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 " من المعيار(70" الى "43القياس ) الفقرات من "
 

 "(43فقرة "الالقياس األولى لألصول المالية وااللتزامات المالية )
) أي القيمة العادلة للمقابل المسدد  ةهي سعر المعامل ول االعتراف األ دعادة ما تكون القيمة العادلة لألداة المالية عن -64أت

إذا كان جزء من المقابل المسدد أو المحصل في مقابل شيء . ومع هذا  "(76"أت قرة فالأيضًا  راجع –أو المحصل 
الفقرات من خر خالف األداة المالية، عندئذ يتم تقدير القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام أسلوب تقييم معين ) راجع آ

قرض أو مديونية طويلة األجل بدون فائدة كقيمة ( ، عل  سبيل المثال يمكن تقدير القيمة العادلة ل" 79" ال  "أت74"أت
حالية لجميع المتحصالت النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة في السوق ألداة متشابهة )في العملة أو 

 اً مبلغ إضافي مقرض مصروف أىويمثل ،  عوامل أخرى( ذات تصنيف ائتماني مشابه وأ ةالفائدأو سعر  أو النوعالمدة 
 إليراد ما لم يكن مؤهاًل لالعتراف كنوع أخر من األصول.ا ًا منأو خصم

 

ف  فائدة ال سعرفي حين أن  %5السارية في السوق )عل  سبيل المثال قرض بفائدة خالف  بإصدار المنشأةإذا قامت  -65أت
ض بقيمته العادلة ، اى ر باالعتراف بالق المنشأةويض، تقوم رض مشابه( وتحصل عل  أتعاب مقدمة كتعقل %8السوق 

الخسائر باستخدام طريقة  وأاألرباح عل  بتعلية الخصم  المنشأةبالصافي بعد األتعاب التي تم الحصول عليها وتقوم 
 .ل  سعر الفائدة الفع

 
 من المعيار(" 46" ، "45فقرات ال) المالية القياس الالحق لألصول

قيمتها العادلة إل  تحت الصفر،  واضمحلتل كأداة مالية بالقيمة العادلة مالية معترف بها من قب اةفي حالة قياس أد -66أت
 .مثل القروض المباعة غير المؤهلة لالستبعاد من المعيار "47"لفقرة لطبقًا  مالياً  اً ا تمثل التزامأنهعندئذ ف

 
 ألصل المالي المتاح للبيع.والالحق ل ول يوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعامالت عند االعتراف األ -67أت

.كان اليوم التال   102باألصل بقيمة  أولياً  . تم االعتراف 2باإلضافة إل  عمولة شراء تبلغ  100تم اقتناء أصل بقيمة 
ذا 100وكان السعر المسجل لألصل في السوق تاريخ الميزانية  هو ف  هذا . 3بيع األصل يتم سداد عمولة بواقع . وا 

بنود يعترف بها ف   2)دون اعتبار للعمولة التي تسدد عند البيع( مع خسارة تبلغ  100األصل بمبلغ  تم قياسي التاريخ
 .الدخل الشامل األخرى

عل  األرباح  ةإذا كان األصل المالي المتاح للبيع له مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد، يتم استهالك تكاليف المعامل
ذا لم يكن لألصل المالي المتاح للبيع مدفوعات ثابتة أ ل عوالخسائر باستخدام سعر الفائدة الفأ قابلة للتحديد يتم  ووا 

 .ف  القيمة  االضمحاللعند أو من الدفاتر األصل  استبعادالخسائر عند  وأاالعتراف بتكاليف المعاملة في األرباح 
 
تاريخ  حت  ابه لالحتفاظ المنشأةفي نية قروض ومديونيات بالتكلفة المستهلكة دون النظر كتقاس األدوات المبوبة  -68أت

 االستحقاق .
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 من المعيار( "49" ، "48"لة ) الفقرات دالعا ةقياس القيماعتبارات 
 ومستمرة دون النية أو الحاجة إل  التصفية أ المنشأةبين سطور تعريف القيمة العادلة مفاده أن   هناك افتراض ضمن -69أت

المبلغ الذي سوف  تو القيام بمعامالت بشروط معاكسة ، وبالتالي فالقيمة العادلة ليسجوهرية أ خفض عملياتها بطريقة
في معاملة إجبارية أو تصفية أو بيع   جبري ، إال أن القيمة العادلة تعكس  . هبالحصول عليه أو سداد المنشأةتقوم 

 ية لألداة.االئتمانالجودة 
 

( في المعروض الحاليالسعر )  Asking price وسعر الطلب bid priceيستخدم هذا المعيار مصطلح سعر العرض  -70أت
وذلك إلدراج   Bid – Ask Spreadطلح هامش السعر بين العرض والطلبسياق أسعار السوق المسجلة وكذلك مص

تسويات أخرى للوصول للقيمة العادلة )عل  سبيل المثال مقابل مخاطر  أيةوال يتم إدراج  ،فقط لة تكاليف المعام
 ( ضمن مصطلح هامش السعر بين العرض والطلب. قائمةال االئتمان

 
 السعر المسجل – نشطةالسوق ال

إذا كانت األسعار المسجلة متاحة ودورية عند التبادل أو لدى تاجر أو سمسار أو  ، نشطةيعتبر األصل المالي له سوق  -71أت
وتعرف القيمة  ، بإرادة حرةر المعامالت التي تتم وتمثل هذه األسعا ،مجموعة صناعية أو بورصة أو جهة تنظيمية 

السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعة لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في  ابأنهالعادلة 
لسعر الذي هو الوصول إل  ا نشطةوالهدف من تحديد القيمة العادلة لألداة المالية المتداولة في سوق  ، تاريخ القياس 

له أكبر مزايا  نشطةدون تعديل أو إعادة ترتيب األداة( في سوق  أىتتم به المعاملة في تاريخ الميزانية عل  هذه األداة )
 أيةتقوم بتسوية السعر في السوق األكثر مزايا إلظهار  المنشأةإال أن  ،قادرة عل  الدخول الفوري فيه  المنشأةوتكون 

ل دليل وأفض .واألداة التي يتم تقييمهاالسوق  هاألدوات المتداولة في هذية للطرف المقابل بين ناالئتمافروق في المخاطر 
 تستخدم لقياس األصل أو االلتزام المالي.  نشطةعل  القيمة العادلة هو وجود قوائم أسعار معلنة في سوق 

 
 الحاليالعرض هو سعر  إصدارهتم سي الذي االلتزامعادة ما يكون السعر المعلن المناسب لألصل المحتفظ به أو  -72أت

  . المحتفظ به يكون سعر الطلب االلتزاميقتن  أو س الذيوبالنسبة لألصل 
ا قد تستخدم أسعار متوسطات أنهصات السوق فاأصول والتزامات تنطوي عل  مخاطر ترتبط بمق للمنشأةوعندما يكون 

المفتوح  ركزقاصات مع تطبيق سعر العرض أو طلب عل  الممخاطر الم لمراكزالسوق كأساس لتحديد القيم العادلة 
ت من ذلك مناسبًا وعندما تكون األسعار الحالية للعرض والطلب غير متاحة فإن سعر أحدث معاملة تبالصافي إذا كا

وف منذ أما إذا تغيرت الظر  ، منذ تاريخ المعاملة عل  القيمة العادلة ما لم تحدث تغيرات اقتصادية هامة اً يقدم مؤشر 
الشركات( ،  تخر عرض أسعار لسنداآخر معاملة تمت )عل  سبيل المثال تغير في سعر الفائدة بدون مخاطر بعد آ
ن القيمة العادلة تعكس التغير في الظروف بالرجوع إل  األسعار أو المعدالت الحالية لألدوات المالية المشابهة إذا فإ

يعكس قيمة قد  نهألخر سعر للمعاملة لم يكن القيمة العادلة )آأن   شأةالمنوبالمثل إذا أظهرت  ،كان ذلك مناسبًا 
 .  تعديل هذا السعر في معاملة جبرية أو تصفية أو بيع جبري ( عندئذ يتم المنشأةتحصل عليها  وتسددها أ
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ذا  ، جل بالسوقعدد من الوحدات من األداة المالية وسعرها المس ه  ناتجالقيمة العادلة لمحفظة من األدوات المالية  وا 
ألجزاء من عناصرها عندئذ تحدد   نشطةلألداة المالية كلية ولكن هناك سوق  نشطةلم يكن هناك سعر معلن في سوق 

 .ر السوق ذات الصلة لمكونات األداة الماليةعل  أسعا بناءً القيمة العادلة 
 

هذا المعدل كبيان ضمن أسلوب التقييم لتحديد  المنشأةتستخدم  نشطةمعدل مسجل "ليس سعر" في سوق  وجودفي حالة  -73أت
في  نعوامل أخرى يدخلها المشاركو  أوهذا المعدل ال يتضمن مخاطر ائتمان  ما إذا كانوف  حالة .  القيمة العادلة

 بتسوية هذه العوامل. المنشأةعندئذ تقوم  ، السوق عند تقييم األداة المالية
 

 : أسلوب التقييم  نشطة قعدم وجود سو
ويتضمن هذا ،  أحد أساليب التقييمعادلة باستخدام القيمة ال المنشأة دتحد نشطة ،إذا كان سوق األداة المالية غير  - 74تأ

وذلك  اً األسلوب معامالت سوق محايدة بين أطراف عل  دراية بالعمليات ولديهم الرغبة في إبرامها إذا كان ذلك متاح
ذا  ، شابهة تقريبًا وتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخياراتة ملقيمة الحالية ألداة ماليبالرجوع إل  ا وا 

يقدم  أثبت هذا األسلوب أنه وكان هناك أسلوب تقييم شائع االستخدام بواسطة مشاركي السوق لتسعير األداة المالية 
 هذا األسلوب . المنشأةعندئذ تستخدم ،ة في معامالت سوقية فعلي عليها الحصوللألسعار التي يتم  يعتمد عليهاتقديرات 

 

تحدده  بإرادة حرةالهدف من استخدام أسلوب التقييم هو تحديد سعر المعاملة في طريقة القياس عند وجود تبادل  – 75أت
االعتبارات المعتادة للنشاط وتقدر القيمة العادلة عل  أساس نتائج أسلوب التقييم الذي يستفيد أقص  استفادة من 

ومن المتوقع أن يؤدى أسلوب التقييم إل   المنشأةاعتماد ممكن عل  البيانات الخاصة ب أقلمات السوق ويعتمد معلو 
 للقيمة العادلة إذا تميز بما يلي: واقع تقدير 

 اظهر توقعات فعلية في السوق لتسعير األداة المالية.   (أ)
المتأصلة مخاطر اللعوامل  قياساتية معقولة و وقعات سوقف  أسلوب التقييم تمثل ت)ب( إذا كانت البيانات المستخدمة 

 ف  األداة المالية .
 

