
 

 

 2015  (40رقم ) المصرى المحاسبةمعيار 
 اإلفصاحات  –األدوات المالية 

 
 هدف المعيار 

 هو مطالبة المنشآت بتوفير اإلفصاحات فى قوائمها المالية التى تتيح للمستخدمين تقييم ما يلى :إن هدف هذا المعيار  -1

 .أهمية األدوات المالية بالنسبة للمركز المالى واألداء المالى للمنشأة  (أ)

و)ب(  طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية والتى تتعرض لهاا المنشاأة أانااء الةتارة وفاى نهاياة الةتارة المالياة   
 وكيةية إدارة المنشأة لهذه المخاطر .

 

حاساابة ا المعياار مبااده األعتااراف باألصاو  المالياة واإللتزامااات المالياة وقياساها وعراااها فاى معياار المذتكما  مبااده هاا -2
" االعتااراف  :( " األدوات الماليااة 26( "األدوات الماليااة : العاارض" ومعيااار المحاساابة المصاارى رقاام )25المصاارى رقاام )

 والقياس" .

 
 نطاق المعيار

 على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع األدوات المالية   باستاناء : -3

طبقاا  لمعياار المحاسابة  عات المشاتركة والتاى ياتم معالجتهاا محاسابيا  الحصص فى الشاركات التابعاة والشاقيقة والمشارو  (أ)
( "القاوائم المالياة المساتقلة" 17طبقاا  لمعياار المحاسابة المصارى رقام ) (" القاوائم المالياة المجمعاة" و42المصرى رقم )

فاااى بعاااض  ( " المحاسااابة عااان االساااتامارات فاااى شاااركات شاااقيقة "  يااار أنااا 18أو معياااار المحاسااابة المصااارى رقااام )
للمنشااأة أن تعااال  (   18( أو معيااار المحاساابة المصاارى رقاام )42الحاااالت يساامح معيااار المحاساابة المصاارى رقاام )

(   وفاى 26محاسبيا  الحصة فى شركة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشاتر  بسساتخدام معياار المحاسابة المصارى رقام )
وبالنسابة لتلا  التاق تقااس . ذا اااعيار المحاسبة المصرى هالمتطلبات الواردة فى متطبق  هذه الحاالت على المنشآت 

  وعلى المنشآت كذل  تطبيق هاذا ( " قياس القيمة العادلة "45بالقيمة العادلة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )
أذا  المعيار على جميع المشاتقات المرتبطاة بالحصاص فاى الشاركات التابعاة أو الشاقيقة أو المشاروعات المشاتركة إال

 ( .25كان المشتق يستوفى تعريف أداة حقوق الملكية فى معيار المحاسبة المصرى رقم )

لتزامات أصحاب العم  الناجمة عن برام  مزايا الموظةين التى ينطباق عليهاا معياار المحاسابة المصارى رقام  (ب) حقوق وا 
 ( " مزايا العاملين".38)

 )ج( ملغاة.
( " عقاود التاأمين"  يار أن هاذا المعياار ينطباق 37معياار المحاسابة المصارى رقام ) عقود التأمين كما تم تعريةهاا فاى)د(   

( ماان المنشااأة معالجتهاااا 26علااى المشااتقات الااامنية فااى عقااود التااأمين إذا طلاااب معيااار المحاساابة المصاارى رقاام )
ى عقااود محاساابيا  بشااك  منةصاا  . إلااى جانااب ذلاا  علااى الجهااة المصاادرة تطبيااق معيااار المحاساابة المصاارى هااذا علاا

وقياساها    بهذه العقاود( عند اإلعتراف 26الكةاالت المالية إذا طبقت الجهة المصدرة معيار المحاسبة المصرى رقم )
)د(" مان 4( إذا أختاارت الجهاة المصادرة حساب الةقارة "37إال أن  يجب عليها تطبيق معيار المحاسبة المصارى رقام )

  .االعتراف بها وقياسها ( عند37المحاسبة المصرى رقم ) ( تطبيق معيار37معيار المحاسبة المصرى رقم )
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)هاااا( األدوات المالياااة والعقاااود واإللتزاماااات بموجاااب عملياااات المااادفوعات المبنياااة علاااى أساااهم والتاااى ينطباااق عليهاااا معياااار 
قاود اامن باساتاناء أن هاذا المعياار ينطباق علاى الع" المادفوعات المبنياة عا  أساهم "  ( 39المحاسبة المصرى رقم )

 ( .26" من معيار المحاسبة المصرى رقم )7" إلى "5نطاق الةقرات من "
)د(" 16)ج(" و "16" الةقاارتين)ب(" أو 16)أ(" و "16" تين)و( األدوات المطلااوب تبويبهااا كااأدوات حقااوق ملكيااة طبقااا  للةقاار 

 (.25من معيار المحاسبة المصرى رقم )
 

لمعتااارف بهاااا و يااار المعتااارف بهاااا   وتشااام  األدوات المالياااة المعتااارف بهاااا معياااار علاااى األدوات المالياااة الينطباااق هاااذا ا -4
(   وتشام  األدوات المالياة 26األصو  المالية واإللتزامات المالية التى هى امن نطاق معيار المحاسبة المصارى رقام )

فسنهااا ( 26رقاام )  ياار المعتاارف بهااا بعااض األدوات الماليااة التااى هااى باار م أنهااا خااارج نطاااق معيااار المحاساابة المصاارى
 امن نطاق هذا المعيار ) ما  بعض أرتباطات القروض(.

( 26ينطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع بند  يار ماالى والتاى تقاع اامن نطااق معياار المحاسابة المصارى رقام ) -5
 (.26" من معيار المحاسبة المصرى رقم )7" إلى "5راجع الةقرات من "

 
 وى اإلفصاحفئات األدوات المالية ومست

عناادما يتطلااب هااذا المعيااار اإلفصاااحات حسااب فئااة األداة الماليااة فااسن علااى المنشااأة تجميااع األدوات الماليااة فااى فئاااات  -6
تناسب طبيعة المعلومات التى تم اإلفصاح عنها والتى تأخذ فى االعتبار خصائص هذه األدوات المالية   وعلاى المنشاأة 

 مع البنود الرئيسية فى قائمة المركز المالى . المطابقة إلتاحةتقديم معلومات كافية 

 
 أهمية األدوات المالية للمركز المالى واألداء المالى 

على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التىى تتىيل لمسىتىدمى البيانىات الماليىة تأيىيم أهميىة األدوات الماليىة بالنسىبة  -7
 لمركزها المالى وأدائها المالى .

