادة قیاس التزام عقد التأجیر كتعدیل ألصل 

ًتم تخفیضھ إلى الصفر وكان ھناك تخفیضا " حق االنتفاع"كان المبلغ الدفتري ألصل 

یاس التزام عقد التأجیر، فیجب على المستأجر االعتراف بأي مبالغ متبقیة من ًإضافیا في ق
 .إعادة القیاس في األرباح أو الخسائر

یجب على المستأجر إعادة قیاس التزام عقد التأجیر بخصم دفعات اإلیجار المعدلة  - ٤٠
 : باستخدام نسبة خصم معدلة، إذا

ویجب ". ٢١"و" ٢٠"ین في الفقرتین ًكان ھناك تغیرا في مدة عقد التأجیر كما ھو مب  ) أ(
 على المستأجر تحدید دفعات اإلیجار المعدلة على أساس مدة عقد التأجیر المعدلة

ًكان ھناك تغیرا في تقییم خیار شراء األصل محل العقد، وتم تقییمھ أخذا في   )ب(أو

في سیاق خیار " ٢١"و" ٢٠"االعتبار األحداث والظروف المبینة في الفقرتین 
ویجب على المستأجر تحدید دفعات اإلیجار المعدلة لتعكس التغیر في . اءالشر

  .المبالغ المستحقة الدفع بموجب خیار الشراء
المعدل بحیث یكون ھو تحدید معدل الخصم " ٤٠"یجب على المستأجر عند تطبیقھ للفقرة  - ٤١

حدید ھذا المعدل معدل الفائدة الضمني في عقد التأجیر لمدة عقد التأجیر المتبقیة إذا أمكن ت
بسھولة، أو معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاریخ إعادة التقییم، إذا كان معدل 

  .الفائدة الضمني في عقد التأجیر ال یمكن تحدیده بسھولة
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 : یجب على المستأجر إعادة قیاس التزام عقد التأجیر بخصم دفعات اإلیجار المعدلة إذا - ٤٢
لتي یتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان ًكان ھناك تغیرا في المبالغ ا  ) أ(

القیمة المتبقیة ویجب على المستأجر تحدید دفعات اإلیجار المعدلة لتعكس التغیر 
 .المتبقیة في المبالغ التي یتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القیمة

ًكان ھناك تغیرا في دفعات اإلیجار المستقبلیة ناتجا من تغیر في   )ب(أو مؤشر أو معدل ً
ًمستخدم لتحدید تلك الدفعات، بما في ذلك على سبیل المثال، تغیرا لیعكس 

ویجب . التغیرات في أسعار التأجیر في السوق بعد مراجعة أسعار سوق التأجیر
على المستأجر إعادة قیاس التزام عقد التأجیر لیعكس دفعات اإلیجار المعدلة، ھذا 

أي عندما یطبق التعدیل على ( التدفقات النقدیة ًفقط عندما یكون ھناك تغیرا في
ویجب على المستأجر تحدید دفعات عقد التأجیر المعدلة لمدة عقد ). دفعات اإلیجار

  .التأجیر المتبقیة على أساس الدفعات التعاقدیة المعدلة
، استخدام معدل الخصم دون تغییر، ما لم یكن "٤٢"یجب على المستأجر عند تطبیق الفقرة  - ٤٣

ًك تغیرا في دفعات اإلیجار ناتجا من تغیر في معدالت الفائدة المتغیرةھنا في ھذه الحالة یجب . ً
  .على المستأجر استخدام معدل الخصم المعدل الذي یعكس التغیرات في معدل الفائدة

 تعدیالت عقد التأجیر 
 : إذا كانیجب على المستأجر المحاسبة عن تعدیالت عقد تأجیر على أنھا عقد تأجیر منفصل،  - ٤٤

التعدیل یزید نطاق عقد التأجیر بإضافة الحق في استخدام أصل أو أكثر من   ) أ(
 األصول محل العقد؛ 

كان مقابل عقد التأجیر یزید بمبلغ یتناسب مع السعر المستقل للزیادة في النطاق   )ب(و
  .وأي تعدیالت مناسبة على ذلك السعر المستقل لتعكس ظروف العقد المحدد

ل عقد التأجیر الذي لم تتم المحاسبة عنھ على أنھ عقد تأجیر منفصل، فإنھ بالنسبة لتعدی - ٤٥
  : یجب على المستأجر في تاریخ سریان تعدیل عقد التأجیر

 "١٦"إلى " ١٣"تخصیص المقابل في العقد المعدل بتطبیق الفقرات   )أ (
  "١٩"و" ١٨"تحدید مدة عقد التأجیر لعقد التأجیر المعدل بتطبیق الفقرتین   )ب(و
إعادة قیاس التزام عقد التأجیر بخصم دفعات اإلیجار المعدلة وذلك باستخدام سعر   )ج(و

  ویتم تحدید سعر الخصم المعدل على أنھ سعر الفائدة الضمني. خصم معدل
في عقد التأجیر لمدة عقد التأجیر المتبقیة، إذا كان یمكن تحدید ذلك السعر بسھولة، 

في تاریخ سریان التعدیل إذا كان سعر أو معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر 
  .الفائدة الضمني في عقد التأجیر ال یمكن تحدیده بسھولة
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لتعدیل عقد التأجیر الذي لم یتم المحاسبة عنھ على أنھ عقد تأجیر منفصل، فإنھ یجب على  - ٤٦
 : المستأجر المحاسبة عن إعادة قیاس التزام عقد التأجیر بما یلي

لیعكس اإلنھاء الجزئي أو الكلي لعقد " حق االنتفاع "تخفیض المبلغ الدفتري ألصل  )أ (
ویجب على . التأجیر نتیجة لتعدیالت عقد التأجیر التي تخفض نطاق عقد التأجیر

المستأجر االعتراف بأي ربح أو خسارة متعلقة باإلنھاء الجزئي أو الكلي لعقد 

 . التأجیر في األرباح أو الخسائر
  . لمقابلة كافة التعدیالت األخرى على عقد التأجیر"حق االنتفاع"إجراء تعدیل ألصل   )ب (

 العرض 

 : یجب على المستأجر إما العرض في قائمة المركز المالي أو اإلفصاح في اإلیضاحات لما یلي - ٤٧
وإذا لم یقم المستأجر بعرض . بشكل منفصل عن األصول األخرى" حق االنتفاع"أصول   )أ (

 : كز المالي، فیجب على المستأجربشكل منفصل في قائمة المر" حق االنتفاع"أصول 

ضمن نفس البند الذي كان سیتم عرض األصول " حق االنتفاع"إدراج أصول  -١
 األخرى المناظرة لھ ضمنھ، فیما لو كانت مملوكة؛ و

  اإلفصاح عن البنود المدرجة في قائمة المركز المالي التي تتضمن أصول -٢

 ". حق االنتفاع"
وإذا لم یقم المستأجر . عن االلتزامات األخرىالتزامات عقد التأجیر بشكل منفصل   )ب (

بعرض التزامات عقد التأجیر بشكل منفصل في قائمة المركز المالي، فیجب على 

المستأجر اإلفصاح عن البنود في قائمة المركز المالي التي تتضمن تلك 
 .االلتزامات

لتي تستوفي علي أصول حق االنتفاع ا) أ (٤٧ال تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرة  - ٤٨

تعریف االستثمار العقاري، حیث یجب عرضھا في قائمة المركز المالي باعتبارھا 
ًاستثمارا عقاریا ً . 

   في قائمة األرباحیجب على المستأجر عرض مصروف الفائدة على التزام عقد التأجیر - ٤٩

، حیث أن مصروف "حق االنتفاع"أو الخسائر بشكل مستقل عن مصروف استھالك أصل 
 على عقد التأجیر ھو مكون من مكونات تكالیف التمویل التي تتطلب الفقرة الفائدة

أن یتم عرضھا " عرض القوائم المالیة) "١(من معیار المحاسبة المصري رقم )" ب(٨٢"

  .بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر
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 : یجب على المستأجر تصنیف ما یلي في قائمة التدفقات النقدیة - ٥٠
ة للجزء المتعلق بالمبلغ األصلي من التزام عقد التأجیر ضمن األنشطة الدفعات النقدی  )أ (

  التمویلیة
الدفعات النقدیة للجزء المتعلق بالفائدة على التزام عقد التأجیر بتطبیق المتطلبات   )ب(و

للفائدة " قائمة التدفقات النقدیة) "٤(الواردة في معیار المحاسبة المصري رقم 
  المدفوعة

یجار قصیرة األجل ودفعات إیجار األصول صغیرة القیمة ودفعات دفعات اإل  )ج(و
اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في قیاس التزام عقد التأجیر ضمن األنشطة 

  .التشغیلیة
 اإلفصاح 

لھدف من اإلفصاحات ھو قیام المستأجرین باإلفصاح عن المعلومات في اإلیضاحات، ا - ٥١
ائمة المركز المالي وقائمة األرباح أو الخسائر قوالتي ستوفر مع المعلومات المقدمة في 

وقائمة التدفقات النقدیة، أساسا لمستخدمي القوائم المالیة لتقییم أثر عقود التأجیر على 
إلى " ٥٢"تحدد الفقرات . المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدیة للمستأجر

  .   متطلبات كیفیة تحقیق ھذا الھدف" ٦٠"
لمستأجر اإلفصاح عن المعلومات حول العقود التأجیریة، التي یكون فیھا ھو یجب على ا - ٥٢

ومع ذلك ال یحتاج . المستأجر، وذلك في إیضاح واحد أو قسم منفصل في قوائمھ المالیة
المستأجر الي تكرار المعلومات التي تم عرضھا بالفعل في مكان آخر في القوائم المالیة، 

ت تم تضمینھا من خالل اإلشارة الیھا في اإلیضاح الواحد وذلك شریطة أن تكون المعلوما
  .أو القسم المنفصل المتعلق بعقود التأجیر

  : یجب على المستأجر اإلفصاح عن المبالغ التالیة لفترة التقریر - ٥٣
 )أ (
 )ب(و
  )ج(و
  
  
  )د(و
  
  
 )ھـ(و
  

 صل محل العقدحسب فئة األ" حق االنتفاع"مصروف االستھالك ألصول 
  مصروف الفائدة على التزامات عقد التأجیر

 المصروف المتعلق بعقود التأجیر قصیرة األجل التي یتم المحاسبة عنھا بتطبیق 
وھذا المصروف ال یلزم أن یشمل المصروف المتعلق بعقود التأجیر ". ٦"الفقرة 

ًالتي تكون مدة اإلیجار فیھا شھرا واحدا أو أقل ً 
علق بعقود إیجار األصول صغیرة القیمة التي یتم المحاسبة عنھا المصروف المت
یجب أال یشمل ھذا المصروف المصروفات المتعلقة بعقود ". ٦"بتطبیق الفقرة 

 )"ج(٥٣"التأجیر قصیرة األجل لألصول صغیرة القیمة المدرجة في الفقرة 
لتزامات المصروف المتعلق بدفعات اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في قیاس ا 

 عقد التأجیر
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  )و(و
 )ز(و
 )ح(و
  )ط(و
 )ي(و

  "حق االنتفاع" الدخل من اإلیجار من الباطن ألصول 
   إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقود التأجیر

 "حق االنتفاع" اإلضافات على أصول 
  األرباح أو الخسائر الناتجة من معامالت البیع وإعادة االستئجار

التقریر حسب فئة األصل في نھایة فترة " حق االنتفاع" المبلغ الدفتري ألصول 
 . محل العقد

في شكل جدول ما لم یكن " ٥٣"یجب على المستأجر تقدیم اإلفصاحات المحددة في الفقرة  - ٥٤

ویجب أن تشمل المبالغ التي یتم اإلفصاح عنھا التكلفة التي قام . ًھناك تنسیقا أكثر مناسبة

 .لتقریرالمستأجر بإدراجھا ضمن المبلغ الدفتري ألصل آخر خالل فترة ا

یجب على المستأجر اإلفصاح عن مبلغ تعھدات عقود التأجیر لعقود التأجیر قصیرة  - ٥٥

إذا كانت محفظة اإلیجارات قصیرة " ٦"ًاألجل التي تم المحاسبة عنھا تطبیقا للفقرة 

 قصیرة األجل التي تعھد بھا في نھایة فترة التقریر تختلف عن محفظة عقود التأجیر

ًمصروف عقود التأجیر قصیرة األجل التي تم اإلفصاح عنھا تطبیقا األجل التي یتعلق بھا 

  )".ج(٥٣"للفقرة 

تعریف االستثمار العقاري، فیجب علي المستأجر " حق االنتفاع"إذا استوفت أصول  - ٥٦

حق "ألصول ) ي(أو ) ح(أو ) و(أو ) أ (٥٣تطبیق متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرة 

  . تلك" االنتفاع

  .ملغاة - ٥٧

ًى المستأجر اإلفصاح عن تحلیالت استحقاقات التزامات عقود التأجیر تطبیقا، یجب عل - ٥٨

األدوات المالیة ) "٤٠(، من معیار المحاسبة المصري رقم "١١ب"والفقرة " ٣٩"للفقرة 

  . بشكل منفصل عن تحلیالت استحقاقات االلتزامات المالیة األخرى"  اإلفصاحات-

، "٥٨"إلى " ٥٣"صاحات المطلوبة في الفقرات یجب على المستأجر باإلضافة إلى اإلف - ٥٩

أن یقوم باإلفصاح عن المعلومات النوعیة والكمیة اإلضافیة الالزمة حول أنشطتھ 

كما ھو مبین في الفقرة " (٥١"اإلیجاریة للوفاء بھدف اإلفصاح الوارد في الفقرة 

صر، وقد تتضمن ھذه المعلومات اإلضافیة، على سبیل المثال ولیس الح"). ٤٨ب"

 : المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالیة لتقییم

 .طبیعة أنشطة عقود التأجیر الخاصة بالمستأجر  ) أ(
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التدفقات النقدیة الخارجة المستقبلیة التي یحتمل أن یتعرض لھا المستأجر والتي لم )  ب(و
 : وتتضمن التعرض الناتج من. یتم عكسھا في قیاس التزامات عقود التأجیر

 ")٤٩ب"كما ھو مبین في الفقرة (ت اإلیجار المتغیرة دفعا )١(
 ")٥٠ب"كما ھو مبین في الفقرة (خیارات التمدید واإلنھاء   )٢(و
 ")٥١ب"كما ھو مبین في الفقرة (ضمانات القیمة المتبقیة   )٣(و
 .عقود التأجیر التي لم تبدأ بعد والتي تعھد بھا المستأجر  )٤(و

 .فرضھا عقد التأجیرالقیود والتعھدات التي ی)   ج(و
 ").٥٢ب"كما ھو مبین في الفقرة (معامالت البیع وإعادة االستئجار )   د(و
یجب على المستأجر الذي یقوم بالمحاسبة عن عقود التأجیر قصیرة األجل أو عقود إیجار  - ٦٠

  . أن یفصح عن ھذه الحقیقة" ٦"ًاألصول صغیرة القیمة تطبیقا للفقرة 
  المؤجر

 ") ٥٨ب"إلى " ٥٣ب"الفقرات  (تصنیف عقود التأجیر
یجب على المؤجر تصنیف كل عقد من عقود إیجاراتھ إما على أنھ عقد تأجیر تشغیلي  - ٦١

  .أو أنھ عقد تأجیر تمویلي
ِّیصنف عقد التأجیر على أنھ عقد تأجیر تمویلي وفقا لھذا المعیار إذا كان یحول بصورة  - ٦٢ ً

ویتم . ملكیة األصل محل العقدجوھریة ما یقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة ل
ِّتصنیف عقد التأجیر على أنھ عقد تأجیر تشغیلي إذا كان ال یحول بصورة جوھریة ما 

  .یقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكیة األصل محل العقد
یعتمد اعتبار عقد التأجیر عقد تأجیر تمویلي أو عقد تأجیر تشغیلي على جوھر المعاملة  - ٦٣

 الحاالت التي تؤدي عادة بمفردھا أو مجتمعة إلى ومن أمثلة. ل العقدولیس على شك
 : تصنیف عقد التأجیر على أنھ عقد تأجیر تمویلي ما یلي

ل عقد التأجیر ملكیة األصل محل العقد للمستأجر في نھایة مدة عقد التأجیر  )أ ( ِّ  یحو
   یكونكان للمستأجر الخیار لشراء األصل محل العقد بسعر من المتوقع أن  )ب(و

ًأقل بدرجة كافیة عن القیمة العادلة في التاریخ الذي یصبح فیھ الخیار قابال 
 عقد التأجیر أن الخیار تاریخ نشأةللممارسة بما یجعل من المؤكد بشكل معقول في 

  .ستتم ممارستھ
تغطي مدة عقد التأجیر الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل محل العقد   )ج(و

 . تحویل الملكیةحتى ولو لم یتم
تبلغ القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار، في تاریخ نشأة عقد التأجیر، على األقل ما   )د(و

 .یقارب كافة القیمة العادلة لألصل محل العقد
یعد األصل محل العقد ذو طبیعة متخصصة إلى حد أن المستأجر فقط ھو من   )ھـ(و

 .یستطیع استخدامھ بدون تعدیالت كبیرة
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ًات على الحاالت التي یمكن أن تؤدي أیضا بمفردھا أو مجتمعة إلى تصنیف من المؤشر - ٦٤
  : عقد تأجیر على أنھ عقد تأجیر تمویلي ما یلي

إذا كان المستأجر یستطیع إلغاء عقد التأجیر، فإن المستأجر یتحمل خسائر المؤجر   )أ(
 المرتبطة باإللغاء

ة من التقلبات في القیمة العادلة للقیمة    یحق للمستأجر األرباح أو الخسائر الناتج ) ب(و
 إیجار یعادل معظم عائدات البیع في خصمعلى سبیل المثال في شكل (المتبقیة 

  ).نھایة عقد التأجیر
للمستأجر القدرة على االستمرار في عقد التأجیر لفترة ثانیة بإیجار یقل بشكل    )ج(و

  .جوھري عن اإلیجار في السوق
فإذا اتضح من . ًدائما قطعیة" ٦٤"و" ٦٣"ؤشرات الواردة في الفقرتین ٌال تعد األمثلة والم - ٦٥

ل بصورة جوھریة ما یقارب كافة المخاطر والمنافع  ِّ سمات أخرى أن عقد التأجیر ال یُحو
. العائدة لملكیة األصل محل العقد، فإنھ یتم تصنیف عقد التأجیر على أنھ عقد تأجیر تشغیلي

ذا ھو الحال إذا كانت ملكیة األصل تنتقل في نھایة عقد التأجیر فعلى سبیل المثال، قد یكون ھ
مقابل دفعة متغیرة تساوي قیمتھ العادلة حینذاك، أو إذا كانت ھناك دفعات إیجار متغیرة ینتج 

ل بصورة جوھریة ما یقارب كافة المخاطر والمنافع ِّ و   .  عنھا أن المؤجر لم یحُ
عقد التأجیر ویتم إعادة النظر في التصنیف فقط إذا كان یتم تصنیف عقد التأجیر في تاریخ نشأة  - ٦٦

على سبیل المثال التغیرات في تقدیرات (التغیرات في التقدیرات . ھناك تعدیل في عقد التأجیر
مثال (، أو التغیرات في الظروف ) لألصل محل العقدالمتبقیةالعمر االقتصادي أو في القیمة 

ًتصنیفا جدیدا لعقد التأجیر لألغراض المحاسبیة، ال تنشئ )تعثر المستأجر في السداد ً.  
  التأجیر التمویلي 

 االعتراف والقیاس  
 في تاریخ بدایة عقد التأجیر، یجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ بھا  - ٦٧

بموجب عقد تأجیر تمویلي في قائمة المركز المالي وعرضھا على أنھا مبالغ مستحقة 
 . ي االستثمار في عقد التأجیرالتحصیل بمبلغ مساوي لصاف

 القیاس األولي 
یجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد التأجیر لقیاس صافي االستثمار  - ٦٨

وفي حالة عقد التأجیر من الباطن، إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد . في عقد التأجیر
 استخدام معدل الخصم المستخدم التأجیر ال یمكن تحدیده بسھولة، فیمكن للمؤجر الوسیط

بعد تعدیلھ بأي تكالیف أولیة مباشرة مرتبطة بعقد التأجیر من (في عقد التأجیر الرئیسي 
  .لقیاس صافي االستثمار في عقد التأجیر من الباطن) الباطن



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٥٩١

ّیتم تضمین التكالیف األولیة المباشرة، بخالف تلك التكالیف المتكبدة بواسطة الصناع - ٦٩ ٌ  
 المؤجرین، في القیاس األولي لصافي االستثمار في عقد التأجیر، وتخفض مبلغ أو التجار

ویتم تحدید معدل الفائدة الضمني في عقد التأجیر . الدخل المثبت على مدى مدة عقد التأجیر
َبطریقة تؤدي إلى إدراج التكالیف األولیة المباشرة تلقائیا في صافي االستثمار في عقد 

