
 

 

 2015 المعدل (26معيار المحاسبة المصرى رقم )
  االعتراف والقياس:  األدوات المالية

 
 هدف المعيار
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 نطاق المعيار 
 أنواع األدوات المالية فيما عدا : فةكاهذا المعيار على تطبيق جميع المنشآت  على -2

والتىى يىتم المحاسىبة عن ىا  حصص الملكية فىى المشىروعات المشىتركة فى الشركات التابعة و الشقيقة و  ستمماراتاال (أ)
"       (18معيىار المحاسىبة المصىرى رقىم )و أ " القىوامم الماليىة المجمعىة ( "42المحاسبة المصرى رقم )طبقاً لمعيار 

 المنشىة علىى ف هىذا. ومىع "الترتيبات المشتركة" (43معيار المحاسبة المصرى رقم )و أ"فى شركات شقيقة  ستمماراتاال
حصىص الملكيىة فىى المشىروعات الشىركات التابعىة والشىقيقة و  فىى االسىتمماراتتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عى  

علىى أ  يىتم المحاسىبة عن ىا وفقىاً  (43و )أ( 42و )أ( 17) معايير المحاسبة المصرية أرقىام عندما تتطلب المشتركة
فىى  سىتمماراتاالبتطبيىق هىذا المعيىار علىى مشىتقات األدوات الماليىة المرتبطىة  المنشىة يتعىي  علىى  كمىا المعيار.ل ذا 

إذا كانىىت هىىذم المشىىتقات ينطبىىق علي ىىا  ، إال وحصىىص الملكيىىة فىىى المشىىروعات المشىىتركة والشىىقيقة الشىىركات التابعىىة
 ." أس م خزينة "  (25معيار المحاسبة المصرى رقم )الوارد فى و  ذات ا  المنشة ات حقوق ملكية تعريف أدو 

 . "بالتةجير التمويلى"( الخاص 20معيار المحاسبة المصرى رقم )الناشمة ع  تطبيق  اتلتزاماال الحقوق و  (ب)

 . مزايا العاملي "ب"الخاص  ( 38معيار المحاسبة المصرى رقم )لصاحب العمل طبقاً  اتالتزامو حقوق  (ج)

بمعيىىار المحاسىىبة والتىىى ينطبىىق علي ىىا تعريىىف أدوات حقىىوق الملكيىىة الىىوارد  المنشىىة األدوات الماليىىة التىىى تصىىدرها  (د)
( ، ومىع ذلىي يطبىق حامىل  التع ىداتو  خيىار) بما في ىا عقىود حىق ال "األدوات المالية :  العرض ( "25المصرى رقم )

 .لبند )أ( م  هذم الفقر  م  ذلي وفقاً ل  نامنت مستكا إذاهذم األدوات هذا المعيار إال 

عقىود ب " ("الخىاص37معيار المحاسىبة المصىرى رقىم )التةمي  كما ورد تعريف ا فى  بموجب عقود اتلتزاماال الحقوق و )هى( 
العقىىد يتنىىم  سىىمة  إ حيىى   (37معيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم )أو بموجىىب أى عقىىد يقىىع تحىىت نطىىاق  " التىىةمي 
فىى ممىل هىذا العقىد إذا لىم تكى   النىمنيةومع ذلىي يطبىق هىذا المعيىار علىى األدا  الماليىة المشىتقة  اختياريةة مشارك

 مى  الفقىرات راجىع) ( 37معيىار المحاسىبة المصىرى رقىم )طبقىاً لنطىاق  منفصىل عقدفى صور   األدا  المشتقة نفس ا
ينطبىىق عليىى   فة إلىىى ذلىىي إذا كىىا  عقىىد التىىةمي باإلنىىاو   ، ("33أت" إلىىى "23 أتمىى  " الفقىىراتو  "13" إلىىى " 10"

ماليىة لطىرف رخىر طبقىاً  اتالتزامىأو   عند تحويل أصول ب   االحتفاظإبرام  أو  النما  المالى الذى يتمعقد تعريف 
 "(.)أ(4أت" – فقر " و 3" فقر  طبيق هذا المعيار على العقد ) راجعلنطاق هذا المعيار ، تقوم الج ة المصدر  بت

 غا .مل)و( 
ذ26-1

ذ



 2015المع اذذ 26معي إذالما تب ذالمصإقذإ) ذ)

2 - 26 

علىى أال يزيىد   فى تاريخ الحىق  المقتنا   المنشة لشراء أو بيع  تجميع أعمالالعقود بي  البامع و المشترى فى عملية )ز(  
ن اء المعاملةللحصو ما تكو  سنةتوقيت العقد اآلجل هذا ع  فتر  معقولة عاد    .ل على الموافقات وا 

 .4ات القروض الوارد  فى الفقر  "رتباطافيما عدا ارتباطات القروض األخرى  )ح(  

 طبىىق علي ىىا معيىىارنالتىىى يو   المىىدفوعات المبنيىىة علىىى أسىى م ات بموجىىب معىىام تلتزامىىاألدوات الماليىىة و العقىىود و اال )ط(  
 . " م  هذا المعيار7" إلى" 5" م  فيما عدا العقود التى تقع نم  نطاق الفقرات (39المحاسبة المصرى رقم )

 

 ملغ ة. -3
ذ

 التالية :ات العقود ارتباطنم  نطاق هذا المعيار  خلتد -4

. وبالنسىبة للمنشىآت و الخسىامرأ خى ل األربىاحمىالى بالقيمىة العادلىة مى   التزامك المنشة  تبوب االتى العقود  إرتباطات (أ)
صىول األ نشة  تلىيات قروض خ ل فتر  زمنية قصير  م  ارتباطالتى لدي ا ممارسات سابقة فى بيع أصول ناتجة ع  

 ات القروض م  ذات النوع .ارتباطتطبيق هذا المعيار على جميع  فعلي ا

هىىذم األرتباطىىات تممىىل  أخىىرى.العقىىود التىىى يمكىى  تسىىويت ا بالصىىافى نقىىدًا أو بتقىىديم أو بيصىىدار أدا  ماليىىة إرتباطىىات )ب( 
قىرض  :سىبيل الممىال )علىىوال يعد أرتباط القرض بةن  يسوى بالصافى لمجرد أ  القرض يدفع علىى دفعىات  مشتقات.

 لما يتم م  إنشاءات( . بره  عقارى والذى يدفع على دفعات طبقاً 

القيىاس ال حىق لتلتزامىات الناتجىة عى   ")د(47تقديم قرض بسعر فامد  أقىل مى  سىعر السىوق وتشىرح الفقىر  " إرتباط)ج( 
 .أرتباطات القروض هذم 

 

ماليىىة  ةدا بى أونقىدًا  ماليىة والتىى يمكى  تسىىويت ا بالصىافىالغيىىر بنىود اليطبىق هىذا المعيىار علىى عقىىود شىراء أو بيىع  -5
باسىتمناء العقىود التىى يىتم الىدخول وذلي  مالية ،  كما لو كا  العقد أدا  ، أو ع  طريق مبادلة األدوات المالية أخرى

المتوقعىىة مىى    المنشىىةاالحتفىىاظ ب ىىا ألغىىراض اسىىت م أو تسىىليم بنىىود غيىىر ماليىىة طبقىىًا الحتياجىىات  اسىىتمرارفي ىىا و 
 .الستخداما متطلبات المشتريات أو المبيعات أو

 

عأذ د ذطإيدقذمب  لد ذم لي ذب لص فعذنق ًاذعأذبأ اةذم لي ذعخإقذالبنأ ذغيإذال أج ذطإقذم ع  ةذل تأي ذ قأ ذ إا ذعأذبيلذ -6
  ذأ ل ذ ن م األ أاتذالم لي ذ

ذ،عأذبأ اةذم لي ذعخإقذ تمحذبنأ ذالعق ذألقذطإهذب تأي ذعأذمب  ل ذص فعذالعق ذنق اًذذ  ع)
ذمن ددأةللهذ)دد ذيكددأ ذعأذبددأ اةذم ليدد ذعخددإقذغيددإذصددإيحذفددعذالعقدد ذىالذعندديكددأ ذاددقذ تددأي ذعأذمب  لدد ذصدد فعذالعقدد ذنقدد ًاذذأ)ب ذ

عأذ دد ذطإيددقذمب  لدد ذاأل أاتذذنقدد ًاذعأذبددأ اةذم ليدد ذعخددإقذب لصدد فعذقددأ ذمثيلدد   مليدد ذفددعذ تددأي ذعأذمب  لدد ذمم إتدد تذ
 ذذه ذ.عأذان ه ئذهطإهذمم ثاذ  ذطإيقذ ق ذمق ص ذعأذم ذخ اذبيلذالعق ذ)باذ نفي ذم ذم ذخ اى)ذالم لي 

يكأ ذللمن أةذمم إت تذفعلي ذفعذ قأ ذمثيل ذفعذات   ذمسمأ ذالعق ذأا    ةذبيعهذخ اذف إةذامني ذ)صيإةذمد ذ د إي ذأذ)ج ذ
ذالإبح.شذت   ذبغإعذ اقيقذعإب حذم ذال قلب تذ)صيإةذالم قذفعذاألتع إذعأذ  ماال
ذالعق ذ) بل ذلل اأياذبتهأل ذىلعذنق ي ذ.ذأسأع كأ ذالبنأ ذغيإذالم لي ذمذأذ)  ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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بغدإعذاتد   ذعأذ تدلي ذال عذل ذيد  ذالد خأاذفيهد ذال عذ نطبقذ ليه ذالفقإةذ)ب ذأذ)ج ذأذأيقلذسم ذنط قذ  اذالمعي إذالعقأ ذ
األخددإقذعمدد ذالعقددأ ذذ،ذالتدد خ ا ام طلبدد تذذم دد إي تذعأذالمبيعدد تذعأالم أ)عدد ذمدد ذالذالمن ددأةبنددأ ذغيددإذم ليدد ذطبقددً ذالا ي جدد تذ