 
 قائمة المركز المالى 

 فئات األصول المالية واإللتزامات المالية 

( 26يجب اإلفصاح عن األرصدة الدفترية لك  فئة من الةئات التالية كما هى معرفة فى معياار المحاسابة المصارى رقام ) -8
 فى قائمة المركز المالى أو فى اإليااحات : إماوذل  

 مبنية بشك  منةص  : العادلة من خال  األرباح أو الخسائر   بالقيمةاألصو  المالية  (أ)

 تل  التى تم تخصيصها كذل  عند األعتراف األولى . (1)
 (.26تل  المبوبة على أنها محتةظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة المصرى رقم ) (2)

 اإلستامارات المحتةظ بها حتى تاريخ االستحقاق . (ب)

 )ج( القروض والمدينون.
 )د(  األصو  المالية المتاحة لغرض البيع.

 اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خال  األرباح أو الخسائر   مبينة بشك  منةص  :)ها( 
 تل  التى تم تخصيصها كذل  عند األعتراف األولى . (1)

 (.26تل  المبوبة على أنها محتةظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة المصرى رقم ) (2)

 ستهلكة .قياسها بالتكلةة الم تمالتى )و( اإللتزامات المالية 
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 األصول المالية أو اإللتزامات المالية بالأيمة العادلة من ىالل األرباح أو الىسائر

المنشاااأة قرااااا  أو مديونياااة ) أو مجموعاااة قاااروض أو ماااديونيات( بالقيماااة العادلاااة مااان خاااال  األربااااح أو  خصصاااتإذا  -9
 الخسائر فسن عليها اإلفصاح عما يلى :

)أ(" ( للقارض أو المديونياة ) أو مجموعاة القاروض أو الماديونيات( 36الةقارة "أقصى تعرض لخطر اإلئتمان ) راجاع  (أ)
 فى نهاية الةترة المالية.

مقاادار التخةاايض الااذى تحدااا  أيااة مشااتقات إئتمااان ذات عالقااة أو أدوات مماالااة للتعاارض األقصااى لخطاار اإلئتمااان  (ب)
 هذا.

ة للقاااارض أو المديونياااة ) أو مجموعااااة القااااروض أو كمااااى فاااى القيمااااة العادلاااا)ج( مقااادار التغياااار خاااال  الةتاااارة وبشاااك  تر  
 المديونيات( الذى ينسب للتغيرات فى خطر اإلئتمان لألص  المالى المحدد إما :

( كمقاادار التغياار فااى القيمااة العادلااة الااذى ال ينسااب للتغياارات فااى ظااروف السااوق التااى تتساابب فااى نشااأة خطاار 1) 
 السوق.

لمنشاأة أناا  يماا  بشاك  أكااار أماناة مقادار التغياار فاى القيماة العادلااة الاذى ينسااب ( بسساتخدام أسالوب باادي  تعتقاد ا2أو )   
 .للتغيرات فى خطر اإلئتمان لألص  

وتشم  التغيارات فاى ظاروف الساوق التاى تتسابب فاى نشاأة خطار الساوق التغيارات فاى ساعر الةائادة )األساساية( أو ساعر 
 مالحظتها . سلعة أو سعر الصرف األجنبى أو مؤشر األسعار التى تمت

)د(  مقاادار التغياار فااى القيمااة العادلااة الااذى حاادئ أليااة مشااتقات إئتمااان ذات عالقااة أو أدوات مماالااة خااال  الةتاارة وبشااك  
 .تراكمى منذ أن تم تخصيص القرض أو المديونية 

 

ن معيااار المحاساابة " ماا9ماليااا  بقيمتاا  العادلااة ماان خااال  األرباااح أو الخسااائر حسااب الةقاارة " المنشااأة إلتزامااا   خصصااتإذا  -10
 ( فسن عليها اإلفصاح عما يلى :26المصرى رقم )

مقدار التغير خال  الةترة وبشك  تراكمى فى القيمة العادلاة لللتازام الماالى الاذى ينساب للتغيارات فاى خطار اإلئتماان  (أ)
 لذل  اإللتزام الذى تم تحديده إما :

فى ظروف السوق التاى تتسابب فاى نشاأة خطار الساوق كمقدار التغير فى قيمت  العادلة التى ال تنسب للتغيرات  (1)
. 

( بسستخدام أسلوب بادي  تعتقاد المنشاأة أنا  يماا  بشاك  أكاار أماناة مقادار التغيار فاى القيماة العادلاة الاذى ينساب 2أو) 
 للتغيرات فى خطر اإلئتمان لللتزام .

فاى ساعر الةائادة األساساى أو ساعر  وتشم  التغيرات فى ظروف السوق التى تتسبب فى نشاأة مخااطر الساوق التغيارات
األدوات الماليااة لمنشاااأة أخااارى أو أساااعار الساالع أو مؤشااار األساااعار   وبالنسااابة للعقااود التاااى تشااام  خاصاااية الوحااادات 

تلا  التغيارات فاى أداء صاندوق األساتامار تشام  التغيارات فاى ظاروف الساوق  Unit- Linking Featureالمرتبطاة 
 ذل  .الداخلى أو الخارجى المتعلق ب

الةرق بين الرصيد الدفترى لللتزام المالى والمبلغ الذى سايطلب مان المنشاأة تعاقاديا  دفعا  عناد األساتحقاق لصااحب   (ب)
 اإللتزام .
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 على المنشأة اإلفصاح عما يلى : -11

ذه   بماا فاق ذلا  تواايح سابب كاون ها )أ("10)ج(" والةقارة "9األساليب المستخدمة إلستيةاء المتطلباات فاى الةقارة " (أ)
 .األساليب مالئمة

)أ(" ال يماا  10)ج(" أو الةقارة "9الاذى قدمتا  للساتيةاء بالمتطلباات فاى الةقارة "إذا كانت المنشأة تعتقد أن اإلفصاح  (ب)
ماالى أو اإللتازام الماالى الاذى ينساب للتغيارات فاى مخااطره اإلئتمانياة فاسن البصدق التغير فى القيماة العادلاة لألصا  

 ص  لهذا االستنتاج و العوام  التى تتأار بها تكون مناسبة .اإلفصاح عن أسباب التو 

 إعادة التبويب

 إذا قامت المنشأة بسعادة تبويب أص  مالى على أن  قد تم قياس  : -12

 بالتكلةة أوالتكلةة المستهلكة وليس بمقدار القيمة العادلة. (أ)

 .أو)ب( بالقيمة العادلة وليس بقيمة التكلةة أو التكلةة المستهلكة 
" 51عليها اإلفصاح عن المبلغ الذى أعيد تبويب  امن أو خارج ك  فئة   وسبب إعادة التبويب ) راجاع الةقارات مان " فسن

 (.26المصرى رقم ) المحاسبة" من معيار 54إلى "
طبقاا  بالقيماة العادلاة مان خاال  األربااح أو الخساائر  المقيماةإذا قامت المنشأة بسعادة تبوياب أصا  ماالى مان المجموعاة  -أ12

المجموعاااة المتاحاااة للبياااع طبقاااا  للةقاااارة ( أو مااان 26)د(" مااان معياااار المحاسااابة المصااارى رقااام )50)ب(" أو "50للةقااارة "
 ( فعليها اإلفصاح عن :26المصرى رقم ) المحاسبة)ها(" من معيار 50"
لى ك  مجموعة. (أ)  قيمة التبويب من وا 

ك  األصو  المالية وقيمتها العادلاة والتاى تام إعاادة تبويبهاا فاى من الدفاتر أرصدة  االستبعادو)ب( فى ك  فترة مالية حتى 
 الةترة المالية الحالية وفترات المقارنة السابقة .