  .اجة إلضافة كل منھما بشكل منفصلالتأجیر ولیس ھناك ح
القیاس األولي لدفعات اإلیجار المدرجة في صافي 

 االستثمار في عقد التأجیر 
  في تاریخ بدایة عقد التأجیر، تتكون دفعات اإلیجار المدرجة في قیاس صافي االستثمار - ٧٠

قد في عقد التأجیر من الدفعات الناتجة عن حق استخدام األصل محل العقد خالل مدة ع
 : التأجیر التي لم تستلم في تاریخ بدایة عقد التأجیر والمتمثلة في

تشمل الدفعات الثابتة في جوھرھا كما ھو مبین في الفقرة (الدفعات الثابتة 
 ًناقصا أي حوافز إیجار مستحقة الدفع؛") ٤٢ب"

َ دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، یتم قیاسھا مبدئیا 
 خدام مؤشر أو معدل كما في تاریخ بدایة عقد التأجیر؛باست

أي ضمانات قیمة متبقیة مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة 
بالمستأجر أو طرف ثالث لیس لھ عالقة بالمؤجر لھ القدرة المالیة للوفاء 

 بااللتزامات بموجب الضمان؛  
ًكدا بصورة معقولة من سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأ

ًیتم تقییمھ أخذا في االعتبار العوامل المبینة في الفقرة (ممارسة ھذا الخیار 

  ؛")٣٧ب"
دفعات غرامات إنھاء عقد التأجیر، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة 

  .المستأجر خیار إنھاء عقد التأجیر

  )أ (
  
  )ب(و
  
  )ج(و
 
  
 )د(و
  
  
  )ھـ(و

ّالمؤجرون الصناع أو ا  لتجار  ُ
 یجب على الصانع أو التاجر في تاریخ بدایة عقد التأجیر االعتراف بما یلي لكل عقد  - ٧١

 : تأجیر من عقود التأجیر التمویلیة
اإلیراد باعتباره القیمة العادلة لألصل محل العقد، أو القیمة الحالیة لدفعات 

 .یھما أقلاإلیجار المستحقة للمؤجر مخصومة باستخدام معدل الفائدة السوقي، أ
ًتكلفة البیع باعتبارھا التكلفة، أو المبلغ الدفتري إذا كان مختلفا، لألصل محل 

  .ًالعقد ناقصا القیمة الحالیة للقیمة المتبقیة غیر المضمونة

  )أ(
  
  )ب(و
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ًوفقا لسیاسة ) باعتبارھا الفرق بین اإلیراد وتكلفة البیع(ربح أو خسارة البیع 
). ٤٨(ار المحاسبة المصري رقم مبیعاتھ المباشرة التي ینطبق علیھا معی

ویجب على المؤجر الصانع أو التاجر االعتراف بربح أو خسارة البیع على 
عقد التأجیر التمویلي في تاریخ بدایة عقد التأجیر بغض النظر عما إذا كان 
ل األصل محل العقد كما ھو مبین في معیار المحاسبة المصري  ِّ المؤجر یحو

  ".قود مع العمالءاإلیراد من الع) "٤٨(رقم 

  )ج(و
  
  

وینتج من . ًغالبا ما یقدم الصناع أو التجار للعمالء االختیار إما لشراء أو الستئجار األصل - ٧٢
عقد التأجیر التمویلي لألصل بواسطة المؤجر الصانع أو التاجر ربح أو خسارة معادلة 

 العقد بأسعار البیع العادیة للربح أو الخسارة الناتجة من المبیعات المباشرة لألصل محل
  .وبما یعكس أي خصومات كمیة أو خصومات تجاریة ممنوحة

یقوم المؤجرون الصناع أو التجار في بعض األحیان بفرض معدالت منخفضة للفائدة  - ٧٣
ینتج من استخدام مثل ھذه المعدالت اعتراف المؤجر . بشكل مصطنع بھدف جذب العمالء
وإذا تم . من المعامالت في تاریخ بدایة عقد التأجیربالجزء األكبر من مجموع الدخل 

فرض معدالت فائدة منخفضة بشكل مصطنع، فیجب على المؤجر الصانع أو التاجر أن 
 .ًیجعل ربح البیع مقتصرا على الربح الذي ینتج باستخدام معدل الفائدة السوقي

ا یتعلق بالحصول على عقد یجب على المؤجر الصانع أو التاجر االعتراف بالتكلفة المتكبدة فیم - ٧٤
تأجیر تمویلي في تاریخ بدایة عقد التأجیر على أنھا مصروف بسبب أنھا تتعلق بصورة رئیسیة 

ویتم استبعاد التكالیف المتكبدة بواسطة المؤجر . باكتساب ربح البیع للمؤجر الصانع أو التاجر
تعریف التكالیف األولیة الصانع أو التاجر فیما یتعلق بالحصول على عقد تأجیر تمویلي من 
 .المباشرة وبالتالي فھي مستبعدة من صافي االستثمار في عقود التأجیر

 القیاس الالحق 
یجب على المؤجر االعتراف بدخل التمویل على مدى مدة عقد التأجیر، على أساس نمط  - ٧٥

  . یعكس معدل عائد دوري ثابت لصافي استثمار المؤجر في عقد التأجیر
 توزیع إیرادات التمویل على مدى مدة عقد التأجیر على أساس منتظم یھدف المؤجر إلى - ٧٦

ویجب على المؤجر تطبیق دفعات اإلیجار المتعلقة بالفترة مقابل إجمالي . ومنطقي
  . االستثمار في عقد التأجیر لتخفیض كل من أصل المبلغ وایراد التمویل غیر المحقق

لدفاتر واالضمحالل في القیمة الواردة یجب على المؤجر تطبیق متطلبات االستبعاد من ا - ٧٧
ویجب .  على صافي االستثمار في عقد التأجیر)٤٧(معیار المحاسبة المصري رقم في 

 غیر المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي المتبقیةعلى المؤجر مراجعة القیم 
 غیر المتبقیةیمة وإذا كان ھناك تخفیض في الق. االستثمار في عقد التأجیر بصورة منتظمة

المضمونة المقدرة فیجب على المؤجر تعدیل توزیع الدخل على مدى مدة عقد التأجیر 
 .واالعتراف الفوري ألي تخفیض یخص المبالغ المستحقة
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یجب على المؤجر الذي یقوم بتصنیف األصل المؤجر بموجب عقد تأجیر تمویلي كأصل  - ٧٨
) ستبعاد مصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیعأو إدراجھ في مجموعة ا(محتفظ بھ لغرض البیع 

األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض ) "٣٢(ًتطبیقا لمعیار المحاسبة المصري رقم 
  ). ٣٢(ًأن یقوم بالمحاسبة عن ھذا األصل وفقا للمعیار رقم " البیع والعملیات غیر المستمرة

 تعدیالت عقد التأجیر 
 : ت عقد تأجیر تمویلي على أنھ عقد تأجیر منفصل إذا یجب على المؤجر المحاسبة عن تعدیال - ٧٩

كان التعدیل یزید نطاق عقد التأجیر بإضافة الحق في استخدام أصل واحد أو أكثر   )أ (
 من األصول محل العقد

كان مقابل عقد التأجیر یزید بمبلغ یتناسب مع السعر المستقل للزیادة في النطاق   )ب(و
  .تقل لتعكس ظروف العقد المحددوأي تعدیالت مناسبة على السعر المس

بالنسبة لتعدیل عقد التأجیر التمویلي الذي لم تتم المحاسبة عنھ على أنھ عقد تأجیر  - ٨٠
 : منفصل، فإنھ یجب على المؤجر المحاسبة عن التعدیل كما یلي

 إذا كان عقد التأجیر كان لیتم تصنیفھ على أنھ عقد تأجیر تشغیلي فیما لو كانت   )أ (
 : في تاریخ النشأة، فیجب على المؤجرالتعدیالت مطبقة 

ًالمحاسبة عن تعدیالت عقد التأجیر على أنھا عقد تأجیر جدید اعتبارا  )١(
 من تاریخ سریان التعدیل

قیاس المبلغ الدفتري لألصل محل العقد باعتباره صافي االستثمار في   )٢(و
  . عقد التأجیر مباشرة قبل تاریخ سریان تعدیل عقد التأجیر

 ). ٤٧(ذلك، یجب على المؤجر تطبیق متطلبات معیار المحاسبة المصري رقم وفیما عدا   )ب (
  عقود التأجیر التشغیلیة 

  االعتراف والقیاس 
یجب على المؤجر االعتراف بدفعات عقود التأجیر من عقود التأجیر التشغیلیة على أنھا  - ٨١

بیق ویجب على المؤجر تط. دخل إما بطریقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر
أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبیر عن النمط الذي تتناقص فیھ االستفادة 

  . من استخدام األصل محل العقد
یجب على المؤجر االعتراف باإلھالك والتكالیف المتكبدة الكتساب دخل التأجیر على أنھا  - ٨٢

 .مصروف
 في الحصول على عقد تأجیر یجب على المؤجر إضافة التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة - ٨٣

تشغیلي إلى المبلغ الدفتري لألصل محل العقد واالعتراف بتلك التكالیف على أنھا 
  . مصروف على مدة عقد التأجیر بنفس األساس المستخدم في دخل عقد التأجیر
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 األصول محل العقد القابلة لإلھالك المؤجرة بعقد تأجیر تشغیلي یجب أن إھالكسیاسة  - ٨٤
ویجب على المؤجر .  العادیة للمؤجر لألصول المماثلةاإلھالك مع سیاسة تكون متسقة

ومعیار المحاسبة المصري ) ١٠(ً وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم اإلھالكاحتساب 
  ).٢٣(رقم 

لتحدید ما إذا كان األصل ) ٣١(یجب على المؤجر تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم  - ٨٥
یلیا قد اضمحلت قیمتھ والمحاسبة عن أي خسائر اضمحالل ًمحل العقد المؤجر إیجارا تشغ

  .یتم تحدیدھا
ال یقوم المؤجر الصانع أو التاجر باالعتراف بأي ربح للبیع عند إبرام عقد تأجیر تشغیلي  - ٨٦

  .ألنھ ال یعبر عن عملیة بیع
 تعدیالت عقد التأجیر 

د تأجیر جدید  یجب على المؤجر المحاسبة عن تعدیل عقد تأجیر تشغیلي على أنھ عق - ٨٧
 أي دفعات عقد تأجیر مستلمة االعتبارًاعتبارا من تاریخ سریان التعدیل مع األخذ في 

مقدما أو مستحقة تتعلق بعقد التأجیر األصلي تدرج على أنھا جزء من دفعات اإلیجار لعقد 
  .التأجیر الجدید

 العرض 
یلي في قائمة یجب على المؤجر عرض األصول محل العقد بموجب عقد التأجیر التشغ - ٨٨

  .ًمركزه المالي وفقا لطبیعة األصل محل العقد
 اإلفصاح 

الھدف من اإلفصاحات ھو قیام المؤجرین باإلفصاح عن المعلومات في اإلیضاحات والتي  - ٨٩
ستوفر مع المعلومات المقدمة في قائمة المركز المالي وقائمة األرباح أو الخسائر 

ئم المالیة أساسا لمستخدمي القوائم المالیة وقائمة التدفقات النقدیة لمستخدمي القوا
. لتقییم أثر عقود التأجیر على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدیة للمؤجر

  .متطلبات كیفیة تحقیق ھذا الھدف" ٩٧"إلى " ٩٠"تحدد الفقرات 
 : یجب على المؤجر اإلفصاح عن المبالغ التالیة لفترة التقریر - ٩٠

 : لتأجیر التمویليبالنسبة لعقود ا  )أ (
 ربح أو خسارة البیع؛ و )١(
  التمویل على صافي االستثمار في عقد التأجیر؛ وإیراد   )٢(و
الدخل المتعلق بدفعات اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في قیاس صافي االستثمار    )٣(و

 . في عقد التأجیر
نفصل عن الدخل دخل التأجیر، مع اإلفصاح بشكل م: بالنسبة لعقود التأجیر التشغیلي   )ب (

  . المتعلق بدفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل
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في شكل جدول ما لم یكن " ٩٠"یجب على المؤجر تقدیم اإلفصاحات المحددة في الفقرة  - ٩١
  .ھناك تنسیق آخر أكثر مناسبة

یجب على المؤجر اإلفصاح عن المعلومات النوعیة والكمیة اإلضافیة الالزمة حول  - ٩٢
وتتضمن ھذه المعلومات ". ٨٩"أنشطتھ التأجیریة للوفاء بھدف اإلفصاح الوارد في الفقرة 

اإلضافیة، على سبیل المثال ولیس الحصر، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم 
 : المالیة لتقییم

 طبیعة أنشطة عقود التأجیر الخاصة بالمؤجر  ) أ(
ي حقوق یحتفظ بھا في األصول محل كیفیة إدارة المؤجر للمخاطر المرتبطة بأ  )ب(و

وعلى وجھ الخصوص، یجب على المؤجر اإلفصاح عن استراتیجیة إدارة . العقد
المخاطر للحقوق التي یحتفظ بھا في األصول محل العقد بما في ذلك أي وسیلة 

یمكن أن تشمل ھذه الوسائل على سبیل . یقلل من خاللھا المؤجر ھذه المخاطر
ادة الشراء أو ضمانات القیمة المتبقیة أو دفعات اإلیجار المثال، اتفاقیات إع

 .ًالمتغیرة الستخدام یتجاوز حدودا معینة
 عقود التأجیر التمویلیة 

یجب على المؤجر تقدیم تفسیرات نوعیة وكمیة للتغیرات المھمة في المبلغ الدفتري  - ٩٣
  . لصافي االستثمار في عقود التأجیر التمویلیة

اح عن تحلیل استحقاق دفعات اإلیجار المستحقة التحصیل، یجب على المؤجر اإلفص - ٩٤
ًبحیث یبین دفعات اإلیجار غیر المخصومة التي سیتم استالمھا سنویا وبحد أدنى لكل سنة 

ویجب على المؤجر مطابقة . من السنوات الخمس األولى وإجمالي المبالغ للسنوات المتبقیة
ویجب أن تحدد . ار في عقد التأجیردفعات اإلیجار غیر المخصومة مع صافي االستثم

المطابقة ایراد التمویل غیر المحقق المتعلق بدفعات اإلیجار مستحقة التحصیل وأي قیمة 
  .متبقیة غیر مضمونة مخصومة

 عقود التأجیر التشغیلیة 
بالنسبة لبنود األصول الثابتة المؤجرة بموجب عقد تأجیر تشغیلي، یجب على المؤجر  - ٩٥

یجب على و). ١٠(فصاح الواردة في معیار المحاسبة المصري رقم تطبیق متطلبات اإل
فصل كل ) ١٠(المؤجر عند تطبیق متطلبات اإلفصاح في معیار المحاسبة المصري رقم 

فئة من فئات األصول الثابتة إلى أصول مؤجرة بموجب عقود إیجار تشغیلي وأصول 
على المؤجر تقدیم ًوبناء علیھ، یجب . لیست مؤجرة بموجب عقود إیجار تشغیلي

لألصول بموجب عقد ) ١٠(ًاإلفصاحات المطلوبة وفقا معیار المحاسبة المصري رقم 
بشكل منفصل عن األصول المملوكة ) حسب فئة األصل محل العقد(تأجیر تشغیلي 

 .المحتفظ بھا والتي یستخدمھا المؤجر
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 المصري رقم یجب على المؤجر تطبیق متطلبات اإلفصاح الواردة في معیار المحاسبة - ٩٦
، )٣٤(، ومعیار المحاسبة المصري رقم )٢٣(، ومعیار المحاسبة المصري رقم )٣١(

 .لألصول المؤجرة بموجب عقود التأجیر التشغیلي) ٣٥(ومعیار المحاسبة المصري رقم 
یجب على المؤجر اإلفصاح عن تحلیل استحقاق دفعات اإلیجار بحیث یبین دفعات اإلیجار  - ٩٧

ًسیتم استالمھا سنویا وبحد أدنى لكل سنة من السنوات الخمس غیر المخصومة التي 
  .األولى وإجمالي المبالغ للسنوات المتبقیة

 معامالت البیع وإعادة االستئجار 
) المشتري المؤجر(بتحویل أصل لمنشأة أخرى ) البائع المستأجر(إذا قامت المنشأة  - ٩٨

 فیجب على كل من البائع وأعادت استئجار ھذا األصل مرة أخرى من المشتري المؤجر،
المستأجر والمشتري المؤجر المحاسبة عن عقد التحویل وعقد التأجیر بتطبیق الفقرات 

 ".١٠٣"إلى " ٩٩"
  تقییم ما إذا كانت عملیة تحویل األصول ھي عملیة بیع

معیار  یجب على المنشأة تطبیق المتطلبات الالزمة لتحدید متى یتم استیفاء التزام األداء في - ٩٩
 لتحدید ما إذا كان تحویل األصل یتم المحاسبة عنھ على أنھ )٤٨(اسبة المصري رقم المح

  .عملیة بیع لھذا األصل
 تحویل األصل یمثل عملیة بیع 

 إذا استوفت عملیة تحویل األصل بواسطة البائع المستأجر المتطلبات الواردة في  -١٠٠
 : لیة بیع لألصل للمحاسبة عنھا على أنھا عم)٤٨(معیار المحاسبة المصري رقم 

الناتج من إعادة االستئجار "حق االنتفاع "یجب على البائع المستأجر قیاس أصل   )أ (
بالجزء من القیمة الدفتریة السابقة لألصل المتعلق بحق االنتفاع الذي تم اإلبقاء علیھ 

ًوبناء علیھ، یجب على البائع المستأجر أن یعترف فقط . بواسطة البائع المستأجر
 . ح أو خسارة متعلقة بالحقوق المحولة للمؤجر المشتريبمبلغ أي رب

یجب على المشتري المؤجر المحاسبة عن شراء األصل بتطبیق المعاییر المنطبقة   )ب (
  .علیھ، والمحاسبة عن عقد التأجیر بتطبیق متطلبات محاسبة المؤجر في ھذا المعیار

لعادلة لألصل، أو إذا كانت إذا كانت القیمة العادلة لمقابل بیع األصل ال تساوي القیمة ا -١٠١
ًدفعات اإلیجار لیست وفقا ألسعار السوق، فیجب على المنشأة إجراء التعدیالت اآلتیة 

 : لقیاس متحصالت البیع بالقیمة العادلة
 یجب المحاسبة عن أي نقص عن شروط السوق بمثابة دفعة مقدمة من دفعات اإلیجار  )أ (

وق بمثابة تمویل إضافي مقدم بواسطة یجب المحاسبة عن أي زیادة عن شروط الس  )ب(و
  .المشتري المؤجر للبائع المستأجر
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على أساس ما یمكن " ١٠١"ً یجب على المنشأة قیاس أي تعدیل یحتمل طلبھ طبقا للفقرة  -١٠٢
 : تحدیده بسھولة لـما یلي

  الفرق بین القیمة العادلة لمقابل البیع والقیمة العادلة لألصل  ) أ(
یة للدفعات التعاقدیة لعقد التأجیر والقیمة الحالیة لدفعات الفرق بین القیمة الحال  )ب(و

  .اإلیجار بأسعار السوق

 تحویل األصل لیس عملیة بیع 
معیار المحاسبة  إذا لم یستوفي تحویل األصل من قبل البائع المستأجر متطلبات  -١٠٣

 :  للمحاسبة عنھ باعتباره عملیة بیع لألصل)٤٨(المصري رقم 

جر االستمرار في االعتراف باألصل المحول، ویجب علیھ یجب على البائع المستأ  ) أ(
ویجب علیھ المحاسبة عن . االعتراف بالتزام مالي یساوي متحصالت التحویل
 ). ٤٧(االلتزام المالي بتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم 

 یجوز للمشتري المؤجر االعتراف باألصل المحول، ویجب علیھ االعتراف ال  ) ب(
ویجب علیھ المحاسبة عن األصل المالي . تحصالت التحویلبأصل مالي یساوي م

 ).٤٧(بتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم 
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 )أ(ملحق 
  تعریف المصطلحات

 .ال یتجزأ من المعیار یعد ھذا الملحق جزء
ً متاحا األصل محل العقد المؤجرھو التاریخ الذي یجعل فیھ 

  .المستأجرلالستخدام بواسطة 
 لتأجیر تاریخ بدایة عقد ا

ًھو إما الفترة التي یتوقع أن یكون فیھا األصل صالحا لالستخدام 

بشكل اقتصادي بواسطة واحد أو أكثر من المستخدمین، أو عدد 
وحدات اإلنتاج أو وحدات مماثلة یتوقع الحصول علیھا من األصل 

  . بواسطة مستخدم واحد أو أكثر

 العمر االقتصادي 
  

  

  تاریخ سریان التعدیل    .تعدیل عقد التأجیرھ كال الطرفین على ھو التاریخ الذي وافق فی
 في ھذا المعیار، ھي القیمة للمؤجرلغرض تطبیق متطلبات المحاسبة 