بهد ذبغدإعذ قد ي ذعأذالاصدأاذذاالا فد    ذىبإامه ذأتأهذيت مإذذم ذى اذك  ذ) في  ذ قييمه ذل ا ي ذ"ذ5ال عذ طبقذ ليه ذفقإةذ"
 قددلذذمدد ذى اذك نددتأذمدد ذثدد ذذتدد خ ا الاعأذمدد ذالم دد إي تذعأذالمبيعدد تذالم أ)عدد ذذالمن ددأةالا ي جدد تذطبقددً ذذ لددعذبندد ذغيددإذمدد لع
ذ.ذم ذ  مهذلمعي إاسم ذنط قذ  اذ

ذ

ل إا ذعأذبيلذبنأ ذغيإذم لي ذأذال عذيمك ذذWritten Optionذذالمك أب ذالخي إ قأ ذاقذ قلذسم ذنط قذ  اذالمعي إذ -7
عأذذ"ذ)ع 6لددأاإ ذبدد لفقإةذ" لددعذالناددأذاذعأذ دد ذطإيددقذمب  لدد ذاأل أاتذالم ليدد ذ تددأي ه ذب لصدد فعذنقدد ًاذعأذبددأ اةذم ليدد ذعخددإق

الم أ)ع ذذالمن أة.ذمثاذ  هذالعقأ ذالذيكأ ذال خأاذفيه ذبغإعذات   ذعأذ تلي ذبنأ ذغيإذم لي ذطبقً ذالا ي ج تذذ")  6"
 .ذالت خ ا م ذالم  إي تذعأذالمبيع تذعأذا

 

 ات ريفتع

 نعذبد اتذالمعدذ"األ أاتذالم ليد ذ ذالعدإعذ"ذ 25بمعيد إذالما تدب ذالمصدإقذإ)د ذ)ال عإيف تذالدأاإ ةذيت خ  ذ  اذالمعي إذ -8
سد ف ذالدعذطدإقذب إلذلمصدطلا تذال  ليد لذ ًذ ذ عإيفد25معي إذالما تب ذالمصدإقذإ)د ذ) سم ذيأذ"ذمنهذ،ذ11الأاإ ةذب لفقإةذ"

  ذ طبيقه 

 . ذاأل اةذالم لي
 .األصاذالم لع 

 الم لع.ذل اا اال 

 . ع اةذاقأقذالملكي 
ذ

 قري  كل من ا : بالمعنى المذكورا المعيار تستخدم المصطلحات التالية فى هذ -9
 تعريف المشتقات المالية :     
"( 7"" إلىى 2الفقىرات مى  "راجع عقود أخرى تقع نم  نطاق هذا المعيار )  أيةهى أدوات مالية أو  :المالية اتالمشتق 

 وتتنم  كل الخصامص الم   التالية :
أو سىعر صىىرف  أوليىىةأو سىعر أدا  ماليىىة معينىة أو سىىعر سىلعة  معىىي  فامىد تتغيىر قيمت ىىا وفقىاً للتغيىىر فىى سىىعر  (أ)

  أخرى. أو أية متغيرات امتمانىأو مؤشر  امتمانىعمل  أو مؤشر أسعار أو معدالت تصنيف 

مى  المطلىوب ألنىواع أخىرى مى  العقىود التىى  أقىل أولىى اسىتممارأو تتطلب صىافى  أولىال تتطلب صافى استممار  و )ب(
 فى عوامل السوق . اً ممامً  بالتغيرات تتةمر تةمر  أ  يتوقع

 . تاريخ مستقبلىيتم تسويت ا فى و )ج(  
  مجموعات األدوات المالية األربع تعريف   
هىو األصىل المىالى أو االلتىزام المىالى  :خسىامرالربىاح أو األ بالقيمىة العادلىة مى  خى ل  المقىيم المىالى لتىزاماألصل أو اال     

 لشروط التالية :تتوافر في  أى م  ا الذى
 ألغراض المتاجر  ، ويتم هذا التبويب إذا كا  : كةصل محتفظ ب تم تبويب   (أ)

 .و إعاد  الشراء فى مدى زمنى قصيرغرض البيع أية لأساسبصفة  نشةأو  تم اقتناؤم (1)
 تؤيىدة معىام ت فعليىة حديمى وجىود م  محفظة أدوات مالية محدد  يتم إدارت ا معىاً و يوجىد دليىل علىى اً جزء  (2أو)

  على أرباح قصير  األجل . الحصول 

 .(ينطبق علي ا شروط محاسبة التغطية ية التى مشتقات مالية ) فيما عدا المشتقات المال( 3أو)
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يمكى  حيى  القيمىة العادلىة مى  خى ل األربىاح أو الخسىامر، ب ليقىاسعنىد األعتىراف األولىى  بمعرفىة المنشىة  تبويب تم  (ب)
أ" بىذلي أو عنىدما يىؤدى ذلىي إلىى الحصىول علىى معلومىات 11فقىر  "فقىط عنىد سىماح  ويىبالتبللمنشة  أستخدام هىذا 

 : بسببأكمر م ءمة 

إ  هذا التبويىب يمنىع أو يخفىض جوهريىاً التنىارب الىذى قىد ينشىة عنىد قيىاس أحىد مكونىات األدا  الماليىة بالتكلفىة  (1)
النىمنية ممىل السىندات القابلىة للتحويىل إلىى  المست لكة والمكىو  اآلخىر بالقيمىة العادلىة ) ممىال : عقىود المشىتقات

 .أس م (

أدام ا وتزويد المعلومات عن ا داخليىاً  تقييم التي يتمالمالية أو كلي ما  االلتزاماتمجموعة م  األصول المالية أو ( 2أو)
 ستممار.اإلى أفراد اإلدار  الرميسيي  على أساس القيمة العادلة طبقاً إلدار  مخاطر مومقة أو استراتيجية 

( أ  تقىىدم المنشىىة  إفصىىاحات علىىى 40" مىى  معيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم )4أت"" ،11" إلىىى "9تتطلىب الفقىىرات مىى  " 
يتنىىم   الخسىىامر  بحيىى  األصىىول الماليىىة واإللتزامىىات الماليىىة التىىى خصصىىت ا بالقيمىىة العادلىىة مىى  خىى ل األربىىاح أو 

بالقيمة العادلة م  خ ل األربىاح أو الخسىامر مىع إدار   ب  المنشة الذى قامت  اإلفصاح وصفاً لكيفية أتفاق التخصيص
 المومقة أو أستراتيجية األستممار للمنشة  . المخاطر

األستممارات فى أدوات حقىوق الملكيىة التىى لىيس ل ىا سىعر سىوق مىدرج فىى سىوق نشىط والتىى ال يمكى  قيىاس قيمت ىا 
بالقيمة كبنود تقاس " ( ال يجوز تخصيص ا 81"و "أت80لفقرتي  "أتاو ج" 46العادلة بشكل يعتمد علي  ) راجع الفقر  "
 العادلة م  خ ل األرباح أو الخسامر .

لقيمة العادلة لألصل المىالى أو اإللتىزام ( يحدد متطلبات قياس ا45معيار المحاسبة المصرى رقم )تجدر اإلشار  إلى أ  
 اح ع  قيمت  العادلة.المالى سواء بالتخصيص أو خ ف ذلي أو التى يتم اإلفص

سىىداد محىدد أو قابىىل للتحديىىد  مبلىى هىىى أصىىول ماليىة غيىىر مشىىتقة ل ىا  :االسىتحقاقالمحىىتفظ ب ىا حتىىى تىىاريخ  سىتمماراتاال
ملحق أ فقىرات مى   اجعر تاريخ استحقاق ا ) ب ا حتى   على االحتفاظو القدر   ةالني المنشة وتاريخ استحقاق محدد و لدى 

   ما عدا :في ("25تأ" إلى "16تأ"
 خسامر.الو أرباح األ القيمة العادلة م  خ ل  أساسأولياً على  تبويب ما تم  (أ)

 بتحديدم على أن  متاح للبيع. المنشة ما قامت و )ب(   

 .و المديونيات  القروضينطبق علي  تعريف  ماو )ج(    
أو  الحاليىة ذا كانىت خى ل السىنة الماليىةإ االسىتحقاقتبويب أى أصل مالى كةصل محتفظ ب  حتى تاريخ  للمنشة  يجوزوال 

محىىتفظ ب ىىا حتىىى تىىاريخ  ذات قيمىىة هامىىة اسىىتممارات أيىىةخىى ل السىىنتي  المىىاليتي  السىىابقتي  قىىد باعىىت أو أعىىادت تبويىىب 
 (،االسىتحقاقاريخ ىالمحىتفظ ب ىا حتىى تى سىتمماراتاالإلجمىالي قياساً  هامة )وتكو  القيمة  اتاريخ استحقاق قبلاالستحقاق 

 :التاليةأحد الشروط البيع أو إعاد  التبويب  يتوفر فىلم ما 
)علىىى سىىبيل الممىىال م مىىة شىى ور قبىىل تىىاريخ  اً او تىىاريخ اسىىتدعاء األصىىل المىىالى قريبىى االسىىتحقاقأ  يكىىو  تىىاريخ  (1)

 .المالى ( بحي  ال يؤمر التغير فى أسعار الفامد  تةميراً جوهريًا على القيمة العادلة لألصلاالستحقاق
لألصىل  القيمىة األصىلية مى األقل( على  %90) بتحصيل جزء جوهرى المنشة تم البيع أو إعاد  التبويب بعد قيام ( 2عأذ)

 .المعجلالمرتبط ب  أو م  خ ل السداد  اآلجالالمالى م  خ ل جدول 

  توقعى  بدرجىىة للمنشىىة ممكنىاً  كىى لىم يعلىى الىىتحكم وغيىر متكىىرر و  المنشىىة يفىىوق قىدر   اسىتمنامىبحىىد   اً مرتبطى( 3أو )
 . )ممال : متطلبات قانونية لنرور  توافر سيولة (  معقولة
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محىدد أو قابىل للتحديىد و غيىر متداولىة فىى سىوق  تىاريخ سىدادهىى أصىول ماليىة غيىر مشىتقة ذات  :القروض والمىديونيات
 : فيما عدانشط 

تفظ ب ىا ل محىوفى هذم الحالة كةص اويب تم تبوالتى فوراً أو فى مدى زمنى قصير،  ابيع  المنشة تنوى  األصول التى (أ)
 خسامر.الو أرباح األ أولياً بالقيمة العادلة م  خ ل  اتم االعتراف ب  ألغراض المتاجر  ، والتى