" الوااع الناادر والحقاائق والظاروف التاى تشاير إلاى )ب(50و)ج( إذا كان األصا  الماالى قاد تام إعاادة تبويبا  طبقاا  للةقارة "
 أن الواع كان نادرا  .

المالياة التاى تام فيهاا إعاادة تبوياب األصا  المكساب أو الخساارة الناشائة عان القيماة العادلاة لألصا  الماالى  فى الةتارةو)د(  
بهااا فااى األرباااح أو الخسااائر أو فااى بنااود الاادخ  الشااام  األخاارى فااى هااذه الةتاارة الماليااة وفتاارات  االعتاارافوالتااى تاام 

 المقارنة السابقة .
 االساتبعاد) بما فيها الةترة المالية التى تم فيها إعادة تبويب األصا  الماالى ( وحتاى  و)ها( فى ك  فترة مالية الحقة للتبويب

فاى األربااح أو الخساائر أو  بهاامن الدفاتر   قيمة المكسب أو الخسارة فاى القيماة العادلاة والتاى كاان سايتم االعتاراف 
ى و المكساااب و الخساااارة واإلياااراد فاااى بناااود الااادخ  الشاااام  األخااارى لاااو لااام يكااان قاااد تااام إعاااادة تبوياااب األصااا  الماااال

 ب  فى األرباح أو الخسائر . االعترافوالمصروف الذى تم 
سااتعادتها فااى تاااريخ إعااادة تقياايم األصاا  قات النقديااة التااى تتوقااع المنشااأة إو)و( سااعر الةائاادة الةعلااى والمبلااغ المقاادر للتاادف

 المالى.
 
 ملغاة. -13
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 المأاصة بين األصول وااللتزامات المالية 
 

هاا" متطلباات اإلفصاااح األخارى لهاذا المعياار وهاى مطلوبااة 13ب" إلاى "13تكما  االفصااحات الاواردة فاق الةقاارات مان " -أ13
( . وتنطباق 25" مان معياار المحاسابة المصارى رقام )42لكافة األدوات المالية المعترف بها التق تم مقاصتها وفقا  للةقرة "

المعتاارف بهااا الخااااعة لترتيبااات تصااةية حسااابات رئيسااية نافااذة أو اتةاااق هااذه االفصاااحات أياااا  علااى األدوات الماليااة 
 (.25" من معيار المحاسبة المصرى رقم )42مماا  بغض النظر عما إذا كان قد تم مقاصتها وفقا  للةقرة "

ماا  لترتيبااات تةصااح المنشااأة عاان المعلومااات التااق تمكاان مسااتخدمى قوائمهااا الماليااة ماان تقياايم األااار أو التااأاير المحت –ب 13
تصاةية الحساابات علاى مركاز المنشاأة الماالى . ويشام  هاذا األاار أو التاأاير المحتما  لحقاوق المقاصاة المرافقاة لألصااو  

 أ":13نطاق الةقرة "المالية وااللتزامات المالية المعترف بها التابعة للمنشأة   والتق تقع امن 
نهاياااة الةتااارة المالياااة عااان المعلومااات الكمياااة التالياااة بشاااك  منةصااا  ب" تةصاااح المنشاااأة فااق 13لتحقيااق أهاااداف الةقااارة " -ج13

 أ".13لألصو  المالية وااللتزامات المالية المعترف بها والتق تقع امن نطاق الةقرة "
 المبلغ اإلجمالى لتل  األصو  وااللتزامات المالية المعترف بها . (أ)

( عان تحدياد 25" مان معياار المحاسابة المصارى رقام )42الةقرة " و)ب( المبالغ التق تم مقاصتها وفقا  للمعايير الواردة فق
 صافى المبالغ المعرواة فق قائمة المركز المالى .
 و)ج( صافى المبالغ المعرواة فق قائمة المركز المالى .

لةقاارة و)د( المبااالغ الخااااعة لترتيبااات تصااةية حسااابات رئيسااية نافااذة أو اتةاااق مماااا  و ياار المشاامولة خالفااا  لااذل  فااق ا
 ج)ب(" بما فق ذل  :13"
المبااالغ المرتبطااة باااألدوات الماليااة المعتاارف بهااا والتااق ال تحقااق بعااض أو كافااة معااايير المقاصااة الااواردة فااق  (1)

 (.25" من معيار المحاسبة المصرى رقم )42الةقرة "

 (. ( المبالغ المتعلقة بالامانة اإلاافية المالية ) بما فيها الامانة اإلاافية النقدية2و)
 بعد اقتطاع المبالغ الواردة فق )د( من المبالغ الواردة فق )ج( . المبلغو)ها( صافى 

ويتم عرض المعلومات المطلوبة فق هذه الةقرة فق صورة جاداو  بشاك  منةصا  عان األصاو  المالياة وااللتزاماات المالياة 
 مة.ذا كانت هنا  صورة أخرى أكار مالء  إال إ

ج)ج(" لتلاا  13ج)د(" لاألداة مقتصاارا  علااى المبلااغ الااوارد فااق الةقاارة "13المةصااح عنهااا وفقااا  للةقاارة "يكاون إجمااالق المبلااغ  -د13
 األداة .