التي یتم بموجبھا مبادلة أصل أو تسویة التزام بین أطراف لدیھا 
  .المعرفة والرغبة في التعامل وعلى أسس متكافئة

 القیمة العادلة 
  

ل بصورة جوھریة ما یقارب كافة یر عقد التأجھو ِّ  الذي یحو
   األصل محل العقدالمخاطر والمنافع العائدة لملكیة 

 عقد التأجیر التمویلي 
  

األصل  مقابل الحق في استخدام لمؤجر مستأجرھي دفعات تمت بواسطة 
   .دفعات اإلیجار المتغیرة بخالف مدة عقد التأجیر خالل محل العقد

 دفعات ثابتة 
  

 : إجماليھو 
عقد تأجیر  بموجب للمؤجر المستحقة التحصیل دفعات اإلیجار )أ(

 ، و تمویلي
  .  تستحق للمؤجرقیمة متبقیة غیر مضمونةأي  )ب(

إجمالي االستثمار في 
 عقد التأجیر 

  

 أو تاریخ تعھد األطراف على الشروط عقد تأجیرھو تاریخ اتفاقیة 
  . سبقواألحكام األساسیة لعقد التأجیر أیھما أ

   نشأة عقد التأجیر تاریخ
  )تاریخ النشأة(

 والتي لن یتم تكبدھا عقد تأجیرھي التكالیف اإلضافیة للحصول على 
لو لم یتم الحصول على عقد التأجیر، باستثناء تلك التكالیف المتكبدة 

  .بعقد التأجیر التمویلي الصانع أو التاجر فیما یتعلق المؤجربواسطة 

 التكالیف المباشرة
 األولیة 

  
دفعات ) أ(ھو معدل الفائدة الذي یتسبب في أن تتساوى القیمة الحالیة لـ 

القیمة ) ١( مع إجمالي القیمة المتبقیة غیر المضمونة) ب( واإلیجار
  . للمؤجرتكالیف مباشرة أولیة أي ) ٢( ولألصل محل العقد العادلة

معدل الفائدة الضمني في 
  عقد التأجیر
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األصل محل (ن عقد یحول الحق في استخدام أصل ھو عقد، أو جزء م
  . لفترة من الزمن بمقابل) العقد

  عقد التأجیر

 بعقد تأجیر مرتبطة لمستأجر مؤجرھي دفعات تمت بواسطة 
  . أو تعویض أو تحمل بواسطة المؤجر لتكالیف المستأجر

  حوافز عقد التأجیر

 لم یكن ر،عقد التأجی أو مقابل عقد التأجیرھو التغیر في، نطاق 
: على سبیل المثال(ًجزء من الشروط واألحكام األساسیة لعقد التأجیر 
 لألصول محل العقدإضافة أو إنھاء حق االنتفاع بواحد أو أكثر 

  ).لعقد التأجیرأو تمدید أو تقصیر الفترة التعاقدیة 

  تعدیل عقد التأجیر

 مرتبطة بحق استخدام مستأجر لمؤجر ھي دفعات تمت بواسطة 
 :  تتكون مما یليمدة عقد التأجیر خالل صل محل العقداأل

  ًناقصا أي) تشمل دفعات ثابتة في جوھرھا (دفعات ثابتة) أ(  
 ؛ حوافز عقد تأجیري

  التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛ دفعات اإلیجار المتغیرة) ب(  
ًسعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكدا بشكل ) ج(  

 ذا الخیار؛ معقول من ممارسة ھ
دفعات غرامات إلنھاء عقد التأجیر إذا كانت مدة عقد التأجیر ) د(  

 . تعكس ممارسة المستأجر خیار إنھاء عقد التأجیر
بالنسبة للمستأجر تتضمن دفعات اإلیجار كذلك المبالغ المتوقع أن 

ضمانات القیمة تكون مستحقة الدفع بواسطة المستأجر بموجب 
عات اإلیجار الدفعات المخصصة للمكونات وال تتضمن دف. المتبقیة

غیر اإلیجاریة في العقد إال إذا اختار المستأجر الجمع بین المكونات 
غیر اإلیجاریة مع المكونات اإلیجاریة والمحاسبة عنھما كمكون 

 . واحد لعقد التأجیر
بالنسبة للمؤجر تتضمن دفعات اإلیجار كذلك أي ضمانات قیمة 

واسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة متبقیة مقدمة للمؤجر ب
بالمستأجر أو طرف ثالث ال عالقة لھ بالمؤجر لھ القدرة المالیة 

وال تتضمن دفعات اإلیجار . للوفاء بالتزاماتھ بموجب الضمان
  .الدفعات المخصصة للمكونات غیر اإلیجاریة

  دفعات اإلیجار
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لھا في  الحق خالللمستأجرھي الفترة غیر القابلة لإللغاء والتي 
 : ً جنبا إلى جنب مع كل مما یلياألصل محل العقداستخدام 

الفترات المشمولة بخیار تمدید عقد التأجیر إذا كان المستأجر   ) أ(
 . ًمتأكدا بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخیار

الفترات المشمولة بخیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان المستأجر   ) ب(
  .س ھذا الخیارًمتأكدا بصورة معقولة من أنھ لن یمار

  مدة عقد التأجیر

 األصل محل العقدھو المنشأة التي تحصل على الحق في استخدام 
  .لفترة من الزمن بمقابل

               المستأجر

 لكي یقترض التمویل المستأجرھو معدل الفائدة الذي یجب أن یدفعھ 
الالزم على مدى مدة مماثلة وبنفس الضمانات للحصول على أصل 

  . في بیئة اقتصادیة مماثلة"حق االنتفاع"أصل  قیمة بنفس

معدل االقتراض اإلضافي 
  للمستأجر

 لفترة من األصل محل العقدھو المنشأة التي تمنح الحق في استخدام 
  .الزمن بمقابل

                    المؤجر

بمعدل الفائدة ً مخصوما  إجمالي االستثمار في عقد التأجیرھو
  .تأجیرالضمني في عقد ال

صافي االستثمار في عقد 
  التأجیر

 ال یحول بصورة جوھریة ما یقارب كافة المخاطر  عقد تأجیرھو
  .األصل محل العقدوالمنافع العائدة لملكیة 

  عقد التأجیر التشغیلي 

األصل محل  لحق استخدام لمؤجر مستأجرھي دفعات تتم بواسطة 
 لم یتم عقد التأجیر  خالل فترة مشمولة بخیار تمدید أو إنھاءالعقد

  .مدة عقد التأجیرإدراجھا في 

  دفعات اإلیجار االختیاریة

یشمل أي (ھي إجمالي فترة استخدام األصل لتنفیذ عقد مع عمیل 
  ).فترات غیر متتالیة من الزمن

  فترة االستخدام

 بواسطة طرف لیس لھ عالقة للمؤجرھو الضمان الذي یقدم 
 في نھایة األصل محل العقد) یمةأو جزء من ق(بالمؤجر بأن قیمة 

ً ستكون مبلغا محددا على األقلعقد التأجیر ُ.  

  ضمان القیمة المتبقیة

 األصل محل العقد الستخدام المستأجرھو األصل الذي یمثل حق 
  .لمدة عقد التأجیر

  "حق االنتفاع"أصل 

 شھر أو أقل في تاریخ بدایة عقد ١٢ھو عقد تأجیر لھ مدة إیجار تبلغ 
عقد التأجیر الذي یتضمن خیار شراء ال یعد عقد تأجیر . جیرالتأ

  .قصیر األجل

  عقد التأجیر قصیر األجل
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ھو معاملة إعادة تأجیر األصل محل العقد بواسطة المستأجر 
عقد التأجیر (لطرف ثالث ویظل عقد التأجیر ") مؤجر وسیط("

  .بین المؤجر الرئیسي والمستأجر ساري المفعول) الرئیسي

  لتأجیر من الباطنعقد ا

ھو األصل موضوع عقد التأجیر الذي تم منح حق االنتفاع بھ 
  .بواسطة مؤجر لمستأجر

  األصل محل العقد

 : ھو الفرق بین
 ، وبین إجمالي االستثمار في عقد التأجیر  ) أ(
  صافي االستثمار في عقد التأجیر  ) ب(

دخل التمویل غیر 
  المحقق

 والتي یكون تحقیقھا  العقدلألصل محلھي الجزء من القیمة المتبقیة 
 غیر مضمون أو یكون مضمون فقط بواسطة طرف المؤجربواسطة 

  .ذي عالقة بالمؤجر

القیمة المتبقیة غیر 
  المضمونة

 لحق لمؤجر مستأجرھي الجزء من الدفعات التي تمت بواسطة 
 التي قد تختلف بسبب اإلیجار مدة خالل األصل محل العقداستخدام 

ائع والظروف التي تحدث بعد تاریخ بدایة عقد التغیرات في الوق
  .التأجیر بخالف مرور الوقت

  دفعات اإلیجار المتغیرة

  المصطلحات المعرفة في المعاییر األخرى والمستخدمة في ھذا المعیار بنفس المعنى

 العقد .ھو اتفاق بین طرفین أو أكثر تنشأ منھ حقوق والتزامات واجبة النفاذ
ًوقع أن یكون فیھا األصل متاحا لالستخدام من قبل ھو الفترة التي یت

منشأة، أو عدد من وحدات اإلنتاج، أو الوحدات المماثلة المتوقع 
  .الحصول علیھا من أصل بواسطة منشأة

 العمر اإلنتاجي 
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 )ب(ملحق 
  إرشادات التطبیق

  . ًومكمال لھ" ١٠٣"إلى " ١"ویشرح تطبیق الفقرات من . ًیعد ھذا الملحق جزء ال یتجزأ من المعیار
  

 تطبیق المعیار على محفظة عقود 
إال أنھ، وكوسیلة عملیة، قد تقوم . یحدد ھذا المعیار المحاسبة عن عقد التأجیر الفردي

المنشأة بتطبیق ھذا المعیار على محفظة من عقود التأجیر لھا خصائص متشابھة إذا 
لقوائم المالیة من جراء تطبیق ھذا كانت المنشأة تتوقع بصورة معقولة أن األثر على ا

ًالمعیار على محفظة عقود إیجار ال یختلف جوھریا عن تطبیق ھذا المعیار على عقود 

وإذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن محفظة عقود، فیجب . إیجار فردیة داخل ھذه المحفظة
 .علیھا استخدام التقدیرات واالفتراضات التي تتناسب مع حجم وتكوین المحفظة

  
 ١ب

 تجمیع العقود 
في تطبیق ھذا المعیار یمكن للمنشأة تجمیع عقدین أو أكثر تم إبرامھا في نفس الوقت أو 

) أو أطراف ذات عالقة بالطرف المقابل(في وقت قریب مع نفس الطرف المقابل 
والمحاسبة عن العقود على أنھا عقد واحد في حال استیفاء ضابط واحد أو أكثر من 

 :  تیةالضوابط اآل
أن العقود تم التفاوض علیھا كحزمة واحدة بھدف تجاري عام ال یمكن فھمھ دون   )أ (

 األخذ في االعتبار العقود مجتمعة؛ أو 
 یعتمد المقابل الذي یتم دفعھ في عقد واحد على سعر أو أداء العقد اآلخر؛ أو   )ب (
م أو بعض حقوق استخدا(حقوق استخدام األصول محل العقد المنقولة في العقود   )ج (

ن عقد تأجیر واحد ) األصول محل العقد المنقولة في كل عقد من العقود ِّ تشكل مكو
 ". ٣٢ب"كما ھو مبین في الفقرة 

  
  
 ٢ب

عقود التأجیر التي یكون فیھا األصل محل العقد ذا قیمة صغیرة : اإلعفاء من االعتراف
 ") ٨"إلى " ٥"الفقرات (

" 6"ا المعیار للمستأجر تطبیق الفقرة یسمح ھذ" ٧ب"باستثناء ما ھو محدد في الفقرة 
یجب . للمحاسبة عن عقود التأجیر التي یكون فیھا األصل محل العقد ذا قیمة صغیرة

ًعلى المستأجر تقییم قیمة األصل محل العقد بناء على قیمتھ عندما یكون جدیدا، بغض  ً
 . النظر عن عمر األصل الذي یتم استئجاره

  
  
 ٣ب
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عقود . ا كان األصل محل العقد ذا قیمة صغیرة على أساس مطلقیتم إجراء تقییم ما إذ
بغض " ٦"إیجار األصول ذات القیمة الصغیرة مؤھلة للمعالجة المحاسبیة في الفقرة 

ال یتأثر التقییم بحجم وطبیعة أو ظروف . النظر عن أھمیة عقود التأجیر تلك للمستأجر
ین لنفس االستنتاجات فیما إذا كان وعلیھ، یتوقع أن یتوصل مختلف المستأجر. المستأجر

 . أصل معین محل العقد ذا قیمة صغیرة

 ٤ب

 : یمكن أن یكون األصل محل العقد ذا قیمة صغیرة فقط في حال
إمكانیة استفادة المستأجر من استخدام األصل محل العقد وحده أو مع غیره من  )أ(

  والمصادر المتاحة للمستأجر بسھولة؛ 

 . صل محل العقد بدرجة كبیرة أو ارتباطھ بدرجة كبیرة بأصول أخرىعدم اعتماد األ )ب(

 ٥ب

ال یتأھل عقد تأجیر األصل محل العقد لصفة عقد تأجیر أصل ذي قیمة صغیرة إذا كانت 
فعلى سبیل . ًطبیعة ذلك األصل أنھ لیس أصل ذا قیمة صغیرة، عادة عندما یكون جدیدا

ً علیھا صفة أصول ذات قیمة صغیرة نظرا ألن المثال، عقود إیجار السیارات ال تنطبق

 . السیارة الجدیدة عادة ال تكون ذات قیمة صغیرة

 ٦ب

إذا قام المستأجر بتأجیر األصل من الباطن أو یتوقع أن یقوم بتأجیره من الباطن، فإن 

 . اإلیجار الرئیسي ال تنطبق علیھ صفة عقد تأجیر ألصل ذي قیمة صغیرة

 ٧ب

ألصول ذات القیمة الصغیرة محل العقد أجھزة الحاسب اآللي اللوحیة  قد تشمل أمثلة ا
 . والشخصیة واألصناف الصغیرة من األثاث المكتبي والھواتف

 ٨ب

  ")١١"إلى " ٩"الفقرات (تحدید عقد التأجیر 
 لتقییم ما إذا كان عقد التأجیر ینقل حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من 

، یجب على المنشأة تقییم ما إذا كان العمیل ")٢٠ب"إلى " ١٣ب"ات انظر الفقر(الوقت 

  : یتمتع طوال فترة االستخدام بكل من
حق الحصول على ما یقارب كافة المنافع االقتصادیة من استخدام األصل المحدد بدرجة 

  ؛ و")٢٣ب"إلى " ٢١ب"كما ھو مبین في الفقرات (كبیرة 

  "٢٤ب"كما ھو مبین في الفقرات (ل المحدد حق توجیھ السیطرة على استخدام األص
 "). ٣٠ب"إلى 

  
  
 ٩ب

 إذا كان العمیل یمتلك حق السیطرة على استخدام األصل المحدد فقط لجزء من مدة عقد 

 . التأجیر فإن العقد یتضمن عقد تأجیر لھذا الجزء من المدة

 ١٠ب
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ترك أو نیابة عن  قد یتم الدخول في عقد الستالم سلع أو خدمات من خالل ترتیب مش
الترتیبات ) "٤٣(ترتیب مشترك كما ھو معرف في معیار المحاسبة المصري رقم 

ًوبناء علیھ، . في ھذه الحالة، فإن الترتیب المشترك یمثل العمیل في العقد". المشتركة
فإنھ في تقییم ما إذا كان مثل ھذا العقد یتضمن عقد تأجیر، یجب على المنشأة تقییم ما إذا 

 . لترتیب المشترك حق السیطرة على استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدامكان ل

 ١١ب

 یجب على المنشأة تقییم ما إذا كان العقد یتضمن عقد تأجیر لكل مكون عقد تأجیر 
 . لإلرشادات بشأن مكونات عقد التأجیر المنفصلة" ٣٢ب"راجع الفقرة . منفصل محتمل

 ١٢ب

 األصل المحدد 
ًومع ذلك، یمكن ایضا تحدید . دة تحدید األصل بالنص علیھ صراحة في العقد یجري عا

ًاألصل ضمنیا وقتما یكون األصل متاحا لالستخدام بواسطة العمیل ً . 

  
 ١٣ب

 حقوق االستبدال األساسیة 
لیس للعمیل الحق في استخدام أصل محدد إذا كان للمورد الحق األساسي في استبدال  

ویصبح حق المورد في . ًستخدام حتى ولو كان األصل محددااألصل خالل فترة اال
 : ًاستبدال األصل أساسیا في حال توفر كال الشرطین التالیین

ال، (للمورد القدرة العملیة الستبدال أصول بدیلة خالل فترة االستخدام )  أ( على سبیل المث
ول البد ت األص ل، وكان تبدال األص ن اس ورد م ع الم ل من ن للعمی ة ال یمك ة متاح یل

 ؛ و)للمورد بسھولة أو یمكنھ الحصول علیھا خالل فترة زمنیة معقولة
ل ) ب( تبدال األص ي اس ھ ف ة حق ن ممارس صادیا م ستفید اقت ورد ی اوز (ًأن الم ع أن تتج ن المتوق أي م

 ). المنافع االقتصادیة المرتبطة باستبدال األصل التكالیف المرتبطة باستبدال األصل

  
  ١٤ب
  
  

  
  
 

ان للمورد حق أو التزام الستبدال األصل فقط في تاریخ معین أو عند وقوع حدث  إذا ك
ًمعین أو بعده، فإن حق المورد في االستبدال لن یكون أساسیا نظرا ألن المورد لیس لھ  ً

 . القدرة العملیة الستبدال أصول بدیلة خالل فترة االستخدام

 ١٥ب

ًرد في االستبدال أساسیا على الوقائع والظروف  یستند تقییم المنشأة فیما إذا كان حق المو
عند نشأة العقد ویجب استبعاد أي اعتبارات لألحداث المستقبلیة التي لم یكن حدوثھا 

تشمل أمثلة األحداث المستقبلیة التي كان من غیر المرجح . ًمرجحا عند نشأة العقد
 : حدوثھا عند نشأة العقد وبالتالي یجب استبعادھا من التقییم

 اتفاق بواسطة عمیل مستقبلي لدفع سعر أعلى من معدل السوق الستخدام األصل؛    )أ (
 إدخال تقنیة جدیدة لم یتم تطویرھا بشكل كبیر عند نشأة العقد؛   )ب (
اختالف كبیر بین استخدام العمیل لألصل أو أداء األصل واالستخدام أو األداء    )ج (

 المرجح لألصل عند نشأة العقد؛ 
ر السوقي لألصل خالل فترة االستخدام والسعر السوقي اختالف كبیر بین السع   )د (

 .المرجح عند نشأة العقد

 ١٦ب
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 إذا كان األصل في موقع العمیل أو أي موقع آخر، فإن التكلفة المرتبطة باستبدال 
ًاألصل عادة ما تكون أعلى من تكلفتھ في موقع المورد، وبالتالي من المرجح أن تتجاوز 

 . الھالمنافع المرتبطة باستبد

 ١٧ب
 

 إن حق المورد أو التزامھ الستبدال األصل إلجراء صیانة وإصالح، أو كان األصل ال 
یعمل بصورة جیدة أو في حال توفر تحدیثات تقنیة، ال یمنع العمیل من الحصول على 

 . حق االنتفاع بأصل محدد

 ١٨ب

أساسي في  إذ كان العمیل ال یمكنھ أن یحدد بسھولة ما إذا كان المورد لھ حق 
 . ًاالستبدال، فیجب أن یفترض العمیل أن أي حق في االستبدال لیس أساسیا

 ١٩ب

 أجزاء األصول 
ً   یعد الجزء من الطاقة اإلنتاجیة لألصل أصال محددا إذا كان من الممكن تمییزه  ً

ًوال یعد أصال محددا الطاقة ). على سبیل المثال، طابق في مبنى(بطبیعتھ الملموسة  ً
على سبیل (اجیة أو الجزء اآلخر من األصل الذي ال یمكن تمییزه بطبیعة ملموسة اإلنت

ما لم یمثل ما یقارب ) المثال، الجزء من الطاقة اإلنتاجیة من كابل األلیاف البصریة
معظم الطاقة اإلنتاجیة لألصل ومن ثم یمنح العمیل الحق في الحصول على ما یقارب 

 . تخدام األصلجمیع المنافع االقتصادیة من اس

  
 ٢٠ب

  حق الحصول على منافع اقتصادیة من االستخدام 
 للسیطرة على استخدام أصل محدد، یجب أن یكون للعمیل الحق في الحصول على ما 

على سبیل (یقارب جمیع المنافع االقتصادیة من استخدام األصل طوال فترة االستخدام 
یمكن ).  لألصل طوال ھذه الفترةالمثال من خالل الحصول على حق االنتفاع الحصري