 بالتال  فإن أسلوب التقييم : -76أت
 )أ(  يتضمن جميع العوامل الت  يتخذها مشاركو السوق ف  االعتبار عند تحديد السعر  

 .تصادية المقبولة لتسعير األدوات المالية)ب( يتسم بالثبات مع المناهج االق
أسلوب التقييم واختبار صالحيته باستخدام أسعار من معامالت سوقية حالية ملحوظة  بمراجعة المنشأةوبصفة دورية تقوم 
 عل  أي بيانات سوقية ملحوظة متاحة. بناءً بدون تعديل أو إعادة تنظيم(أو  أىعل  نفس األداة )

ويتمثل أفضل  .ها منهؤ تم إنشاء األداة فيه أو شرا نفس السوق الذي منعل  بيانات السوق بصفة ثابتة  المنشأةتحصل 
في سعر المعاملة )أي القيمة العادلة للمقابل المسدد الذي  األول عل  القيمة العادلة لألداة المالية عند االعتراف  مؤشر
 ف سوقظرو ف   ملحوظة ر عل  القيمة العادلة بموجب مقارنة مع معامالت الحصول عليه( ما لم يكن هناك مؤش يتم

 بيانات من األسواق الملحوظة.أسلوب تقييم عل   بناءً أي بدون تعديل أو إعادة تنظيم ( أو ) األداة نفسحالية عل  
الخسائر متفقًا مع  وأالالحق للمكاسب  واالعترافيجب أن يكون القياس الالحق لألصل المال  أو اإللتزام المال   -أ76أت

بمكسب أو خسارة عند األعتراف األول  بأصل  االعتراف "76"أتعن تطبيق الفقرة  متطلبات هذا المعيار ، وقد ال ينجم
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( وجوب األعتراف بالمكسب أو 26مال  أو إلتزام مال  ، وف  هذه الحالة يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم )
ذلك الوقت( يأخذه  الخسارة بعد األعتراف األول  فقط إل  المدى الذى تنشأ به من تغير ف  عامل معين ) بما ف 

 المشاركين ف  السوق ف  االعتبار عند تحديد السعر 
 

لتقدير القيمة العادلة  اً التزام مالي معاملة سوقية تقدم أساس أىيعد االقتناء أو اإلنشاء األول  ألي أصل مالي أو تحمل  –77أت
عندئذ يمكن تحديد قيمتها ، يل المثال قرض( وبشكل خاص إذا كانت األداة المالية أداة مديونية )عل  سب ،ألداة المالية

العادلة بالرجوع إل  ظروف السوق في تاريخ االقتناء أو اإلنشاء وكذلك ظروف السوق الحالية أو أسعار الفائدة التي 
 االئتمانوبشرط عدم تغير مخاطر  شابهة وبدياًل لذلك عل  أدوات مديونية م بتحميلهاأو المنشآت األخرى  المنشأةتقوم 

السارية بعد إنشاء أداة المديونية يمكن استخالص معدل فائدة السوق باستخدام معدل فائدة  االئتمان و هوامشللمدين 
تغير في  أىوتسوية  االئتمان األساسية مع االحتفاظ بثبات هامشقياسي يعكس جودة ائتمان أفضل من أداة المديونية 

ذ .تاريخ اإلنشاء دمعدل الفائدة القياسي عن خر معاملة سوقية يتم تحديد التغير المقابل في ا تغيرت الظروف منذ آوا 
 أيةالمعدالت الحالية ألداة مالية مشابهة بعد تسوية  والقيمة العادلة لألداة المالية التي يتم تقييمها بالرجوع إل  األسعار أ

 اختالفات عن األداة المالية التي يتم تقييمها. وأفروق 
         

 بإنشاء المنشأةعل  سبيل المثال في التاريخ الذي تقوم فيه  ،كون نفس المعلومات غير متاحة في تاريخ كل قياسقد ت –78أت
سعر المعاملة الذي يمثل أيضًا  المنشأةعندئذ يكون لدى   نشطةقرض أو اقتناء أداة مديونية غير متداولة في سوق 

وعل  الرغم  ، خاصة بالمعاملة متاحة في تاريخ القياس التاليتكون هناك معلومات جديدة  ال قد أنهإال  ، سعر السوق
أو  االئتمانقد ال تعرف مستوى  إال أنهاتستطيع أن تحدد المستوى العام ألسعار الفائدة في السوق  المنشأةمن أن 

 المنشأةن لدى يكو  تسعير األداة في هذا التاريخ وقد ال دالمخاطر األخرى التي يأخذها مشاركو السوق في االعتبار عن
ساس  الذي يستخدم عند األالمناسب عل  سعر الفائدة  االئتمانن معامالت حديثة لتحديد هامش عمعلومات متاحة 

بخالف ذلك عدم  مؤشر أىوقد يكون من المعقول أن نفترض في غياب  .حتساب القيمة العادلةالتحديد سعر الخصم 
بذل  المنشأة منقد يكون من المتوقع  أنهإال  ، القرض إنشاءتغيرات في الهامش الموجود في تاريخ  أيةحدوث 

وف  حالة وجود هذا الدليل تأخذ . دليل عل  حدوث اى تغيير في هذه العوامل  أىلتحديد وجود مجهودات معقولة 
    في االعتبار تأثيرات هذا التغيير عند تحديد القيمة العادلة لألداة المالية. المنشأة

 
 

أو أكثر من أسعار الخصم المعادلة ألسعار العائد  اً واحد المنشأةالتدفقات النقدية المخصومة تستخدم طريقة ق عند تطبي –79أت
لألداة المالية المحدد عندها ية االئتمانالجودة ويشمل ذلك  ، السارية لألدوات المالية التي لها نفس الشروط والخصائص

ياس المتحصالت والمدفوعات التي قأصل المبلغ وعملة السداد ، ويجوز  لسدادسعر الفائدة التعاقدى و المدة المتبقية 
 .اً و مؤثر  اً هامبالقيمة العادلة عند قيمة الفاتورة األصلية إذا كان تأثير الخصم  محددليس لها سعر فائدة 

 

 
 أدوات حقوق الملكية: نشطةعدم وجود سوق 
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وكذلك  نشطةليس لها سعر سوق مسجل في سوق  الت   ملكيةالحقوق  القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات يمكن قياس –80أت
من  "47"و ")ج(46" الفقرتين راجع) اإلصدارهذه األدوات والتي يجب تسويتها بموجب هذا  بإصدارالمشتقات المرتبطة 

 :التالية المعيار( في الحاالت 
  التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة لألداة ليس كبيرًا.)ا(  

 القيمة العادلة .)ب( إمكانية تقدير احتماالت التقديرات المختلفة ضمن هذا النطاق واستخدامها عند تقدير 

 
عديدة يكون فيها التنوع في نطاق تقديرات القيم العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية ليس لها سعر  حاالتهناك   -81أت

 راجعهذه األداة في حقوق الملكية التي ليس لها سعر مسجل ) داربإصسوق مسجل ومشتقات مرتبطة ويجب تسويتها 
معتادة من الممكن تقدير القيمة العادلة لألصل المالي وبصفة  ، اً يكون هام الأمن المحتمل  ("47"و ")ج( 46" الفقرتين
مع عدم  اً وكبير  اً لة هامنطاق تقديرات القيمة العادلة المعقو  إذا كان أنهإال  .من طرف خارجي المنشأةحصلت عليه  الذى

 من قياس األداة بالقيمة العادلة. المنشأةالتقديرات المختلفة بصورة معقولة عندئذ تمنع  تحديدالقدرة عل  
 

 بيانات ومدخالت أساليب التقييم
وأحوال السوق ألداة مالية معينة بيانات السوق الملحوظة عن ظروف  المناسب لتقدير القيمة العادلة  يتضمن األسلوب  - 82أت

القيمة العادلة لألداة عل  واحد أو  و تعتمد تأثير عل  القيمة العادلة لألداة وكذلك العوامل األخرى المحتمل أن يكون لها
 أكثر من العوامل التالية ) وربما عوامل أخرى(.

ص أسعار الفائدة عادة يمكن استخال: بدون مخاطر( بالسعرالسعر األساسي أو بالفائدة  أى) القيمة الزمنية للنقود (أ)
وتتنوع هذه األسعار بشكل نمطي  .ا غالبًا ما تسجل من اإلصدارات الماليةإنهمن أسعار السندات الحكومية حيث 

مع التواريخ المتوقعة للتدفقات النقدية المتنبأ بها مع منحن  العائد الخاص بأسعار الفوائد بالنسبة للفترات المختلفة 
المبادلة كسعر قياسي  و سعرًا مثل سعر الليبور أومتاح ومقبوالً  اً عام اً سعر  المنشأةم عملية قد تستخد وألسباب

المناسب  االئتمانلذا يتم تحديد تسوية خطر  ،مخاطرمثل الليبور ال يعتبر سعر فائدة بدون  اً ن سعر .)ونظرًا أل
 هذا السعر القياسي(. ف  االئتمانالخاص بها بالنسبة لخطر  االئتمانألداة مالية محددة عل  أساس خطر 

)أي العالوة عل  سعر الفائدة  االئتمانيمكن استخالص التأثير عل  القيمة العادلة لخطر  :االئتمان رخط (ب)
المختلفة أو من  يةاالئتمانلألدوات المتداولة ذات الجودة  األصلي لخطر الفائدة( من أسعار السوق الملحوظة 

 المختلفة. ةياالئتمانمقرضون بتحميلها بالنسبة للقروض ذات التصنيفات التي يقوم الأسعار الفائدة الملحوظة 
لتبادل العمالت األجنبية وبالنسبة لمعظم العمالت الرئيسية  نشطةيوجد أسواق  :ف العمالت األجنبيةر أسعار ص )ج(

 يتم نشر األسعار المسجلة ضمن اإلصدارات المالية.
 لكثير من السلع. يوجد أسعار سوق ملحوظة أسعار السلع: )د( 
هناك أسعار ومؤشرات أسعار ألدوات حقوق الملكية المتداولة متاحة وملحوظة في  حقوق الملكية: أدوات أسعار )هـ(

الحالي ألدوات حقوق عل  القيمة الحالية لتقدير سعر السوق  المبنيةويمكن استخدام األساليب  بعض األسواق 
 الملكية التي ليس لها أسعار ملحوظة.
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التغير في  يمكن تقدير قياس  :بند آخر( أىحجم التغيرات المستقبلية في سعر األداة المالية أو  أىالتغير )  ( )و
بصورة معتادة ومعقولة عل  أساس بيانات السوق التاريخية أو باستخدام التغيرات  نشطةالبنود المتداولة في سوق 

 الضمنية من أسعار السوق الحالية.
يمكن تقدير أنماط السداد المعجل لألصول المالية المتوقعة والتنازل   المعجل ومخاطر التنازل:مخاطر السداد )ز( 

المالية عل  أساس البيانات التاريخية )ال يمكن أن تكون القيمة العادلة لاللتزام المالي  المتوقع ألنماط االلتزامات
فقرة  -الحالية للمبلغ الذي يتم سداده عند التنازل  من القيمة أقل)يمكن التنازل( عنه بواسطة الطرف المقابل  الذي

 .(من المعيار "49"
مع األتعاب والرسوم  يمكن تقدير تكاليف الخدمة باستخدام مقارنات ألصل أو االلتزام المالي:اخدمة تكاليف )ح( 

تزام مالي هامة إذا كانت تكاليف خدمة أصل أو ال.الحالية التي يقوم بتحميلها المشاركون اآلخرون في السوق 
تأخذ الجهة المصدرة ذلك في االعتبار عند ،  مقارنة اللتكاليف ا مواجهة المشاركين في السوق عل  وكانوكبيرة 

ومن المحتمل أن تكون القيمة العادلة عند بداية الحق  .العادلة لهذا األصل أو االلتزام الماليتحديد القيمة 
ما لم تكن األتعاب والرسوم  ، مساوية لتكاليف اإلنشاء المسدد مقابلهااألتعاب والرسوم المتبقية  ف التعاقدي 

 .، في هذه الحالة يتم تجاهلها مقارنات السوق مع المستقبلية وتكاليف ذات العملة غير مطابقة
 

 من المعيار( .  "57" إلى "55" من فقراتالالخسائر ) أو  المكاسب
نقدية ذات طبيعة  اً ( عل  األصول وااللتزامات المالية التي تمثل بنود13) رقم المحاسبة المصرى معيار المنشأةتطبق   -83أت

 فيتم االعترا ( 13المحاسبة المصرى رقم )والمقومة بالعملة األجنبية . وطبقًا لمعيار  المذكور حسب تعريفات المعيار
ذا الخسائر ويستثن  من ذلك البند  وأح أو خسائر العمالت األجنبية عل  األصول وااللتزامات المالية في األربا بمكاسب

من المعيار( أو  "101" إل  "95" من فقراتالغطية التدفقات النقدية )راجع تلما إتغطية  كأداةالمخصص  الطبيعة النقدية
خسائر تبادل العمالت طبقًا  وأمن المعيار( ولغرض االعتراف بأرباح  "102فقرة "ال غطية صافي االستثمار )راجعلت