 .ب ا األولىعلى أن ا متاحة للبيع عند االعتراف  المنشة األصول التى بوبت ا  (ب)

أخىرى بخى ف تىدهور  في ىا ألسىباب سىتممارم األصىلىبصور  جوهرية استرداد قيمىة ا ل  يستطيع حامل ا األصول التى (ج)
) ممال : األصول التي قىررت إدار  المنشىة  الحصىول علي ىا  للبيع ةل متاحوكةص اسيتم تبويب  التىية و االمتمانالقدر  

فىىور اتخىىاذ هىىذا  والمىىديونياتمقابىىل الىىديو  فىىي نىىوء قرارات ىىا االسىىتممارية والتىىي يجىىب أ  تسىىتبعد مىى  بنىىد القىىروض 
 .رار االستممارى ( الق

أو مىديونيات ) ممىل  اً إقرانى ليسىت أصىولفىى مجموعىة  اقتناؤهىاالتىى تىم  سىتمماراتاال تلىيوال تبوب كقروض أو مديونيات 
 أو ما شاب  ( . استممارفى إصدارات صندوق  ستمماراتاال

 : غير مبوبة، و القتناءا دنهى أصول غير مشتقة تم تحديدها كةصول متاحة للبيع ع : األصول المالية المتاحة للبيع
 .ومديونيات  كقروض (أ)

 .االستحقاقمحتفظ ب ا حتى تاريخ  استمماراتك (ب)

 الخسامر.و أرباح األ ةصول مالية بالقيمة العادلة م  خ ل ك (ج)

 
 تعريفات مرتبطة بعقود النمانات المالية

حامىل العقىد عى  الخسىار  التىى  إجىراء مىدفوعات محىدد  ليعىوض المصىدر: هو العقد الذى يتطلب م   عقد النما  المالى
عنىد أسىتحقاق ا طبقىاً للشىروط األصىلية أو المعدلىة ألدا  )أو مديونيىة(  يحقق ا بسبب تقاعس مدي  محىدد عى  سىداد دفعىة

 الدي  
 

 تعريفات مرتبطة باالعتراف والقياس
المىىالى عنىىد  لتىىزامأو اال  المىىالى هىىى القيمىىة التىىى يقىىاس ب ىىا األصىىل  :المىىالى لتىىزامأو اال  المىىالى التكلفىىة المسىىت لكة لألصىىل

باسىتخدام طريقىة )  المجمىعسداد أصىل المبلى  منىافاً إليى  أو مخصىوماً منى  االسىت  ي أقساط ب  ناقصاً  األولى االعتراف
)ممىىال : عىى و  اإلصىىدار أو خصىىم  االسىىتحقاق( أليىىة فىىروق بىىي  القيمىىة األصىىلية و القيمىىة فىىى تىىاريخ سىىعر الفامىىد  الفعلىىى

) سىواء مباشىر  أو مى  خى ل  أو لمواج ة عدم قابلية البند للتحصىيل فى قيمة األصل االنمح لناقصاً خسامر  اإلصدار( 
 مخصص(.

الماليىة مىالى )أو مجموعىة مى  األصىول  التىزامأو  مىالى التكلفة المست لكة ألصل حسابهى طريقة  :الفعليةطريقة الفامد  
 .المالى  لتزامعمر األصل أو اال د أو إيراد الفوامد على مدار توزيع مصروف الفوامو ات المالية( لتزامأو اال 

 وقىع سىىدادها أوتحصىىيل اهىىو المعىىدل الىدقيق الىىذى يسىتخدم لخصىىم الىىدفعات النقديىة المسىىتقبلية المت : لىىمعىدل الفامىىد  الفع
 التىزامأو  مىالى  الحاليىة ألصىلإذا كىا  ذلىي مناسىباً( لتحديىد القيمىة  أقلالمالية ) أو فتر  زمنية   خ ل العمر المتوقع لألدا

تقىدير التىدفقات النقديىة باألخىذ فىى االعتبىار جميىع شىروط عقىد  المنشىة ، علىى فعلىى معىدل الفامىد  ال حسىابعنىد و مالى . 
يجىب أ  تةخىذ المنشىة  فىي  مشىاب ( وال خياراألدا  المالية )على سبيل الممال الدفعات المقدمة و حق االستدعاء وأى حق 

كافىة األتعىاب والمىدفوعات أو  الحسىابوتتنم  طريقة  ،المستقبلية  االمتما خسامر  د تقدير التدفقات النقدية االعتبار عن
 ،( (11معيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم ) اجىىعر ) مىى  معىىدل الفامىىد  الفعلىىى اً والتىىى تعتبىىر جىىزء مىى  أطىىراف العقىىدلمقبونىىات ا



 2015المع اذذ 26معي إذالما تب ذالمصإقذإ) ذ)

6 - 26 

نىىمنى بامكانيىىة تقىىدير  اخىىذاً فىىي االعتبىىار أ  هنىىاي افتىىراض  عىى وات أو خصىىومات . أيىىةو  المعاملىىةتكلفىىة كمىىا تتنىىم   
بصور  يعتمد علي ا ، ومىع ذلىي ففىى الحىاالت النىادر  عنىدما دوات المالية التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة م  األ

لعقىد الكامىل عمىر المىدار التىدفقات النقديىة التعاقديىة علىى  اسىتخدام المنشىة فعلىى  ، عتمىد عليى بصىور  ي هماال يمك  تقىدير 
 .ألدا  المالية ) أو مجموعة م  األدوات المالية( ا

قاممىة المركىىز بى  فىى  االعتىرافسىبق  كىا  قىد مىى  الىدفاترمىالى  التىزامأو مىالى أصىل  اسىتبعادهىو  ذذمى  الىدفاتر االسىتبعاد
 . المنشة  المالى

التىزام فىي معاملىة منظمىة بىي  المشىاركي  فىي  لتحويلع  السعر الذى يتم است م  م  بيع أصل أو دفهى  : القيمة العادلة
 . السوق في تاريخ القياس.

هو شراء أو بيع أصل مالى طبقاً لعقىد تتطلىب شىروط  تسىليم األصىل خى ل إطىار زمنىى  :بيع بالطريقة المعتاد الشراء أو ال
 .بصور  رسمية أو عرفية تم تحديدم م  خ ل أسواق المال المعنيةي

أو هىى  ،مىالى التىزاماسىتبعاد أصىل مىالى أو المرتبطة مباشىر  باقتنىاء أو إصىدار أو  اإلنافية هى التكاليف :ملةتكلفة المعا
ذمالية.الدا  األتقت  أو تصدر أو تستبعد  لملو  لتتحمل ا المنشة  لم تك المصروفات التى 

 تعريفات مرتبطة بمحاسبة تغطية المخاطر
 .تاريخ أو تواريخ مستقبلية محدد  بادل كمية محدد  م  الموارد بسعر محدد فىهو اتفاق ملزم لت : المؤكد رتباطاال 

 و لك  متوقع حدوم ا مستقبً  . ارتباطهى معام ت غير مؤيد  ب : المعام ت المتوقعة
هىىي عمليىىة محاسىىبية يىىتم بموجب ىىا تخصىىيص واحىىد أو أكمىىر مىى  أدوات تغطيىىة المخىىاطر الماليىىة بحيىى  تجىىرى  التغطيىىة :

صة بي  التغيرات في قيمت ا العادلة بالكامل مع التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود التي يىتم تغطيىة المقا
 مخاطرها .

المشىتقات التىى  مىالى بخى ف التىزامأو أصل مالى أو  مخصصة بمعرفة المنشة   هى مشتقات مالية : أدا  تغطية المخاطر
قيمت ىا العادلىة أو تىدفقات ا النقديىة أمىر التغيىر فىى القيمىة العادلىة أو التىدفقات النقديىة  ت فىىالتغيرا م  المتوقع أ  تعوض

تفصىيً  لتعريىف " 97تأ" إلىى "94تأالفقىرات مى  "و  " 77" إلىى "72الفقرات مى  "وتعطى  )  ملبند محدد يراد تغطية مخاطر 
 أدا  تغطية المخاطر(.

صىىافى مؤكىىد أو معىىام ت متوقعىىة بدرجىىة عاليىىة مىى  االحتمىىال أو  ارتبىىاطأو  مالتىىزاهىىو أصىىل أو  :ةتىىتغطي يىىتمالبنىىد الىىذى 
 عمليات أجنبية والتى:االستممار فى 

 لمخاطر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية . المنشة تعرض )أ(    
" إلىىى 98تأوالفقىىرات مىى  "  "84إلىىى " "78وتعطىىى الفقىىرات مىى  " تغطيىىة مخىىاطرم ) يىىتمتىىم تحديىىدها علىىى أن ىىا بنىىد و)ب(  
 . تغطية مخاطرها( يتم" تفصيً  لتعريف البنود التى 101تأ"

إلغىىاء أو تعىىويض أمىىر التغيىىر فىىى القيمىىة العادلىىة أو التىىدفقات النقديىىة لبنىىد تمىىت تغطيىىة  مىىدىهىىى  :تغطيىىة المخىىاطر فعاليىىة
 .المخاطر ة ألدا  تغطيةمخاطرم م  خ ل التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدي

 

 
 ( Embedded Derivativesالمشتقات النمنية )

نمدد ذ ددعذ قددأ ذع أاتذم ليدد ذعأذغيددإذم ليدد ذ  سددم ذفددعذطي  هدد ذ قدد ذ -10  ددعذ قددأ ذمادد  ةذالذ مثدداذفددعذادد ذ ا هدد ذم دد ق تذأا 
 مدداذيمثدداذع اةذم ليدد ذأب ل دد لعذفددذ ذ دد اذالعقدد ذب لكذ،أيتددمعذ قدد ذاأل اةذالم ليدد ذبخدد هذالم دد ق ذ"العقدد ذاألصددلعذ"ذ،م دد ق 