للعمیل الحصول على المنافع االقتصادیة من استخدام األصل بصورة مباشرة أو غیر 
وتشمل . مباشرة بعدة طرق مثل استخدام األصل أو االحتفاظ بھ أو تأجیره من الباطن

لتدفقات بما في ذلك ا(المنافع االقتصادیة من استخدام األصل منتجاتھ الرئیسیة والثانویة 
والمنافع االقتصادیة األخرى من استخدام األصل ) النقدیة الممكنة الناتجة من ھذه البنود

  . التي یمكن تحققھا من معاملة تجاریة مع طرف ثالث

  
 ٢١ب

 عند تقییم الحق في الحصول على ما یقارب جمیع المنافع االقتصادیة من استخدام 
االعتبار المنافع االقتصادیة الناتجة من األصل، فإنھ یجب على المنشأة األخذ في 

انظر الفقرة (استخدام األصل ضمن النطاق المحدد لحق العمیل في استخدام األصل 
 : فعلى سبیل المثال"). 30ب"
إذا حصر العقد استخدام سیارة في منطقة جغرافیة معینة واحدة فقط خالل فترة  )أ (

فقط المنافع االقتصادیة من االستخدام، فیجب على المنشأة األخذ في االعتبار 
 . استخدام السیارة في تلك المنطقة ولیس خارجھا

 ٢٢ب
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إذا حدد العقد للعمیل إمكانیة قیادة السیارة لعدد معین من األمیال فقط خالل فترة   )ب (
االستخدام، فیجب على المنشأة األخذ في االعتبار فقط المنافع االقتصادیة من 

 .ح بھا ولیس بأكثر منھااستخدام السیارة بعدد األمیال المسمو
ًإذا اشترط العقد أن یدفع العمیل للمورد أو لطرف آخر جزءا من التدفقات النقدیة الناتجة 
من استخدام األصل على أنھا المقابل، فإن تلك التدفقات النقدیة التي تم دفعھا على أنھا 

ھا العمیل من ًالمقابل یجب اعتبارھا جزء من المنافع االقتصادیة التي یحصل علی
على سبیل المثال، إذا تعین على العمیل أن یدفع للمورد نسبة من . استخدام األصل

المبیعات من استخدام مساحة معرض تجزئة على أنھا المقابل لھذا االستخدام فإن ھذا 
الشرط ال یمنع العمیل من الحق في الحصول على ما یقارب جمیع المنافع االقتصادیة 

وذلك بسبب أن التدفقات النقدیة الناتجة من تلك . ة معرض التجزئةمن استخدام مساح
المبیعات تعد منافع اقتصادیة یحصل علیھا العمیل من استخدام مساحة معرض التجزئة، 

  .والتي یتم بعد ذلك دفع جزء منھا للمورد على أنھا مقابل لحق استخدام ھذه المساحة
 

 ٢٣ب

  الحق في توجیھ االستخدام  
 

 الحق في توجیھ استخدام أصل محدد طوال فترة االستخدام في أي من الحالتین  للعمیل
 : التالیتین فقط

للعمیل الحق في توجیھ الكیفیة والغرض من استخدم األصل طوال فترة االستخدام   )أ (
 ؛ أو ")30ب"إلى " 25ب"كما ھو مبین في الفقرات (

 : ًقاالقرارات المتعلقة بكیفیة وغرض استخدم األصل محددة مسب  )ب (
أو توجیھ اآلخرین لتشغیل األصل بالطریقة (وللعمیل الحق في تشغیل األصل  -١

طوال فترة االستخدام من دون أن یكون للمورد حق تغییر ) التي یحددھا
  تعلیمات التشغیل؛ أو 

ًبطریقة محددة مسبقا للكیفیة ) أو جوانب محددة من األصل(أن العمیل صمم األصل  -٢
 . األصل طوال فترة االستخداموالغرض الذي سیستخدم فیھ

  
  
 ٢٤ب

 كیفیة وغرض استخدام األصل 
 للعمیل الحق في توجیھ كیفیة وغرض استخدام األصل إذا كان یمكنھ تغییر كیفیة 
وغرض استخدام األصل طوال فترة االستخدام في حدود نطاق حقھ في االستخدام 

خذ في االعتبار حقوق اتخاذ المحدد في العقد وعند إجراء ھذا التقییم فإن المنشأة تأ
القرار األكثر صلة بتغییر كیفیة وغرض استخدام األصل طوال فترة االستخدام وتكون 

. حقوق اتخاذ القرار ذات صلة عندما تؤثر على المنافع االقتصادیة الناتجة من االستخدام
 إلى ًومن المرجح أن تختلف حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة باختالف العقود استنادا

 .طبیعة األصل وشروط وأحكام العقد

  
 ٢٥ب
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تشمل أمثلة حقوق اتخاذ القرار التي تمنح الحق في تغییر كیفیة وغرض استخدام األصل 
 : ًفي النطاق المحدد لحق العمیل في االستخدام اعتمادا على الظروف

على سبیل المثال، اتخاذ (حقوق تغییر نوع المخرجات المنتجة بواسطة األصل   )أ (
ر الستخدام حاویة شحن لنقل بضائع أو للتخزین أو اتخاذ قرار بشأن تشكیلة قرا

 ؛ )المنتجات المباعة من مساحة معرض التجزئة
على سبیل المثال، اتخاذ قرار متى سیتم (حقوق تغییر توقیت إنتاج المخرجات   )ب (

  ؛ )استخدام بند من الماكینات أو محطة الطاقة
على سبیل المثال، اتخاذ قرار بشأن وجھة (حقوق تغییر مكان إنتاج المخرجات   )ج (

 ؛ )شاحنة أو سفینة أو اتخاذ قرار بشأن مكان استخدام بند من المعدات
على سبیل المثال، اتخاذ (حقوق تغییر ما إذا كان سیتم إنتاج المخرجات، وكمیة المخرجات   )د (

التي یتم قرار بشأن ما إذا كان سیتم إنتاج الطاقة من محطة طاقة وما ھي كمیة الطاقة 
 ).إنتاجھا من محطة الطاقة تلك

 ٢٦ب

تشمل أمثلة حقوق اتخاذ القرار التي ال تمنح الحق في تغییر كیفیة وغرض استخدام 
ویمكن االحتفاظ بمثل ھذه . األصل، الحقوق التي تقتصر على تشغیل أو صیانة األصل

 .الحقوق بواسطة العمیل أو المورد
ق تشغیل وصیانة األصل تعد ضروریة في كثیر من ًوعلى الرغم من أن حقوقا مثل حقو

ًاألحیان لكفاءة استخدام األصل فھي لیست حقوقا لتوجیھ كیفیة وغرض استخدام األصل، 
وعلى الرغم من . ًوغالبا ما تعتمد على قرارات حول كیفیة وغرض استخدام األصل

 إذا كانت ذلك، فإن حقوق تشغیل األصل قد تمنح العمیل حق توجیھ استخدام األصل
انظر الفقرة (ًالقرارات ذات الصلة بكیفیة وغرض استخدام األصل تم تحدیدھا مسبقا 

  )").  1)(ب(٢٤ب"

  ٢٧ب

 القرارات المحددة خالل وقبل فترة االستخدام
. ًیمكن أن تتحدد القرارات ذات الصلة بكیفیة وغرض استخدام األصل مسبقا بعدة طرق

  ًقرارات ذات الصلة مسبقا عن طریق تصمیم األصلفعلى سبیل المثال، یمكن تحدید ال
 . أو عن طریق القیود التعاقدیة على استخدام األصل

  
 ٢٨ب

 في تقییم ما إذا كان للعمیل الحق في توجیھ استخدام األصل، یجب على المنشأة األخذ 
في االعتبار فقط الحقوق في اتخاذ القرارات بشأن استخدام األصل خالل فترة 

  )أو جوانب محددة من األصل(، ما لم یكن العمیل ھو الذي صمم األصل االستخدام
ونتیجة لذلك، فإن المنشأة ال یجوز أن تأخذ )". ٢)(ب(٢٤ب"ًوفقا لما ھو مبین في الفقرة 

  ًفي االعتبار القرارات المحددة مسبقا قبل فترة االستخدام ما لم تكن الشروط الواردة
ًعلى سبیل المثال، إذا كان العمیل قادرا فقط على ف. موجودة)" ٢)(ب(٢٤ب"في الفقرة 

 ٢٩ب
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تحدید مخرجات األصل قبل فترة االستخدام، فإن العمیل لیس لھ الحق في توجیھ استخدام 
إن القدرة على تحدید المخرجات في العقد قبل فترة االستخدام من دون أي . ذلك األصل

العمیل نفس الحقوق التي حقوق أخرى التخاذ قرارات متعلقة باستخدام األصل، تعطي 
 . یتمتع بھا أي عمیل یشتري السلع أو الخدمات

 حقوق الحمایة 
ً قد یتضمن العقد شروطا وأحكاما مصممة لحمایة ملكیة المورد في األصل أو في  ً

فھذه . األصول األخرى، أو حمایة موظفیھ، أو لضمان امتثال المورد لألنظمة واللوائح
الحد األقصى لكمیة استخدام ) ١( فعلى سبیل المثال، قد یحدد العقد .أمثلة لحقوق الحمایة

یتطلب من العمیل ) ٢(األصل أو تحدید متى وأین یمكن للعمیل استخدام األصل، أو 
 یتطلب من العمیل إبالغ المورد بشأن التغییرات) ٣(تطبیق ممارسات تشغیلیة محددة، أو 

حقوق الحمایة نطاق حق العمیل في عادة ما تحدد .  في كیفیة استخدامھ لألصل
 . االستخدام ولكنھا ال تمنع بمفردھا العمیل من الحصول على حق توجیھ استخدام األصل

  
 ٣٠ب
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 عقد تأجیر أو یتضمن  فیما یلي مخطط قد یساعد المنشآت على إجراء تقییم ما إذا كان العقد٣١ب
  : عقد تأجیر

  محدد؟ أصل ھناك یوجد ھل
  "١٣ب" الفقرات الحسبان في األخذ

 "٢٠ب"إلى 

  طول األصل تشغیل في الحق للعمیل ھل
 للمورد یكون أن بدون االستخدام فترة
 األخذ التشغیل؟ تعلیمات تغییر في الحق
  )"١()ب(٢٤ب" الفقرة الحسبان في

 طرف ألي لیس أو ردللمو أو للعمیل، ھل
 استخدام وغرض كیفیة توجیھ في الحق

 االستخدام؟ فترة طوال األصل
  "٢٥ب" الفقرات الحسبان في األخذ

 "٣٠ب"إلى 

 ما على الحصول في الحق للعمیل ھل
 استخدام من االقتصادیة المنافع جمیع یقارب

 االستخدام؟ فترة طوال األصل
  "٢١ب" الفقرات الحسبان في األخذ

 "٢٣ب"إلى 

 تحدد بطریقة األصل العمیل صمم ھل
 األصل استخدام وغرض كیفیةً مسبقا

 في األخذ االستخدام؟ فترة طوال
  )"٢)(ب(٢٤ب" الفقرة الحسبان

  طرف الحق ألي لیس
 كیفیة في توجیھ

 األصل استخدام وغرض
 ًمحددة مسبقا

 ال یتضمن العقد عقد تأجیر یتضمن العقد عقد تأجیر

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 المورد

 ال

 ال

 نعم
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 ") ١٧"إلى " ١٢"الفقرات (كونات العقد فصل م
 :  الحق في استخدام األصل محل العقد یعد مكون عقد تأجیر منفصل إذا توفر كل مما یلي

یمكن للمستأجر أن یستفید من استخدام األصل محل العقد إما بمفرده أو مع  )أ (
الموارد المتاحة بسھولة ھي . غیره من الموارد المتاحة بسھولھ للمستأجر

بواسطة المؤجر (ع أو الخدمات التي یتم بیعھا أو تأجیرھا بشكل منفصل السل
من (أو الموارد التي حصل علیھا المستأجر بالفعل ) أو الموردین اآلخرین

  ؛ و)المؤجر أو من المعامالت أو األحداث األخرى
ال یعتمد األصل محل العقد بدرجة كبیرة وال یرتبط بدرجة كبیرة باألصول   )ب (

فعلى سبیل المثال، حقیقة أن المستأجر . خرى في نفس العقدمحل العقد األ
یمكن أن یقرر عدم استئجار األصل محل العقد دون أن یؤثر ذلك بشكل كبیر 
على حقھ في استخدام األصول محل العقد األخرى في نفس العقد قد تدل 
على أن األصل محل العقد ال یعتمد بدرجة كبیرة أو ال یرتبط بدرجة كبیرة 

 . ك األصول محل العقد األخرىبتل

  
 ٣٢ب

 قد یشتمل العقد على مبلغ مستحق الدفع بواسطة المستأجر لألنشطة والتكالیف التي ال 
فعلى سبیل المثال، قد یدرج المؤجر في إجمالي . تحول سلعة أو خدمة إلى المستأجر

ة بعقد المبلغ المستحق الدفع تكلفة لمھام إداریة، أو تكالیف أخرى متكبدة متعلق
ال تؤدي مثل ھذه المبالغ . التأجیر، والتي ال تحول سلعة أو خدمة إلى المستأجر

ًالمستحقة الدفع إلى مكون منفصل للعقد، ولكنھا تعد جزءا من إجمالي المقابل 
 . المخصص للمكونات التي تم تحدیدھا بشكل منفصل في العقد

 ٣٣ب

 ")٢١"إلى " ١٨"الفقرات (مدة عقد التأجیر 
تحدید مدة عقد التأجیر وتقییم طول فترة عقد التأجیر غیر القابلة لإللغاء، یجب  في 

على المنشأة تطبیق تعریف العقد وتحدید الفترة التي یكون فیھا العقد غیر قابل 
ال یعد عقد التأجیر واجب النفاذ عندما یكون لكل من المستأجر والمؤجر . لإللغاء

 .ذن من الطرف اآلخر مع عدم وجود غرامة كبیرةالحق في إنھاء عقد التأجیر بدون إ

  
 ٣٤ب

 إذا كان المستأجر فقط ھو الذي لھ الحق في إنھاء عقد التأجیر، فإن ھذا الحق یعد 
ًخیارا إلنھاء عقد التأجیر متاحا للمستأجر والذي تأخذه المنشأة في االعتبار عند تحدید  ً

ق في إنھاء عقد التأجیر، فإن فترة إذا كان المؤجر فقط ھو الذي لھ الح. مدة اإلیجار
 . اإلیجار غیر القابلة لإللغاء تشمل الفترة التي یغطیھا خیار إنھاء عقد التأجیر

 ٣٥ب

 تبدأ مدة عقد التأجیر في تاریخ بدایة عقد التأجیر وتشمل أي فترات تأجیر مجانیة 
 . مقدمة للمستأجر بواسطة المؤجر

 ٣٦ب
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ً تقوم المنشأة بتقییم ما إذا كان المستأجر متأكدا بصورة  في تاریخ بدایة عقد التأجیر،

معقولة من تطبیق خیار تمدید عقد التأجیر أو شراء األصل محل العقد، أو عدم 
تأخذ المنشأة في االعتبار كافة الوقائع والظروف . ممارسة خیار إنھاء عقد التأجیر

ًذات الصلة التي توجد حافزا اقتصادیا للمستأجر لممارسة  الخیار أو عدم ممارستھ بما ً
في ذلك أي تغیرات متوقعة في الوقائع والظروف من تاریخ بدایة عقد التأجیر حتى 

تشمل أمثلة العوامل التي تؤخذ في االعتبار على سبیل المثال . تاریخ ممارسة الخیار
  : ولیس الحصر

 : ، مثلالشروط واألحكام التعاقدیة للفترات االختیاریة مقارنة بأسعار السوق  ) أ(
 مبلغ الدفعات لعقد التأجیر في أي فترة اختیاریة؛  )١(
مبلغ أي دفعات إیجار متغیرة أو دفعات شرطیة أخرى مثل الدفعات  )٢(

 الناتجة من غرامات اإلنھاء وضمانات القیمة المتبقیة؛ 
شروط وأحكام أي خیارات قابلة للممارسة بعد الفترات االختیاریة  )٣(

، خیار الشراء القابل للممارسة في نھایة فترة على سبیل المثال(األولیة 
 ). ًالتمدید بمعدل أقل حالیا من معدالت السوق

أو المتوقع (التحسینات المھمة التي تم إجراؤھا على األصول المستأجرة   ) ب(
على مدى مدة العقد التي یتوقع أن یكون لھا منافع اقتصادیة مھمة ) إجراؤھا

 أو خیار إنھاء عقد التأجیر أو خیار شراء للمستأجر عندما یصبح خیار التمدید
 ًاألصل محل العقد قابال للممارسة؛ 

التكالیف المتعلقة بإنھاء عقد التأجیر مثل تكالیف التفاوض أو تكالیف النقل أو تكالیف ) ج (
تحدید أصل آخر لیكون محل العقد یناسب احتیاجات المستأجر أو تكالیف دمج أصل 

 أو غرامات اإلنھاء والتكالیف المماثلة، بما في ذلك جدید في عملیات المستأجر
ًالتكالیف المرتبطة بإعادة األصل محل العقد في الحالة المحددة تعاقدیا أو إلى الموقع 

  ًالمحدد تعاقدیا؛
ًأھمیة ذلك األصل محل العقد لعملیات المستأجر، أخذا في االعتبار على سبیل ) د (

عقد ھو أصل متخصص، وموقع األصل محل المثال، ما إذا كان األصل محل ال
 العقد، وتوفر البدائل المناسبة؛ 

أي عندما یمكن ممارسة الخیار فقط إذا تم (الشروط المرتبطة بممارسة الخیار ) ھ(
 .واحتمالیة وجود تلك الشروط) استیفاء شرط أو أكثر

 ٣٧ب
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ائص التعاقدیة  خیار تمدید أو إنھاء عقد التأجیر قد یجتمع مع واحد أو أكثر من الخص
بحیث یضمن المستأجر للمؤجر ) على سبیل المثال، ضمان القیمة المتبقیة(األخرى 

ًحدا أدنى أو عائدا نقدیا ثابتا مماثل الي حد كبیر بغض النظر عما إذا تم ممارسة  ً ً ً
وفي ھذه الحاالت، وبغض النظر عن اإلرشادات المتعلقة بالدفعات الثابتة في . الخیار

، فإنھ یجب على المنشأة افتراض أن المستأجر "٤٢ب"اردة في الفقرة جوھرھا، الو
متأكد بصورة معقولة من ممارستھ خیار تمدید عقد التأجیر، أو عدم ممارستھ خیار 

 .إنھاء عقد التأجیر

 ٣٨ب

 كلما كانت فترة عقد التأجیر غیر القابلة لإللغاء أقصر كلما زاد احتمال ممارسة 
وذلك ألن .  عقد التأجیر أو عدم ممارستھ لخیار اإلنھاءالمستأجر لخیار تمدید

ًالتكالیف المرتبطة بالحصول على أصل بدیل من المرجح أن تكون أعلى نسبیا كلما 
 .قصرت الفترة غیر القابلة لإللغاء

 ٣٩ب

 الممارسات السابقة للمستأجر بشأن الفترة التي عادة ما یتم خاللھا استخدام أنواع 
وأسبابھ االقتصادیة للقیام بذلك ) ًسواء كانت مستأجرة أو مملوكة(ل معینة من األصو

ًقد توفر معلومات تساعد في تقییم ما إذا كان المستأجر متأكدا بصورة معقولة من 
فعلى سبیل المثال، إذا استخدم المستأجر عادة . ممارسة الخیار أو عدم ممارستھ

 أو إذا كان المستأجر في الممارسة ًأنواعا معینة من األصول لفترة معینة من الزمن
  العملیة قد مارس كثیرا الخیارات على عقود التأجیر ألنوع معینة من األصول

محل العقد، فیجب على المستأجر األخذ في االعتبار األسباب االقتصادیة للممارسة 
ًالسابقة في تقییم ما إذا كان متأكدا بصورة معقولة من ممارسة الخیار على عقود 

 . ار تلك األصولإیج

 ٤٠ب

أنھ بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر، یقوم المستأجر بإعادة تقییم مدة عقد " 20"تحدد الفقرة 
التأجیر عند وقوع حدث ھام أو تغیر كبیر في الظروف التي تقع ضمن سیطرة المستأجر 

اجھ من ًوتؤثر فیما إذا كان المستأجر متأكدا بصورة معقولة من ممارسة خیار لم یتم إدر
قبل في تحدیده لمدة عقد التأجیر، أو عدم ممارسة خیار تم إدراجھ في تحدید مدة عقد 

 : وتشمل األمثلة على األحداث الھامة أو التغیرات في الظروف. التأجیر
التحسینات الھامة على األصول المستأجرة غیر المتوقعة في تاریخ بدایة عقد   )أ (

فع اقتصادیة ھامة للمستأجر عندما یصبح التأجیر والتي یتوقع أن یكون لھا منا
ًخیار تمدید أو إنھاء عقد التأجیر أو خیار شراء األصل محل العقد قابال 