 اً المتاح للبيع كما لو كان مثبت الطبيعة النقدية ىذتتم معاملة األصل المالي  (13المحاسبة المصرى رقم )ر لمعيا
فروق عملة ناتجة عن التغيرات  يةلهذا األصل بأ ةبالنسب فيتم االعترا عليه بناءً و  .المستهلكة بالعملة األجنبية بالتكلفة

من ب" 55للفقرة "في القيمة الدفترية طبقًا  تغيرات بأيةر ويتم االعتراف الخسائ وأفي التكلفة المستهلكة في األرباح 
المحاسبة المصرى معيار لطبقًا  ذات طبيعة نقدية اً بنود تمثلوبالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع والتي ال  .المعيار
الدخل الشامل  نرف بها مباشرة ضمأو الخسائر المعت المكاسبن الملكية( فإ)عل  سبيل المثال أدوات حقوق  (13رقم )
ذا كانت هناك عالقة  ، ذات صلة عناصر مبادلة عمالت أجنبية  أيةمن المعيار تتضمن  "55"فقرة لطبقًا ل  اآلخر وا 

ن التغيرات في مكونات غير المشتق فإ الطبيعة النقدية ذىغير المشتق وااللتزام  الطبيعة النقدية ىذتغطية بين األصل 
 الخسائر. وأاألدوات يتم االعتراف بها ضمن األرباح  هبية لهذالعملة األجن
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 من المعيار(. "70" إلى "58من " فقرات ال) ضمحالل قيمة األصول المالية و عدم إمكانية تحصيلهاإ
 من المعيار(. "65" إلى "63من "فقرات الاألصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة )

األصلي لألداة  الفعل عر الفائدة سالمستهلكة باستخدام  ةقيمة األصل المالي المثبت بالتكلف ف  االضمحالليتم قياس  -84أت
بسعر السوق الحالي للفائدة قد يؤدي فعليًا إل  فرض قياس قيمة عادلة عل  األصول المالية  التخصيمن المالية نظرًا أل

ذا كانت ش، تقاس بالتكلفة المستهلكة من المفروض أن التي و  روط القرض أو المديونية أو االستثمار المحتفظ به حت  وا 
يقاس عندئذ  ،ديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض أو الجهة المصدرةــلتعلاالستحقاق قابلة للتداول أو تاريخ 

يتم خصم التدفقات النقدية  وال ، األصلي قبل تعديل الشروط الفعل القيمة باستخدام سعر الفائدة ف   االضمحالل
ذا كان للقرض أو للمديونية أو لالستثمار المحتفظ  المرتبطة بالنقدية قصيرة األجل إذا كان تأثير الخصم غير جوهري وا 

 "63"القيمة طبقًا للفقرة  اضمحاللخسائر في  أيةاالستحقاق سعر صرف متغير فان سعر الخصم لقياس تاريخ به حت  
دائن قياس لوكإجراء عملي فعال يجوز ل .لحالية المحددة بموجب العقدا الفعليةأو أسعار الفائدة من المعيار هو سعر 

 ملحوظتهلكة عل  أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق األصل المالي المثبت بالتكلفة المس اضمحالل قيمة
فقات النقدية التي يمكن أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي المضمون للتد حسابويعكس 
 .متوقعأو غير  متوقعاً الرهن  شطبالرهن للحصول عل  وبيع الضمان سواء كان  شطبمن  أقلمن تكاليف  تنتج 

 
 المنشأةقامت  إذاعل  سبيل المثال  ، االئتمانفي االعتبار جميع مخاطر  يؤخذالقيمة  اضمحاللأثناء عملية تقدير  –85أت

وليس فقط الدرجات والتصنيفات  االئتمانا تأخذ في االعتبار جميع درجات أنهئتماني داخلي فباستخدام نظام تصنيف ا
 .اً حاد اً ائتماني اً التي تعكس تدهور 

 
وف  الحالة األخيرة ، ما مبلغ واحد أو مجموعة من المبالغ الممكنة القيمة إ اضمحاللقد ينتج عن عملية تقدير خسائر  –86أت

ضمن النطاق المحدد مع األخذ في االعتبار  )*(القيمة بالتساوي مع أفضل تقدير ضمحاللابخسارة  المنشأةتعترف 
 إصدار القوائم المالية والمرتبطة بالظروف القائمة في تاريخ الميزانية.تاريخ  قبل  الصلةجميع المعلومات المتاحة ذات 

 

المتشابهة التي  االئتمانية عل  أساس خصائص خطر تجميع األصول المال يتمالقيمة  الضمحالللغرض التقييم الشامل  –87أت
)عل  سبيل المثال عل  أساس  التعاقدقدرة المدين عل  سداد جميع المبالغ المستحقة طبقًا لشروط  عل  اً تعط  مؤشر 
 الضمان ونوع أو عملية التصنيف التي تأخذ في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي االئتمانتقييم خطر 

بتقدير التدفقات النقدية  الصلةوتكون السمات المختارة وثيقة  (.الصلةوموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات 
مؤشرات عن قدرة المدين لسداد جميع المبالغ المستحقة طبقًا للشروط المستقبلية لمجموعات األصول وذلك بتقديم 

حصائيات الخسارة األخرىهذا وتختلف احتماال. التعاقدية لألصول الجاري تقييمها مستوى كل  عند ت الخسارة وا 
  مجموعة بين:

________________________________________________________________________________ 
 .    ( إرشادات عن كيفية تحديد أفضل تقدير ضمن سلسلة من النتائج الممكنة28" من معيار المحاسبة المصرى رقم )39* تتضمن فقرة "
 بها . اضمحالل ف  القيمةقيمتها بصفة فردية ولوحظ عدم وجود  االضمحالل ف األصول التي تم تقييم )أ(  
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االضمحالل خر يمثل ظهور مبلغ آوكانت النتيجة هي بصفة فردية قيمتها  اضمحاللتقييم  الت  لم يتمألصول ا)ب( 
 . المطلوبة القيمةف  

ذا لم يكن لدى   ضاف .نقوم بعمل تقدير إمشابهة عندئذ ال  خطرن األصول ذات صفات مجموعة م المنشأةوا 
 

لخسائر  اً القيمة المعترف بها عل  أساس مجموعة من األصول خطوة مبدئية يتلوها تحديد اضمحاللتمثل خسائر   -88أت
 ، القيمة اضمحاللالقيمة لكل أصل عل  حدة في مجموعة األصول المالية المقومة بشكل شامل الختبار  اضمحالل

القيمة ألصول المجموعة بصفة منفردة يتم استبعاد هذه األصول  اضمحاللوبمجرد إتاحة المعلومات التي تحدد خسائر 
 من المجموعة.

 

القيمة عل  أساس  اضمحالليتم تقدير التدفقات النقدية في مجموعة من األصول المالية التي تقيم بشكل شامل الختبار  –89أت
 .في المجموعة  المشابهة لتلك الخصائص الموجودة االئتمانلتاريخية لألصول ذات خصائص خطر خبرات الخسائر ا

ا تستخدم خبرات لمجموعات مشابهة أنهكافية فأما المنشآت التي ليس لديها مثل هذه الخبرة أو كانت خبرتها غير 
الحالية الملحوظة إلظهار  ل  أساس البياناتخبرات الخسائر التاريخية ع ويتم تسوية ، لألصول المالية القابلة للمقارنة

الظروف  التاريخية وكذلك الستبعاد تأثيراالظروف الحالية التي ال تؤثر عل  الفترة التي تعتمد عليها خبرة الخسائر  تأثير
فق مع التغيرات النقدية وتت توتعكس التقديرات في تغيرات التدفقا، الموجودة في الفترة التاريخية التي لم تعد موجودة حاليا

من فترة إل  أخرى وذلك من حيث االتجاه )عل  سبيل المثال التغيرات في معدالت  الصلةفي البيانات الملحوظة ذات 
عن الخسائر المتكبدة في  اً البطالة وأسعار العقارات وأسعار السلع وحالة السداد أو العوامل األخرى التي تعط  مؤشر 

المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بصفة دورية وتتم مراجعة  (المجموعة وحجمها
 بين تقديرات الخسائر والخسائر الفعلية. فروق أيةلخفض 

 

سداد  معل  أساس الخبرة التاريخية أن أحد األسباب الرئيسية لعد المنشأةقد تحدد  "89أت"مثال عل  تطبيق فقرة وك –90أت
ومع ذلك  ،أن معدل الوفيات لم يتغير من سنة ألخرى المنشأةوقد تالحظ  حامل البطاقةهي وفاة  ئتماناالبطاقة  تسهيل

 اضمحاللعل  حدوث  اً مما يعط  مؤشر  المنشأةفي مجموعة  االئتمانحامل  بطاقات بعض في هذه السنة   توفقد ف
ن لم تكن و حت   الديونقيمة هذه ف   وقد يكون  ،الذين توفوا في نهاية السنة البطاقاتبحامل  عل  علم تحديدًا  المنشأةا 

من  أنه، إال  ولم تسجلالقيمة هذه أن يتم االعتراف بالنسبة للخسائر المتكبدة  ف  االضمحاللمن المناسب لخسائر 
 ال وهوألخسارة ل المنشئ حدثالغير المناسب االعتراف بخسائر حاالت الوفاة المتوقع حدوثها في المستقبل وذلك ألن 

 لم يقع بعد. المدينوفاة 
 

المعلومات الخاصة  بمكان تطبيقعند استخدام معدالت الخسائر التاريخية لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من األهمية  –91أت
التي تم مالحظة معدالت و لدينا بمعدالت الخسائر التاريخية عل  المجموعات المحددة بطريقة تتفق مع المجموعات التي 

وبالتالي يجب أن يمكن األسلوب المستخدم ربط كل مجموعة بالمعلومات الخاصة بخبرات  ، اأنهبشئر التاريخية الخسا
المشابهة وكذلك البيانات الملحوظة ذات الصلة التي  االئتمانالخسائر في مجموعات األصول ذات سمات مخاطر 

 تعكس الظروف الحالية.
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القيمة في مجموعة من  ف  االضمحاللادالت أو طرق إحصائية لتحديد خسائر يمكن استخدام مناهج تعتمد عل  مع -92أت
إل   "53من "فقرات الاألصول المالية )عل  سبيل المثال لقروض ذات أرصدة صغيرة( ما دام ذلك يتفق مع متطلبات 

 مة الزمنية للنقودالقيوأي نموذج يستخدم يجب أن يتضمن تأثير  ".91"أت إل  "87من "أتفقرات المن المعيار و  "56"
( مع األخذ في فقط السنة التاليةلألصل )وليس  المتبقيمع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية المرتبطة بالعمر 

القيمة عند االعتراف المبدئي  اضمحاللخسائر في  أيةاالعتبار أيضا أعمار القروض ضمن المحفظة دون إظهار 
 باألصل المالي.