تادرج المنشاأة فاق االفصاااحات وصاةا  لحقاوق المقاصاة المرافقاة لألصااو  المالياة و االلتزاماات المالياة للمنشاأة الخااااعة  -هاا13
ج)د(" بمااا فاق ذلاا  طبيعااة تلاا  13ممااا  والمةصااح عنهااا وفقاا  للةقاارة " حسااابات رئيساية نافااذة أو اتةاااقلترتيباات تصااةية 

 الحقوق.
عنهاا فاق أكاار مان إياااح فاق القاوائم  مةصاحا  هاا" 13ب" إلاى "13إذا كانت المعلومات المطلوباة بموجاب الةقارات مان " -و13

    .المالية   فيجب على المنشأة اإلشارة إليها مرجعيا  بين تل  اإليااحات
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 ماناتالض
 على المنشأة اإلفصاح عما يلى : -14

الرصايد الاادفترى لألصااو  الماليااة المرهونااة كااامان لللتزامااات أو اإللتزامااات المحتملااة   بمااا فااى ذلاا  المبااالغ التااى  (أ)
 ( .26المصرى رقم ) المحاسبة)أ(" من معيار 37أعيد تصنيةها حسب الةقرة "

 .و)ب( األحكام والشروط المتعلقة بتعهدها 
 

فاى حالاة عادم   يكون لدى المنشأة امان )ألصو  مالية أو  ير مالية ( ومسموح لها ببيع الامان أو إعادة رهناعندما  -15
 من جانب صاحب الامان فسن عليها اإلفصاح عما يلى : Defaultوجود تقصير 

 القيمة العادلة للامان المحتةظ ب  . (أ)

 ا إذا كان على المنشأة إلتزام بسعادت  .و)ب( القيمة العادلة ألى امان تم بيع  أو إعادة رهن    وم
 و)ج( الشروط واالحكام المتعلقة بسستخدامها للامان .

 
 حساب مىصص ىسائر اإلئتمان

فااى حساااب منةصاا  ) علااى ساابي   االااامحال األصااو  بساابب خسااائر اإلئتمااان وتسااج  المنشااأة  عناادما تااامح  قيمااة -16
جمااعى لألصاو (  ااامحال ية أو حساب مشاب  لتسجي  الماا  حساب مخصص يستخدم لتسجي  اإلامحالالت الةرد

بدال  من تخةيض الرصيد الدفترى لألص  مباشرة فسن عليها اإلفصاح عن مطابقة التغيرات فى ذل  الحسااب خاال  الةتارة 
 لك  فئة من األصو  المالية .

 
 األدوات المالية المركبة ذات المشتأات الضمنية المتعددة

" مااان معياااار المحاسااابة 28ومكاااون حقاااوق ملكياااة ) راجاااع الةقااارة "ة تحتاااوى علاااى كااا  مااان إلتااازام إذا أصااادرت المنشاااأة أدا -17
تعتماد قيمتهاا علاى  Multiple Embedded Derivativesوكان لألداة مشتقات اامنية متعاددة  ( (25المصرى رقم )

( فااسن عليهااا اإلفصاااح Callable Convertibleبعاااها ) مااا  أداة ماليااة قابلااة للتحوياا  و محملااة بحااق إعااادة الشااراء 
 عن وجود هذه الخصائص .

 
 عدم الوفاء واإلىالل بالشروط

 يلى بالنسبة للقروض المستحقة الدفع المعترف بها فى نهاية الةترة المالية : عماعلى المنشأة اإلفصاح  -18

ض أو أحكااام و القاار  إسااتهال  ة بااالمبلغ األصاالى أو الةائاادة أو احتياااطقتةاصااي  أيااة حاااالت عاادم وفاااء خااال  الةتاار  (أ)
 ستهال  القروض المستحقة.إ

 و)ب( الرصيد الدفترى للقروض المستحقة التى لم يتم الوفاء بها فى نهاية الةترة المالية .
 .عتماد إصدار القوائم الماليةب  إو)ج( ما إذا تمت معالجة حاالت عدم الوفاء أو أعيد التةاوض بشأن شروط القروض ق

 

" فاسن علاى 18حااالت إخاال  بأحكاام إتةاقياة قارض باساتاناء تلا  الحااالت المبيناة فاى الةقارة " الةتارة أانااءإذا كانت هنا   -19
" إذا سااامحت حااااالت اإلخاااال  هاااذه للمقااارض طلاااب 18المنشااأة اإلفصااااح عااان نةاااس المعلوماااات حسااابما تتطلاااب الةقااارة "

أن شااروط القاارض فااى تاااريخ التةاااوض بشاا أعيااد) مااا لاام يكاان قااد تماات معالجااة حاااالت اإلخااال  أو اإلسااراع فااى التسااديد 
 نهاية الةترة المالية أو قبل  (.
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 قائمة الدىل وقائمة الدىل الشامل
 بنود الدىل والمصروفات والمكاسب والىسائر

 قائماةعلى المنشأة اإلفصاح عن البنود التالية للدخ  أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما فاى قائماة الادخ  أو فاى  -20
 يااحات :الدخ  الشام  أو فى اإل

 صافى المكاسب أو صافى الخسائر من :  (أ)

 –بالقيمااة العادلااة ماان خااال  األرباااح أو الخسااائر   مااع عاارض المقيمااة الماليااة  االلتزاماااتاألصااو  الماليااة أو  (1)
األولاى واألصاو   االعتارافعند  المبوبة على هذا النحوالمالية  االلتزاماتلألصو  المالية أو  –بشك  منةص  

 ( .26رقم ) المصرىإللتزامات المالية المبوبة على أنها محتةظ بها للمتاجرة طبقا  لمعيار المحاسبة المالية أو ا

مبلغ المكساب أو الخساارة المعتارف بهاا مباشارة  –بشك  منةص   –األصو  المالية المتاحة للبيع   مع عرض  (2)
  مان حقاوق الملكياة وتام االعتاراف با  فى بنود الدخ  الشام  األخرى خال  الةتارة والمبلاغ الاذى تام إعاادة تبويبا

 فى أرباح أو خسائر الةترة .

 اإلستامارات المحتةظ بها حتى تاريخ االستحقاق. (3)

 القروض والمديونيات . (4)

 اإللتزامات المالية التى يتم قياسها بالتكلةة المستهلكة . (5)

جماالى مصاروف و)ب(  ةعلياة ( وذلا  بالنسابة لألصاو  لائادة اةلطريقاة ا محساوبين بسساتخدام) الةائادةإجمالى دخ  الةائدة وا 
 المالية أو اإللتزامات المالية التى لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خال  األرباح أو الخسائر.

 و)ج( الرسوم سواء دخال  أم مصروفا  ) باستاناء المبالغ التى تدخ  فى تحديد سعر الةائدة الةعلية ( الناجمة عن :
 لتزامات المالية التى ليست بالقيمة العادلة من خال  األرباح أو الخسائر.األصو  المالية أو اإل (1)

نشااط أمنااء الحةااظ واألنشاطة اإلئتمانياة األخاارى التاى يانجم عنهااا اإلحتةااظ باألصاو  أو اسااتاماراتها نياباة عاان ( 2و)
 األفراد والمؤسسات المالية وبرام  مزايا التقاعد والمؤسسات األخرى .