 للممارسة؛ و
ًتعدیل ھام أو تفصیل لم یكن متوقعا في تاریخ بدایة عقد التأجیر أن یتم إجراؤه   )ب (

 على األصل محل العقد؛ و

 ٤١ب
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لفترة تتجاوز نھایة مدة عقد نشأة عقد تأجیر من الباطن لألصل محل العقد   )ج (
 ًالتأجیر المحددة مسبقا؛ و

على (قرار تجاري للمستأجر لھ صلة مباشرة بممارسة أو عدم ممارسة الخیار   )د (
ّسبیل المثال، قرار لتمدید عقد تأجیر أصل مكمل، أو قرار الستبعاد أصل بدیل 

 "). حق استخدام"أو الستبعاد وحدة أعمال یعمل ضمنھا أصل 
 )") أ(٧٠"و)" ج(٣٦"و)" أ(٢٧"الفقرات (ت إیجار ثابتة في جوھرھا دفعا

دفعات اإلیجار الثابتة .  تتضمن دفعات اإلیجار أي دفعات إیجار ثابتة في جوھرھا

في جوھرھا ھي دفعات قد تنطوي في شكلھا على تغیرات ولكن من حیث الجوھر ال 

 : ، على سبیل المثال في حالوتوجد دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا. یمكن تجنبھا

كانت الدفعات مھیكلة على أنھا دفعات إیجار متغیرة، ولكن لیس ھناك تغیرات   )أ (

وتنطوي ھذه الدفعات على شروط للتغیر لیس لھا . حقیقیة في تلك الدفعات

 : وتشمل األمثلة على أنواع تلك الدفعات ما یلي. جوھر اقتصادي حقیقي

ًفقط في حال ثبت أن األصل سیكون قادرا الدفعات التي یجب القیام بھا  )١(

على العمل خالل عقد التأجیر أو فقط في حالة وقوع أحداث لیست ھناك 

  إمكانیة حقیقیة لمنع حدوثھا؛ أو 

ًالدفعات المھیكلة مبدئیا على أنھا دفعات إیجار متغیرة مربوطة باستخدام  )٢(

تاریخ األصل محل العقد ولكن سیتم حل التغیر عند نقطة معینة بعد 

بدایة عقد التأجیر بحیث تصبح ھذه الدفعات ثابتة للمدة المتبقیة من مدة 

وتصبح ھذه الدفعات دفعات ثابتة في جوھرھا عند التیقن . عقد التأجیر

 . من ھذا التغیر

كان ھناك أكثر من مجموعة واحدة من الدفعات التي یمكن للمستأجر أن یقوم بھا،   )ب (

في ھذه الحالة، یجب على المنشأة األخذ .  واقعیةولكن واحدة فقط من تلك الدفعات

 . في االعتبار المجموعة الواقعیة من الدفعات لتكون ھي دفعات اإلیجار

كان ھناك أكثر من مجموعة واقعیة من الدفعات التي یمكن للمستأجر أن یقوم بھا،  )ج (

ھذه في . ولكن یجب علیھ القیام بواحدة على األقل من تلك المجموعات من الدفعات

الحالة یجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار مجموعة الدفعات التي یتم تجمیعھا إلى 

 .لتكون ھي دفعات اإلیجار) على أساس مخصوم(أقل مبلغ 

  

 ٤٢ب
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 عالقة المستأجر باألصل محل العقد قبل تاریخ بدایة عقد التأجیر 
   تكالیف المستأجر المتعلقة بإنشاء أو تصمیم األصل محل العقد

ُ قد تتفاوض المنشأة على عقد تأجیر قبل أن یكون األصل محل العقد متاحا لالستخدام 

قد تتطلب بعض عقود التأجیر تشیید أو إعادة تصمیم األصل . بواسطة المستأجر
ُاستنادا إلى شروط وأحكام العقد، قد یطلب . محل العقد الستخدامھ بواسطة المستأجر ً

 . علقة بتشیید أو تصمیم األصلمن المستأجر القیام بدفعات مت

  
  

 ٤٣ب

 إذا تكبد المستأجر تكالیف تتعلق بتشیید أو تصمیم األصل محل العقد، فیجب على 
المستأجر المحاسبة عن تلك التكالیف بتطبیق المعاییر األخرى المنطبقة مثل معیار 

وال تتضمن التكالیف المتعلقة بتشیید أو تصمیم ). ١٠(المحاسبة المصري رقم 
األصل محل العقد الدفعات التي تمت بواسطة المستأجر لحق استخدام األصل محل 

الدفعات لحق استخدام األصل محل العقد ھي دفعات لعقد التأجیر بغض النظر . العقد

 . عن توقیت تلك الدفعات

 ٤٤ب

 الملكیة القانونیة لألصل محل العقد 
حل العقد قبل تحویلھا للمؤجر  قد یحصل المستأجر على الملكیة القانونیة لألصل م

وال یحدد الحصول على الملكیة القانونیة في حد ذاتھ كیفیة . وتأجیر األصل للمستأجر
 . المحاسبة عن المعاملة

  
 ٤٥ب

على األصل محل العقد قبل ) أو حصل على السیطرة( إذا كان المستأجر یسیطر 

عاملة بیع وإعادة استئجار تحویل ذلك األصل إلى المؤجر، فتعد المعاملة على أنھا م
 ". ١٠٣"إلى " ٩٨"یتم المحاسبة عنھا بتطبیق الفقرات 

 ٤٦ب

 ولكن، إذا لم یحصل المستأجر على السیطرة على األصل محل العقد قبل تحویل 

فعلى سبیل المثال قد . األصل للمؤجر، فإن المعاملة ال تعد معاملة بیع وإعادة استئجار
وض الصانع والمؤجر والمستأجر على معاملة لشراء أصل یكون ھذا ھو الحال إذا تفا

قد یحصل . من الصانع بواسطة المؤجر، والذي سیقوم بدوره بتأجیره للمستأجر

في ھذه الحالة، . المستأجر على الملكیة القانونیة لألصل محل العقد قبل تحویلھا للمؤجر
لكن لم یحصل على إذا حصل المستأجر على الملكیة القانونیة لألصل محل العقد و

السیطرة على األصل قبل تحویلھ إلى المؤجر، فال تتم المحاسبة عن المعاملة على أنھا 

  .معاملة بیع وإعادة استئجار ولكن تتم المحاسبة عنھا على أنھا عقد تأجیر

 ٤٧ب
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 ")٥٩"الفقرة (إفصاحات المستأجر 
ة اإلیجار للوفاء بالھدف في تحدید ما إذا كانت ھناك ضرورة لمعلومات إضافیة عن أنشط

 : ، یجب على المستأجر األخذ في االعتبار"٥١"من اإلفصاح الوارد في الفقرة 
یجب على . ما إذا كانت ھذه المعلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالیة    )أ (

فقط إذا كان " ٥٩"المستأجر تقدیم المعلومات اإلضافیة المحددة في الفقرة 
وفي . المعلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالیةمن المتوقع أن تكون ھذه 

ھذا السیاق، فإنھ من المرجح أن یكون ھذا ھو الحال إذا كان ذلك یساعد 
  : ھؤالء المستخدمین لفھم

قد توفر عقود التأجیر المرونة . المرونة التي توفرھا عقود التأجیر )١(
 من على سبیل المثال إذا استطاع المستأجر تقلیل تعرضھ للمخاطر

خالل ممارسة خیارات اإلنھاء أو تجدید عقود التأجیر بشروط وأحكام 
 . مواتیة لھ

ًقد تفرض عقود التأجیر قیودا، على . القیود التي تفرضھا عقود التأجیر )٢(
سبیل المثال من خالل إلزام المستأجر بالمحافظة على نسب مالیة 

 .معینة
. للمتغیرات الرئیسیةاختبار حساسیة المعلومات التي یتم التقریر عنھا  )٣(

قد تكون المعلومات التي یتم التقریر عنھا حساسة، على سبیل المثال 
  . دفعات اإلیجار المتغیرة المستقبلیة

  . التعرض للمخاطر األخرى الناتجة من عقود التأجیر )٤(
قد تتضمن ھذه االنحرافات على . االنحرافات عن ممارسات الصناعة )٥(

 غیر عادیة أو فریدة تؤثر على سبیل المثال، شروط وأحكام إیجار
 . محفظة تأجیریة للمستأجر

ما إذا كانت ھذه المعلومات ظاھرة سواء من معلومات تم عرضھا إما في   )ب (
وال یلزم المستأجر أن . القوائم المالیة الرئیسیة أو مفصح عنھا في اإلیضاحات

 .ًیكرر المعلومات المعروضة فعلیا في أماكن أخرى في القوائم المالیة

  
 ٤٨ب

یمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافیة المتعلقة بدفعات اإلیجار المتغیرة، والتي قد تدعو 
، "٥١" لتحقیق الھدف من اإلفصاح في الفقرة - ًاعتمادا على الظروف- الحاجة إلیھا 

 : المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالیة في تقییم، على سبیل المثال
 جر لدفعات اإلیجار المتغیرة ومدي شیوع تلك الدفعات؛ مبررات استخدام المستأ  )أ (
  الحجم النسبي لدفعات اإلیجار المتغیرة إلى الدفعات الثابتة؛  )ب (
 المتغیرات الرئیسیة التي تعتمد علیھا دفعات اإلیجار المتغیرة وكیف یتوقع أن   )ج (

 تختلف المدفوعات استجابة للتغیرات في تلك المتغیرات الرئیسیة؛ 
 . یلیة والمالیة األخرى لدفعات اإلیجار المتغیرةاآلثار التشغ  )د (

 ٤٩ب
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 یمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافیة المتعلقة بخیارات التمدید وخیارات اإلنھاء والتي قد 
، "٥١" لتحقیق الھدف من اإلفصاح في الفقرة - ًاعتمادا على الظروف - تدعو الحاجة إلیھا 

 : على سبیل المثال مالیة في تقییم،المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم ال
مبررات المستأجر الستخدام خیارات التمدید وخیارات اإلنھاء ومدى شیوع   ) أ(

  تلك الخیارات؛ 
 الحجم النسبي لدفعات اإلیجار االختیاریة إلى دفعات اإلیجار؛   ) ب(
 مدي انتشار ممارسة الخیارات التي لم تدرج في قیاس التزامات عقود التأجیر؛ ) ج(
 . غیلیة والمالیة األخرى لتلك الخیاراتاآلثار التش  ) د(

 ٥٠ب

یمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافیة المتعلقة بضمانات القیمة المتبقیة والتي قد تدعو 
 لتحقیق الھدف من اإلفصاح الوارد في الفقرة - ًاعتمادا على الظروف-الحاجة إلیھا 

 : یم، على سبیل المثال، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالیة في تقی"٥١"
مبررات المستأجر لتقدیم ضمانات القیمة المتبقیة ومدي شیوع تلك  )أ(

 الضمانات؛ 
 نسبة حجم تعرض المستأجر إلى مخاطر القیمة المتبقیة؛  )ب(
 طبیعة األصول محل العقد التي تم تقدیم تلك الضمانات لھا؛  )ج(
  .  ضماناتاآلثار التشغیلیة والمالیة األخرى لتلك ال )د(

  ٥١ب

 االستئجار وإعادةیمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافیة المتعلقة بمعامالت البیع 
 لتحقیق الھدف من اإلفصاح -ًاعتمادا على الظروف-والتي قد تدعو الحاجة إلیھا 

، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالیة في تقییم، "٥١"الوارد في الفقرة 
   :على سبیل المثال

 مبررات المستأجر لمعامالت البیع وإعادة االستئجار ومدي شیوع تلك المعامالت؛  )أ(
 الشروط واألحكام الرئیسیة لمعامالت البیع وإعادة االستئجار على مستوى فردي؛  )ب(
 الدفعات غیر المدرجة في قیاس التزامات عقد التأجیر؛  )ج(
  .وإعادة االستئجار في فترة التقریراألثر على التدفق النقدي لمعامالت البیع  )د(

  ٥٢ب

 ")٦٦"إلى " ٦١"فقرات (تصنیف عقد التأجیر للمؤجر 
یعتمد تصنیف عقد التأجیر للمؤجرین في ھذا المعیار على المدي الذي ینقل فیھ عقد 

وتشمل المخاطر احتماالت . التأجیر المخاطر والمنافع العائدة لملكیة األصل محل العقد
اقة العاطلة أو التقادم التقني والتغیرات في العائدات بسبب تغیر الظروف الخسائر من الط

یمكن أن تتمثل المنافع في توقعات أرباح على مدى العمر االقتصادي لألصل . االقتصادیة
  .محل العقد وتحقیق مكاسب من الزیادة في القیمة أو تحقق قیمة متبقیة

  
  ٥٣ب
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ً قد یتضمن عقد التأجیر شروطا وأحكاما  لتعدیل دفعات اإلیجار استجابة لتغیرات ً
مثل التغیر في (معینة تحدث بین تاریخ نشأة عقد التأجیر وتاریخ بدایة عقد التأجیر 

تكلفة األصل محل العقد الخاصة بالمؤجر أو التغیر في تكلفة تمویل اإلیجار الخاصة 
من مثل ھذه في ھذه الحالة، وألغراض تصنیف عقد التأجیر، فإن أثر أي ) بالمؤجر

 . التغیرات یجب افتراض أنھا حدثت في تاریخ نشأة عقد التأجیر

 ٥٤ب

 عندما یتضمن عقد التأجیر كال من عنصري األرض والمباني، فإنھ یجب على 
المؤجر تقییم تصنیف كل عنصر على أنھ عقد تأجیر تمویلي أو عقد تأجیر تشغیلي 

 ". ٥٤ب"إلى " ٥٣ب"فقرتین وال" ٦٦"إلى " ٦٢"بشكل منفصل بتطبیق الفقرات 
وفي تحدید ما إذا كان عنصر األرض ھو عقد تأجیر تشغیلي أو عقد تأجیر تمویلي، 

 . فإن أحد االعتبارات الھامة ھو أن األرض عادة لیس لھا عمر إنتاجي محدد

 ٥٥ب

 عندما یكون من الضروري لغرض التصنیف والمحاسبة عن عقد تأجیر أرض 
بما في ذلك أي دفعات (المؤجر تخصیص دفعات اإلیجار ومباني، فإنھ یجب على 

بین عنصري األرض والمباني بما یتناسب مع القیمة العادلة ) إجمالیة في البدایة
النسبیة للحقوق في األصول المؤجرة في عنصري األرض والمباني لعقد التأجیر في 

 .تاریخ نشأة عقد التأجیر
قد تأجیر تمویلي عند عدم إمكانیة ویتم تصنیف كامل عقد التأجیر على أنھ ع

تخصیص دفعات اإلیجار بین ھذین العنصرین بطریقة یمكن االعتماد علیھا، ما لم 
یكن من الواضح أن كال العنصرین ھما عقود إیجارات تشغیلیة، وفي ھذه الحالة یتم 

 . تصنیف كامل عقد التأجیر على أنھ عقد تأجیر تشغیلي

 ٥٦ب

ض ومباني تكون فیھ قیمة عنصر األرض غیر جوھریة لعقد  بالنسبة لعقد تأجیر أر
التأجیر، فإنھ یمكن للمؤجر معالجة األرض والمباني كوحدة واحدة لغرض تصنیف عقد 

إلى " ٦٢"التأجیر، وتصنیفھا على أنھا إیجار تمویلي أو إیجار تشغیلي بتطبیق الفقرات 
 على المؤجر اعتبار العمر وفي ھذه الحالة، یجب". ٥٤ب"إلى " ٥٣ب"والفقرتین " ٦٦"

 . االقتصادي للمباني على أنھ العمر االقتصادي لكامل األصول محل العقد

  ٥٧ب

  تصنیف عقد التأجیر من الباطن 
عند تصنیف عقد التأجیر من الباطن فإنھ یجب على المؤجر الوسیط، تصنیف عقد 

 : ًیلي طبقا لما یليالتأجیر من الباطن على أنھ عقد تأجیر تمویلي أو عقد تأجیر تشغ
إذا كان عقد التأجیر الرئیسي الذي تكون فیھ المنشأة ھي المستأجر في عقد تأجیر  )أ(

، فیجب تصنیف عقد "٦"قصیر األجل، وتمت المحاسبة عنھ بتطبیق الفقرة 
 . التأجیر من الباطن على أنھ عقد تأجیر تشغیلي

حق "الرجوع إلى أصل بخالف ذلك، یجب تصنیف عقد التأجیر من الباطن ب )ب(
الناتج من عقد التأجیر الرئیسي ولیس بالرجوع إلى األصل محل العقد " االنتفاع

 ). على سبیل المثال، بند العقارات واآلالت والمعدات موضوع عقد التأجیر(

  
 ٥٨ب
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 ملحق ج
 تاریخ السریان والقواعد االنتقالیة

 . س صالحیات األجزاء األخرى من المعیار ال یتجزأ من المعیار ولھ نفاًیعد ھذا الملحق جزء
  تاریخ السریان 

 ١یجب على المنشأة تطبیق ھذا المعیار على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد   ١ج
، ویسمح بالتطبیق المبكر إذا تم تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم ٢٠٢٠ینایر 

إذا قامت المنشأة . وقیت في نفس الت٢٠١٩" االیراد من العقود مع العمالء) "٤٨(
  .بالتطبیق المبكر، یجب اإلفصاح عن ذلك

  القواعد االنتقالیة
فإن تاریخ التطبیق األولي " ١٩ج"إلى " ١ج"ألغراض المتطلبات الواردة في الفقرات 

 . ھو بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا المنشأة ھذا المعیار ألول مرة
 ٢ج

، "٢ج"وتاریخ التطبیق األولي في الفقرة " ١ج"ان في الفقرة استثناء من تاریخ السری
ویكون تاریخ التطبیق األولي ھو بدایة فترة التقریر " ١٩ج"إلى " ٣ج"تسري الفقرات 

 - وتعدیالتھ – ١٩٩٥ لسنة ٩٥السنوي التي تم فیھا الغاء قانون التأجیر التمویلي رقم 
، وذلك ٢٠١٨ لسنة ١٧٦لتخصیم رقم وصدور قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي وا

  : بالنسبة لكل من
ً وكان یتم معالجتھا وفقا ١٩٩٥ لسنة ٩٥عقود التأجیر التي كانت تخضع لقانون   .أ 

القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة بعملیات ) "٢٠(لمعیار المحاسبة المصري رقم 
  ".التأجیر التمویلي

تخضع لقانون تنظیم نشاطي التأجیر عقود التأجیر التمویلي التي تنشأ في ظل و  .ب 
 .٢٠١٨ لسنة ١٧٦التمویلي والتخصیم رقم 

  أ٢ج

 تعریف عقد التأجیر 
في بدایة " ١١"إلى " ٩" یجب على المنشأة تطبیق المتطلبات الواردة في الفقرات 

 . عند تحدید عقد التأجیر تطبیق ھذا المعیار

 
 ٣ج
 

 ٤ج  ملغاة 
 المستأجرون 

 تطبیق ھذا المعیار على عقود التأجیر بأثر رجعي مع االعتراف  یجب على المستأجر
" ٧ج"ًباألثر التراكمي للتطبیق األولي للمعیار في تاریخ التطبیق األولي وفقا للفقرات 

  ".١٣ج"إلى 

 
 ٥ج

بشكل ثابت على كافة عقود " 5ج" في الفقرة ما وردیجب على المستأجر تطبیق 
 . ًإیجاراتھ التي یكون فیھا مستأجرا

 ٦ج
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، فال یجوز لھ إعادة عرض معلومات "٥ج" عند قیام المستأجر بتطبیق ما ورد بالفقرة 
ًالمقارنة، وبدال عن ذلك یجب على المستأجر االعتراف باألثر التراكمي للتطبیق األولي لھذا 

  . المعیار على أنھ تعدیل للرصید االفتتاحي لألرباح المرحلة في تاریخ التطبیق األولي

 ٧ج

 عقود التأجیر التي ینطبق علیھا تعریف عقود التأجیر التشغیلي 
 : ، فیجب على المستأجر"٥ج" عند تطبیق ما ورد بالفقرة 

االعتراف بالتزام عقد التأجیر في تاریخ التطبیق األولي لعقود التأجیر التي ینطبق  )أ(
المستأجر قیاس ویجب على . ًعلیھا تعریف عقود التأجیر التشغیلي وفقا لھذا المعیار

التزام عقد التأجیر بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة مخصومة باستخدام معدل 
 . االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاریخ التطبیق األولي

في تاریخ التطبیق األولي لعقود التأجیر التي " حق االنتفاع"االعتراف بأصل  )ب(
ویجب على المستأجر . ًغیلي وفقا لھذا المعیارینطبق علیھا تعریف عقود التأجیر التش

 : إما بـ" حق االنتفاع"االختیار على أساس كل عقد تأجیر على حده لقیاس أصل 
المبلغ الدفتري كما لو كان المعیار تم تطبیقھ منذ تاریخ بدایة عقد التأجیر ولكن  )١(

 ًمخصوما باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاریخ التطبیق
 األولي؛ أو 