 
 القيمة  اضمحاللاالعتراف بخسائر  إيرادات الفوائد بعد

القيمة يتم بعد ذلك  اضمحاللنتيجة لخسائر  المشابهةأو مجموعة من األصول   بمجرد تخفيض قيمة األصل المالي –93أت
االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسائر 

 قيمة.ال اضمحالل
 

 من المعيار( "102" إلى "71" من فقراتالالتغطية )
  (من المعيار "77إلى " " 72من"فقرات الأدوات التغطية )

   من المعيار( "77إلى " "72من "فقرات الاألدوات المؤهلة )
المرتبطة  قيمتهلة في أكبر بكثير من المكاسب المحتم المنشأةمن مكتوب قد تكون الخسائر المحتملة المرتبطة بخيار  – 94أت 

في تقليل مخاطر األرباح أو الخسائر الخاصة  فيه فعاالً  المكتوبخر ال يكون الخيار بمعن  آ ، الصلة ذا المغط بالبند 
ه ويتضمن ذلك يصه كمقاصة لخيار تم شراؤ تغطية ما لم يتم تخص كأداة المكتوبوبالتالي ال يؤهل الخيار  المغط بالبند 

المستخدم لتغطية التزام خيار الشراء  المكتوبه أداة مالية أخرى )عل  سبيل المثال خيار الشراء الخيار المتضمن في
Callable Liability  ) .محتملة تعادل أو تتجاوز الخسائر وبالتالي هناك  اً وف  المقابل يكون للخيار المشترى أرباح

العادلة أو التدفقات النقدية وبالتالي يمكن أن يؤهل هذا  إمكانية لتقليل مخاطر الخسائر أو األرباح من التغير في القيم
 أداة تغطية.الخيار ليكون 

 
االستحقاق المثبت بالتكلفة المستهلكة كاداة تغطية خطر العمالت  تاريخ االستثمار المحتفظ به حت  تخصيصيمكن  – 95أت

 األجنبية .
 

ة حقوق ملكية غير مسجلة ببورصة وغير مثبتة بالقيمة العادلة استثمار في أدا أى  -كأداة تغطية  – ال يمكن تخصيص –96أت
ويجب تسويتها بتقديم بهذه األداة  أداة مشتقة ترتبط  أيةأو  يعتمد عليهاإمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة  بسبب عدم

 من المعيار(. "47"و ("ج) 46" الفقرتينمثل هذه األداة غير المسجلة )راجع 
 
 وبالتالي ال يمكن تخصيصها كأدوات تغطية. للمنشأةأو التزامات مالية  أصوالً  ذاتها للمنشأةأدوات حقوق الملكية  ال تعتبر –97أت
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  (" من المعيار84" إلى "78البنود المغطاة )الفقرات من "
  (" من المعيار80"" إلى 78من "فقرات الالبنود المؤهلة )

فيما عدا خطر العمالت األجنبية نظرا لعدم  ماج بند مغطً في عملية اندحصة المؤكد للحصول عل   االرتباطيعتبر ال - 98أت
إمكانية قياس المخاطر األخرى التي يتم تغطيتها أو تحديدها بشكل محدد وتمثل هذه المخاطر األخرى مخاطر عامة 

 للنشاط. 
 

بموجب طريقة حقوق  نهألة العادلة نظرًا في تغطية القيم مغطً ال يمكن اعتبار االستثمار بطريقة حقوق الملكية بند  – 99أت
خسائر الشركة الشقيقة وال يتم الملكية يتم االعتراف ضمن قائمة األرباح والخسائر بحصة المستثمر في أرباح أو 

 مغطً سبب مشابه ال يعتبر االستثمار في شركة تابعة مجمعه بند ول، في القيمة العادلة لالستثمار  االعتراف بالتغيرات
وليس  للمنشأةالخسائر باألرباح والخسائر  وأاألرباح ف  بموجب التجميع يتم االعتراف  نهألية القيمة العادلة في تغط

ا تغطية نهوتختلف تغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية عن ذلك نظرًا أل ،بالتغيرات في القيمة العادلة لالستثمار
 في قيمة االستثمار . لتغيرلعملة أجنبية وليس تغطية قيمة عادلة  رلخط

" أن مخاطر العملة األجنبية ف  القوائم المالية المجمعة لمعاملة مؤكدة ما بين المجموعة قد تتأهل كبند 80تبين الفقرة " -أ99أت
مقيمة بعملة باستثناء عملة التعامل الرئيسية للمنشأة الداخلة  مغط  ف  تغطية التدفق النقدى ، شريطة أن تكون المعاملة

المعاملة ، وأن مخاطر العملة األجنبية ستوثر عل  الربح أو الخسارة المجمعة ، ولهذا الغرض يمكن أن تكون ف  
ذا لم تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة المنشأة شركة أم أو شركة تابعة أو شركة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع  ، وا 

جمعة فإن المعاملة ما بين المجموعة ال يمكن أن تتأهل كبند مغط  مؤكدة ما بين المجموعة عل  الربح أو الخسارة الم
، إال  المجموعةاألتاوة أو دفعات الفائدة أو رسوم اإلدارة بين األعضاء ف  نفس وهذه ه  عادة الحالة بالنسبة لدفعات 

ملة مؤكدة ما بين أذا كانت هناك معاملة خارجية ذات عالقة ، غير أنه عندما تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعا
عل  المجموعة عل  الربح أو الخسارة المجمعة فإن المعاملة ما بين المجموعة يمكن أن تتأهل كبند مغط  ومن األمثلة 

لجهة مبيعات أو مشتريات متوقعة للمخزون بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان هناك بيع فيما بعد للمخزون  ذلك
الت  صنعتها  المجموعة منشأةفإن البيع المتوقع مبين المجموعة ألصول ثابتة من  ، وبالمثلبالنسبة للمجموعة خارجية 

تستخدم األصول الثابتة ف  عملياتها قد يؤثر عل  الربح أو الخسارة المجمعة ، ومن الممكن سإل  منشأة المجموعة الت  
نشأة المشترية ، وقد يتغير المبلغ ألن األصول الثابتة سيتم إهالكها من قبل الم : أن يحدث ذلك عل  سبيل المثال

المعترف به أوليًا لهذه األصول إذا كانت المعاملة المذكورة ما بين المجموعة مقيمة بعملة بإستثناء عملة التعامل 
 المشترية. للمنشأةالرئيسية 

ترف بها ف  بنود الدخل ما بين المجموعة لمحاسبة التغطية فإن أى ربح أو خسارة مع مؤكدةأذا تأهل تغطية معاملة  -ب99أت
          )أ(" سيتم إعادة تبويبها من حقوق الملكية إل  الربح أو الخسارة ف  نفس الفترة95الشامل األخرى حسب الفقرة "

 أو الفترات الت  تؤثر بها مخاطر العملة األجنبية لمعاملة التغطية عل  الربح أو الخسارة المجمعة .
ويمكن النقدية أو القيمة العادلة لبند مغط  ف  عالقة تغطية . التدفقاتص كل التغيرات ف  يمكن للمنشأة أن تخص -ب أ99أت

للمنشأة أيضًا أن تخصص فقط التغير ف  التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند مغط  بأعل  أو أقل من سعر محدد أو 
طية لخيار مشترى ) بإفتراض أن لها نفس أى متغير آخر ) خطر من جانب واحد( وتعكس القيمة األزيد ف  أداة تغ

أن  للمنشأةيمكن  : الشروط األساسية كخطر مخصص( خطر من جانب واحد ف  البند المغط  . فعل  سبيل المثال
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تخصص التغير ف  التدفق النقدى المستقبل  والناتج عن أرتفاع سعر شراء سلعة أساسية . ف  مثل هذه الحالة يتم فقط 
د . وال يتضمن الخطر المغط  قيمة ق مستوى محدفق النقدى الناتج عن األرتفاع ف  السعر فو تخصيص خسائر التد

          الوقت للخيار المشترى حيث أن قيمة الوقت ال تعتبر مكون من مكونات المعاملة المتوقعة يؤثر عل  األرباح 
 )ب("(.86"أو الخسائر ) فقرة 

 
 ()أ("81"و"81" الفقرتين تخصيص األدوات المالية كأدوات تغطية )

إذا تم تخصيص حصة من التدفقات النقدية لألصل المال  أو اإللتزام المال  عل  أنها بند مغط  يجب أن تكون تلك  -ج99أت
الحصة المخصصة أقل من إجمال  التدفقات النقدية لألصل أو اإللتزام . عل  سبيل المثال ، ف  حالة اإللتزام الذى 

أقل من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن ، ال يمكن أن تخصص المنشأة )أ( حصة  لهالفعل  يكون سعر الفائدة 
من اإللتزام تساوى المبلغ األصل  مضافًا إليه الفائدة حسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن و)ب( حصة متبقية 

 صل المال  أو اإللتزام المال  عل  أنها بند مغط يمكن أ تحدد جميع التدفقات النقدية لكامل األ سلبية . إال أن المنشأة
ف  سعر الفائدة المعروض بين بنوك فيما يتعلق بمخاطر محددة واحدة فقط ) مثاًل للتغيرات الت  تنسب إل  التغيرات 

دون نقطة أساس  100لندن فقط(. عل  سبيل المثال ، ف  حالة اإللتزام المال  الذى يكون سعر الفائدة الفعل  له هو 
سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن ، بإمكان المنشأة أن تحدد كامل اإللتزام عل  أنه بند مغط  ) أى المبلغ األصل  

( وتقوم بعمل تغطية  نقطة أساس 100الفائدة حسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن مطروحًا منها  مضافًا إليه
المعروض بين  الفائدةنقدية لكامل ذلك اإللتزام الذى ينسب إل  التغيرات ف  سعر للتغير ف  القيمة العادلة أو التدفقات ال

من أجل تحسين فاعلية التغطية كما هو  1:  1بنوك لندن . ويمكن أن تختار المنشأة أيضًا نسبة تغطيه غير نسبة 
 ."100موضح ف  الفقرة "أت

ت سعر ثابت ف  وقت ما بعد إنشائها وتكون أسعار الفائدة قد تغيرت ف  باإلضافة إل  ذلك ، إذا تم التغطية ألداة مالية ذا -د99أت
لسعر األساس  الذى هو أعل  من السعر التعاقدى المدفوع لتخصيص حصة مساوية  المنشأةتستطيع  غضون ذلك ،

محسوب بناءًا عل  البند . ويمكن للمنشأة أن تقوم بذلك شريطة أن يكون السعر األساس  أقل من سعر الفائدة الفعل  ال
عل  إفتراض أن المنشأة قد قامت بشراء األداة ف  اليوم الذى قامت فيه أواًل بتحديد البند المغط  . عل  سبيل المثال ، 

ف  الوقت الذى  %6وله سعر فائدة فعل  مقداره  100أنشأت أصاًل ماليًا ذو سعر ثابت بقيمة قد نفترض أن المنشأة 
بتغطيه ذلك األصل ف  وقت الحق عندما يكون المنشأة تبدأ  %4هو بين بنوك لندن  كان فيه سعر الفائدة المعروض

. وتحسب المنشأة  90وأنخفضت القيمة العادلة لألصل إل   %8قد أرتفع إل  سعر الفائدة المعروض بين بنك لندن 
مقابل قيمته العادلة ف  ذلك بند مغط   يه أواًل بتخصيصه عل  أنهأنها لو قامت بشراء األصل ف  التاريخ الذى تقوم ف

هذا . وألن سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن أقل من  %9.5سيبلغ كان ، فإن العائد الفعل   90الوقت بمقدار 
تتألف جزئيًا من  %8العائد الفعل  ، بإمكان المنشأة تخصيص حصة من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن بنسبة 

والمبلغ القابل للتسديد ف  تاريخ ( 90قة بالفائدة التعاقدية وجزئيُا من الفرق بين القيمة العادلة ) أى التدفقات النقدية المتعل
 (.100اإلستحقاق ) أى 
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. الماليةص شئ غير كامل التغير ف  القيمة العادلة أو التغير ف  التدفق النقدى لألداة " للمنشأة أن تخص81تسمح الفقرة " -هـ99أت
 ال :فعل  سبيل المث

التغير ف  القيمة العادلة المنسوبة يمكن تخصيص كل التدفقات النقدية لألداة المالية للتغير ف  التدفق النقدى أو  (أ)
 )وليس كل( المخاطر . بعضإل  

أو)ب( يمكن تخصيص بعض )وليس كل( التدفقات النقدية لألداة المالية للتغير ف  التدفق النقدى أو التغير ف  القيمة 
العادلة المنسوبة إل  كل أو بعض المخاطر ) بمعن  أن يتم تخصيص جزء من التدفقات النقدية لألداة المالية 

  للفقرات المنسوبة إل  كل أو بعض المخاطر ( .
لك  تتأهل المخاطر المخصصة واألجزاء لمحاسبة التغطيبة يجب أن تكون عناصر قابلة للتحديد منفصلة عن األداة  -و99أت

لة لكامل األداة المالية والناتجة من التغيرات ف  التدفقات النقدية أو القيمة العادرات ف  أن تكون المتغيالمالية مع ضرورة 
 س بدرجة يعتمد عليها عل  سبيل المثال :المخاطر المخصصة واألجزاء قابلة للقيا

بالنسبة لألداة المالية ذات السعر المحدد والمغطاه ضد التغير ف  القيمة العادلة المنسوبة إل  التغيرات ف  أسعار  (أ)
الفائدة الت  ال تحمل أية مخاطر أو أسعار الفائدة القياسية . يعتبر سعر الفائدة الذى ال يحمل أن مخاطر وسعر 

 ة القياس  عادة عنصر قابل للتحديد منفصاًل عن األداة المالية ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها .الفائد

ال يعتبر التصميم كمكون يمكن تحديده منفصاًل وال يمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها وال يمكن تخصيصه كخطر أو  (ب)
 كجزء من أداة مالية ما لم يتم أستيفاء ما جاء ف  )ج( أدناه .