أيكددأ ذلهدد هذالم دد ق تذبعددعذال دد فق تذالنق يدد ذال ددعذ  غيددإذبصددأإةذمم ثلدد ذذ،مإكبدد ذ  سددم ذ قدد ًاذعصددليً ذأ قدد ذالم دد ق ت
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 لدد ذالم دد ق تذال ددعذيددأفإذالعقدد ذاألصددلعذاددقذنقلهدد ذ ذذهأالذ ع بددإذم دد ق تذسددمنيذبدد ا ه .للم دد ق تذكمدد ذلددأذك نددتذمتدد قل ذ
 مت قل .ل ذألطإاهذمت قل ذ  ذعطإاهذالعق ذاألصلعذأب ل  لعذ ع بإذع اةذم لي ذبيعه ذ ذ اأيله ذبصف ذمت ق

ذم ذعمثل ذالعقأ ذاألصلي ذال عذ) ذ اماذم  ق ذسمني ذ ذ-ع10
 ع اةذ ي ذعأذع اةذاقأقذملكي .  1)

  ق ذ أمي ذ.  2)

  ق ذبيلذعأذ إا .  3)

  ق ذىن   .  4)

ذع"ذع  هذ 10فعذالفقإةذ"م ذعمثل ذالم  ق تذالسمني ذفعذالعقأ ذاألصلي ذالم كأإةذذ-ب10
ذتنأاتذأياتبذجا ذم ذتعإذاالت ه  ذ لعذالاي  ةذفعذمؤ إذالبأإص .الذ   ذم  ه كه ذ لعذتن اتذي  ذات  1)
 تن اتذ) بل ذلل اأياذىلعذعته .  2)

  ق ذىن   ذمتعإذب لعمل ذاألجنبي .  3)

 

ا منفصىلة فقىط فىى حالىة تىوافر يجب فصل المشىتقات النىمنية عى  العقىد األصىلى والمحاسىبة عن ىطبقًا ل ذا المعيار  -11
 كافة الشروط التالية :

"، 30ت أفقىرات "ال راجىعالخصىامص والمخىاطر للعقىد األصىلي ) ع   والمخاطر للمشتقات النمنيةالخصامص  أ( اخت ف) 
 "(.33ت أ"

تنىم  خطىر ) ممال : كافة حقىوق الخيىار أو حىق تحويىل أدا  ماليىة تتعريف المشتقات. تستوفىأدا  منفصلة  ب( وجودو)
 محدد إلى أدا  مالية أخرى تتنم  نوع مختلف م  الخطر (.

االعتىراف تم يى المشىتقة أ  التغيرات فىى القيمىة العادلىةو يتم قياس ا بالقيمة العادلة  تكو  األدا  المالية المركبة ال ج( أ و)
ى معتىرف بى  بالقيمىة العادلىة مىال التىزامو الخسامر ) المشتقات النمنية فى أصىل مىالى أو أ األرباح  م  خ ل ب ا

 خسامر ال يتم فصل ا (.الو أرباح األ م  خ ل 
في  العقد أدا  مالية هذا تتم المحاسبة ع  العقد األصلي بموجب هذا المعيار إذا كا  النمنية،إذا تم فصل األدا  المشتقة 

 ما إذا كا  يجبوال يتناول هذا المعيار  ية.مالحي  تتم المحاسبة طبقاً لمعيار رخر مناسب إذا كا  العقد األصلى أدا  غير 
 .عدم م   منفصلة فى قاممة المركز المالى النمنيةعرض األدا  المالية المشتقة 

مشىىتقة نىىمنية واحىىد  أو أكمىىر فينىى  يمكىى  للمنشىىة   على" إذا أحتىىوى العقىىد11النظىىر عمىىا جىىاء فىىى الفقىىر  " وبغىىض -أ11
 مالى أو إلتزام مالى بالقيمة العادلة م  خ ل األرباح أو الخسامر، إال إذا: العقد المختلط بكامل  على أن  أصل تبويب

المرتبطىىة  التىىدفقات النقديىىة  القيمىىة العادلىىة نتيجىىة تغييىىر كانىىت المشىىتقة )المشىىتقات( النىىمنية ال تعىىدل بشىىكل جىىوهرى (أ)
 بالعقد.

 عجىىلمالخيىىار السىىداد  :  )ممىىل حظىىورأو)ب( كىىا  مىى  الوانىىي بتحليىىل بسىىيط أو بىىدو  تحليىىل أ  فصىىل األدا  النىىمنية م
 . (ً تكلفت  المست لكة تقريبا بقيمة معج ً الدي   يسددقرض يسمي لصاحب  أ   في عقد موجود نمنياً ال
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 "(11ممال تونيحي ع  فصل المشتقات النمنية ) فقر  "
ذجنيده،ذبتدعإذ1000للتدن ذذ) بداذلل اأيداذالدعذعتده ذ   يد ذبقيمد ذاتدمي ذتدن ذ2000ذ ذ د  1 1فدعذذالمن آتىا قذذتعص إذ
تددنأاتذ لمدد ذبددأ ذكدداذتددن ذ) بدداذلل اأيدداذفددعذعقذأ)ددتذا ددعذ دد إي ذذ3أ تدد اقذالتددن اتذالمدد كأإةذبعدد ذذ%6تددمعذ)دد إهذاف ئدد ةذ

جنيدهذفدعذادي ذذ2030000تده ذ د  ق.ذأ)د ذبلغدتذالم اصد تذالنق يد ذمد ذىصد اإذالتدن اتذالمد كأإةذذ250االت اق قذالعذ
 .%9أقذلل يأ ذالم  به ذأال عذليفذله ذاقأقذال اأياذبلغذمع اذالف ئ ةذالت ئ ذب لت

 م ذيلع ذ%9الخص ذطبق ذلج اأاذالقيم ذالا لي ذ ن ذمع اذذمع الت  اذأ) ذبلغتذ

 0.917ذذذالتن ذاألألع

 0.842ذذذالتن ذالث ني 

 0.772ذذذالتن ذالث لث 

طإذ قدد ذالم د ق ذالم مثدداذفددعذ قدد ذخصد ئمذأمخدد ا ذن دإاذأل ذخصدد ئمذأمخدد طإذالتدن اتذ ددعذمخدد طإذائ م نيد ذفددعذاددي ذ
ذاتدد بذ)يمدد اددقذخيدد إذ اأيدداذالتددن ذىلددعذعتدده ذي مثدداذفددعذمخدد طإذالتددأقذفي عددي ذفصدداذ)يمدد ذالم دد ق ذالسددمني ذ دد ذطإيددقذ

ذمكأ ذاالل اا ذأب ل  لعذيمثاذب )عذالم اص تذ)يم ذالم  ق ذالسمني .
ذ303.720ذذالقيم ذالا لي ذللف ئ ةذالتنأي ذالم فأ  ذفعذنه ي ذكاذتن 

ذذ110،040ذذ=ذ0.917ذ×ذ120،000التن ذاألألعذ=ذ
ذ101،040=ذذ0.842×ذ120،000التن ذالث ني ذذ=ذ
ذ92،640=ذذ0.772ذ×ذذ120،000التن ذالث لث ذذ=ذ

ذ---------ذذذذذذذ
ذ1.847.720ذذذذذىجم لعذمكأ ذاالل اا 

ذذ 2.030.000)ذذذذذذذذذذذيخص ذ ذالم اص تذاإلجم لي ذم ذىص اإذالتن ات
ذ---------ذذذذذذذ

ذ182.280ذذذذذذذذذذذمكأ ذاقذالملكي ذال قذيمثاذ)يم ذاقذال اأياذالعذعته 
ذ=========ذذذذذذذ

 القيود المحاسبية
 امبات مكو  االلتزام الخاص بالسندات

ذم ذم كأإي 
ذ1.847.720ذذذذاد ذالنق ي 

ذ152.280ذذذاد ذخص ذاص اإذالتن اتذ
ذ2.000.000ذذذذذذتالعذاد ذ)إعذالتن ا
 الملكية امبات مكو  حقوق

ذذذ182.280ذذذذذذذذذذذذذم ذاد ذالنق ي 
ذ182.280ذذذالعذاد ذاقأقذ اأياذالتن اتذالعذاته ذ)اقأقذالملكي  

التددن اتذ لددعذمدد اإذ مددإذالتددن اتذبطإيقدد ذالف ئدد ةذالفعليدد ذفددعذاددي ذيدد  ذ تددأي ذإصددي ذاددقذذىصدد اإيتدد هل ذإصددي ذخصدد ذأذ
 ن ذ نفيد ذالادقذمد ذاد ملعذالتدن اتذاأذ ند ذان هد  ذم  دهذأ لد ذب إلسد ف ذالدعذبند ذ د أةذأياذالمع إهذبهذباقأقذالملكي ذاال 

 األاأاا.ا ي طعذاتبذاالاص اإذاألته ذاأذ
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ولىىم تىىتمك  مىى  قيىىاس قيمىىة  األصىىلى هاالنىىمنية عىى  عقىىد طبقىىًا ل ىىذا المعيىىار فصىىل المشىىتقة علىىى المنشىىة إذا كىىا   -12
العقد يتم تقييم ى ف المالية ال حقةالفتر   ن ايةأو فى تاريخ  القتناءاريخ فى تا سواء- النمنية بصفة مستقلة المشتقة
 الخسامر.بةكمل  بالقيمة العادلة م  خ ل األرباح أو  المركب

وبنفس اإلسلوب إذا كانت المنشة  غيىر قىادر  علىى قيىاس المشىتقة النىمنية بصىفة مسىتقلة والتىى كىا  يجىب فصىل ا عنىد 
لتبويىب اإعىاد   فيحظىر إجىراء عمليىةلط م  مجموعة القيمة العادلة م  خ ل األرباح أو الخسىامر إعاد  تبويب العقد المخت

 الخسامر.مبوبًا بةكمل  نم  مجموعة القيمة العادلة م  خ ل األرباح أو فى ممل هذم الحاالت يظل العقد المختلط و هذم. 