مبلغ مساوي اللتزام عقد التأجیر بعد تعدیلھ بمبلغ أي دفعات إیجار مدفوعة  )٢(
ًمقدما أو مستحقة تتعلق بذلك اإلیجار المثبت في قائمة المركز المالي مباشرة 

 . قبل تاریخ التطبیق األولي
ألصول " اضمحالل قیمة األصول) "٣١(تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم ) ج(

 في تاریخ " االنتفاعحق "
 )". ب(10ج"التطبیق األولي ما لم یطبق المستأجر الوسیلة العملیة الواردة في الفقرة 

 
 ٨ج

، بالنسبة لعقود التأجیر التي ینطبق "٨ج" على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة 
 : ًعلیھا تعریف عقود التأجیر التشغیلي وفقا لھذا المعیار، فإن المستأجر

 وذلك لعقود التأجیر التي  االنتقال لتطبیق المعیارال یتطلب منھ عمل أي تعدیالت عند   )أ(
إلى " ٣ب"كما ھو مبین في الفقرات (یكون فیھا األصل محل العقد ذا قیمة صغیرة 

ویجب على المستأجر المحاسبة ". ٦"والتي سیتم المحاسبة عنھا بتطبیق الفقرة ") ٨ب"
 . یق ھذا المعیار من تاریخ التطبیق األوليعن تلك اإلیجارات بتطب

 وذلك لعقود التأجیر  االنتقال لتطبیق المعیارال یتطلب منھ عمل أي تعدیالت عند) ب(
ًالمصنفة سابقا علي أنھا استثمارات عقاریة باستخدام نموذج القیمة العادلة في 

مستأجر یجب علي ال". االستثمار العقاري) "٣٤(معیار المحاسبة المصري رقم 
والتزام عقد التأجیر، بتطبیق معیار المحاسبة " حق االنتفاع"المحاسبة عن أصل 

 .وھذا المعیار من تاریخ التطبیق األولي) ٣٤(المصري رقم 

 ٩ج
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بالقیمة العادلة في تاریخ التطبیق األولي " حق االنتفاع"یجب علیھ قیاس أصل ) ج(
 أنھا عقود تأجیر تشغیلي، وستتم ًلعقود التأجیر التي تم المحاسبة عنھا سابقا على

ًالمحاسبة عنھا علي أنھا استثمار عقاري باستخدام نموذج القیمة العادلة طبقا 
یجب علي . من تاریخ التطبیق األولي) ٣٤(لمعیار المحاسبة المصري رقم 

والتزام عقد التأجیر، بتطبیق معیار " حق االنتفاع"المستأجر المحاسبة عن أصل 
 . وھذا المعیار من تاریخ التطبیق األولي) ٣٤(ي رقم المحاسبة المصر

 یمكن للمستأجر أن یستخدم واحدة أو أكثر من الوسائل العملیة اآلتیة عند تطبیق ھذا 
لعقود التأجیر التي ینطبق علیھا تعریف عقود " ٥ج"ًالمعیار بأثر رجعي وفقا للفقرة 

ٌیسمح ل. ًالتأجیر التشغیلي وفقا لھذا المعیار لمستأجر بتطبیق ھذه الوسائل العملیة على ٌ
 . أساس كل عقد تأجیر على حدة

یمكن للمستأجر أن یقوم بتطبیق معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات   )أ(
مثل العقود التي تكون مدة إیجارھا المتبقیة (خصائص متشابھة بصورة معقولة 

 ).  اقتصادیة مشابھةمماثلة لفئة مشابھة من األصول محل العقد في بیئة
یمكن للمستأجر أن یعتمد في تقییمھ فیما إذا كانت عقود التأجیر ھي عقود محملة  )ب(

المخصصات وااللتزامات ) "٢٨(بخسارة بتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم 
مباشرة قبل تاریخ التطبیق األولي كبدیل لعملیة " المحتملة واألصول المحتملة

وإذا اختار المستأجر ھذه الوسیلة العملیة، فیجب علیھ . اللإجراء اختبار لالضمح
في تاریخ التطبیق األولي بمبلغ أي مخصص للعقود " حق االنتفاع"تعدیل أصل 

 . المحملة بخسارة المثبتة في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاریخ التطبیق األولي
لعقود " ٨ج"ردة في الفقرة یمكن للمستأجر أن یختار عدم تطبیق المتطلبات الوا )ج(

 . شھر من تاریخ التطبیق األولي١٢التأجیر التي تنتھي مدة إیجارھا خالل 
 : في ھذه الحالة، یجب على المستأجر

المحاسبة عن عقود التأجیر تلك بنفس طریقة عقود التأجیر قصیرة األجل كما   )١(
 ؛ "6"ھو مبین في الفقرة 

یر تلك ضمن اإلفصاحات عن مصروفات إدراج التكلفة المرتبطة بعقود التأج  )٢(
عقود التأجیر قصیرة األجل في فترة التقریر السنویة التي تشمل تاریخ 

 . التطبیق األولي
" حق االنتفاع"یمكن للمستأجر أن یستبعد التكالیف األولیة المباشرة من قیاس أصل ) د(

 . في تاریخ التطبیق األولي
 كما ھو  الناتج من معرفة الظروف الالحقة،التحدیدیمكن للمستأجر أن یستخدم ) ھـ(

الحال في تحدید مدة عقد التأجیر إذا كان العقد یشتمل على خیارات تمدید عقد 
 . التأجیر أو إنھائھ

 ١٠ج
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  عقود التأجیر التي ینطبق علیھا تعریف عقود التأجیر التمویلي
عقود التأجیر لعقود إیجار ینطبق علیھا تعریف " ٥ج"عند تطبیق ما ورد بالفقرة 

والتزام عقد التأجیر " حق االنتفاع"ًالتمویلي وفقا لھذا المعیار، فإن المبلغ الدفتري ألصل 
في تاریخ التطبیق األولي یجب أن یكونا ھما المبلغ الدفتري ألصل عقد التأجیر والتزام 

ًعقد التأجیر محسوبا في تاریخ التطبیق األولي مباشرة وفقا لھذا المعیار ه العقود، ولھذ. ً
والتزام عقد التأجیر بتطبیق " حق االنتفاع"فإنھ یجب على المستأجر المحاسبة عن أصل 

 .ھذا المعیار من تاریخ التطبیق األولي

 
 ١١ج

  اإلفصاح 
، فیجب على المستأجر اإلفصاح عن المعلومات حول "٥ج"عند تطبیق ما ورد بالفقرة 

، باستثناء )٥( من معیار المحاسبة المصري رقم "٢٨"ًالتطبیق األولي المطلوبة وفقا للفقرة 
ًوبدال من ). ٥(من معیار المحاسبة المصري رقم )" و(٢٨"المعلومات المحددة في الفقرة 

، یجب على )٥(من معیار المحاسبة المصري رقم )" و(٢٨"المعلومات المحددة في الفقرة 
 : المستأجر اإلفصاح عن

ضافي للمستأجر المطبق على التزامات عقد المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإل ) أ(
 التأجیر المثبتة في قائمة المركز المالي في تاریخ التطبیق األولي؛ 

 : تفسیرات عن أي فروق بین )ب(
تعھدات عقود التأجیر التشغیلي المفصح عنھا في نھایة فترة التقریر السنویة  )١(

ام معدل االقتراض التي تسبق مباشرة تاریخ التطبیق األولي، مخصومة باستخد
 ؛ و)"أ(٨ج"اإلضافي في تاریخ التطبیق األولي كما ھو مبین في الفقرة 

 . التزامات عقد التأجیر المثبتة في قائمة المركز المالي في تاریخ التطبیق األولي )٢(

 
 ١٢ج

" ١٠ج"إذا استخدم المستأجر واحدة أو أكثر من الوسائل العملیة المحددة في الفقرة 
  .فصاح عن تلك الحقیقةفیجب علیھ اإل

 ١٣ج

 المؤجرون 
یجب على المؤجر تطبیق ھذا المعیار على عقود التأجیر، التي یكون فیھا ھو المؤجر، 
ًوالتي ینطبق علیھا تعریف عقود التأجیر التمویلي وفقا لھذا المعیار، بأثر رجعي مع 

وفي ھذه .  األولياالعتراف باألثر التراكمي للتطبیق األولي للمعیار في تاریخ التطبیق
ًالحالة ال یجوز لھ إعادة عرض معلومات المقارنة، وبدال عن ذلك یجب على المؤجر 

االعتراف باألثر التراكمي للتطبیق األولي لھذا المعیار على أنھ تعدیل للرصید االفتتاحي 
 .لألرباح المرحلة في تاریخ التطبیق األولي

 
 ١٤ج



 ٢٠١٩ سنة  أبریل٧فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة

  

٦٢٢

 :  یجب على المؤجر الوسیط

ة تقییم عقود التأجیر من الباطن التي ما زالت مستمرة في تاریخ التطبیق إعاد )أ(

األولي، وذلك لتحدید ما إذا كان یجب تصنیف كل عقد تأجیر من الباطن على أنھ 

ویجب أن یقوم . عقد تأجیر تشغیلي أو عقد تأجیر تمویلي بتطبیق ھذا المعیار

ًولي وفقا للمدد التعاقدیة المتبقیة المؤجر الوسیط بھذا التقییم في تاریخ التطبیق األ

 . وشروط عقد التأجیر الرئیسي وعقد التأجیر من الباطن في ذلك التاریخ

بالنسبة لعقود التأجیر من الباطن التي تصنف على أنھا عقود إیجار تمویلي بتطبیق  )ب(

فیھا ھذا المعیار، تتم المحاسبة عنھا على أنھا عقود إیجار تمویلي جدیدة تم الدخول 

 . في تاریخ التطبیق األولي

  

 ١٥ج

 معامالت البیع وإعادة االستئجار قبل تاریخ التطبیق األولي 

إعادة تقییم معامالت البیع وإعادة االستئجار التي تم الدخول فیھا قبل  یجب على المنشأة 

طلبات تاریخ التطبیق األولي من أجل تحدید ما إذا كان تحویل األصل محل العقد یستوفي المت

 .لیتم المحاسبة عنھا على أنھا بیع) ٤٨(الواردة في معیار المحاسبة المصري رقم 

 

 ١٦ج

إذا تمت المحاسبة عن معاملة البیع وإعادة االستئجار على أنھا بیع وإیجار تمویلي 

 : بتطبیق ھذا المعیار، فیجب على البائع المستأجر

 المحاسبة عن عقود التأجیر المحاسبة عن معاملة إعادة االستئجار بنفس طریقة  ) أ(

  التمویلي األخرى القائمة في تاریخ التطبیق األولي؛ 

استھالك أي أرباح بیع على مدى مدة عقد التأجیر كما لو تم معالجة معاملة البیع   ) ب(

 . ًوإعادة االستئجار على أنھا بیع وإیجار تمویلي دائما

  ١٧ج

ار على أنھا بیع وإیجار تشغیلي إذا تمت المحاسبة عن معاملة البیع وإعادة االستئج

 : بتطبیق ھذا المعیار، فیجب على البائع المستأجر

المحاسبة عن إعادة االستئجار بنفس الطریقة التي یتم المحاسبة عنھا ألي عقود   ) أ(

  إیجار تشغیلي قائمة في تاریخ التطبیق األولي؛ 

جلة تتعلق بشروط المعاد استئجاره بأي أرباح أو خسائر مؤ" حق االنتفاع"تعدیل أصل   ) ب(

 . خارج السوق ومثبتة في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاریخ التطبیق األولي

 ١٨ج
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 المبالغ المثبتة سابقا فیما یتعلق بتجمیع األعمال 

ً إذا قام المستأجر باالعتراف بأصل أو التزام سابقا بتطبیق معیار المحاسبة المصري 

واتیة أو غیر مواتیة لعقد تأجیر تشغیلي مستحوذ بشروط م" تجمیع األعمال) "٢٩(رقم 

علیھ كجزء من تجمیع أعمال، فیجب على المستأجر االستبعاد من الدفاتر لذلك األصل 

  في تاریخماثلبمبلغ م"حق االنتفاع " الدفتریة ألصل قیمةأو االلتزام وتعدیل ال

 . التطبیق األولي

  

  ١٩ج

 )٤٧(م اإلشارة إلى معیار المحاسبة المصري رق

ًإذا قامت المنشأة بتطبیق ھذا المعیار مبكرا قبل تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم 

یجب أن ) ٤٧(معیار المحاسبة المصري رقم فإن أي إشارة في ھذا المعیار إلى ، )٤٧(

: األدوات المالیة) "٢٦(معیار المحاسبة المصري رقم تقرأ على أنھا إشارة إلى 

 ".االعتراف والقیاس

  

  ٢٠ج

  

  

  

  سحب المعاییر األخرى
القواعد والمعاییر ) "٢٠(یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المصري رقم 

  ".المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر التمویلي

 

  ٢١ج
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  التعدیالت على معاییر المحاسبة المصریة
  وفقا للمادة الثالثة

  "األطراف ذوي العالقةاإلفصاح عن ) "١٥( معیار المحاسبة المصري رقم -أ 

  :النص اآلتى " ٤"یستبدل بنص الفقرة 

شآت   -٤ ع المن ة م ة واألرصدة القائم ع األطراف ذوي العالق امالت م یتم اإلفصاح عن المع
ین . األخرى داخل نطاق المجموعة في القوائم المالیة للمنشأة ا ب ویتم استبعاد المعامالت م

د إ ة عن دة القائم ة واألرص شآت المجموع ة، من ة للمجموع ة المجمع وائم المالی داد الق ع
ة من  باستثناء تلك التي بین منشأة استثماریة ومنشآتھا التابعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادل

  . والخسائراألرباحخالل 

  :بإضافة العبارة التالیة في نھایتھا" ٩"تعدیل نص الفقرة 

ام"و" یطرة مشتركةس"و" منشأة استثماریة"و" سیطرة"ُتعرف المصطلحات   -٩ أثیر ھ ي " ت ف
م  صري رق بة الم ار المحاس ة) "٤٢(معی ة المجمع وائم المالی بة " الق ار المحاس ومعی

م  صري رق شتركة") ٤٣(الم ات الم م "الترتیب صري رق بة الم ار المحاس ) ١٨( ومعی
قیقة" ركات ش ي ش تثمارات ف اني  ،"االس ار بالمع ذا المعی ي ھ ستخدم ف والي، وت ى الت عل

  . تلك المعاییرالمحددة في

 "القوائم المالیة المستقلة) "١٧( معیار المحاسبة المصري رقم -ب 

  :إضافة نص الفقرات التالیة

دما   -أ٨ تعرض المنشأة االستثماریة القوائم المالیة المستقلة على أنھا قوائمھا المالیة الوحیدة عن

رات المقارن تكون ق مطالبة في جمیع أجزاء الفترة الحالیة وجمیع فت ة المعروضة أن تطب
تثناء شآتھا االس ع من ع لجمی ن التجمی ا م ة وفق رة  التابع بة " ٣١"للفق ار المحاس ن معی م

  .)٤٢(المصري رقم 

رة   -أ١١ ا للفق شركة األم، وفق ن ال ا م ت مطلوب ًإذا كان صري" ٣١"ً بة الم ار المحاس ن معی   م
ة العا)٤٢(رقم  ة بالقیم ي شركة تابع اح أن تقوم بقیاس استثماراتھا ف ة من خالل األرب   دل

ة نفس الطریق ة ب شركة التابع ي ال تثمارھا ف ن اس بة ع ین المحاس وف یتع سائر، س   أو الخ

  .في القوائم المالیة المستقلة لھا
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تثماریة،  -ب١١ شأة اس شأة استثماریة، أو تصبح من ون من شأة األم عن أن تك دما تتوقف المن عن

ر م ن التغیی بة ع وم بالمحاس ا أن تق ب علیھ ھ یج ر فإن ھ تغیی دث فی ذي ح اریخ ال ن الت

  : الوضعیة، كما یلي

شأة   )أ( ى المن ب عل ھ یج تثماریة، فإن شأة اس ون من ن أن تك شأة ع ف المن دما تتوق عن

رة  ا للفق ة وفق شأة التابع ي المن ون ". ١٠"ًالمحاسبة عن االستثمارات ف ویجب أن یك

ر اریخ التغی عیة ت ي الوض تحواذ ف رض لالس اریخ المفت و الت د ال. ھ ن عن بة ع محاس

ي " ١٠"ًاالستثمارات وفقا للفقرة  ة ف فإنھ یجب أن تظھر القیمة العادلة للمنشأة التابع

  .التاریخ المفترض لالستحواذ بالمقابل المفترض المحول

  .ملغاة  )١(

   .ملغاة  )٢(

ن   )ب( بة ع شأة المحاس ى المن ب عل ھ یج تثماریة، فإن شأة اس شأة من صبح المن دما ت عن

تثمار ش االس ي المن ا ف سائر وفق اح أو الخ الل االرب ن خ ة م ة العادل ة بالقیم ًأة التابع

م  دفتري ). ٤٧(لمعیار المحاسبة المصري رق غ ال ین المبل رق ب ت الف ویجب أن یُثب

ستثمرة  شأة الم ر وضعیة المن اریخ تغیی ي ت ة ف ا العادل ة وقیمتھ السابق للمنشأة التابع

سائر اح أو الخ من االرب سارة ض سب أو خ ھ مك ى أن غ . عل الج المبل ب أن یُع ویج

ثبت  شامل اآلخر  – ًسابقا – المجمع ألي تعدیل للقیمة العادلة، والمُ دخل ال ضمن ال

ذه  د استبعدت ھ شأة االستثماریة ق و أن المن ا ل ة، كم فیما یتعلق بھذه المنشآت التابع

  .المنشآت التابعة في تاریخ تغییر الوضعیة

شأة ا  -أ١٦ د المن دما تع تثماریة التالُعن شأة أم، س ي من ي (ي ھ ذكورة ف شأة األم الم الف المن بخ

ھ "أ٨"ً، قوائم مالیة مستقلة على أنھا قوائمھا المالیة الوحیدة، وفقا للفقرة ")١٦"الفقرة  ، فإن

ة ك الحقیق ن تل صح ع ا أن تف ب علیھ ضا أن . یج تثماریة أی شأة االس ى المن ب عل ا یج ًكم

تثماری شآت االس ة بالمن صاحات المتعلق رض اإلف بة تع ار المحاس ب معی ة بموج ة المطلوب

  ".في المنشآت األخرى اإلفصاح عن الحصص) "٤٤(المصري رقم 
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  "االستثمارات في شركات شقیقة) "١٨( معیار المحاسبة المصري رقم -ج 

  قبل بدایتھا" أ٣٦"باستثناء ما ورد فى الفقرة :بإضافة عبارة " ٣٦"تعدیل نص الفقرة 

  ..... عندما تستخدم ،"أ٣٦"رة باستثناء ما ورد في الفق  -٣٦

  "أ٣٦"إضافة نص الفقرة 

رة   -أ٣٦ ي الفق واردة ف ات ال ن المتطلب رغم م ى ال شأة ٣٦عل ست من ي لی شأة الت ت المن ، إذا كان
في ذاتھا لھا ملكیة في منشأة شقیقة أو مشروع مشترك یعدان منشأة استثماریة،  استثماریة

وق ة حق ا طریق ة فإنھ یجوز للمنشأة عند تطبیقھ اس القیم ى قی اء عل ار اإلبق ة أن تخت  الملكی
شقیقة أو  شآتھا ال ة من صص ملكی ى ح تثماریة عل شأة االس ذه المن ا ھ ي تطبقھ ة الت العادل

شأة . المشترك في منشآت تابعة مشروعھا شكل منفصل لكل من ار ب ویتم القیام بھذا االختی
ات  )أ (:استثماریة شقیقة أو مشروع مشترك وذلك في التاریخ األخیر ده اإلثب تم عن ذي ی ال
شأة  )ب(األولي للمنشأة االستثماریة الشقیقة أو المشروع المشترك؛ و ھ المن الذي تصبح فی

تثماریة؛ و شأة اس شترك من شروع الم شقیقة أو الم شأة  )ج(ال ھ المن صبح فی ذي ت ال
  .االستثماریة الشقیقة أو المشروع المشترك ألول مرة منشأة أم

  "نصیب السھم فى األرباح) "٢٢(صري رقم  معیار المحاسبة الم-د 
  :لتصبح كاآلتى " ٢"تعدیل نص الفقرة 

وائم  ة، أو الق ة المجمع وائم المالی ستقلة، أو الق ة الم وائم المالی ى الق ار عل ق ھذا المعی یُطب
 .المالیة المنفردة، المصدرة لجمیع المنشآت

  "ضرائب الدخل) "٢٤( معیار المحاسبة المصري رقم -ھـ 

  :لتصبح كاآلتى)" ب(٥٨"نص الفقرة تعدیل 

ال ) ب(أو ع األعم بة (تجمی ار المحاس ي معی ت ف رف ا عُ تثماریة، كم شأة اس تحواذ من الف اس بخ
صري  ن ٤٢الم ة م ة العادل اس بالقیم ب أن تق ة یج شأة تابع ة، لمن ة المجمع وائم المالی ُ الق