عتبر مكون يمكن تحديده منفصاًل ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها الجزء المحدد تعاقديًا من التضخم ف  التدفقات )ج(  ي
عدم وجود متطلبات للمحاسبة عن مشتقة ضمنية مستقلة(  بإفتراضالنقدية من سند أعترف به بصفته مرتبطًا بالتضخم ) 

 داة بجزء التضخم هذا .وذلك بشرط أال تتأثر التدفقات النقدية األخرى لأل
  

  " من المعيار(82فقرة "ال) تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة 
تأثير يتنبأ به أو يمكن قياسه بصورة  أىمكون لألصل أو االلتزام غير المالي بشكل عام  أىال يكون للتغيرات في سعر  –100أت

مثال فيما يتعلق بالتغير في أسعار الفائدة في السوق عل  مستقلة عل  سعر البند القابل للمقارنة وذلك عل  سبيل ال
 .فقط في مجمله أو بالنسبة لخطر العملة األجنبية مغطً  اً وبالتالي يعتبر األصل أو االلتزام غير المالي بند ،سعر السند 

ذا بأ به لبن برازيلي متن بالنسبة لتغطية شراء عل  سبيل المثال المغط التغطية والبند  أداةكان هناك فرق بين شروط  وا 
ن عالقة التغطية يمكن أن تؤهل كعالقة تغطية بشرط بشروط مختلفة عندئذ فإجل لشراء بن كولومبي باستخدام عقد آ

ن ، ولهذا الغرض فإالكبيرة للتغطية  الفعاليةمن المعيار بما في ذلك توقع  "88"الفقرة استيفاء جميع الشروط الواردة في 
عل  .عالقة التغطية  فعاليةإذا أدى ذلك إل  تحسين  المغط من قيمة البند  أقل وأد تكون اكبر قيمة أداة التغطية ق

)عل  سبيل المثال التعامل في البن  المغط لتحديد العالقة اإلحصائية بين البند  سبيل المثال يمكن إجراء تحليل تراجع
ذا وجدت عالقة إحصائية سليمة بين التغطية )عل  سبيل المثال التعامل في الب و أداةالبرازيلي (  ن الكولمب  ( وا 
انحدار المنحن  لخط التراجع يمكن أن يستخدم  ( فإنيبين أسعار وحدات البن البرازيلي والبن الكولومب أىالمتغيرين )

، 1.02ر منحن  خط التراجع كان انحدا إذاعل  سبيل المثال . المتوقعة  الفعالية لتحديد نسبة التغطية التي تعظم من
ا أن تعظم أنهمن شو ( واحد صحيح من أداة التغطية 1من كميات البنود المغطاة إل  ) 0.98فان نسبة التغطية 

مدة  أثناءالخسائر  وأيتم االعتراف بها في األرباح  فعاليةينتج عن عالقة التغطية عدم فقد  و مع هذا .المتوقعة فعاليةال
 عالقة التغطية.
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 (من المعيار "84" ،" 83" تينفقر ال)كبنود مغطاة  البنود مجموعة منتخصيص 
األصول وااللتزامات بسعر    كافةبالصافي )عل  سبيل المثال صاف   لحالة شاملةتغطية  أيةلمحاسبة التغطية  ال تؤهل – 101أت

ية عل  األرباح يمكن تحقيق نفس تأثير محاسبة التغط أنه إال ،محدد  مغطً  اً ثابت  بتواريخ استحقاق مشابهة( وليس بند
عل  سبيل  مغًط ،جزء من البنود األساسية كبند  بتخصيصبالنسبة لهذا النوع من عالقة التغطية وذلك الخسائر  وأ

ف  ظل وجود من االلتزامات بمخاطر وشروط مشابهة في طبيعتها  90من األصول و 100المثال إذا كان لدى بنك 
ويمكن استخدام  مغطً من هذه األصول كبند  10يستطيع البنك تبويب عندئذ ،  10مقابل مخاطر تبلغ  عمليات تغطية
تغطية  التخصيصهذا  يمثلكانت هذه األصول وااللتزامات أدوات ذات سعر ثابت وف  هذه الحالة  إذا هذا التخصيص

 ا التخصيصأما إذا كانت هذه األصول وااللتزامات أدوات ذات سعر متغير ففي هذه الحالة يكون هذ ،عادلة القيمة لل
والتزام مؤكد للبيع  100ارتباط مؤكد للشراء بعملة أجنبية بقيمة  المنشأةكان لدى  إذاوبالمثل  .تغطية تدفقات نقديةعملية 

وذلك بالحصول عل  أداة مشتقة  10تغطية مبلغ بالصافي يبلغ إجراء عملية عندئذ تستطيع  90بعملة أجنبية بقيمة 
 .100من ارتباط البيع المؤكد البالغ  10يمة وتبويبها كأداة تغطية ترتبط بق

 
  من المعيار( "102" إلى "85من "فقرات المحاسبة التغطية )

التغيرات في القيمة العادلة ألداة مديونية ذات سعر ثابت   نتيجة للتغيرات  رمن أمثلة تغطية القيمة العادلة تغطية مخاط –102أت
 الجهة المصدرة أو حامل األداة.  ةية بواسطفي أسعار الفائدة ويمكن إبرام هذه التغط

 
    ثابت  إل  مديونية بسعر معومتغطية التدفقات النقدية استخدام عقد مبادلة لتغيير مديونية بسعر عمليات من أمثلة  –103أت

 ية(.الفوائد المستقبل ة المستقبلية المغطاة هي مدفوعات)أى تغطية معاملة مستقبلية حيث تكون التدفقات النقدي
 
معترف به  رتعاقدي غيتغطية التغير في سعر الوقود بالنسبة اللتزام عملية تغطية االلتزام المؤكد )عل  سبيل المثال  –104أت

ن هذه التغطية ير في القيمة العادلة وبالتالي فإبواسطة منشأة كهربية لشراء الوقود بسعر ثابت( تعتبر مقابل مخاطر التغ
ن تغطية خطر العملة األجنبية الخاصة بالتزام مؤكد يمكن فإ "87"طبقًا للفقرة  أنه إالعادلة ال قيمةللتغطية  عملية تمثل

 المحاسبة عنها بطريقة بديلة كتغطية تدفقات نقدية.
 

  التغطية فعاليةتقدير 
 في حالة استيفاء الشروط التالية:فقط عالية  فعالية ذاتالتغطية  تعتبر  -105أت

عالية في تحقيق تغيرات مقاصة  فعاليةفي تاريخ بداية التغطية وف  فترات الحقة أن تكون ذات  يتوقع من التغطية( أ)
Offsetting Changes  أثناء الفترة المخصص  المغط في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تعزى إل  الخطر

العادلة أو التدفقات ات السابقة في القيمة لها التغطية ويمكن أن يظهر هذا التوقع بعدة طرق تتضمن مقارنة التغير 
وتلك الخاصة  المغط النقدية ألداة التغطية أو بإظهار عالقة إحصائية بين القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند 

 ."100"أتالتغطية كما ورد في فقرة  فعاليةلتحسين  1:1نسبة تغطية خالف  المنشأةبأداة التغطية وقد تختار 
عل  سبيل المثال إذا كانت النتائج الفعلية تظهر .  %125 - %80ع النتائج الفعلية للتغطية في نطاق نسبة )ب( تق

اى  120/100عندئذ يمكن قياس المقاصة بواقع  100وأرباح أداة النقدية بواقع  120خسارة أداة التغطية بواقع 
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( عالية عندئذ أتغطية تفي بالشرط الوارد في )وف  هذا المثال إذا افترضنا أن ال %83بواقع  100/120أو  120%
 عالية. فعاليةأن التغطية ذات  المنشأةتستخلص 

 
 .قلبإعداد قوائمها المالية السنوية أو الدورية عل  األ المنشأةفي الوقت الذي تقوم فيه  الفعاليةتقدر   -106أت
 
التغطية  فعاليةلتقدير  المنشأةن الطريقة التي تستخدمها إحيث التغطية  فعاليةال يحدد هذا المعيار طريقة واحدة لتقدير  –107أت

إلدارة المخاطر هي تعديل  المنشأةعل  سبيل المثال إذا كانت إستراتيجية  .ها في إدارة المخاطرتتعتمد عل  استراتيجي
إلظهار أن التغطية  المنشأةعندئذ تحتاج  المغط  المركزوتسوية قيمة أداة التغطية بصفة دورية إلظهار التغيرات في 

وف  بعض الحاالت قد .عالية فقط للفترة التالية حت  يتم تسوية مبلغ أداة التغطية  فعاليةأن تكون ذات  من المتوقع
ستراتيجية التغطية الموثقة الخاصة با المنشأةوتتضمن مستندات  ،مختلفة ألنواع مختلفة من التغطيات اً طرق المنشأةتتبني 

من جميع أرباح أو خسائر أداة ضيتكان تقدير التغطية  إذاالتغطية وتحدد هذه اإلجراءات ما  يةفعالإجراءات تقدير 
 لألداة.  الزمنية للنقودقيمة الالتغطية أو هل يتم استبعاد 

 
ا تقوم بتخصيص أنهف %85من الخطر المرتبط بالبند عل  سبيل المثال  %100من  أقلبتغطية  المنشأةذا قامت إ -أ107أت

 %85للمخاطر بواقع  المخصصةعل  النسبة  بناءً التغطية  فعاليةعدم  و تقيسمن المخاطر  %85بواقع  المغط  البند
من كان  إذا 1:1نسبة تغطية خالف  المنشأةيجوز أن تستخدم ، من المخاطر  %85عند تغطية هذه النسبة  أنهإال . 