الةوائد المستحقة عن األصو  المالية التى أنخةات قيمتها بما يتوافق مع معياار المحاسابة المصارى رقام  و)د(  قيمة دخ 
 " .93( الةقرة "أت26)

  .و)ها( مبلغ أية خسارة أامحال  لك  فئة أص  مالى
 

 اإلفصاحات األىرى 
 السياسات المحاسبية

المالياة"   علاى المنشاأة اإلفصااح فاى ملخاص  القاوائمعارض ( " 1" من معياار المحاسابة المصارى رقام )117" وفقا  للةقرة -21
السياسات المحاسبية الهامة عن أساس ) أو أسس ( القياس المستخدمة فى إعداد القوائم المالياة   والسياساات المحاسابية 

 لةهم القوائم المالية . والتق تكون الزمةاألخرى المستخدمة 

 محاسبة التغطية 

يلااى بشااك  منةصا  لكاا  نااوع ماان أنااواع التغطيااة المبيناة فااى معيااار المحاساابة المصاارى رقاام  علاى المنشااأة اإلفصاااح عمااا -22
 ( ) تغطيات القيمة العادلة وتغطيات التدفقات النقدية وتغطيات صافى االستامارات فى العمليات األجنبية( :26)

 وصف التغطية. (أ)

 وصف لألدوات المالية المحددة أنها أدوات تغطية وقيمتها العادلة فى نهاية الةترة المالية . (ب)

 )ج( طبيعة المخاطر التى تم تغطيتها .

 بالنسبة لتغطية التدفقات النقدية على المنشأة اإلفصاح عما يلى :  -23
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 خسائر .الةترات المتوقعة للتدفقات النقدية ومتى يتوقع أن تؤار على األرباح أو ال (أ)

و)ب( وصااف أليااة معااامالت متوقعااة تاام المحاساابة عنهااا ساااابقا  بسسااتخدام محاساابة التغطيااة إال أناا  لاام يعااد ماان المتوقاااع 
 حدواها.

 و)ج( المبلغ الذى تم األعتراف ب  فى بنود الدخ  الشام  األخرى خال  الةترة .
فاى كا   تام إدخالا  ارة الةتارة   ماع بياان المبلاغ الاذىو)د(  المبلغ الذى تم إعادة تبويب  مان حقاوق الملكياة إلاى رباح أو خسا

 بند رئيسى فى قائمة الدخ  .
دخالا  فااى القيااس األولااى لتكلةاة اإلقتناااء أو أياة تكلةااة دفتريااة  و)هاا( المبلااع الاذى تاام نقلا  ماان حقاوق الملكيااة خاال  الةتاارة وا 

 .الحدوئ بدرجة عالي    متوقعة محتملة معاملةأخرى ألص  أو إلتزام  ير مالى أستخدم فى تغطية 
 

 يلى : عماعلى المنشأة اإلفصاح بشك  منةص   -24

 المكاسب أو الخسائر فى تغطيات القيمة العادلة : (أ)

 فى أداة التغطية . (1)

 ( فى البند المغطى الذى ينسب للمخاطرة التى يتم تغطيتها .2و)
 ت التدفقات النقدية .و)ب( عدم الةاعلية المعترف بها فى الربح أو الخسارة التى تنجم من تغطيا

 و)ج( عدم الةاعلية المعترف بها فى الربح أو الخسارة التى تنجم من تغطيات صافى اإلستامارات فى العمليات األجنبية .
 

 الأيمة العادلة 

"( علاى 6"   بالنسبة لك  فئة من فئات األصاو  المالياة واإللتزاماات المالياة ) راجاع الةقارة "29بسستاناء ما ورد فى الةقرة " -25
 المنشأة اإلفصاح عن القيمة العادلة لتل  الةئة من األصو  و اإللتزامات بطريقة تسمح بمقارنتها مع رصيدها الدفترى .

 

عناد اإلفصاااح عان القاايم العادلااة علاى المنشااأة تجميااع األصاو  الماليااة واإللتزاماات الماليااة فااى فئاات   ولكاان ال يجااب أن  -26
 ى الذى يتم ب  عم  المقاصة بين أرصدتها الدفترية فى قائمة المركز المالى .تجرى المقاصة بينها إال إلى المد

 

 .ملغاة -27
 

فق بعض الحاالت ال تعترف المنشأة بربح أو خسارة عند االعتراف األولى باألص  أو االلتازام الماالى ألن القيماة العادلاة  -28
( وليسات مساتندة إلاى أسالوب 1لمساتوى فاق ساوق نشاط ألصا  أو التازام مطاابق ) أ  مادخ  ا معلانليست مابتة بساعر 

. وفاى (( 26" مان معياار المحاسابة المصارى رقام )76فقط البيانات من أساواق ملحوظاة ) راجاع الةقارة "أت يستخدمتقييم 
 هذه الحاالت   تةصح المنشأة حسب فئة األص  أو االلتزام المالى عن :

ة عنااد االعتااراف األولااى وسااعر المعاملااة فااق سياساتها المحاساابية فااق االعتااراف بااالةرق بااين القيمااة العادلاا (أ)
الااربح أو الخسااارة لااتعكس التغيياار فااق العواماا  ) بمااا فيهااا الوقاات( الااذى يأخااذه المشاااركون فااق االعتبااار 

 .((26معيار المحاسبة المصرى رقم ) )ب(" من76عند تسعير األص  أو االلتزام ) راجع الةقرة "أت

فاق الاربح أو الخساارة فاق بداياة ونهاياة الةقارة ومطابقاة التغييارات  الةرق التراكمى الذى سيتم االعتاراف با  (ب)
 فق رصيد هذا الةرق.

)ج( ساابب اسااتنتاج المنشااأة ان سااعر المعاملااة لاايس أفااا  دلياا  للقيمااة العادلااة   بمااا فااق ذلاا  وصااف للاادلي  
 الذى يدعم القيمة العادلة .

 

 ال تطلب اإلفصاحات عن القيمة العادلة : -29
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على سبي  الماا  لألدوات المالية ما  الذمم المدينة  غ المسج  تقريبا  معقوال  للقيمة العادلة  عندما يكون المبل (أ)
 والدائنة التجارية قصيرة األج  .