  ").٦٨إلى " ٦٦"راجع الفقرات من  ()خالل االرباح والخسائر

  :لتصبح كاآلتى)" ب(ج٦٨"الفقرة تعدیل نص 

ار المحاسبة (من اندماج األعمال ) ب(أو ي معی ت ف رف ا عُ بخالف استحواذ منشأة استثماریة، كم
ة ) ٤٢(المصري رقم  ة العادل اس بالقیم ة یجب أن تق شأة تابع ة، لمن ة المجمع ُالقوائم المالی

  . ) والخسائراألرباحمن خالل 
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  ": تجمیع األعمال) "٢٩( معیار المحاسبة المصري رقم -و 
 :إضافة نص الفقرة التالیة

ـما": أ٢"فقرة  شـــأة االستثماریة، كــ ت  ال تنطبـق متطلبات ھذا المعیــار على استحواذ المن رف عُ
ة "القوائم المالیة المجمعة) "٤٢(في معیار المحاسبة المصري رقم  ، على استثمار في منشأة تابع

  .لة من خالل االرباح أو الخسائرقاس بالقیمة العادتطلب أن یُیُ
  "القوائم المالیة الدوریة) "٣٠( معیار المحاسبة المصري رقم -ز 

  :إضافة نص الفقرة التالیة

م " ب٩" اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة -)ك(أ١٦ ار المحاسبة المصري رق  )٤٤(من معی
ك ،"اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى" شآت وذل ي للمن  أو تتوقف ،تصبح الت

ا، عن شآت كونھ ت استثماریة، من ا ُعرف ي كم م  ف ار المحاسبة المصري رق ) ٤٢(معی
  ."القوائم المالیة المجمعة"

  ".اضمحالل قیمة األصول) "٣١(معیار المحاسبة المصري رقم  -ح 

  ":٢"إلى الفقرة رقم " و"رة إضافة نص فق

م االستثمار العقارى الذى یتم قیاسھ بالقیمة العادل) و( ) ٣٤(ًة وفقا لمعیار المحاسبة المصرى رق
  ".االستثمار العقارى"

  :لتصبح" ٥"تعدیل نص الفقرة رقم 

ار المحاسبة المصرى ) ٥( ال یطبق ھذا المعیار على األصول المالیة التى تقع ضمن نطاق معی
م  ار ، )٤٧(رق اق معی من نط ة ض ة العادل ھ بالقیم تم قیاس ذى ی ارى ال تثمار العق أو االس
م المح صرى رق بة الم تم ، )٣٤(اس ى ی ى الت شاط الزراع ة بالن ة المتعلق ول الحیوی أو األص

ار المحاسبة المصرى  ع ضمن نطاق معی الیف البی ا تك ة مطروحا منھ ة العادل ًقیاسھا بالقیم

  ).٣٥(رقم 

ع ) "٣٢(معیار المحاسبة المصري رقم  -ط  ا لغرض البی تفظ بھ ة المح األصول غیر المتداول
  "ر المستمرةوالعملیات غی

  ":٥"إلى الفقرة رقم " د"إضافة نص فقرة 

ار األصول) د( ً غیر المتداولة التى تمت المحاسبة عنھا وفقا لنموذج القیمة العادلة الوارد فى معی

  "االستثمار العقارى) "٣٤(م قالمحاسبة المصرى ر
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  ": ىاإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخر) "٤٤( معیار المحاسبة المصري رقم -ك 
  :لتصبح كاآلتى)" ٣)(أ(٢"بإضافة البند " ٢"تعدیل نص الفقرة 

 :على المنشأة اإلفصاح عن" ١"لتحقیق الھدف الوارد في الفقرة    -٢

 :األحكام واالفتراضات الھامة التي افترضتھا المنشأة لتحدید) أ(

 .طبیعة حصتھا في المنشأة األخرى أو الترتیب اآلخر )١( 

 ").٩"إلى " ٧"الفقرات من (لمشترك التي تملك فیھ حصة نوع الترتیب ا) ٢(و

 ؛ و)أ٩الفقرة (ًأنھا تفي بتعریف المنشأة االستثماریة، إذا كان ذلك منطبقا ) ٣(و

 : المعلومات عن حصصھا في)ب(

 ").١٩"إلى " ١٠"الفقرات من (الشركات التابعة ) ١( 

  ").٢٣"إلى " ٢٠"ن الفقرات م(الترتیبات المشتركة والشركات الشقیقة )  ٢(و

المنشآت ذات الھیكل (المنشآت ذات الھیكل الخاص والتي ال تسیطر علیھا المنشأة )  ٣(و
  ").٣١"إلى " ٢٤"الفقرات من ) (الخاص غیر المجمعة

  التصنیف كمنشأة استثماریة": أ٩"إضافة عنوان یسبق فقرة 
  "أ٩"إضافة فقرة 

دما -أ٩ شأة تحدد عن ا األم المن د أنھ شأ ُتع تثماریة، ةمن ا اس رة  ًوفق ن" ٢٧"للفق ار م بة  معی المحاس
م  صري رق ھ)٤٢(الم ب ، فإن ول  یج ات ح ن معلوم صح ع تثماریة أن تف شأة االس ى المن عل

تثماریة شأة اس د من ا تع د أنھ د تحدی تخدمتھا عن ي اس ة الت ات الھام ادات واالفتراض م . ُاالجتھ وإذا ل
ن ر م دة أو أكث تثماریة واح شأة االس دى المن ن ل تثماریة یك شأة االس یة للمن صائص القیاس  الخ

رة ( م " ٢٨"راجع الفق صري رق بة الم ار المحاس ن معی ن )٤٢(م صح ع ا أن تف ب علیھ ھ یج ، فإن
  .ُتعد منشأة استثماریة– مع ذلك  – أسبابھا الستنتاج أنھا 

  "ب٩"إضافة فقرة 

ھ یج-ب٩ ا أن تفصح  عندما تصبح المنشأة، أو تتوقف عن كونھا، منشأة استثماریة، فإن ب علیھ
ر  رعن التغیی باب التغیی تثماریة وأس شأة االس عیة المن ي وض ى . ف ب عل ك، یج ى ذل افة إل باإلض

وائم  ى الق عیتھا عل ي وض ر ف ر التغیی ن أث صح ع تثماریة أن تف شأة اس صبح من ي ت شأة الت المن
  : المالیة للفترة المعروضة، بما في ذلك

اریخ تغی    )أ ( ي ت ا ف ة، كم ة العادل الي القیم ف إجم ي یتوق ة الت شآت التابع عیة، للمن ر الوض ی
  تجمیعھا؛ و
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رة   )ب ( ا للفق ار " ١٠١ب"ًإجمالي المكسب أو الخسارة، إن وجدت، محسوبة وفق من معی
  ؛ و)٤٢(المحاسبة المصري رقم 

ود(البند   )ج ( ا المكسب أو الخسارة) البن ت فیھ اح أو الخسائر المثب ستقلة ضمن االرب   الم
  ). بشكل منفصل–ُإذا لم تعرض (

افة إ رة ض سبق الفق وان ی ة":أ١٩"عن ر المجمع ة غی شركات التابع ي ال صص ف    الح
  )المنشآت االستثماریة(

  :إضافة الفقرات اآلتیة

م  -أ١٩ صري رق بة الم ار المحاس ا لمعی تثماریة، وفق شأة االس ى المن ب عل ق )٤٢(ًیج ، تطبی
ة ًمن التجمیع، وبدال من ذلك أن تقوم بالمحاسبة عن استثمارھا االستثناء شأة التابع  في المن

  .ُ والخسائر وأن تفصح عن تلك الحقیقةاألرباحبالقیمة العادلة من خالل 

  :  لكل منشأة تابعة غیر مجمعة، یجب على المنشأة االستثماریة أن تفصح عن-ب١٩

  اسم المنشأة التابعة؛ و  )أ (

ة   )ب ( شأة التابع ال المن سي ألعم ر الرئی ن المق(المق ا ع ان مختلف یس إذا ك د التأس   روبل
  و ؛)الرئیسي لألعمال

ة،   )ج ( ت مختلف شأة االستثماریة، وإذا كان ل المن ا من قب ة المُحتفظ بھ نسبة حصة الملكی
  . نسبة حقوق التصویت المُحتفظ بھا

ب  -ج١٩ ھ یج رى، فإن تثماریة أخ شأة اس شأة األم لمن ي المن تثماریة ھ شأة االس ون المن دما تك   عن
دم شأة األم أن تق ى المن ضا  – عل صا–ًأی رات  اإلف ي الفق واردة ف   )"أ(ب١٩"حات ال

ى  تثماریة  )"ج(ب١٩"إل شأتھا االس ل من ن قب سیطرة م ضع لل ي تخ تثمارات الت ن االس ع
ة وائم  .التابع شأة األم الق ة للمن وائم المالی ضمین الق الل ت ن خ صاح م دم اإلف ن أن یُق ویمك

  .الهالتي تتضمن المعلومات أع) أو المنشآت التابعة (المالیة للمنشأة التابعة

  : یجب على المنشأة االستثماریة أن تفصح عن-د١٩

ة   )أ ( ود ھام دى أي قی ة وم ات (طبیع راض، أو متطلب ات اقت ن ترتیب ة ع ك الناتج ل تل مث
ة ة تنظیمی ات تعاقدی شأة ) أو ترتیب ل المن ن قب ة م ر مُجمع ة غی شأة تابع درة من ى ق عل

تثماریة كل ت االس ي ش تثماریة ف شأة االس ى المن وال إل ل أم ى تحوی اح عل ات أرب وزیع
  أو سلف مقدمة؛  نقدیة أو سداد قروض

ة،  )ب ( ر مُجمع ة غی شأة تابع ره لمن الي أو غی م م دیم دع ة لتق ا حالی   أي ارتباطات أو نوای
صول ي الح ة ف شأة التابع ساعدة المن ا لم ات أو النوای ك االرتباط ي ذل ا ف   بم

  .على الدعم المالي
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شآت-ھ١٩ ن من تثماریة أو أي م شأة االس دمت المن ا  إذا ق د عنھ ي یُع رة الت الل الفت ة خ ھا التابع
ر، شأة  التقری ره لمن ا أو غی ا مالی ك، دعم أن تفعل ذل دي ب زام تعاق ا الت ون علیھ ًدون أن یك ً

ساعدة (تابعة غیر مُجمعة  ة، أو م شأة التابع مثال لشراء أصول أو أدوات مُصدرة من المن
  : لى المنشأة أن تفصح عن، فإنھ یجب ع)في الحصول على الدعم المالي المنشأة التابعة

قدم لكل منشأة تابعة غیر مُجمعة؛ و )أ (   نوع ومبلغ الدعم المُ

  .أسباب تقدیم الدعم  )ب (

ب من  -و١٩ د تتطل ة ق ات تعاقدی یجب على المنشأة االستثماریة أن تفصح عن شروط أي ترتیب
شأة ة المن شآتھا التابع ن من ر أو م ة أن غی دم المُجمع ا تق اً دعم شأةً مالی ر مُج لمن ةغی  مع

ا سیطر علیھ اصمُ ل خ ا ، وذات ھیك ي بم ك ف داث ذل روف األح ي أو الظ رض  الت د تع ق
سارة ر لخ دة التقری شأة مع اني  (المن صنیف االئتم وابط الت سیولة وض ات ال ثال ترتیب م

  .)المرتبطة بالتزامات بشراء أصول المنشأة ذات الھیكل الخاص أو بتقدیم دعم مالي

تثمار -ز١٩ شأة االس دمت المن ي إذا ق رة الت الل الفت ة خ ر المُجمع ة غی شآتھا التابع ن من یة أو أي م
ره  ا أو غی ا مالی ك، دعم ل ذل أن تفع دي ب زام تعاق ا الت ون علیھ ر، دون أن یك ا التقری د عنھ ًیُع ً

ة  ر مُجمع شأة غی ن ذات ھیكل خاصلمن تج ع تثماریة، وإذا ن شأة االس ا المن سیطر علیھ م ت ، ل
شأة اال سیطر المن دعم أن ت دیم ال شأة تق ى المن تثماریة عل اصس ل الخ ب ذات الھیك ھ یج ، فإن

ى  ل إل ي التوص صلة ف ل ذات ال یح للعوام ن توض صح ع تثماریة أن تف شأة االس ى المن عل
  .القرار بتقدیم ذلك الدعم

رات -أ٢١ ب الفق ة بموج صاحات المطلوب دم اإلف تثماریة أن تق شأة االس زم المن   )"ب(٢١" ال یل
   )".ج(٢١"إلى 

زم ا-أ٢٥ رة  ال یل ب الفق ة بموج صاحات المطلوب دم اإلف تثماریة أن تق شأة االس شأة " ٢٤"لمن للمن
ل الخاص  صاحات ذات الھیك ا اإلف ي تعرض عنھ ا والت سیطر علیھ ي ت ة الت ر المُجمع غی

  ".ز١٩"إلى " أ١٩"المطلوبة بموجب الفقرات 
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  ٢٠١٩ - ) ١(تفسیر محاسبى مصرى رقم 
  ترتیب امتیازات الخدمة العامة

  المراجع

 "إطار إعداد وعرض القوائم المالیة"  

  م صرى رق بة الم ار المحاس دیرات ) "٥(معی ى التق رات ف بة والتغیی سیاسات المحاس ال
  "المحاسبیة واألخطاء

  األصول الثابتة وإھالكھا) "١٠(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  م صرى رق بة الم ار المحاس ن ) "١٢(معی صاح ع ة واإلف نح الحكومی ن الم بة ع المحاس
 "لمساعدات الحكومیةا

  تكالیف االقتراض) "١٤(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  األصول غیر الملموسة) "٢٣(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  العرض: األدوات المالیة) "٢٥(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  م صرى رق بة الم ار المحاس ول ) "٢٨(معی ة واألص ات المحتمل صات وااللتزام المخص
 "المحتملة

  اضمحالل قیمة األصول) "٣١(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  اإلفصاح: األدوات المالیة) "٤٠(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  األدوات المالیة) "٤٧(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  اإلیرادات من العقود مع العمالء) "٤٨(معیار المحاسبة المصرى رقم" 

  عقود التأجیر") ٤٩(معیار المحاسبة المصرى رقم"  

  مقدمة

ة  .١ ة للخدمات العام ة التحتی  -جرت األمور في الدولة على أن یتم تشیید وتشغیل وصیانة البنی
اه،  ع المی ق توزی ارات، ومراف شفیات، والمط اق، والمست اري واألنف رق، والكب ل الط مث

صاالت  ة وشبكات االت دادات الطاق ادا-وإم الل اعتم ا من خ ان عام وتمویلھ ل كی ت  من قبی
    .الموازنة العامة
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ي  .٢ شاركة القطاع الخاص ف ة لجذب م ة التعاقدی ات الخدم ة نظام ترتیب وقد أدخلت الحكوم
ة ة التحتی ك البنی ض مجاالت تل شغیل وصیانة بع ل، وت ة . تطویر، وتموی ون البنی د تك وق

ب  رة ترتی الل فت شییدھا خ تم ت د ی ل، أو ق ودة بالفع ة موج د(التحتی ة) عق وى . الخدم ینط
سیر الترتیب شأة قطاع خاص - عادة - الذي یقع ضمن نطاق التف ى من شغل( عل وم ) م تق

ال، من (بتشیید البنیة التحتیة المستخدمة لتقدیم الخدمة العامة أو تطویرھا  ى سبیل المث عل
عتھا ادة س الل زی دفع ) خ ت ی ن الوق ددة م رة مح ة لفت ة التحتی ك البنی یانة تل شغیل وص وت

دى ى م ھ عل بللمشغل مقابل خدمات رة الترتی اییر األداء، .  فت د یحدد مع ب عق م الترتی یحك
ات سویة الخالف ب . واآللیات لتعدیل األسعار، وآلیات ت ذا الترتی ل ھ ا ـ -ویوصف مث  غالب

ل"بأنھ ترتیب امتیاز الخدمة العامة  ل"أو " بناء تشغیل نق شغیل نق ل ت من "أو " إعادة تأھی
   ".العام الى الخاص

ة  .٣ ات الخدم شغلإن سمة ترتیب ھ الم د ب ذي یتعھ زام ال ة لاللت ة العام ذه ھي طابع الخدم . ھ
والسیاسة العامة ھي أن الخدمات المتعلقة بالبنیة التحتیة یتم تقدیمھا للعامة ، بغض النظر 

ویلزم ترتیب الخدمة المشغل تعاقدیا بتقدیم . عن ھویة الطرف الذي یقوم بتشغیل الخدمات
 :والسمات المشتركة األخرى ھي.  عامھالخدمات الى العامة نیابة عن ھیئھ

ة   )أ ( ب الخدم نح ترتی ذي یم رف ال انح(أن الط ة ) الم ك ھیئ ي ذل ا ف ة ، بم شأة عام و من ھ
 .أو منشأة من القطاع الخاص آلت إلیھا المسؤولیة عن تلك الخدمة حكومیة،

صلة  )ب ( دمات ذات ال ة والخ ة التحتی ن إدارة البنی ل ع ى األق ا عل سئول جزئی شغل م   أن الم
 . على أنھ مجرد وكیل ینوب عن المانح- فقط -تصرف وال ی

ى   )ج ( دیالت األسعار عل أن العقد یحدد األسعار األولیة التي یقوم المشغل بتحصیلھا وینظم تع
 .مدى فترة ترتیب الخدمة

ة  )د ( ب بالحال رة الترتی ة فت ي نھای انح ف ى الم ة إل ة التحتی سلیم البنی زم بت شغل مل   أن الم
وض ق المحددة ل ع ي مقاب ا ف دون عوض إضافي، بغض النظر عن الطرف لھ ل أو ب لی

 . بشكل أولى- الذي مولھا

 نطاق التفسیر

ة  .٤ از الخدم ات امتی شغلین لترتیب ل الم ن قب بة م شأن المحاس ادات ب سیر إرش ذا التف دم ھ یق
 . الخاص- إلى -من العام  العامة

 :لخاص إذاینطبق ھذا التفسیر على ترتیبات امتیازات الخدمات العامة من العام إلى ا .٥

دیمھا بواسطة كان     )أ ( شغل تق ى الم المانح یتحكم في، أو ینظم، الخدمات التي یجب عل
 .البنیة التحتیة، والي من یجب علیھ تقدیمھا لھم، وبأي األسعار

ي أي حصة -كان المانح یتحكم   )ب (  من خالل الملكیة، أو حق االنتفاع أو خالف ذلك ف
 .یة أجل الترتیبمتبقیة ھامة في أصول البنیة التحتیة بنھا
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ي  .٦ ى الخاص ف ام إل ة من الع تدخل البنیة التحتیة المستخدمة في ترتیب امتیاز الخدمة العام
ا(نطاق ھذا التفسیر لكامل عمرھا اإلنتاجي  شروط ) أصول لكامل عمرھ تیفاء ال م اس إذا ت

رة  ي الفق واردة ف رات )". أ(٥"ال دم فق ى " ١أت"وتق ا إذا " ٨"إل د م شأن تحدی ادات ب إرش
ي نطاق ك ى الخاص ف ام إل انت، والى اى حد، تدخل ترتیبات امتیاز الخدمة العامة من الع

 .ھذا التفسیر

 :ینطبق ھذا التفسیر على كل من .٧

رض    )أ ( ث لغ رف ثال ن ط ا م شییدھا أو اقتنائھ شغل بت وم الم ي یق ة الت ة التحتی   البنی
 .ترتیب الخدمة

ق ا  )ب ( شغل ح انح الم نح الم ي یم ة الت ة القائم ة التحتی رضالبنی ا لغ ول إلیھ   لوص
 .ترتیب الخدمة

ا ال  .٨ ى أنھ ة عل ا ومثبت ا بھ ان محتفظ ي ك ة الت ة التحتی ن البنی بة ع ة المحاس ذا كیفی دد ھ ًیح
ة عقارات ات . و آالت ومعدات من قبل المشغل قبل دخولھ في ترتیب الخدم ق متطلب تنطب

صریة  بة الم اییر المحاس ات المع اء اإلثب بة (إلغ ار المحاس ي معی واردة ف م ال المصري رق
 .على مثل ھذه البنیة التحتیة)) ١٠(

 .ال یحدد ھذا التفسیر كیفیة المحاسبة من قبل المانحین .٩

ي  .١٠ ا ف ة بھ وق المتعلق یبین ھذا التفسیر المبادئ العامة بشأن إثبات وقیاس االلتزامات والحق
 :ویتناول ھذا التفسیر الموضوعات التالیة . ترتیبات امتیازات الخدمات العامة

 عالجة حقوق المشغل في أصول البنیة التحتیةم    )أ (

 .إثبات وقیاس مقابل الترتیب  )ب (

 .خدمات التشیید أو التحسین  )ج (

 .خدمات التشغیل    )د (

 .تكالیف االقتراض    )ه (

 .المعالجة المحاسبیة الالحقة لألصل المالي واألصل غیر الملموس  )و (

 .البنود المقدمة من قبل المانح إلى المشغل  )ز (

 . بشأن ترتیبات امتیازات الخدمات العامة معلوماتمتطلبات اإلفصاح عن  )ح (

 )ھ(
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 إجماع اآلراء
 معالجة حقوق المشغل في البنیة التحتیة