 ."100"أتة المتوقعة كما هو موضح في فقر  ةالتغطي فعاليةشأن ذلك تحسين 
 

المتوقعة بدرجة أو المعامالت  المغط إذا كانت الشروط الرئيسية ألداة التغطية واألصل وااللتزام واالرتباط المؤكد  -108أت
قد تؤدى  المغط ن التغيرات في القيمة العادلة والتدفقات النقدية التي تعزى للخطر عندئذ فإ ، هي نفسها عالية احتمالية

، عل  سبيل المثال قد تكون مبادلة سعر فائدة أداة تغطية  الحقاً لبعض وذلك عند إبرام التغطية إل  تسوية بعضها ا
فعالة إذا كانت القيم والمبالغ االفتراضية واألصلية ومدتها وتواريخ إعادة التسعير وتواريخ الحصول عل  أصل المبلغ 

باإلضافة إل  ذلك تعتبر التغطية  المغط والبند التغطية  ةألدا بالنسبةنفسها  هيوالفوائد وسدادها وقياس أسعار الفائدة 
 عالية في الحاالت التالية: فعاليةجل ذات ى احتمالية عالية لسلعة مع عقد أذ متوقع ،الخاصة بشراء 

 .المغط  المتوقعجل لشراء نفس الكمية من نفس السلعة في نفس الوقت ونفس المكان مثل الشراء   اآلإذا كان العقد  ( أ)
 .اً جل في البداية صفر ذا كانت القيمة العادلة للعقد اآلإ)ب( 

واالعتراف به ضمن األرباح أو  الفعاليةجل من تقدير ة عل  العقد اآلما التغير في الخصم أو العالو إذا تم استبعاد إ (ج)
لية العالية يعتمد عل  حتماذات اال المتوقعةالخسائر أو إذا كان التغير في التدفقات النقدية المتوقعة عل  المعاملة 

 جل للسلعة.سعر آ

 
الوصول إل  درجة صفر.(  Offset  ) يقصد بالتسوية المغط أحيانا تقوم أداة التغطية بتسوية جزء فقط من الخطر  –109أت

مقومتين بعمالت  المغط تكون التغطية فعالة بالكامل في حالة أن تكون أداة التغطية والبند ال  عل  سبيل المثال 
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كذلك ال يمكن أن تكون تغطية خطر سعر الفائدة باستخدام  ، ال يسيران جنبًا إل  جنب مع بعضهما البعضو لفة مخت
 للطرف المقابل. االئتمانعزي إل  مخاطر تقة يالمشمن القيمة العادلة لألداة  اً أداة مشتقة فعالة بدرجة تامة اذا كان جزء

 

فقط ،  المنشأةلمخاطر العامة لنشاط لالتغطية بخطر محدد ومخصص وليس  للتأهل لمحاسبة التغطية يجب أن ترتبط –110أت
وال تؤهل تغطية مخاطر التقادم في األصول المادية أو  ، المنشأةوخسائر  أرباحثر كبير عل  ويجب أن يكون للتغطية أ

كانية قياس المخاطر بصورة نظرًا لعدم إم الفعاليةمخاطر قيام الحكومة بنزع الملكية لمحاسبة التغطية وال يمكن قياس 
 .يعتمد عليها 

)أ(" للمنشأة أن تفصل فرق القيمة بالزيادة وقيمة الوقت ف  عقد خيار وأن تخصص كأداة تغطية فقط 74تسمح الفقرة " -أ110أت
إل   التغير ف  فرق القيمة بالزيادة لعقد الخيار. مثل هذا التخصيص قد ينشأ عن عالقة تغطية فعالة تمامُا ف  التوصل

مقاصة مع التغير ف  التدفقات النقدية المنسوبة إل  تغطية الخطر من جانب واحد من معاملة متوقعة إذا كانت الشروط 
 األساسية للمعاملة المتوقعة ه  نفسها ألداة التغطية .

فلن تكون  ت المنشأة كامل خيار مشترى كأداة تغطيه لخطر من جانب واحد ينتج من معاملة متوقعةصإذا خص -ب110أت
عالمة التغطية فعالة تمامًا . ويكون ذلك بسبب أن العالوة المدفوعة للخيار تتضمن قيمة الوقت وكما هو مبين ف  الفقره 

أ" فإن الخطر من جانب واحد المخصص ال يتضمن قيمة الوقت ف  الخيار . لذلك فف  مثل هذه الحالة لن  ب99:أت
 المنسوبة إل  قيمة الوقت لعالوة الخيار المدفوعة والخطر المغط  المخصص. يكون هناك مقاصة بين التدفقات النقدية

 

ألصول وااللتزامات المالية يوضح االتغطية بإعداد جدول باستحقاقات  فعاليةف  حالة خطر سعر الفائدة يمكن تقدير  –111أت
أو مجموعة محددة من األصول أو خطر سعر الفائدة لكل مدة زمنية بشرط ارتباط هذا الخطر بأصل أو التزام محدد )

 التغطية مقابل األصل أو االلتزام. فعاليةااللتزامات  أو جزء محدد منهم( وعند ظهور صافي الخطر يتم تقدير 
 

عر سوال تكون هناك حاجة لتطابق  القيمة الزمنية للنقودبشكل عام في االعتبار  المنشأةتأخذ التغطية  فعاليةعند تقدير  –112أت
وال تكون ، عادلة القيمة المع سعر الفائدة الثابت عل  المبادلة المخصصة كتغطية  المغط الثابت عل  البند  الفائدة

هناك حاجة أيضا لمطابقة سعر الصرف المتغير عل  األصل أو االلتزام المحمل بفائدة مع نفس سعر الفائدة المتغير 
قيمة العادلة للمبادلة من صاف  تسويتها ويمكن تغيير األسعار وتنشأ ال .عل  المبادلة المخصصة كالتزام تدفقات نقدية

   .بنفس القيمة الثابتة والمتغيرة للمبادلة دون التأثير عل  صاف  التسوية إذا كان التغيير لكليهما
 
فيه التزام عن محاسبة التغطية من آخر تاريخ كان هناك  المنشأةالتغطية تتوقف  فعاليةشروط  المنشأةإذا لم تستوف  –113أت

عالقة التغطية في  إخفاقإل   تأد الت الحدث أو التغير في الظروف  المنشأةإذا حددت  أنهإال  ، التغطية بفعالية
عندئذ تتوقف ،التغطية وأثبتت أن التغطية كانت فعالة قبل هذا الحدث أو وقوع هذه الظروف  فعاليةبمبادئ الوفاء 
 ذا الحدث أو حدوث هذه التغيرات.عن محاسبة التغطية من تاريخ ه المنشأة
 

  فائدةالمحاسبة تغطية القيمة العادلة لتغطية محفظة مخاطر سعر 
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أن تطبق  المنشأة عل  ،لتغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات مالية ةبالنسب – 114أت
إل   "115من "أت فقرات الفي الفقرات من )أ( إل  )ط( التالية و باإلجراءات الواردة  التزمت إذا متطلبات هذا المعيار

 :التالية  "132"أت
مرتبط بها وقد محفظة من البنود ترغب في تغطية خطر سعر الفائدة ال المنشأة تحدد)أ( كجزء من عملية إدارة المخاطر 

ظتين أو أكثر )عل  سبيل المثال قد محف المنشأةوقد تحدد  ، فقط أو التزامات فقط أو كليهما تتضمن المحفظة أصوال
اإلرشادات التالية عل  كل  المنشأةمستقلة( وف  هذه الحالة تطبق أصولها المتاحة للبيع ضمن محفظة  المنشأةتجمع 

 محفظة بصورة مستقلة.
وقعة وليست عل  تواريخ إعادة التسعير المت بناءً بتحليل المحفظة إل  فترات زمنية إلعادة التسعير  المنشأة)ب( تقوم 
ويمكن إجراء هذا التحليل بعدة طرق تتضمن جدولة التدفقات النقدية ضمن الفترات المتوقع أن تحدث فيها  0التعاقدية

 ميع الفترات حت  توقع حدوث إعادة التسعير.جهذه التدفقات أو جدولة المبالغ األصلية االفتراضية ضمن 
  قيمة األصول أو االلتزامات  ة التي ترغب في تغطيتها وتقوم بتخصيصالقيم المنشأةعل  هذا التحليل تحدد  بناءً )ج( 

وتحدد هذه القيمة أيضا  مغطً قيمة( من المحفظة المحددة المساوية للقيمة التي ترغب تغطيتها كبند ال )ليس بصاف 
 ."(ب)126"أتطبقًا للفقرة  فعاليةقياس النسبة المئوية المستخدمة الختبار ال

من خطر سعر الفائدة في  اً تقوم بتغطيته وقد يكون هذا الخطر جزء الذىبتخصيص خطر سعر الفائدة  المنشأة)د( تقوم 
 عل  سبيل المثال سعر الفائدة القياسي )مثل الليبور(. المغط  المركزكل بند من البنود في 

 ثر لكل فترة زمنية إلعادة التسعير.كأبتخصيص أداة تغطية أو  المنشأةم ( تقو ـ)ه
الحقة هل من المتوقع أن الفترات الوف   من البداية المنشأةتقدر  هعالي)هـ( و  )ج(الواردة في يصات ستخدام التخصو( وبا)

 عالية أثناء الفترة المخصص لها التغطية. فعاليةتكون التغطية ذات 

والذي يعزى  )ج( بعاليه )كما هو مخصص في المغط بصفة دورية بقياس التغير في القيمة العادلة للبند  المنشأة)ز( تقوم 
بشرط  عاليهعل  أساس تواريخ إعادة التسعير المتوقعة المحددة في )ب(  (هكما ورد في )د( بعالي المغط للخطر 
 المنشأةتعترف . و فعاليةالموثق لتقدير ال المنشأةالحقيقية العالية للتغطية عند تقديرها باستخدام أسلوب  فعاليةتحديد ال

الخسائر وذلك في بند أو بندين تفصيليين في  وأكأرباح أو خسائر في األرباح  المغط العادلة للبند  بالتغير في القيمة
األصول   وال تكون هناك حاجة لتوزيع التغير في القيمة العادلة عل ، من المعيار "(أ)89"فقرة الالميزانية كما ورد في 
 أو االلتزامات الفردية.

( وتعترف باألرباح أو الخسائر ( عاليهـالعادلة ألداة أو أدوات التغطية )كما هو محدد في )ه بقياس القيمة المنشأةتقوم )ح( 
قائمة المركز لألداة أو األدوات المالية كأصل أو التزام في الخسائر ويتم االعتراف بالقيمة العادلة  وأضمن األرباح 

 .المال 
ليه في )ز( لتغير في القيمة العادلة المشار إفرق بين االالخسائر ب* ضمن قائمة األرباح و فعالية)ط( يتم االعتراف بعدم ال
 والمشار إليه في )ح(. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 مطبقة ف  كافة معايير المحاسبة المصرية  .   تطبق نفس اعتبارات األهمية النسبية ف  هذا السياق كما ه   * 
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 طالعادلة لخطر سعر الفائدة المرتب القيمةفقط عل  تغطية  ههذا المنهج موضح بالتفصيل فيما يلي حيث يتم تطبيق –115أت
 بمحفظة أصول أو التزامات مالية.