إلستامار فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق معروض فى سوق نشط   أو مشتقات مرتبطة بأدوات  (ب)
( ألن قيمتها العادلة ال يمكن 26رقم ) المصرىلةة حسب معيار المحاسبة حقوق الملكية هذه التى تم قياسها بالتك

 قياسها بشك  مواوق ب    أو 

( إذا كانت 4)ج( لعقد يحتوى على خاصية مشاركة تقديرية ) كما هو مبين فى المعيار الدولى إلعداد التقارير المالية   
 ب  . القيمة العادلة لهذه الخاصية ال يمكن قياسها بشك  مواوق

 

على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات لمساعدة مستخدمى البيانات " )ب( و)ج(29فى الحاالت المبينة فى الةقرة "  -30
لهذه األصو  أو اإللتزامات  القيمة الدفتريةالممكنة بين  الةروقمدى المالية فى إتخاذ أحكامهم الخاصة بهم بشأن 

 العادلة بما فى ذل : االمالية وقيمته

أن  لم يتم اإلفصاح عن معلومات القيمة العادلة لهذه األدوات ألن  ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشك  حقيقة  (أ)
 مواوق ب .

يااح أسباب عدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشك  يعتمد علي  . و)ب(   وصف لألدوات المالية وأرصدتها الدفترية وا 
 معلومات حو  سوق األدوات .  و)ج(
 مات حو  ما إذا كانت المنشأة تنوى التصرف فى األدوات المالية وكيةية ذل  .معلو  و)د(  
إذا أستبعدت من الدفاتر أدوات مالية لم يمكن فى السابق قياس قيمتها العادلة بشك  يعتمد علي  يجب اإلفصاح   و)ها(

 الخسارة المعترف بها .كسب أو ممن الدفاتر ومبلغ ال االستبعادعن هذه الحقيقة وقيمتها الدفترية فى وقت 
 

 طبيعة ومدى المىاطر الناجمة عن األدوات المالية 
فصاح عن المعلومات التى تتيل لمستىدمى الأوائم المالية تأييم طبيعة ومدى المىاطر الناجمة عن على المنشأة اإل -31

 األدوات المالية التى تتعرض لها المنشأة فى تاريخ نهاية الفترة المالية .

 

" على المخاطر التى تنجم عن األدوات المالية وكيف تمت 42" إلى" 33احات التى تتطلبها الةقرات من "تركز اإلفص -32
مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر  –دون أن تكون مقتصرة على ذل   –إدارتها   وتشم  هذه المخاطر عادة 

 السوق .

 
فصاحات ذات العالقة يساعد المستخدمين على ربط اإل ميةإن تقديم إفصاحات نوعية فى سياق اإلفصاحات الك –أ 32

بين اإلفصاحات الناجمة عن األدوات المالية . كما أن التةاع  وبالتالى تشكي  صورة كلية لطبيعة ونطاق المخاطر 
بشك  أفا  على تقييم  تخدمينالنوعية والكمية من شأن  أن يسهم فى اإلفصاح عن المعلومات بطريقة تساعد المس

 المنشأة للمخاطر . تعرض
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 اإلفصاحات النوعية 

 على المنشأة اإلفصاح لك  نوع من المخاطر الناجمة عن األدوات المالية عما يلى : -33

 التعرض للمخاطر وكيف تنجم . (أ)

 و)ب( أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر .
 ب( عن الةترة السابقة .و)ج( أية تغيرات فى البند )أ( أو البند )

 
 اإلفصاحات الكمية 

 على المنشأة اإلفصاح لك  نوع من المخاطر الناجمة عن األدوات المالية عما يلى : -34

المالية  ويجب أن يكون هذا اإلفصاح للبيانات الكمية حو  تعراها لتل  المخاطر فى تاريخ نهاية الةترة  ملخص (أ)
لموظةى اإلدارة الرئيسيين للمنشأة ) حسب التعريف الوارد فى معيار  بناءا  على المعلومات المتوفرة داخليا  

(  على سبي  الماا  مجلس اإلدارة أو  "( " اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة15المحاسسبة المصرى رقم )
 المسئو  التنةيذى الرئيسى للمنشأة .

 .لم يرد فى البند )أ(  " إلى المدى الذى42" إلى "36اإلفصاحات التى تتطلبها الةقرات من " (ب)

 )ج( حاالت تركيز المخاطر إذا لم تكن ظاهرة من البند )أ( والبند)ب( .
 

تعرض المنشأة  تواحإذا كانت البيانات الكمية التى تم اإلفصاح عنها كما هى فى تاريخ نهاية الةترة المالية ال  -35
 مدى التعرض للمخاطر من قب  المنشأة . وايحلتتقديم مزيد من المعلومات  المنشأةللمخاطر خال  الةترة فسن على 

 
  االئتمانىطر 

 من فئات األدوات المالية : المنشأة اإلفصاح عما يلى لك  فئةعلى  -36

 المبلغ الذى يما  أقصى درجة تعرض لمخاطر اإلئتمان فى تاريخ نهاية الةترة المالية بدون األخذ فى االعتبار أى (أ)
األخرى ) على سبي  الماا  إتةاقيات عم  المقاصة والتى ال تستوفى  اناالئتمأو تحسينات  اامانات محتةظ به

وهذا اإلفصاح  ير مطلوب لألدوات المالية التى  ((25شروط عم  المقاصة طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
 .يبلغ رصيدها الدفترى أقصى حد للتعرض لمخاطر اإلئتمان 

االئتمان األخرى  البند )أ( وصف البنود المحتةظ بها كامان وتحسينات و)ب( فيما يتعلق بالمبلغ المةصح عن  فى 
 وأارها المالى ) ماال  تحديد مدى إسهام الامان وتحسينات االئتمان األخرى فق التخةيف من مخاطر االئتمان(.

 ا .اإلئتمان لألصو  المالية التى لم تنقاى فترة استحقاقها ولم تامح  قيمته صورةو)ج( معلومات حو  
 ملغاة .و)د(  
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 ى استحأاقها أو أضمحلت قيمتها ضاأًلصول المالية التى أنأ

 على المنشأة اإلفصاح عما يلى لك  فئة من فئات األصو  المالية : -37

 تحلي  ألعمار األصو  المالية التى ح  تاريخ إستحقاقها فى تاريخ نهاية الةترة المالية ولكن لم تامح  قيمتها . (أ)

ه فى تاريخ نهاية الةترة المالية   بما فى ذل  العوام  دو  المالية التى أامحلت قيمتها ك  على حو)ب( تحلي  األص
 أامحلت قيمتها .التى أخذتها المنشأة فى االعتبار عند تحديد أنها 

 ملغاة.و)ج( 
 
 ت وتحسينات اإلئتمان األخرى التى تم الحصو  عليها الامانا

التى تحتةظ بها كامانات أو  البنودة أو  ير مالية خال  فترة األستحواذ على عندما تحص  المنشأة على أصو  مالي -38
اللجوء إلى تحسينات اإلئتمان األخرى ) على سبي  الماا  الكةاالت(  وكانت هذه األصو  تةى بشروط اإلعتراف فى 

 اإلفصاح عما يلى :المنشأة المعايير األخرى فسن على 

 عليها وأرصدتها الدفترية .طبيعة األصو  التى تم األستحواذ  (أ)

و)ب( عندما ال تكون األصو  قابلة للتحوي  بسهولة للنقد   اإلفصاح عن سياسة المنشأة الخاصة بالتصرف فى هذه 
 األصو  أو بسستخدامها فى عملياتها.