 
 لدعذب إجد ذيع مد ذ ليهد ذفدعذسدأ ذ دإأطه ذأعاك مهد ذ)ذذسدمني ذمد ذ ا يد ذالقيمد ذالع  لد ذلم د ق ذالمن دأةى اذل ذ  مك ذ -13

فدعذتدأقذاألأإاقذالم ليد  ذ،ذذمقيد ةع أاتذاقدأقذملكيد ذغيدإذذعتد فالسدمني ذمبنيد ذ لدعذذتبياذالمثد اذع ذ كدأ ذالم د ق 
للعقد ذاألصدلعذالسدمني ذ مثداذالفدإقذبدي ذالقيمد ذالع  لد ذلدم اةذالم ليد ذالمإكبد ذأالقيمد ذالع  لد ذذ ذالقيم ذالع  ل ذللم  ق فذ

ذع  لددد ذللم ددد ق مددد ذ ا يددد ذالقيمددد ذالذالمن دددأةى اذلددد ذ ددد مك ذذعمددد ذذ،طبقدددً ذلهددد اذالمعيددد إذ ا يددد ذ)يم هددد ذمددد ذالممكددد ى اذكددد  ذ
 "ذم ذ  اذالمعي إذ.ذ12في  ذ طبيقذفقإةذ"السمني ذب ت خ ا ذ  هذالطإيق ذ

ذ
 م  الدفاتر واالستبعاد االعتراف 

  األولىاالعتراف 

طرفًا  المنشة  تصبي- وفقط عندما- اعندم قاممة المركز المالىالمالى فى  لتزاماألصل المالى واال  تإمبا المنشة على  -14
 المعتاد (. بمشتريات األصول المالية بالطرق " فيما يتعلق38الفقر  " ) راجع المالية.ية لألدا  حكام التعاقداألفى 

 
 م  الدفاتراألصل المالى  استبعاد

قددأ ذ  لددعذع ذالقددأائ ذالم ليدد ذالمجمعدد ذذفددع”ذ52تذع"ذىلددع"ذ34تع"ذمدد ذفقددإاتالأذ"ذ23""ذىلددعذ16"يدد  ذ طبيددقذالفقددإاتذمدد ذ -15
ذمد ذث ذبع ذ ل ذ قدأ ذب طبيدقذالفقدإاتذ 42لمعي إذالما تب ذالمصإقذإ) ذ)عأاًلذب جميلذكاذ إك  ه ذال  بع ذطبقً ذذالمن أة

 الن  ج .  ذ"ذ لعذالمجمأذ52تع"ذ–"ذ34تذع"م ذ"ذأملاقذعذالفقإاتذ23"ذىلع"ذ16"

 

لىىى أى مىىدى طبقىىًا للفقىىرات مىى  " اً يعتبىىر مناسىىب مىى  الىىدفاتر االسىىتبعادقبىىل تقيىىيم مىىا إذا كىىا   -16 علىىى  ،"23" إلىىى "17وا 
تحديد ما إذا كانت هذم الفقرات يجب تطبيق ا على جزء أو كل األصل المالى أو األصول المالية ) أو جزء أو  المنشة 

 :لمتشاب ة( كالتالىصول المالية امجموعة م  األم  كل 

" علىىى جىزء مى  األصىل المىالى ) أو جىىزء مى  مجموعىة متشىاب ة مى  األصىىول 23" إلىى "17الفقىرات مى  "تطبىق  (أ)
يتوافر في  شرط مى  الشىروط الم مىة التاليىة   استبعادميكو  الجزء الذى سيتم  - وفقط عندما - عندما( المالية 

: 

 ،(وعىة مى  األصىول الماليىة المتشىاب ةمجماألصىل المىالى ) أو  م  فقط محدد  تدفقات نقديةيتنم  الجزء ( 1)
والىذى بمقتنىام يكىو  ألحىد  مجىزأفىى عقىد مبادلىة سىعر فامىد   اً طرفى المنشىة عندما تكو   على سبيل الممال

األطراف الحق فى التدفقات النقدية م  الفامد  و ليس لى  الحىق فىى التىدفقات النقديىة مى  أصىل الىدي  ، فىى 
 " على التدفقات النقدية م  الفوامد .23" إلى "17تطبق الفقرات م  " هذم الحالة
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م  التدفقات النقدية م  األصل المالى ) أو مجموعة م  األصول المالية المتشاب ة(  اً يتنم  الجزء فقط نصيب( 2)أو 
بموجب ىا ألحىد   فىى ترتيبىات يكىو اً طرفى المنشة على سبيل الممال عندما تكو   ،النسبة والتناسب  أساسعلى 

دي  ، فىىى هىىذم الىىالناتجىىة مىى  أدا  كحصىىة مىى  كىىل التىىدفقات النقديىىة  %90األطىىراف الحىىق فىىى الحصىىول علىىى 
وفى حالة وجود أكمر م  طرف  م  التدفقات النقدية %90" على 23" إلى "17الحالة يتم تطبيق الفقرات م  "

 .فقات النقديةحصة متناسبة م  التد، ف  يستلزم األمر حصول كل من م على 

صل مىالى )أو مجموعىة متشىاب ة مى  األصىول ألالتدفقات النقدية  جزء محدد م م   اً يتنم  الجزء فقط نصيب( 3)أو 
فىىى ترتيبىىات يكىىو   اً طرفىى المنشىىة النسىىبة و التناسىىب . علىىى سىىبيل الممىىال عنىىدما تكىىو   أسىىاسالماليىىة( علىىى 

، فيىتم تطبيىق الفقىرات ة مى  التىدفقات النقديىة للفوامىدكحص %90بموجب ا ألحد األطراف الحق فى الحصول على 
 .م  التدفقات النقدية  %90" على 23" الى "17م  "

) أو مجموعىىة مىى   " علىىى األصىىل المىىالى بةكملىى 23" إلىىى "17فىىى جميىىع الحىىاالت األخىىرى تطبىىق الفقىىرات مىى  " (ب)
أو  األولىى %90بتحويل الحق فىى ( 1) شة المناألصول المالية المتشاب ة بةكمل ا (. على سبيل الممال عندما تقوم 

مىى   %90 (2) أو ) أو مجموعىىة األصىىول الماليىىة المتشىىاب ة(  األخيىىر  مىى  التحصىىي ت النقديىىة مىى  األصىىل المىىالى
مى  أصىل  %8حتىى  االمتمىا التدفقات النقدية م  مجموعة المديونيات مقابل نما  لتعويض المشترى عى  خسىامر 

" علىىى األصىىل المىىالى بةكملىى  ) أو 23" إلىىى "17وفىىى هىىذم الحالىىة تطبىىق الفقىىرات مىى  " ،قيمىىة المىىديونيات المحولىىة 
 .( مجموعة األصول المالية المتشاب ة بةكمل ا

) أو جىىزء مىى  مجموعىىة  مىى  األصىىل المىىالى اً جىىزء إلىىى إمىىا" 26" إلىىى "17مصىىطلي )أصىىل مىىالى( فىىى الفقىىرات مىى  " يشىىيرو 
)أو جىزء مى  مجموعىة أصىول بةكملى    األصىل المىالى إلىىو أقىر  )أ( أعى م كما هو مونىي فىى الف أصول مالية متشاب ة(

 . (بةكمل امالية متشاب ة 
 

 : -وفقط عندما -عندمام  الدفاتر  األصل المالى  باستبعاد المنشة تقوم  -17
    المالى.فتر  سريا  الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية م  األصل  تنت ى (أ)
" على أ  يكو  التحويل مستوفياً 19" و "18" اتبتحويل األصل المالى على النحو الموني بالفقر  المنشة  تقوم)ب( وأ

 " لتحديد الطريقة المعتاد  لبيع أصل مالى(. 38الفقر  " )راجع". 20طبقاً للفقر  " م  الدفاتر االستبعادلشروط 
 

 : تكو  - ماوفقط عند -قد قامت بتحويل األصل المالى عندما أن ا  المنشة تعتبر  -18
  المالى.قامت بتحويل الحق التعاقدى الست م التدفقات النقدية م  األصل  (أ)

التىدفقات تلىي لسىداد  تعاقىدى التىزاموجىود  ولكى  يفتىرضاحتفظت بىالحق التعاقىدى السىت م التىدفقات النقديىة أو)ب( 
 ".19فى الفقر  " تنطبق علي  الشروط الوارد  تعاقدى لتزامال النقدية لطرف أو أطراف أخرى طبقاً 

 

المىالى األصىلى( ولكى   )األصىلبالحق التعاقدى السىت م التىدفقات النقديىة مى  األصىل المىالى  المنشة عندما تحتفظ  -19
 فىي الن ىامى(  )المسىتلم أخىرى أو أطراف بناء على حق تعاقدى سداد هذم التدفقات النقدية لطرف اةخذ على عاتق ت

 التالية:فقط عندما تتوافر كل الشروط الم مة عندما و  تحويل لألصل المالىمعالجة هذم المعاملة ك المنشة على 
لسداد مبل  إلىى المسىتلم الن ىامى مىا لىم يىتم تحصىيل مبلى  معىادل مى  األصىل المىالى  التزام المنشة ى علليس  (أ)

باإلنىافة  بلى لكامىل الممع الحىق فىى االسىترداد  المنشة  قصير  األجل التى تدفع اتعتبر السلفيات  وال ،األصلى
 الشرط. اإلى الفوامد المستحقة بسعر الفامد  فى السوق مخالفة ل ذ
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تقديمى  إال إذا كانىت سىتقوم بطبقىاً لعقىد التحويىل بيىع أو رهى  األصىل المىالى األصىلى  المنشىة يحظر علىى أ  و )ب( 
 النقدية.كنما  للمستلم الن امى لسداد التدفقات 

تىدفقات نقديىة يىتم تحصىيل ا بالنيابىة عى  المسىتلم الن ىامى بىدو  تىةخير  ويل أيةملتزمة بتح المنشة كو  تأ  )ج( و 
فيمىىا عىىدا  النقديىىة، ىىا الحىىق فىىى إعىىاد  اسىىتممار هىىذم التىىدفقات لىىيس ل المنشىىة باإلنىىافة إلىىى أ   جىىوهرى،

قاممىىة ( " 4بمعيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم )االسىىتممار فىىى النقديىىة أو مىىا فىىى حكم ىىا ) طبقىىاً للتعريىىف الىىوارد 
خ ل فتر  التسوية القصير  م  تاريخ التحصيل إلى تاريخ السداد الفعلىى للمسىتلم الن ىامى  ("التدفقات النقدية 

 إلى المستلم الن امى  . ستمماراتاالم  تلي  ، على أ  تحول الفوامد المتولد 
 

ومنىىافع بمخىىاطر  احتفاظ ىىادى تقىىوم بتقيىىيم مىى "( فين ىىا18الفقىىر  " )راجىىعل أصىىل مىىالى بتحويىى المنشىىة عنىىدما تقىىوم  -20
 الحالة:وفى هذم  المالى.لألصل  الملكية