 

فقط أو  يمكن أن تتضمن أصوالً  كما.تزامات وال أصوالً  "(أ)114"أتفقرة اليمكن أن تتضمن المحفظة المحددة في  –116أت
في تغطيتها ومع ذلك فإن  المنشأةالتزامات فقط وتستخدم المحفظة لتحديد قيمة األصول أو االلتزامات التي ترغب 

 .مغطً كبند  ةالمحفظة في حد ذاتها غير مخصص
 

 

ا التاريخ الذي يتوقع فيه أنهعل  توقعة للبند فترة إعادة التسعير الم المنشأةتحدد  "(ب)114"أتعند تطبيق الفقرة  -117أت
وتقدر التواريخ المتوقعة إلعادة التسعير عند بداية  ، استحقاق البند أو إعادة تسعيره طبقًا لمعدالت السوق أيهما أقرب

وتوقعات تتضمن معلومات والت  متاحة الخرى األمعلومات التاريخية و ال الخبراتعل   بناءً التغطية وخالل مدة التغطية 
ة يمؤسسخبرات  أيةوتستخدم المنشآت التي ليس لديها  .اوأسعار الفائدة والتداخل بينهم المعجلعن معدالت السداد 

وتتم مراجعة ، خبرات غير كافية بالمجموعات المماثلة من األدوات وذلك لألدوات المالية القابلة للمقارنة لديها خاصة أو 
ثابت قابل لتعجيل بند له سعر وجود وف  حالة . عل  الخبرات المتاحة  بناءً تحديثها  يتم و  هذه التقديرات بصفة دورية

ن تاريخ إعادة التسعير المتوقع هو التاريخ المتوقع فيه السداد المقدم للبند ما لم يتم إعادة تسعيره طبقًا سداده ، فإ
عل   بناءً فإن التحليل إل  فترات زمنية  وبالنسبة لمجموعة من األصول المشابهة.  في تاريخ أقربلمعدالت السوق 

وقد  ، فردية عل  كل فترة زمنيةًا من المجموعة وليس بنود نسبةتوزيع  لالتواريخ المتوقعة إلعادة التسعير قد يأخذ شك
لتوزيع  المعجلعل  سبيل المثال قد تستخدم مضاعف معدل السداد  .مناهج أخرى ألغراض التوزيع هذه المنشأةتستخدم 

منهج وطريقة هذا التوزيع أن عل  التواريخ المتوقعة إلعادة التسعير إال  بناءً هالك القروض عل  الفترات الزمنية است
 . المنشأةتكون طبقًا إلجراءات وأهداف إدارة المخاطر ب

التسعير بتقدير أن  في فترة معينة إلعادة المنشأةمن المعيار ، إذا قامت  ")ج(114"فقرة الوطبقًا للتخصيص الوارد في  –118أت
 20المركز الذي يبلغ وقررت تغطية صافي  80والتزامات ذات أسعار ثابتة تبلغ  100ذات أسعار ثابتة تبلغ  لها أصوالً 

، ويتم التعبير عن التخصيص  مغطً ( كبند **من األصول)جزء من األصول 20تقوم بتخصيص ما قيمته مبلغ  بأن
)أو  وليس كأصول فردية ، ويتبع ذلك أن جميع األصولالفرنك( أو يورو أو الجنيه مبلغ بالدوالر أو ال أىكمبلغ عملة )
  من األصول في المثال السابق ، يجب أن تكون: 100ى مبلغ أ –أخذ منها مبلغ التغطية  الت االلتزامات ( 

 )أ(  بنود تتغير قيمتها العادلة استجابة للتغيرات في سعر الفائدة .
اسبة عنها باستخدام طريقة تغطية القيمة العادلة إذا ما تم تخصيصها عل  أنها مغطاة بطريقة منفردة )ب( بنود تأهلت للمح 

يحدد أن القيمة العادلة اللتزام مالي الذي له خاصية تقديرية )مثل الودائع تحت  *وبشكل خاص نظرًا ألن المعيار*
الواجب سداده عند الطلب وذلك عند الخصم من أول الطلب وبعض األنواع األخرى من الودائع ( ليست أقل من المبلغ 

تاريخ يطلب فيه سداد المبلغ، لذا فإن مثل هذا البند غير مؤهل للمحاسبة عنه طبقًا لطريقة تغطية القيمة العادلة وذلك 
لمركز عن أية فترة زمنية تتجاوز أقص  فترة يستطيع أن يطلب فيها حامل األداة السداد ، وف  المثال السابق، فإن ا

المغط  هو قيمة أصول ، وبالتالي فإن هذه االلتزامات ليست جزءًا من البند المغط  المخصص ولكن تستخدمها 
 المنشأة لتحديد قيمة األصول المخصصة كأدوات مغطاة.

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 . 100يته بين صفر ،** يسمح المعيار للمنشأة بتخصيص أية قيمة من األصول أو االلتزامات المؤهلة المتاحة ، و بالنسبة لهذا المثال اى مبلغ أصول جاري تغط
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نسبة لتغطية من المعيار ، وبال ")أ(88"أيضًا بمتطلبات التخصيص والتوثيق األخرى الواردة في فقرة  المنشأة تلتزم -119أت
لتحديد  ةتغيرات المستخدممبالنسبة لجميع ال المنشأة سياسةمحفظة لها مخاطر سعر صرف ، يحدد التخصيص والتوثيق 

  ذلك ما يلي : لالقياس ويشم فعاليةالقيمة التي تغط  وكيفية قياس 
 لمحفظة.أصول والتزامات تدرج في تغطية المحفظة واألساس المستخدم الستبعادها من ا أية)أ(  
معدالت السداد افتراضات سعر الفائدة التي تحدد تقديرات  بتقدير تواريخ إعادة التسعير ويشمل ذلك المنشأةم كيف تقو )ب( 

أو   التي تتم وقت إدراج األصل األوليةوتستخدم نفس الطريقة لكل من التقديرات  .المبكر وأسس تغيير هذه التقديرات
 مراجعات تتم فيما بعد عل  هذه التقديرات. ةوأليااللتزام ضمن المحفظة المغطاة 

 مدة الفترات الزمنية إلعادة التقييم. و عدد )ج(
ذا كا الموقف الذي ترغب المنشأة في تغطيته هو التزامات فإن المبلغ الذي يمثل البند المغط  المخصص يمكن أن  نوا 

يطلب من المنشأة سدادها في فترة زمنية أقرب. يتم سحبه من التزامات ذات سعر ثابت وليس من التزامات يمكن أن 
)ب(" كنسبة من هذه االلتزامات. عل  126ويتم حساب قياس النسبة المستخدمة لتقدير فعالية التغطية طبقًا للفقرة "أت

 100 سبيل المثال، افترض أن المنشأة تقدر أنه في فترة زمنية محددة إلعادة التسعير لديها التزامات بأسعار ثابتة تبلغ
 .70وأصول ذات سعر ثابت تبلغ   60، والتزامات ليس لها خاصية الطلب تبلغ 40وتتضمن ودائع تحت الطلب تبلغ 

من  *%50كبند مغًط  أو  30، فأنها تخصص التزامات تبلغ 30إذا قررت المنشأة تغطية كل الموقف الصافي البالغ    
 االلتزامات التي ليس لها خاصية الطلب.

" سوف 126رات التي تقوم فيها المنشأة باختيار فعالية التغطية و أى من الطريقتين المذكورتين في فقرة "أت)د( عدد الم
تستخدمها ، هذه الطريقة المستخدمة بواسطة المنشأة لتحديد قيمة األصول أو االلتزامات المخصصة كبند مغًط وبناًء 

)ب(" 126باختبار الفعالية باستخدام الطريقة الواردة في فقرة "أت عليه قياس النسبة المئوية المستخدمة عند قيام المنشأة
هل تقوم المنشأة بإجراء اختبار الفعالية بالنسبة لكل فترة زمنية إلعادة التسعير عل  حدة أو لجميع الفترات مجمعة أو 

وأهداف إدارة  تجراءالالثنين معًا ؟ ويجب أن تكون السياسات المحددة عند تخصيص وتوثيق عالقة التغطية طبقا إل
وال تتم التغييرات في السياسات بشكل جزافي حيث البد من وجود مبررات عل  أساس التغيرات في  المخاطر بالمنشأة .

 ظروف السوق و العوامل األخرى ويجب أن يكون التغيير طبقًا إلجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة.
 

أو محفظة مشتقات تتضمن جميعها  أداة مشتقة منفردة (")هـ(114"أتفقرة الإليها في قد تكون أداة التغطية المشار  –120أت
)عل  سبيل المثال محفظة تبادالت سعر فائدة  ")د(114"أت الفقرةمخاطر مغطاة بالنسبة لسعر الفائدة كما هو وارد في 

مخاطر تسوية  حاالتضمن ر الليبور( ومثل هذه المحفظة من المشتقات قد تتعتتضمن جميعها مخاطر تتعلق بس
Offsetting  بإدراج هذه  ال يسمح *ألن المعيار بالصافي مكتوبةخيارات  أو  مكتوبةا قد ال تتضمن خيارات أنه، إال

ذا كانت أداة التغطية تغط  ل Offsetكتسوية  مكتوبإدراج خيار الخيارات كأدوات تغطية )فيما عدا  خيار مشترى(، وا 
 ا توزع عل  جميع الفترات أنه"  ألكثر من فترة زمنية إلعادة التسعير، ف)ج(114"أترة ـفقالالقيمة الواردة في 

ال  *إلعادة التسعير ألن المعيارالتغطية عل  الفترات الزمنية   أدواتيجب توزيع جميع  أنهالت  تغطيها إال الزمنية 
 ها أداة التغطية قائمة.تغطية لجزء واحد فقط من الفترة الزمنية التي تظل فييسمح بإدراج عالقة 

 
ن التغير في فإ ")ز(114"أتلفقرة لبقياس التغير في القيمة العادلة لبند قابل للسداد المعجل طبقًا  المنشأةعند قيام  –121أت

يؤثر عل  القيمة بطريقتين:   Prepayable Itemأسعار الفائدة يؤثر عل  القيمة العادلة للبند القابل للسداد المسجل 
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 القابل( المتضمن في البند prepayment)السداد المقدم  للتدفقات النقدية التعاقدية والقيمة العادلة لخيار التعجيل العادلة
بإدراج جزء من األصل أو االلتزام المالي الذي يشترك في نفس  للمنشأةمن المعيار  "81"الفقرة  و تسمحللسداد المعجل، 

 أ"81"القابلة للسداد المعجل تسمح الفقرة  للبنودالتغطية ، وبالنسبة  فعاليةياس بشرط إمكانية ق مغطً المخاطر وذلك كبند 
فيما يتعلق بالتغير في القيمة العادلة التي تعزى إل  وذلك  المغط البند تخصيص  من المعيار بتحقيق ذلك بإدراج 
يتم إدراج هـأنت التعاقدية ، إال ـوليسعير المتوقعة ـادة التسـاس تواريخ إعـصص عل  أسـالتغيرات في سعر الفائدة المخ

 المغط عل  تواريخ إعادة التسعير المتوقعة عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند  المغط التغيرات في سعر الفائدة 
ع( أو )عل  سبيل المثال لتعكس التغير في السداد المسجل المتوق المتوقعةعليه إذا تمت مراجعة تواريخ التسعير  بناءً ، و 

التغطية كما سيرد في فقرة  فعاليةإذا اختلفت تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن التواريخ المتوقعة عندئذ تظهر عدم 
  : الت ن التغيرات في تواريخ التسعير المتوقعة ، ومن ناحية أخرى فإ "126"أت

 .المغط تنشأ بوضوح من عوامل خالف التغيرات في سعر الفائدة  (أ)
 ،المغط الفائدة  بالتغيرات في سعرليست مرتبطة  (ب)

)عل  سبيل المثال التغيرات في  المغط عن التغيرات التي تعزى لسعر الفائدة  يعتمد عليهاق يمكن فصلها بطر   (ج)
الضريبية وليس  النظمأو  "السكانية" الديموجرافيةمعدالت السداد المعجل التي تنشأ بوضوح من التغير في العوامل 

ا ال نهوذلك نظرًا أل المغط الفائدة( ويتم استبعادها عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند  من التغيرات في سعر
ذا كان هناك عدم تأكد بشأن العامل الذي أدى إل  نشأة التغير في تواريخ إعادة التسعير  المغط تعزى للخطر  وا 

ذا كانت  ،المتوقعة  التغيرات التي تنشأ من التغير في سعر  وق فيهاموثغير قادرة عل  أن تفصل بطريقة  المنشأةوا 
عن التغير الذى ينشأ من عوامل أخرى ، عندئذ يفترض أن التغير ينشأ من التغير ف  سعر الفائدة   المغط الفائدة 
 . المغط 

 

في التغير  اً ه  تحديدو   ")ز( 114"أتفقرة  الال يحدد هذا المعيار األساليب المستخدمة لتحديد القيمة المشار إليها في  –122أت
ذا ما تم استخدام أساليب تقدير إحصائية أو المغط التي تعزى للخطر  المغط القيمة العادلة للبند  أساليب أخرى  أية، وا 

النتيجة التي كان سيتم الحصول عليها من قياس األصول أو  بدرجة كبيرةيجب عل  اإلدارة أن تتوقع أن النتيجة تقارب 
 المغط وليس من المناسب افتراض أن التغيرات في القيمة العادلة للبند  ، المغط دة التي تشكل البند االلتزامات المنفر 

 تساوى التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية.  
_______________________________________________________________________________ 

 " من المعيار  49الفقرة " راجع* 
 *30 ( ÷100- 40 = )50% . 