 
 ىطر السيولة 

 على المنشأة اإلفصاح عما يلى : -39

يبين قات ) بما فى ذل  عقود الامانات المالية المصدرة (  ير المشتت المالية تحلي  بتواريخ أستحقاق اإللتزاما (أ)
 التعاقدية المتبقية . تواريخ االستحقاق

على أن يتامن التحلي  تواريخ االستحقاق  المشتقةاإلفصاح عن تحلي  بتواريخ استحقاق اإللتزامات المالية و)ب( 
 .(ب" 11ت التدفقات النقدية ) راجع الةقرة "أتالتعاقدية المتبقية والتى تعد فيها هذه التواريخ هامة لةهم توقي

 .و)د(  فى البند )أ(  المتأصلةلمخاطر السيولة  المنشآتوصف لكيةية إدارة و)ج( 
 

 ىطر السوق
 تحليل الحساسية

 ":41على المنشأة اإلفصاح عما يلى ما لم تكن تخاع للةقرة " -40

منشأة خال  الةترة المالية وبيان كيف أن الربح أو تحلي  الحساسية لك  نوع من مخاطر السوق التى تتعرض لها ال (أ)
الخسارة وحقوق الملكية كانت ستتأار بسبب التغيرات فى المخاطر ذات العالقة المتغيرة التى كانت محتملة بشك  

 معقو  فى ذل  التاريخ .

 إعداد تحلي  الحساسية .ى و)ب( األساليب واإلفترااات المستخدمة ف
 واإلفترااات المستخدمة  وأسباب هذه التغيرات . األساليبفى  السابقةرة و)ج( التغيرات عن الةت

 

إذا قامت المنشأة بسعداد تحلي  الحساسية ما  القيمة المعراة للمخاطر والتى تعكس اإلعتماد المتباد  بين متغيرات  -41
ستخدام  إلدارة المخاطر  المالية فسن  يمكنها إستخدام المخاطر ) على سبي  الماا  أسعار الةائدة وأسعار الصرف ( وا 

 "    وعلى المنشأة  كذل  اإلفصاح عما يلى :40تحلي  الحساسية هذا بدال  من التحلي  المحدد فى الةقرة "
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هذا وللمؤشرات الرئيسية واإلفترااات التى ترتكز عليها  الحساسيةإيااح لألسلوب المستخدم فى إعداد تحلي   (أ)
 البيانات المقدمة .

التى ال تعكس بشك  كام  القيمة العادلة لألصو   المعلومات ومحدداتهدف اإلسلوب المستخدم و)ب( إيااح ل
 واإللتزامات ذات العالقة .

 
 إفصاحات مىاطر السوق األىرى 

" ال تما  المخاطر المتأصلة فى 41" أو الةقرة "40عندما تكون تحليالت الحساسية التى تم اإلفصاح عنها طبقا  للةقرة " -42
المالية ) على سبي  الماا  ألن التعرض فى نهاية السنة ال يعكس التعرض خال  السنة ( فسن على المنشأة األداة 

 اإلفصاح عن هذه الحقيقة وسبب إعتقادها أن تحليالت الحساسية ال تما  هذه المخاطرة 
 تحويالت األصول المالية 

" والمتعلقة بتحويالت االصو  المالية تأتى مكملة ج42ب" و "42" الةقرتينإن متطلبات اإلفصاح الواردة فى  –أ 42
ج" 42ب"   "42" الةقرتينلمتطلبات اإلفصاح األخرى فى هذا المعيار . وتعرض المنشأة اإلفصاحات التى تقتايها 

المنشأة اإلفصاحات المطلوبة لجميع األصو  المالية المحولة التى امن القوائم المالية . كما تقدم  فى إيااح واحد
يتم استبعادها من الدفاتر وألى تدخ  مستمر فى أى أص  محو  قائم فى تاريخ إعداد القوائم بغض النظر عن  لم

الوقت الذى حصلت في  معاملة التحوي  ذات العالقة . وأل راض تطبيق متطلبات اإلفصاح فى تل  الةقرات   تحو  
 :لة ( إذا   وفقط إذا المنشأة جميع أو بعض األصو  المالية ) األصو  المالية المحو 

 قامت بنق  الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية لذل  األص  المالى .  (أ)

دية لذل  األص  المالى   لكنها تكبدت إلتزاما  تعاقديا  بدفع قاحتةظت بالحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النأو)ب( 
 يب معين .التدفقات النقدية لواحد أو أكار من المستلمين فى ترت

 تةصح المنشأة عن المعلومات التى تساعد مستخدمى قوائمها المالية :–ب42
 فهم العالقة بين االصو  المالية المحولة التى لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها واإللتزامات ذات العالقة .  (أ)

دها من الدفاتر والمخاطر المرتبطة بهذا و)ب( تقييم طبيعة التدخ  المستمر للمنشأة فى االصو  المالية التى تم استبعا
 التدخ  .

ح"   يكون للمنشأة تدخ  مستمر فى أص  مالى 42ها" و "42" الةقرتينأل راض تطبيق متطلبات اإلفصاح فى  –ج 42
لتزامات التعاقدية المتأصلة فى األص  المالى احتةظت المنشأة بأى من الحقوق واإل –كجزء من التحوي   –محو  إذا 

و  أو حصلت على أى حقوق أو إلتزامات تعاقدية جديدة متعلقة باألص  المالى المحو  . وأل راض تطبيق المح
 ح"   ال يشك  أى مما يلى تدخ  مستمر :42ها" و "42" الةقرتينمتطلبات اإلفصاح فى 

والتعامالت العادلة  اإلقرارات والامانات العادية المتعلقة بالتحوي  الصورى ومةاهيم مدى المعقولية وحسن النية  (أ)
 التى يمكن أن تبط  أى عملية تحوي  نتيجة إجراء قانونى .

أو)ب( العقود المستقبلية والخيارات والعقود األخرى إلعادة شراء األص  المالى المحو  الذى يكون سعر عقده ) أو 
 سعر الممارسة( هو القيمة العادلة لألص  المالى المحو  .