األصىىل  باسىىتبعاداألصىىل المىىالى بصىىور  جوهريىىة فين ىىا تقىىوم  ومنىىافع ملكيىىةبتحويىىل مخىىاطر  المنشىىة إذا قامىىت  (أ)
 ىا الناشىمة أو المحىتفظ ب اتلتزامىاال  الحقىوق أوبالنىات  عى   التىزام، وتعتىرف فقىط كةصىل أو م  الىدفاترالمالى 
 التحويل.عند 

أ  تسىىتمر فىىى  المنشىىة فعلىىى  المىىالى،األصىىل  ومنىىافع ملكيىىةبشىىكل جىىوهرى بكىىل مخىىاطر  المنشىىة إذا احتفظىىت  (ب)
 المالى.االعتراف باألصل 

 المنشىة األصل المالى في  علىى  ومنافع ملكيةبشكل جوهرى بكل مخاطر  االحتفاظ بتحويل أو المنشة إذا لم تقم   (ج)
 الحالة:فى هذم  المالى.زالت محتفظة بالسيطر  على األصل أ  تحدد ما إذا كانت ال 

فقىىط  أ  تعتىىرف الىىدفاتر علىىىمىى   األصىىل المىىالى باسىىتبعادأ  تقىىوم  فعلي ىىا ،بالسىىيطر  المنشىىة تحىىتفظ إذا لىىم ( 1)
 التحويل.ات الناشمة أو المحتفظ ب ا عند لتزامالنات  ع  الحقوق أو اال ب التزامأو  كةصل

يتناسىب مىع  الىذ باألصىل المىالى للمىدى  االعتىراففىى  سىتمراراالبالسىيطر  فىي  علي ىا  شة المن احتفظتإذا ( 2)
 "(.30الفقر  " )راجعفى األصل المالى  المستمر تدخل ا

 

)باذأبع ذال اأياذلل قلب تذفعذ)يم ذذالمن أةم قذ عإعذذ" ذبمق إن 20)ذإاجلذالفقإةذ"ذأالمن فلذ اأياذالمخ طإ قيي ذذي   -21
الملكي ذذمن فلأذذإما ف  ذب كاذجأ إقذبكاذمخ طذالمن أة ع بإذأذذ،ال  فق تذالنق ي ذم ذاألصاذالماأاأ أ)يتذص فعذ

لمصاذالم لعذى اذك نتذمعإس ذلأجأ ذ غيإذجأ إقذن يج ذلل قلب تذفعذالقيم ذالا لي ذلص فعذال  فق تذالنق ي ذالم أ)ع ذ
عأذبتعإذذبتعإذث بتذ   ةذ إائهم لعذيخسلذال ف )ي ذىصاذألذالمن أةم ذاألصاذالم لعذكن يج ذلل اأياذ)مث اذبيلذ

ذالبيلذب إلس ف ذىلعذ  ئ ذللمقإعذ .
الملكيدد ذألصدداذمدد لعذب ددكاذجددأ إقذى اذكدد  ذ عإسدده ذلل قلبدد تذلدديفذأمندد فلذتذب اأيدداذمخدد طإذ)دد ذ) مددذالمن ددأة ع بددإذأذذذ

ذالمدد لع.نق يدد ذالمتدد قبلي ذالمإ بطدد ذب ألصدداذجأ إيددً ذب لنتددب ذىلددعذىجمدد لعذال قلبدد تذفددعذالقيمدد ذالا ليدد ذلصدد فعذال دد فق تذال
ب اأيداذذالمن دأة ذالع  ل ذفعذ  إي ذى د  ةذال دإا ذعأذ)يد  ذ بقيمذ إائهى   ةذذخي إألصاذم لعذملذاقذذالمن أةبيلذذ)مث ا

ذ" .19  أافإذفيه ذ إأطذالفقإةذ"أال عذذل  ف )ي أال ن تبذم ذعصاذم لعذعكبإذطبقً ذذالنتب ذعت فاص ذك مل ذ لعذ
ذ

ذألي ذيأج ذ اعأب ل  لعذالذالملكي ذذمن فلبكاذمخ طإذأذذاألتذعأذاا ف ت) ذذالمن أةغ لبً ذم ذيكأ ذأاساً ذم ذى اذك نتذ -22
لل قلبد تذذالمن دأةأمق إند ذمد قذ عدإعذذالسدإأإقذاتد بىالذعندهذفدعذبعدعذالاد التذاألخدإقذفذندهذمد ذذات بي ، ملي تذ

ب تد خ ا ذتدعإذخصد ذم ئد ذفدعذعتدأاقذذ لد أذذال اأيدا،متد قبلي ذ)بداذأبعد ذفعذالقيم ذالا لي ذلصد فعذال د فق تذالنق يد ذال



 2015المع اذذ 26معي إذالما تب ذالمصإقذإ) ذ)

12 - 26 

أيجددبذاألخدد ذفددعذاال  بدد إذكدداذال قلبدد تذالممكندد ذأذالمنطقيدد ذفددعذصدد فعذال دد فق تذالنق يدد ذمددلذال ددإجيحذذ،عتددع إذالف ئدد ةذ
 لا أث.لذالنتبعذللن  ئجذاألكثإذاا م الًذ

 

" ذ لدعذاألصداذالمادأاذ لدعذ)د إةذالمادأاذىليدهذ ج)20)ذإاجلذالفقإةذ"ذا ف ذب لتيطإة ذالمن أة ذى اذك نتذميع م ذ ا ي ذ -23
ذ اذك  ذالماأاذىليدهذاألصداذل يدهذالقد إةذ مليدً ذ لدعذبيدلذاألصداذب لك مداذىلدعذطدإهذث لدثذلديفذ أذفذ، لعذبيلذاألصاذ

ذ لدد ذع فمعنددعذ  )دد ذأ)دد  إذ لددعذمااألدد ذ دد اذالاددقذمدد ذج نددبذأاادد ذبدد أ ذالا جدد ذىلددعذفددإعذ)يددأ ذ لددعذال اأيدداذ،ذ
 ما ف  ذب لتيطإةذ.ذالمن أةليفذله ذاقذالتيطإةذ،ذأبخ هذ ل ذ ع بإذذالمن أة

 
 "((1)(ج)" ، "(أ)20م  الدفاتر ) راجع الفقر  " ل ستبعادالتحوي ت المؤهلة 

األصىل  بحىق خدمىةبالكامىل مىع االحتفىاظ  مى  الىدفاتر ل سىتبعاد بتحويل أصىل مىالى بصىور  تؤهلى  المنشة إذا قامت  -24
ذا كانىت أتعىاب الخدمىة المتوقىع و  النات  ع  عقىد الخدمىة. لتزاماالعتراف باألصل أو اال  فعلي ا أتعاب،محول مقابل ال ا 

ات الخدمة الناتجىة عى  عقىد التزامتحصيل ا ليس متوقعًا أ  تعوض تكلفة تةدية الخدمة بالكامل فين  يجب االعتراف ب
ذا كانت أتعابو  العادلة.تةدية الخدمة بالقيمة   الخدمىة،تزيىد عى  تكلفىة تةديىة  م  المتوقىع أ  التى ستحصلالخدمة  ا 

توزيىع القيمىة الدفتريىة  أسىاساالعتراف بةصول الخدمة الناتجة ع  عقد تةدية الخدمة بقيمة يتم تحديىدها علىى فيتم 
 ".27كبر طبقًا للفقر  "األ مالى الألصل ل

 

مىالى  التزام ا بالتزامعلى أصل مالى جديد أو  المنشة صول بالكامل ح م  الدفاتر استبعادمإذا نت  ع  تحويل أصل و  -25
ات تةديىة الخدمىة بالقيمىة التزامىالمىالى أو  لتىزاماالعتراف باألصل أو اال  المنشة فعلى  الخدمة،ات تةدية التزامجديد أو 
 العادلة.

 
 بي :بالفرق  رالخسام وأاألرباح االعتراف فى  فيتم، م  الدفاتر أصل مالى بالكامل استبعادفى حالة  -26

   الدفترية.القيمة  (أ)
أربىىاح أو  أيىىة (2)و مىىالى جديىىد( التىىزامأى أصىىل مىىالى جديىىد وناقصىىاً أى  اً متنىىمن المسىىتلم )المقابىىل  (1) إجمىىاليب( و)

 "(.(ب)55) راجع فقر  " خسامر متراكمة سبق االعتراف ب ا مباشر  فى حقوق الملكية 
 

بتحويىل التىدفقات النقديىة مى  الفوامىد والتىى  المنشىة أكبىر ) ممىل قيىام مى  أصىل مىالى  اً إذا كا  األصل المحول جزء -27
بالكامىل ، فيىتم مى  الىدفاتر  ل سىتبعاد "( وكىا  الجىزء المحىول مىؤه ً (أ)16م  أدا  دي  ) راجىع الفقىر  " اً تعتبر جزء

علىى  استبعادمالذى سيتم بي  الجزء الذى سيستمر االعتراف ب  والجزء  ألكبرالقيمة الدفترية لألصل المالى ا توزيع
األصىىل النىىات  عىى  عقىىد سىىيتم اعتبىىار  ول ىىذ الغىىرض ، القيمىىة العادلىىة لكىىل جىىزء من مىىا فىىى تىىاريخ التحويىىل أسىىاس

الفرق و الخسىامر بىأاالعتراف فىى األربىاح  نم  قيمة الجزء الذى سيستمر االعتراف ب  ، ويتمالخدمة المحتفظ ب  
 بي  :

 م  الدفاتر. استبعادملجزء الذى سيتم القيمة الدفترية المحملة على ا (أ)
 يىةأصىول جديىد  ناقصىاً أ يىةأ )متنىمناً  مى  الىدفاتر اسىتبعادمالقيمة المستلمة ع  الجزء الذى سيتم  إجمالى ب(و)

وسىبق االعتىراف  اسىتبعادمأرباح أو خسامر متراكمة مرتبطىة بىالجزء الىذى سىيتم  يةوأ وجودها(ات مفترض التزام
 . ("(ب)55)راجع الفقر  " لملكيةب ا مباشر  فى حقوق ا