 من الملحق. "94"من المعيار وفقرة  "77"* راجع فقرة 
 من المعيار. "75"* راجع فقرة 
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فان التغير في  عن فترة زمنية محددة إلعادة التسعير أصالً  المغط إذا كان البند  أنهمن المعيار  أ" 89"تتطلب الفقرة   –123أت
فإن التغير في قيمته العادلة بعرض  اً صل مع األصول ، ومن ناحية أخرى إذا كان التزامقيمته العادلة يعرض في بند منف

وليس مطلوب توزيع  " )ز( 114"أتفقرة الفي بند منفصل مع االلتزامات وهذه هي البنود المنفصلة المشار إليها في 
 المنفردة. محدد لألصول )أو االلتزامات(

 
التي  المغط أن عدم الفعالية تظهر في حدود اختالف التغير في القيمة العادلة للبند  " )ط(114تأ"فقرة الفي  يالحظ –124أت

   :منهاعن التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية المشتقة وقد ينشأ هذا الفرق من عدة أسباب  المغط تعزى إل  الخطر 
 تعديل التواريخ المتوقعة.)أ( اختالف تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن المتوقعة أو مراجعة و 

 .من الدفاتر استبعادهاقيمة البنود في المحفظة المغطاة أو  انخفاض)ب( 
 .المغط )ج( اختالف تواريخ سداد أداة التغطية والبند 

من المعدل القياسي  أقلبمعدل  تكون بعض البنود المغطاة محملة بفائدة  دماأسباب أخرى )عل  سبيل المثال عن أية)د( 
في التأهل  تحققرجين بالنسبة له كبنود تغطية وكانت عدم الفعالية الناتجة ليست كبيرة بدرجة تجعل المحفظة ككل والمد

 لمحاسبة التغطية.
 لخسائر.ا وأواالعتراف بها ضمن األرباح * ويتم تحديد عدم الفعالية هذه  

 
  ة:وفعالية التغطية في الحاالت التالي ةتحسين كفاءبشكل عام يتم  –125أت

بجدولة البنود ذات خصائص السداد المعجل المختلفة بطريقة تأخذ في االعتبار االختالفات في أسلوب  المنشأة)أ( إذا قامت  
 السداد المعجل.

يكون هناك احتمال نسبي من البنود  قليالً  اً فعندما تتضمن المحفظة عدد .كبرأيكون عدد البنود في المحفظة  عندما)ب( 
 اً ذا كان السداد المعجل للبنود قبل أو بعد ما هو متوقع ، ومن ناحية أخرى عندما تتضمن المحفظة بنودإ الفعاليةلعدم 

  كثيرة يمكن التنبؤ بأسلوب السداد المعجل بدقة أكثر.
الفترة يقلل من تأثير عدم  قربن شهور( حيث إ 3)شهر مقابل  أقربعندما تكون الفترات الزمنية إلعادة التسعير  (ج)

 المغط ون المدة الزمنية إلعادة التسعير( للبند يخ إعادة التسعير والسداد ) في غضبين توار  Mismatch المطابقة
 وكذلك بالنسبة ألدوات التغطية.

)عل  سبيل المثال بسبب التغيرات في  المغط كثرة تكرار تعديل وتسوية مبلغ أداة التغطية إلظهار التغيرات في البند و)د( 
 (.Prepaymentعجل توقعات السداد الم

 
 

  .* تطبق نفس اعتبارات األهمية النسبية ف  هذا السياق كما تطبق ف  جميع معايير المحاسبة المصرية
 

ذا ما تغيرت تقديرات تواريخ إعادة التسعير بين  الفعاليةار باختب المنشأةتقوم  –126أت تقوم فيه  الذى تاريخالبصفة دورية وا 
 مبلغ عدم الفعالية إما: بحساب المنشأةعندئذ تقوم  تاريخ تالو  الفعاليةبتقدير  المنشأة
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والتغير في قيمة البند  (من المعيار ")ح( 114"فقرة ال راجعكالفرق بين التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية ) (أ)
 المغط فائدة )ويشمل ذلك تأثير التغيرات في سعر ال المغط ككل الذي يعزى إل  التغيرات في سعر الفائدة  المغط 

  (. ضمنعل  القيمة العادلة ألي خيار سداد معجل 

 :المنشأةام التقريب التالي تقوم باستخدأو )ب( 

نسبة األصول )أو االلتزامات( في كل فترة زمنية إلعادة التسعير مغطاة عل  أساس   تواريخ إعادة  بحساب (1)
 التسعير المقدرة في أخر تاريخ قامت فيه باختبار الفعالية .

البند مبلغ  لحسابتطبيق هذه النسبة عل  التقدير المعدل للمبلغ )للقيمة( في هذه الفترة الزمنية إلعادة التسعير ب (2)
  عل  التقدير المعدل. بناءً  المغط 

ظهاره كما ورد في  المغط الذى يعزى للخطر  المغط التغير في القيمة العادلة للتقدير المعدل للبند  حسابب  (3) وا 
 ."ز114"أتفقرة 

والتغير في القيمة العادلة  ( بعاليه3المبلغ المحدد في رقم ) ا تساوى الفرق بينأنهاالعتراف بعدم الفعالية عل   (4)
 (.")ط( 114"أتفقرة الألداة التغطية )راجع 

 

مة  عن إنشاء القائتعديالت تواريخ إعادة التسعير المقدرة لألصول )االلتزامات( بين   المنشأةعند قياس الفعالية تميز  –127أت
هي التي تؤدى إل  عدم الفعالية ،  (ن السابقة فقط )األصول أو االلتزامات القائمةت( الجديدة حيث إاألصول )االلتزاما

( بما في ذلك إعادة "121"أت لفقرةللمستبعدة طبقًا ا إعادة التسعير المقدرة )خالف تلكويتم إدراج جميع تعديالت تواريخ 
 "(2)ب( )126"أت  فقرةلبين المدد الزمنية عند مراجعة وتعديل القيمة المقدرة في الفترة الزمنية طبقًا لتوزيع البنود القائمة 

 إلجمالي اً جديد اً تقدير  المنشأةتضع  بعاليهموضح هو الفعالية كما  مومن ثم عند قياس الفعالية، وبمجرد االعتراف بعد
الجديدة التي نشأت منذ  األصول )االلتزامات( لتسعير ويتضمن ذلكاألصول )أو االلتزامات( في كل فترة زمنية إلعادة ا

فس اإلجراءات ونسبة جديدة كنسبة تغطية وعندئذ تكرر ن مغطً كبند  اً جديد اً خر اختبار لفعالية التغطية وتخصص مبلغآ
 الختبار الفعالية. في التاريخ التال ")ب( 126أتفقرة "الالواردة في 

 

بسبب السداد المعجل أو  من الدفاتر بنود التي تم جدولتها أصاًل ضمن الفترة الزمنية إلعادة التسعيرال استبعاديمكن  – 128أت
البيع وعندما يحدث هذا يتم استبعاد  بسبب القيمة أو اضمحاللشطب المديونية في تاريخ أقرب مما هو متوقع بسبب 

والذي يرتبط بالبند المشطوب  ")ز( 114"أتفقرة الي مبلغ التغير في القيمة العادلة المدرج في بند مستقل كما ورد ف
دراجه مع األرباح أو الخسائر الناشئة عن  قائمة المركز المال وذلك من  ولهذا الغرض من ، من الدفاتر بند ال استبعادوا 

لك يحدد الفترة أو ن ذالمستبعد نظرًا ألالضروري معرفة الفترة أو الفترات الزمنية إلعادة التسعير التي يجدول فيها البند 
 114"أت فقرةالالفترات الزمنية التي يتم فيها استبعاد البند ومن ثم القيمة التي تستبعد من البند المستقل المشار إليه في 

د البند من هذه مكن تحديد الفترة الزمنية التي تم إدراجه فيها، عندئذ يستبعن أوا  من الدفاتر  البند  استبعادوعند   ")ز(
عن معدالت  ستبعاداالتحديد هذه الفترة الزمنية يستبعد البند من أقرب فترة زمنية إذا نشأ  اً ن لم يكن ممكنلزمنية وا  الفترة ا

 إذاالبند عل  أساس منتظم ومعقول التي تتضمن الفترات أعل  من المتوقعة أو يتم توزيع البند عل  جميع  سداد معجل 
 قيمته. اضمحلتتم بيع األصل أو 
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من  استبعادهيتم  لم  مبلغ يرتبط بفترة زمنية معينة  بأىالخسائر  وأباإلضافة إل  ذلك يتم االعتراف ضمن األرباح   –129أت
عل  سبيل المثال افترض قيام (.من المعيار "أ 89فقرة "ال راجعزمنية في ذلك الوقت )هذه الفترة العند انقضاء  الدفاتر
إلعادة التسعير ، عند إعادة التخصيص السابق كان التغير في القيمة  فترات زمنية (3بجدولة بنود عل  ) المنشأة

واقع ب 3،2،1التي تعزى للفترات  القيم، ويمثل هذا المبلغ 25تبلغ قيمته  العادلة المثبتة في بند منفرد في الميزانية أصالً 
( في 1ول التي تعزى للفترة رقم )عادة جدولة األصتحقيق أو إ تميعادة التخصيص التالي وعند إ ، لتوال اعل   10،8،7

ما أ، األرباح أو الخسائر تم االعتراف به في يو  قائمة المركز المال ( من 7مبلغ ) استبعادتم يفترات أخرى، وبالتالي 
الضرورة عند عل  التوالي ويتم بعد ذلك تعديل وتسوية الفترات المتبقية  2،1يعزيان لفترات  اآلن ما( فه10( )8مبلغ )
 ." )ز( 114"أتفقرة الالتغيرات في القيمة العادلة كما ورد في وذلك ب

 

المحفظة عل  كل  قامت بجدولة األصول بتوزيع نسبة من  المنشأةأن كتوضيح لمتطلبات الفقرتين السابقتين، افترض  –130أت
عندما تنقضي الفترة  ، ينفي كل فترة من الفترت 100ا قامت بجدولة مبلغ أنهفترة زمنية إلعادة التسعير ، وافترض أيضا 

وف  هذه ، من األصول بسبب السداد المعجل المتوقع وغير المتوقع  100يتم شطب  الزمنية األول  إلعادة التسعير
الذي يرتبط بالفترة  ")ز( 114فقرة "أتالفي البند المستقل المشار إليه  الحالة يتم استبعاد إجمالي المبلغ المدرج في

 من المبلغ الذي يرتبط بالفترة الزمنية الثانية. %10من الميزانية باإلضافة إل  الزمنية األول  وذلك 
 

المستبعدة ، )أو االلتزامات(   للفترة الزمنية إلعادة التسعير بدون األصول ذات الصلة المغط إذا تم تخفيض المبلغ  -131أت
 بالتخفيض يتم استهالكه طبقاً  والمرتبط " )ز( 114فقرة "أتالفي  في  إليهالمنفصل المشار ن المبلغ المدرج في البند فإ
  ."92"فقرة لل

 

عل  تغطية المحفظة التي تمت  " 131" إل  " أت114من "أت فقرات الفي تطبيق المنهج الوارد في  المنشأةقد ترغب  -132أت
 المنشأةئذ تقوم هذه عند ( ،26)رقم  المصرىالمحاسبة عنها من قبل كتغطية تدفقات نقدية طبقًا لمعيار المحاسبة 

من المعيار وتطبق الشروط الواردة في هذه  ")د(101" للفقرةالتخصيص السابق لتغطية التدفقات النقدية طبقًا  استبعادب
دراج الفقرة وتقوم أيضًا بإعادة تخصيص من فقرات الوتطبق المنهج الموضح في التغطية كتغطية قيمة عادلة  وا 

 ق عل  الفترات المحاسبية التالية.الح بأثر "131أت" إل  "114"أت
 

 