ارات  .١١ ا عق ى أنھ سیر، عل ذا التف اق ھ من نط ع ض ي تق ة، الت ة التحتی ات البنی وز إثب ال یج
ي  تحكم ف ي ال ل الحق ف دي ال ینق ة التعاق ب الخدم شغل نظرا ألن ترتی ًوآالت ومعدات للم

دیم استخدام البن ة لتق ة التحتی ى البنی شغل للمشغل حق الوصول إل ى الم یة التحتیة العامة إل
 .ًالخدمة العامة نیابة عن المانح وفقا للشروط المحددة الواردة في العقد

 إثبات وقیاس مقابل الترتیب
شغل  .١٢ إن الم سیر، ف ذا التف اق ھ من نط ع ض ي تق ة الت ات التعاقدی روط الترتیب ب ش بموج

ز ھ م ى أن ةیتصرف عل ة . ود خدم ة التحتی سین البنی شیید أو تح شغل بت وم الم دمات (یق خ
ة  التشیید أو التحسین المستخدمة لتقدیم خدمة عامة ویقوم بتشغیل وصیانة تلك البنیة التحتی

 .لفترة محددة من الزمن) خدمات التشغیل(
م  .١٣ ار المحاسبة المصري رق ا لمعی رادات، وفق اس اإلی ات وقی شغل إثب ) ٤٨(ًیجب على الم

ع العمالء" ود م ا"اإلیرادات من العق ي یؤدیھ ل الخدمات الت ل . ، مقاب ة المقاب وتحدد طبیع
ھ ة عن شغل المعالجة المحاسبیة الالحق ھ الم رات . الذي یحصل علی ى " ٢٣"توضع الفق إل

 .أدناه، المحاسبة الالحقة عن المقابل المستلم كأصل مالي أو كأصل غیر ملموس" ٢٩"
حسینخدمات التشیید أو الت  

بة  .١٤ اییر المحاس ا لمع سین وفق شیید أو التح دمات الت ن خ بة ع شغل المحاس ى الم ب عل ًیج
 .باإلیراد المصریة لالعتراف

 المقابل المقدم من قبل المانح إلى المشغل
ستحق  .١٥ ستلم أو م ل الم ات المقاب ھ إثب سین ، فعلی شیید أو تح دمات ت شغل خ دم الم إذا ق

 :ًوقد یكون المقابل حقوقا في. لالعتراف باإلیرادًالتحصیل لھ وفقا للمعاییر المصریة 
 أو. أصل مالي  )أ (
 أصل غیر ملموس  )ب (

ر مشروط  .١٦ دي غی یجب على المشغل االعتراف بأصل مالي بالقدر الذي یكون لھ حق تعاق
انح  الي آخر من الم ھ(في استالم نقد أو أصل م ھ من شیید، و ) أو بتوجی ل خدمات الت مقاب

ة یكون أمام المانح خیار ضئیل، إ ن وجد، في تجنب السداد ، ویكون ذلك عادة ألن االتفاقی
ي استالم . تكون واجبة النفاذ بموجب القانون ر المشروط ف ذا الحق غی شغل ھ ویكون للم

انح  من الم د إذا ض دي -نق شكل تعاق شغل - ب ى الم سدد إل ن ) أ( أن ی ددة أو یمك الغ مح مب
دھا أو  رق ) ب(تحدی د(أي ف الغ   ،)إن وج ین المب ا ب ستخدميم ن م ستلمة م   الم

دھا، ي یمكن تحدی الغ المحددة أو الت ي الحاالت ( الخدمة العامة والمب ى ف ذا حت سري ھ وی
ات محددة  ستوفي متطلب ة ت ًالتي یكون السداد مشروطا بأن یضمن المشغل أن البنیة التحتی

 )للجودة أو الكفاءة
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ھ  .١٧ صل علی ذي یح در ال وس بالق ر ملم ل غی ات أص شغل إثب ى الم ب عل ق یج ن ح   م
ي تحصیل . في تحصیل مقابل من مستخدمي الخدمة العامة) أو ترخیص(  د الحق ف ال یع

دار  د نظرا ألن مق تالم نق ي اس شروط ف ر م ا غی ة حق ة العام ستخدمي الخدم ن م ل م ًمقاب ً
 .المبالغ المحتملة مرتبط بمدى استخدام الجمھور للخدمة

ا بو .١٨ شیید جزئی دمات الت ل خ شغل مقاب دفع للم م ال طة إذا ت ا بواس الي وجزئی طة أصل م اس
بة  ضروري المحاس ن ال ھ م وس، فإن ر ملم ل غی صل -أص شكل منف ون - ب ل مك ن ك  ع

شغل ھ الم صل علی ذي یح ل ال راف . للمقاب ب االعت ى -یج شكل أول ستلم- ب ل الم    بالمقاب
صریة بة الم اییر المحاس ا لمع ونین وفق ن المك ل م ل ك صیل مقاب ستحق التح   ًأو م

 .لالعتراف باإلیراد
ى شروط  .١٩ الرجوع إل شغل ب ى الم یجب أن یتم تحدید طبیعة المقابل المقدم من قبل المانح إل

ا ال وجودھ ي ح صلة ، ف ة ال وانین وثیق د، وللق بة. العق ل المحاس ة المقاب دد طبیع   وتح
والرغم من ذلك، ، یتم تصنیف كال ". ٢٦"إلى " ٢٣"الالحقة كما تم وصفھا في الفقرات 

ى ل عل ن المقاب وعین م اییر الن ا لمع ة وفق شیید أو الترقی رة الت الل فت د خ ل عق ا أص  أنھم
 .المحاسبة المصریة

 خدمات التشغیل
 .ًیجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشغیل وفقا لمعایر المحاسبة المصریة .٢٠

 االلتزامات التعاقدیة بإعادة أصول البنیة التحتیة إلى مستوى محدد من الصالحیة لالستخدام
ون عل .٢١ د یك صھ ، ق روط ترخی من ش ة ض ات تعاقدی اء بالتزام شغل الوف صیانة ) أ(ى الم ل

ستوى محدد من الصالحیة لالستخدام أو  ى م بإعادة أصول ) ب(أصول البنیة التحتیة ال
ة ب الخدم ة ترتی انح بنھای ى الم سلیمھا إل یجب . البنیة التحتیة إلى حالة محددة قبل أن یتم ت

ات التع ذه االلتزام ات ھ اس و إثب ة قی ى الحال ا إل ة أو بإعادتھ ة التحتی صیانة البنی ة ب اقدی
ًوفقا لمعیار المحاسبة المصري ") ١٤"أنظر الفقرة ( المحددة، باستثناء أي عنصر تحسین

ي ) ٢٨(رقم  زام الحالي ف سویة االلت ا لت ون مطلوب د یك ذي ق اق ال ً، أي بأفضل تقدیر لإلنف
 .نھایة فترة التقریر

بدھا المشغلتكالیف االقتراض التي یتك  
م  .٢٢ صري رق بیة الم ار المحاس ا لمعی راض )١٤(ًوفق الیف االقت ات تك تم إثب ب أن ی ، یج

ھ  ھ عام زام خدم ب الت ب"المرتبطة بترتی تم " الترتی ي ی رة الت ي الفت ا مصروف ف ى أنھ عل
وس  ر ملم ل غی تالم أص ي اس دي ف ق تعاق شغل ح ن للم م یك ا ل ا م دھا فیھ ي (تكب ق ف ح

الیف ). لخدمة العامةتحصیل مقابل من مستخدمي ا تم رسملة تك في ھذه الحالة، یجب أن ت
 .ًاالقتراض المرتبطة بالترتیب خالل مرحلة التشیید وفقا لذلك التفسیر
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 األصل المالي
ام  .٢٣ بة المصریة أرق اییر المحاس ق مع ذي ) ٤٧(و) ٤٠(و) ٢۵(تطب الي ال ى األصل الم عل

  ".١٨"و" ١٦"یتم إثباتھ بموجب الفقرتین 
ب .٢٤ تم المحاس بة ت ار المحاس ا لمعی ھ وفق ھ من انح أو بتوجی ى الم ستحق عل غ الم ن المبل ًة ع

  :بحسب ما یتم قیاسھ بـ) ٤٧(رقم  المصري
 المستھلكة أوالتكلفة     )أ (
 أو. القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  )ب (
 . خالل الربح أو الخسارةالقیمة العادلة من  )ج (

انح بالت .٢٥ ى الم ستحق عل غ الم اس المبل ة من خالل إذا تم قی ة العادل ستھلكة أو بالقیم ة الم كلف
م  صري رق بة الم ار المحاس إن معی ر، ف شامل اآلخ دخل ال دة ) ٤٧(ال ات الفائ ب إثب یتطل
 .المحسوبة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة في الربح أو الخسارة

 األصل غیر الملموس
م  .٢٦ ر الملموس ا) ٢٣(ینطبق معیار المحاسبة المصري رق ى األصل غی ھ عل تم إثبات ذي ی ل

رتین  ا للفق رات ". ١٨"و" ١٧"ًوفق دم الفق ى " ٤٥"وتق بة " ٤٧"إل ار المحاس ن معی م
ل ) ٢٣(المصري رقم  ا مقاب إرشادات بشأن قیاس األصول غیر الملموسة التي یتم اقتناؤھ

 .أصل أو أصول غیر نقدیة أو تولیفة من األصول النقدیة وغیر النقدیة
لى المشغلالبنود المقدمة من المانح ا  

انح المشغل حق "١١"ًوفقا للفقرة  .٢٧ نح الم ي یم ة، الت ، ال یتم إثبات بنود أصول البنیة التحتی
شغل دات للم د . الوصول إلیھا األغراض ترتیب الخدمة، على أنھا عقارات وآالت ومع وق

انح  دم الم ضا -یق ا أو -ً أی شغل أن یحتفظ بھ ستطیع الم ي ی شغل والت ى الم ود أخرى إل  بن
سداد . ا حسبما یرغبیعاملھ ستحق ال ل م إذا كانت مثل ھذه األصول تشكل جزء من المقاب

ار  ي معی ا ف م تعریفھ ا ت ة كم ا حكومی د منح ا ال تع دمات، فإنھ ل الخ انح مقاب ل الم ن قب ًم

م  ن ). ١٢(المحاسبة المصري رق ا جزء م ى أنھ ا عل بة عنھ تم المحاس ك، ی ن ذل دال م وب
 ).٤٨(یار المحاسبة المصري رقم سعر المعاملة كما تم تعریفھ في مع

 تاریخ السریان
 .٢٠١٩ ینایر ١یجب على المنشأة تطبیق ھذا التفسیر الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  .٢٨

 القواعد االنتقالیة
رتین  .٢٩ اة الفق ع مراع بیة ١٣٠١ و ٣٠م سیاسة المحاس ي ال رات ف بة عن التغی تم المحاس ، ت

 .)٥(لمصري رقم ًبأثر رجعي وفقا لمعیار المحاسبة ا
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سیر  .٣٠ ذا التف ق ھ شغل تطبی ي للم ر العمل أثر رجعى -إذا كان من غی ة - ب ب خدم  ألي ترتی
 :معین، في بدایة أول فترة معروضة، فإنھ یجب علیھ

ة أول     )أ ( ي بدای ت موجودة ف ي كان ر الملموسة الت إثبات األصول المالیة واألصول غی
 .فترة معروضة

سابقة  )ب ( ة ال الغ الدفتری تخدام المب ةاس ر الملموس ول غی ة واألص ول المالی ك األص    لتل

ًأیا كان تصنفیھا سابقا( ً( 
 على أنھا مبالغھا الدفتریة كما في ذلك التاریخ  )ج (
ة    )د ( محالل قیم ار اض ااختب م إثباتھ ي ت ة الت ر الملموس ول غی ة واألص ول المالی    األص

ار ة یجب اختب ذه الحال ي ھ ي، وف ر العمل ن غی ك م م یكن ذل ا ل اریخ، م ك الت ي ذل  ف
  .االضمحالل كما في بدایة الفترة الحالیة

رتین . أ٣٠ ات الفق ن متطلب تثناء م ات "٣٠"و" ٢٩"اس دیھا ترتیب ان ل ي ك شآت الت وز للمن ، یج

ل  ة الناشئة قب ة عام ایر ١امتیازات خدم ة ٢٠١٩ ین وائم المالی ي الق ا ف د عالجتھ ون ق  وتك
ااألصول ال) "١٠(السابقة وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم  ة واھالكاتھ ار " ثابت أن تخت

ار  ا لمعی ك المعالجة المحاسبیة وفق ق تل ي تطبی ستمر ف سیر أن ت ذا التف وقت بدء سریان ھ

م  صري رق بة الم ا) ١٠(المحاس ط دون غیرھ ات فق ك الترتیب ة تل ى نھای وز . حت وال یج
 .سیرًالحقا تطبیق ھذا االستثناء للمنشآت التي لم تختر تطبیقھ عند بدء سریان ھذا التف

ره . ب٣٠ ي ألفق وارد ف تثناء ال شأة االس تخدمت المن ر)"٣٠"إذا اس ن األث صاح ع ب اإلف   ، یج

رة  ا للفق ان " ٢٩"علي القوائم المالیة إذا ما تم تطبیق ھذا التفسیر بأثر رجعي وفق إال إذا ك
 .ذلك غیر عملي
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 الملحق أ

 إرشادات التطبیق
 یعد ھذا الملحق جزء ال یتجزأ من التفسیر

")٥"الفقرة (ق النطا  

ق" ٥"تبین الفقرة . ١أت دما تنطب سیر عن ع ضمن نطاق التف ة تق ة التحتی   من ھذا التفسیر أن البنی

 :الشروط التالیة

دیمھا بواسطة   )أ( شغل تق ى الم ي یجب عل نظم، الخدمات الت ي، أو ی تحكم ف كان المانح ی

 .ارأصول البنیة التحتیة، والى من یجب علیھ تقدیمھا لھم، وبأي األسع

ك -كان المانح یتحكم ) ب( اع أو خالف ذل ة، أو حق االنتف أي حصة - من خالل الملكی  ب

 .متبقیة مھمة في أصول البنیة التحتیة عند نھایة أجل الترتیب

شرط . ٢أت ي ال ا ف شار إلیھم یم الم تحكم أو التنظ ون ال ن أن یك ھ ) أ(یمك د أو خالف ب عق بموج

ة( ة تنظیمی الل جھ ن خ ثال م شمل )ًم ع ، وت انح جمی ا الم شتري فیھ ي ی االت الت الح

ستخدمون آخرون بعض أو كل المخرجات ا م شتري فیھ ي ی ك الت د . المخرجات وتل وعن

ان  إذا ك ھ ف ة ب انح وأي أطراف مرتبط سبان الم ي الح ذ ف ب األخ شرط، یج ذا ال ق ھ تطبی

ة تعمل المانح من الھیئات العامة ، فإن القطاع العام ككل، باإلضافة إلى أي جھات تنظیمی

 .ًللمصلحة العامة، یجب اعتبارھا طرفا ذا عالقة بالمانح ألغراض ھذا التفسیر

سعر)أ(لغرض الشرط . ٣أت ي ال م كامل ف انح تحك دي الم ون ل ون : ، ال یلزم أن یك ي أن یك یكف

انح  ل الم ب(السعر منظم من قب ى سبیل ) كرقی ة ، عل ة رقابی د أو جھ ، أو من خالل العق

ى .  حد اعلي لألسعارالمثال، عن طریق وضع شرط عل ق ال وبالرغم من ذلك، یجب تطبی

ویجب أن یتم تجاھل اي سمات غیر أساسیة، مثل وجود حد أعلى لألسعار . جوھر االتفاقیة

نح . یطبق فقط في حاالت نادرة الحدوث ال، یم ى سبیل المث د، عل ان العق وبالعكس ، إذا ك

اك حد المشغل حریة تحدید األسعار، ولكن أي زیادة في  ون ھن الربح ترد إلي المانح، فیك

 .أقصي لعائد المشغل وبالتالي یكون قد تم استیفاء عنصر التحكم في السعر
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شرط غل. ٤أت درة )ب(رض ال ن الق ة م ة مھم ي أي حصة متبقی انح ف م الم د تحك ب أن یح ، یج

ًالعملیة للمشغل علي بیع أو رھن البنیة التحتیة وأن تعطي المانح حقا مستمرا في  االستخدام ً

ب ة . طوال فترة الترتی درة للبنی ة المق ة ھي القیم ة التحتی ي البنی ة ف ون الحصة المتبقی وتك

 .التحتیة بافتراض أنھا حالیا في العمر وفي الحالة المتوقعة في نھایة فترة الترتیب

ب . ٥أت تحكم ایج ة ال ن درج ل م انح ك دي الم ت ل إذا كان تحكم واإلدارة ف ین ال ا ب ھ م لتفرق

رة المو ي الفق حة ف إن دور )" أ(٢"ض ة، ف ة التحتی ي البنی ة ف ة مھم صة متبقی ي أي ح و ف

د من  المشغل ھو فقط إدارة البنیة التحتیة نیابة عن المانح، حتى ولو كان للمشغل في العدی

 .الحاالت حریة واسعة في التصرفات اإلداریة

ة ) ب(و ) أ(یحدد الشرطان . ٦أت ي البنی تحكم ف دى ًمعا متي یكون ال انح لم ل الم ة من قب التحتی

ة رة ) (عمرھا االقتصادي بالكامل ، بما في ذلك أي استبداالت مطلوب . ،)١٢١"أنظر الفق

ة خالل  ة التحتی د للبنی فعلى سبیل المثال، إذا كان یتعین على المشغل استبدال جزء من بن

ب رة الترتی ي( فت طح مبن ق أو س ن الطری ا م ة العلی ل الطبق ب األ)مث ھ یج ي ، فإن ذ ف خ

ة، ) ب(وعلیھ، فإنھ یتم استیفاء الشرط . الحسبان بند البنیة التحتیة ككل ة التحتی لكامل البنی

ي  ة ف ة مھم بما في ذلك الجزء الذي یتم استبدالھ، إذا كان المانح یتحكم في أي حصة متبقی

 .البدیل النھائي لذلك الجزء

ا -في بعض األحیان یتم . ٧أت ة الموضحة  تنظیم استخدام البن-ً جزئی ا بالطریق ة رقابی ة التحتی ی

ك، تأخذ .  تنظیم رقابي علي جزء آخر-وال یكون ھناك )" أ(٥"في الفقرة  وبالرغم من ذل

  ھذه الترتیبات مجموعة متنوعة من اإلشكال

شغیلھا - ً مادیا - أي أصول بنیة تحتیة یمكن فصلھا     )أ ( شكل مستقل -  ویكون باإلمكان ت  -  ب

دة تولی ف وح ستوفي تعری صريوت بة الم ار المحاس ي معی ا ف م تعریفھ ا ت د كم   د نق

م  ا )٣١(رق تم تحلیلھ ب أن ی ھ یج صل - ، فإن شكل منف تخدامھا -  ب تم اس ان ی    -  إذا ك

ل  شكل كام ة- ب ة رقابی ن جھ یم م عة لتنظ ر خاض راض غی ال، .  ألغ بیل المث ى س   فعل

شفى قد ینطبق ھذا على جناح خاص  من قبل في مستشفى، حیث یتم استخدام بقیة المست

 .العالج المرضى المانح
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ة   )ب ( ة بحت شطة ثانوی اك أن ون ھن دما تك شفي(عن ر مست ل متج عة) مث ر خاض   غی

دمات ك الخ ت تل و كان ا ل تحكم كم ارات ال ق اختب ب تطبی ھ یج ابي، فإن یم رق   لتنظ

ودة، ر موج ھ غی ة  ألن دمات بالطریق ي الخ انح ف ا الم تحكم فیھ ي ی االت الت ي الح ف

رة  ي الفق حة ف انحف ،"٥"الموض م الم ن تحك تقص م ة ال ین شطة ثانوی ود أن   إن وج

  .في البنیة التحتیة

رة . ٨أت ي فق ي یمكن فصلھا الموضحة ف ة الت ة التحتی ي استخدام البنی قد یكون للمشغل الحق ف

ة الموضحة )"أ(٧أت" ، أو المرافق المستخدمة لتقدیم الخدمات الثانویة غیر المنظمة رقابی

رة  ي فق ن)". ب(٧أت"ف ي أي م اك وف ون ھن د یك التین ق وھر - الح ث الج ن حی   - م

اییر  ا لمع ھ وفق ب المحاسبة عن ذلك، فیج ان ك شغل، وإذا ك ي الم انح إل ن الم د إیجار م ًعق

  .المحاسبة المصریة

  

  

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠١٩سنة  ل٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
٢٦٠ -  ٢٥/٤/٢٠١٩ - ٢٠١٨ / ٢٥٧٥٦  

 