و الخسامر المتراكمة المرتبطة باألصىل ككىل والسىابق االعتىراف ب ىا مباشىر  فىى حقىوق الملكيىة بىي  أاألرباح وتوزع 
 .القيمة العادلة لكل جزء  أساسذعلى م  الدفاتر استبعدالجزء المعترف ب  والجزء الذى 

 



 2015المع اذذ 26معي إذالما تب ذالمصإقذإ) ذ)

13 - 26 

 
بددهذأالجددا ذالدد قذذاالا فدد  بددي ذكدداذمدد ذالجددا ذالدد قذتددي  ذعكبددإذذألصدداذمدد لعذب أايددلذالقيمدد ذال ف إيدد ذالمن ددأةى اذ) مددتذ -28

ا  اذكد  ذأذذ،ذالمن دأةالمع دإهذبدهذفدعذمياانيد ذأذ،ذفذنهذيجبذ ا ي ذالقيم ذالع  لد ذللجدا ذالماد ف ذبدهذذم ذال ف  إذتيت بع 
أجددأ ذتددعإذتددأ)عذلجددا ذذفددعذا لدد بددهذعأذذاالا فدد  لجددا ذالدد قذتددي  ذل ذم دد به ذاجدداذعللمن ددأةذمم إتدد تذتدد بق ذفددعذبيددلذ

 ند م ذالذأذذ،ال ق يإاتذل ا ي ذالقيم ذالع  لد ذذعفسام  بهذله اذالجا ذ،ذفذ ذالتعإذالا يثذلمع مل ذفعلي ذم  به ذ أفإذ
فدذ ذالقيمد ذذ، مدتذل أييد ذالقيمد ذالع  لد ذللجدا ذالمع دإهذبدهذفعليد معلن ذفعذاألتأاقذعأذتعإذمع مل ذذعتع إيكأ ذ ن  ذ

ذ.ذم ذال ف  إذات بع  هللجا ذال قذ  ذأالقيم ذالمت لم ذذقذبي ذاألصاذالم لعذاألكبإ مثاذالفإذذالع  ل 
 

 "((ب)20)راجع فقر  " الدفاتر م  ل ستبعادمؤهلة الغير التحوي ت 

ملكيىة  نىافعبصىور  جوهريىة لمخىاطر وم المنشىة كنتيجة الحتفاظ  م  الدفاتر األصل استبعادإذا لم يؤد التحويل إلى  -29
تسىىتمر فىىى االعتىىراف باألصىىل المحىىول بالكامىىل ، مىىع االعتىىراف بالقيمىىة المسىىتلمة  المنشىىة حىىول ، فىىي  األصىىل الم

 .المالى لتزاماال  م يراد م  األصل المحول وأى مصروف فى الفترات ال حقة بةى إ المنشة تعترف و  مالى التزامك

 
 "((2)(ج)20فقر  "راجع التدخل فى األصل المحول )  استمرار

       المحىىول،الملكيىىة لألصىىل  منىىافعقىىد قامىىت بتحويىىل أو االحتفىىاظ بصىىور  جوهريىىة بكىىل مخىىاطر و  المنشىىة كىى  إذا لىىم ت -30
تسىتمر فىى االعتىراف باألصىل المحىول إلىى المىدى الىذى  المنشىة فى االحتفاظ بالسيطر  علىى األصىل فىي   استمرتو 

لنتىام  مىدى الىذى يجعل ىا تتعىرض بالحىول فى األصىل الم المنشة مدى تدخل يقاس و  ، تدخل ا استمراريتناسب مع 
 على سبيل الممال : ،فى قيمة األصل المحول التغير

القيمىة يقىاس ب المنشىة   مىدى تىدخل يفى ،المحىولفىى نىما  األصىل  متمىم ً  المنشىة تدخل  استمرارعندما يكو   (أ)
 ألى م  : قلاأل
 قيمة األصل المحول. (1)
 النما ( . )قيمةبسدادها  المنشة تطالب  الحد األقصى م  القيمة المستلمة التى يمك  أ  (2)

فىي   ك همىا،الشراء لألصىل المحىول أو  خيارفى حق الشراء أو حق  متمم ً  المنشة تدخل  استمرارعندما يكو   (ب)
 لشىىراءا خيىىارفىىى حالىىة حىىق و شىىراؤم  المنشىىة قيمىىة األصىىل المحىىول الىىذى قىىد تعيىىد ب يقىىاس المنشىىة مىىدى تىىدخل 

ال يزيىد عى  القيمىة  المنشىة   مىدى تىدخل يألصل تم قياس  بالقيمة العادلة ف Written Put Option المكتوب
 ."(48تأ) راجع فقر  " الشراء خيارألى م  القيمة العادلة لألصل المحول أو سعر حق  قلاأل

 Cash Settled Option  وية النقديىةىىىالتس خيىارفىى صىور  حىق  متمىم ً  المنشة تدخل  استمرارعندما يكو  )ج(  
 خيىارعى  حىق  اً يقىاس كمىا لىو كىا  ناتجى المنشىة تىدخل  اسىتمرارأحكام مشاب ة لألصل المحول ، فىي  مىدى  أو

 تسوية غير نقدية على النحو الموني فى )ب( أع م .
 

تعتىرف فىى نفىس  فين ىا المسىتمر، فى االعتراف بةصل إلىى المىدى الىذى يتناسىب مىع تىدخل ا المنشة عندما تستمر  -31
  األصىىل األخىىرى فىىى هىذا المعيىىار فىىي علىىى الىىرغم مىى  متطلبىات القيىىاسو  التىدخل. اسىىتمرارمىىرتبط بال لتزامالوقىت بىىاال 

ات التىى تحىتفظ لتزامىباسىتخدام أسىس تعكىس الحقىوق واال   ماالتىدخل يىتم قياسى استمرارالمرتبط ب لتزامالمحول و اال 
يكىىو  صىىافى القيمىىة الدفتريىىة  أ لىىى التىىدخل بطريقىىة تىىؤدى إ اسىىتمرارالمىىرتبط ب لتىىزاميىىتم قيىىاس اال و  ، المنشىىة ب ىىا 

 :التدخل  استمرارالمرتبط ب لتزاملألصل المحول واال 
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إذا كىا  األصىل المحىول يىتم قياسى   ،المنشىة ات المحىتفظ ب ىا لىدى لتزامىالتكلفة المست لكة للحقوق و اال  بقيمة (أ)
 بطريقة التكلفة المست لكة .

، إذا كىا   مسىتقل أساسعندما تقاس على  المنشة فظ ب ا لدى ات المحتلتزامالقيمة العادلة للحقوق و اال أو)ب(  ب
 األصل المحول يقاس بالقيمة العادلة .

 

تىدخل ا ،  اسىتمراريتناسىب مىع  فى االعتراف بىةى إيىراد ينىت  عى  األصىل المحىول إلىى المىدى الىذى المنشة تستمر  -32
 التدخل . مراراستالمرتبط ب لتزاموكذلي يتم االعتراف بالمصروفات التى حدمت نم  اال 

 
 اسىتمرارالمىرتبط ب لتىزامألغراض القياس ال حق في  التغيرات المعترف ب ىا فىى القيمىة العادلىة لألصىل المحىول و اال  -33

 ا .مبين  عمل مقاصة" م  هذا المعيار و ال يتم 55التدخل يتم المحاسبة عن ا بطريقة مابتة تتفق مع الفقر  "

 

إعاد   خياربحق  المنشة سبيل الممال عندما تحتفظ  )علىم  األصل المالى فقط فى جزء  المنشة إذا استمر تدخل  -34
 مخىىاطر ومنىىافعالشىراء لجىىزء مىى  األصىىل المحىول ، أو االحتفىىاظ بالفوامىىد المتبقيىىة والتىى لىىم تنىىت  عىى  اسىتبقاء كىىل 

ألصىل المىالى بىي  تقىوم بتوزيىع القيمىة الدفتريىة ل المنشىة مع االحتفاظ بحق السيطر ( ، فىي   بشكل جوهرى الملكية
 أسىىاسعلىى  مى  الىدفاتر اسىتبعادمالتىدخل و الجىزء الىذى سىيتم  اسىتمرارالجىزء الىذى سيسىتمر االعتىراف بى  نتيجىة 

ويىتم االعتىراف فىى  "28القيمة العادلة لكل من ما فىى تىاريخ التحويىل . ول ىذا الغىرض يىتم تطبيىق متطلبىات الفقىر  "
 الفرق بي  كل م  :الخسامر ب أو األرباح

 م  الدفاتر. استبعادملقيمة الدفترية للجزء الذى سيتم ا (أ)
أربىىاح أو خسىامر متراكمىىة  أيىةو  مى  الىىدفاتر اسىىتبعادمإجمىالى القيمىىة المسىتلمة مقابىىل األصىل الىىذى سىيتم و )ب(   

و أاألربىىاح وتىىوزع  ، "((ب)55) راجىىع فقىىر  "مرتبطىىة بىى  وسىىبق االعتىىراف ب ىىا مباشىىر  فىىى حقىىوق الملكيىىة 
راكمة والتى سبق االعتراف ب ا مباشر  فى حقوق الملكية بي  الجزء الذى سيسىتمر االعتىراف بى  الخسامر المت

 نسبة القيمة العادلة لكل من ما.ب استبعادموالجزء الذى سيتم 
 

المد لعذ لدعذذل داا ى اذ  ذ)ي فذاألصاذالماأاذبطإيق ذال كلف ذالمتد هلك ذفدذ ذالبد ياذالم د حذفدعذ د اذالمعيد إذل ا يد ذاال -35
ال دد خاذفددعذاألصدداذذاتدد مإاإالندد  جذ دد ذذ لددعذاالل دداا ذختدد ئإذالذينطبددقالأذعإبدد حذاألالقيمدد ذالع  لدد ذمدد ذخدد اذذتدد فع

ذالماأا.
 