إلتزاما  المنشأة بموجب  بالحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية لألص  المالى لكنها تتحم  أو)ج( ترتيب معين تحتةظ 
)أ( 19تعاقديا  بدفع التدفقات النقدية لواحدة أو أكار من المنشآت واستيةاء الشروط المنصوص عليها فى الةقرة "

 ( .26)ج( " من معيار المحاسبة المصرى رقم ) –
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 المحولة التى لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها  األصول المالية
قة يكون فيها بعض أو جميع األصو  المحولة  ير مؤهلة لالستبعاد من ييمكن أن تحو  المنشأة األصو  المالية بطر  –د42

تاريخ  ب)أ( "   ينبغى أن تةصح المنشأة عما يلى فى ك 42الدفاتر . ومن أج  تحقيق األهداف المبينة فى الةقرة "
 قوائم مالية عن ك  صنف من األصو  المالية المحولة التى لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها .

 طبيعة االصو  المحولة .  (أ)

 طبيعة مخاطر ومكافآت الملكية التى تتعرض لها المنشأة.  (ب)

د الناتجة عن التحوي  )ج( وصف طبيعة العالقة بين األصو  المحولة واإللتزامات ذات العالقة بما فى ذل  القيو 
 على إستخدام األصو  المحولة من قب  المنشأة .

عندما يكون للطرف المقاب  ) األطراف المقابلة( فى اإللتزامات ذات العالقة حق فى المطالبة باألصو  المحولة )د( 
والمركز الصافى ) الةرق فقط   جدو  يبين القيمة العادلة لألصو  المحولة والقيمة العادلة لللتزامات ذات العالقة 

 بين القيمة العادلة لألصو  المحولة واإللتزامات ذات العالقة (.
)ها(عندما تستمر المنشأة فى االعتراف بجميع األصو  المحولة   األرصدة الدفترية لألصو  المحولة واإللتزامات ذات 

 العالقة .
" من 30((" و "2)ج()20لها المستمر ) راجع الةقرتين ")و(  عندما تستمر المنشأة فى األعتراف باألصو  بمقدار تدخ

 الدفترى لللتزامات ذات العالقة. (   إجمالى الرصيد الدفترى والرصيد26معيار المحاسبة المصرى رقم )
 ادها من الدفاتر بكاملها استبعالتى تم األصول المالية المحولة 

ألصو  المالية المحولة اب("   عندما تستبعد المنشأة من الدفاتر ب)42فى الةقرة " المبينةمن أج  تحقيق األهداف  –ها42
لكن يبقى لها تدخ  مستمر فيها    ((26ة المصرى رقم ))أ( و)ج()ط(" من معيار المحاسب20"بكاملها ) راجع الةقرة 

 فينبغى أن تةصح كحد أدنى عما يلى لك  نوع من التدخ  المستمر فى تاريخ الميزانية :
المقاب  يما  الذى ترى لألصو  واإللتزامات التى يعترف بها فى قائمة المركز المالى للمنشأة و الرصيد الدف  (أ)

المستمر للمنشأة فى األصو  المالية التى استبعدت من الدفاتر والبنود التى تم االعتراف  لمدى التدخ المادى 
 امنها بالرصيد النقدى لتل  األصو  واإللتزامات .

صو  واإللتزامات التى تما  التدخ  المستمر للمنشأة فى األصو  المالية التى تم استبعادها من القيمة العادلة لأل  (ب)
 الدفاتر .

المبلغ الذى يما  بأفا  شك  أقصى حد لتعرض المنشأة للخسارة من تدخلها المستمر فى األصو  المالية التى )ج( 
 حد لتعرض المنشأة للخسارة . تم استبعادها من الدفاتر   ومعلومات تبين كيةية تحديد أقصى

التدفقات النقدية الخارجة  ير المخصومة التى تطلب أو يمكن أن تطلب إلعادة شراء األصو  المالية التى تم )د( 
استبعادها من الدفاتر ) ما  سعر التنةيذ فى اتةاقية خيار( أو المبالغ األخرى واجبة الدفع إلى الجهة المحو  لها 

ذا كان التدفق النقدى الخارج متغيرا    فسن المبلغ المةصح عن  ينبغى أن فيما يخص األصو  ال  يستندمحولة . وا 
 إلى الشروط القائمة فى ك  تاريخ مركز مالى .

)ها( تحلي  االستحقاق للتدفقات النقدية الخارجة  ير المخصومة التى تطلب أو يمكن أن تطلب إلعادة شراء االصو  
ا من الدفاتر أو المبالغ األخرى واجبة الدفع إلى الجهة المحو  لها فيما يخص االصو  المالية التى تم استبعاده

 المحولة   مبينا  االستحقاقات التعاقدية المتبقية للتدخ  المستمر للمنشأة  .
 .)ها( من هذه الةقرة  –)و( معلومات نوعية تواح وتدعم اإلفصاحات الكمية المطلوبة فى )أ( 
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ها" فيما يخص أص  محدد إذا كان لدى المنشأة أكار من 42تجمع المنشأة المعلومات التى تقتايها الةقرة "يمكن أن  –و 42

عن  امن نوع  بالتقريرنوع واحد من التدخ  المستمر فى ذل  األص  المالى الذى تم استبعاده من الدفاتر وتقوم 
 واحد من التدخ  المستمر .

 تةصح المنشأة عما يلى بالنسبة لك  نوع من أنواع التدخ  المستمر :باإلاافة إلى ذل    ينبغى أن  -ز42
 المكاسب أو الخسارة المعترف بها فى تاريخ تحوي  األصو .  (أ)

الدخ  والمصروفات المعترف بها خال  الةترة وكذل  وبشك  تراكمى من التدخ  المستمر للمنشأة فى األصو   (ب)
 تغيرات القيمة العادلة فى المشتقات( . المالية التى تم استبعادها من الدفاتر ) ما 

)ج( إذا لم يتم توزيع المبلغ اإلجمالى للمتحصالت من نشاط التحوي  ) المؤه  لالستبعاد من الدفاتر ( خال  الةترة 
 بشك  متساوى طوا  الةترة ) ماال  إذا حصلت نسبة كبيرة من إجمالى نشاط التحوي  فى آخر أيام الةترة(:

 كبر خال  الةترة ) ماال  آخر خمس أيام قب  نهاية الةترة المالية(.نشاط التحوي  األ يحدئعندما ( 1)
 ( المبلغ ) المكاسب أو الخسائر ذات العالقة( المعترف ب  من نشاط التحوي  فى ذل  الجزء من الةترة.2و)
 ( المبلغ اإلجمالى للمتحصالت من نشاط التحوي  فى ذل  الجزء من الةترة 3و)

 ن تقدم المنشأة هذه المعلومات لك  فترة يعرض لها قائمة الدخ  الشام .وينبغى أ
 معلومات إضافية 

ينبغى أن تةصح المنشأة عن أى معلومات إاافية تراها ارورية لتحقيق اهداف اإلفصاح المنصوص عليها فى  –ح 42
 ب".42الةقرة "
 

 
 

 
 