 
 

 جميع التحوي ت

تىدخل  اسىتمراربالمىرتبط  لتىزامف  يجب عمىل مقاصىة بىي  األصىل المحىول واال  المحول،إذا استمر االعتراف باألصل  -36
أال تقوم بعمل مقاصىة بىي  اإليىرادات الناتجىة مى  تحويىل األصىل والمصىروفات التىى  ة المنشوبالممل فعلى  المنشة ،
 "(.42( فقر  "25) راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )التدخل  استمرارالمرتبط ب لتزاماال  ع حدمت 

 

  المعالجىىة ديىى  أو أدا  حقىىوق ملكيىىة( ، فىىي أدا  )ممىىلنىىمانات غيىىر نقديىىة  للمحىىول إليىى  إذا وفىىر المحىىول لألصىىل -37
المحاسبية للنمانات لكل م  المحول والمحول إلي  تتوقف على ما إذا كا  المحول إلي  ل  الحق فىى بيىع أو رهى  
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وعلى كىل مى  المحىول لألصىل والمحىول إليى   ،المحول لألصل قد أخفق فى السداد ما إذا كا  علىهذم النمانات و 
 المحاسبة ع  هذم النمانات كالتالى :

إعىاد   فعلى المحول لألصىل ،لعرفطبقاً لعقد أو طبقاً  فى بيع أو ره  النمانات حول إلي  الحقلملإذا كا   (أ)
تىىم ) علىىى سىىبيل الممىىال كةصىىول  بصىىفة مسىىتقلة عىى  األصىىول األخىىرى هىىذم األصىىول فىىى الميزانيىىة تبويىىب

 أو أدوات حقوق ملكية مرهونة أو مديونيات معاد شراؤها(. إقران ا 
مىىة التىىدفقات مىى  البيىىع وكىىذلي بقيفيجىىب أ  يعتىىرف  لىى ،بيىىع النىىمانات المرهونىىة إذا قىىام المحىىول إليىى  ب (ب)

 بالقيمة العادلة( ع  تع دم بيعاد  هذم النمانات. )مقيمةات لتزامباال 

فيجىب  النىمانات،إذا أخفق المحول لألصل طبقاً لشىروط العقىد وأصىبي لىيس لى  الحىق فىى المطالبىة ب ىذم   (ج)
 أوليىاً وعلى المحول إلي  األصل االعتراف ب ذم النمانات كةصول تقىاس تر الدفا النمانات م  استبعاد هذم

ذا كانت هذم النمانات قد تىم بيع ىا بالفعىل فيىتم  العادلة،بالقيمة  عى  تع ىدم  الىدفاتر مى  لتىزاماال  اسىتبعادوا 
 بيعاد  هذم النمانات .

بالنمانات وعلىى المحىول إليى   فى االعتراف المحول لألصل فى البند "ج" يجب أ  يستمر جاءفيما عدا ما  (د)
 كةصل.أال يعترف ب ذم النمانات 

 
 الطريقة المعتاد  لشراء أو بيع أصل مالى

عند شىراء أو بيىع أصىل مىالى بالطريقىة المعتىاد  باسىتخدام طريقىة المحاسىبة  م  الدفاتر االستبعاديتم االعتراف أو  -38
" إلىى 53تأفقىرات مى  "الراجىع  حالىة )وفقىًا لكىل  ذلىيو  فى تاريخ المعاملة أو طريقة المحاسىبة فىى تىاريخ التسىوية

 ."(56تأ"

 
  الدفاترمالى م   التزام استبعاد

     التخلص منى بى ينت ىى إمىا  - وفقىط عنىدما - المىالى )أو جىزء منى ( مى  ميزانيت ىا عنىدما لتىزاماال   المنشىة تستبعد  -39
 بالعقد.  الوارد مدت  انت اءأو  إلغام أو 

 

المىالى  لتىزامل   انت ىاءعلىى أنى  ادل أدوات دي  بشروط مختلفة جوهرية بي  مقتىرض ومقىرض تب تم المحاسبة ع ت -40
التعىديل الجىوهرى فىى شىروط أدا   المحاسىبة عى  تىتموبالممىل  ، مىالى التزاماألصلى و يتم االعتراف بالدي  الجديد ك

األصىلى ويىتم االعتىراف  لتىزامل   اءانت ىكالدي  القاممة ) سواء كا  بسبب وجود صعوبات ماليىة لىدى المىدي  أم ال( 
 . مالى  التزامبالدي  الجديد ك

 

إلىى ) أو جىزء منى ( الىذى تىم اإلعفىاء منى  أو تحويلى   لتىزامالفىرق بىي  القيمىة الدفتريىة ل  يدرج باألرباح والخسىامر  -41
 . المدفوع مست لكة وبي  المبل الغير طرف رخر متنمنًا المصروفات 

 
المد لعذبدي ذالجدا ذالد قذذل داا  أايلذالقيم ذال ف إي ذل ذالمن أةم لع،ذفعلعذذذال اا إا ذجا ذم ذى اذ) متذمن أةذبذ   ةذ  -42

نتدب ذالقيمد ذالع  لد ذلكداذمنهمد ذفدعذ د إي ذذعتد ف لدعذذمد ذالد ف  إذاتد بع  هتيت مإذاال  إاهذبهذأذالجا ذال قذتدي  ذ
  ذي  ذاال  إاهذفعذاألإب حذأذالخت ئإذب لفإقذبي ذأ،ى   ةذال إا ذ

ذم ذال ف  إ.ذات بع  هالقيم ذال ف إي ذللجا ذال قذ  ذ  ع)
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مد ذذاتد بع  ه تذ د ذ املهد ذمق بداذالجدا ذالد قذ د ذال اامدأاذغيإذنق ي ذماأل ذعأذصعذعي القيم ذالم فأ  ذم سمن ذذأ)ب 
ذال ف  إ.

ذ
 القياس
 ات المالية لتزاملألصول المالية واال  األولىالقياس 

       بالنسىىبة لألصىىلو  قياسىى  بالقيمىىة العادلىىة، المنشىىة المىىالى علىىى  لتىىزامو اال لمىىالى أاباألصىىل  األولىىىعنىىد االعتىىراف  -43
، تنىىاف تكلفىىة خسىىامرالربىىاح أو األ القيمىىة العادلىىة مىى  خىى ل  أسىىاسعلىىى   إمباتىىالمىىالى الىىذى لىىم يىىتم  لتىىزامأو اال 

 المعاملة المرتبطة مباشر  باقتناء أو إصدار األصل المالى أو االلتزام المالى.

 

فددد ذعأذب ل كلفددد ذ  ذ)ي تدددهذالاقدددً ذب ل كلتددديب تددد خ ا ذالما تدددب ذفدددعذ ددد إي ذال تدددأي ذب لنتدددب ذألقذعصددداذذالمن دددأة نددد ذ)يددد  ذ -44
 " .56تع"ذىلع"ذ53تع"ذالفقإاتذم )ذإاجلذذفعذ  إي ذالمع مل بقيم هذالع  ل ذذعألي ًذ ألصاذبذالمت هلك ،ذي  ذاال  إاه

 
 القياس ال حق لألصول المالية

ليد ذىلدعذالفئد تذاألإبعد ذال  ليد ذأال دعذالمعيد إذاألصدأاذالم  د اذذيبدأبذاألألدعم لعذبع ذاال  إاهذذصاي فذععذ)اغإذأل -45
 ".9فعذالفقإةذ"ذتبقذ عإيفه 

ذأذالخت ئإ.علع  ل ذم ذخ اذاألإب حذاعصأاذم لي ذب لقيم ذ  ع)
 .االت اق قما ف ذبه ذا عذ  إي ذذات ثم إات  ب)

 .)إأعذأم يأني ت  ج)

ذ.بيلعصأاذم لي ذم  ا ذلل   )
متدمي تذعخدإقذذالمن دأةأذالخت ئإذطبقً ذلهد اذالمعيد إ،ذأ)د ذ تد خ  ذعفعذاألإب حذذاال  إاه لعذالقي فذأذذال بأيبذاطبقذ  يأذ

ب إلفصددد حذفددعذاإليسددد ا تذ ددد ذذالمن دددأة ددإعذالمعلأمددد تذفدددعذالقددأائ ذالم ليددد ذ،ذأ قددأ ذذ عخدددإقذ ندددلهدد هذالفئددد تذعأذ بأيبدد تذ
ذ. ذ40الما تب ذالمصإقذإ) ذ)معي إذلذطبق ًذالمعلأم تذالمطلأب ذ

ذ
وذلىىي بىىالقيم  الً و قيىىاس األصىىول الماليىىة بمىىا فىىى ذلىىي المشىىتقات التىىى تممىىل أصىى المنشىىة علىىى  األولىىىبعىىد االعتىىراف  -46

أشىىكال أخىىرى مىى   أيىىةعنىىد البيىىع أو  تتحمل ىىامقابىىل تكلفىىة المعىىام ت التىىى  األخىىذ فىىي االعتبىىارالعادلىىة ل ىىا دو  
 لية التالية :التصرف فيما عدا األصول الما

والتىىى يىىتم قياسىى ا بالتكلفىىة المسىىت لكة باسىىتخدام طريقىىة  "9"فىىى فقىىر  القىىروض والمىىديونيات كمىىا تىىم تعريف ىىا  (أ)
 .الفعلية الفامد  

" والتىىى يىىتم قياسىى ا بالتكلفىىة 9فىىى فقىىر  " كمىىا تىىم تعريف ىىا االسىىتحقاقا حتىىى تىىاريخ المحىىتفظ ب ىى سىىتمماراتاالو )ب( 
 .الفعلية الفامد   المست لكة باستخدام طريقة

لتىى ال فى أدوات حقوق الملكية التى ليس ل ا سعر سوق مسجل فى البورصة فىى سىوق نشىط وا ستمماراتاالو )ج( 
الملكيىىة غيىىر المسىىعر  والمشىىتقات المرتبطىىة بىىةدوات حقىىوق يعتمىىد علي ىىا بطريقىىة  العادلىىة قيىىاس قيمت ىىايمكىى  

 "( 81تأ" ، "80تأ" الفقرتي  راجع ا بالتكلفة ) التى يجب تسويت ا ب ذم األدوات والتى يتم قياسو 
الفقىرات  كبنىود مغطىا  للقيىاس طبقىاً لمتطلبىات محاسىبة التغطيىة الىوارد  فىى المحىدد تخنع األصول الماليىة و  

جميع األصول المالية فيما عدا تلي األصول المقومة بالقيمة العادلة م   . كما تخنع" 102"إلى " 89" م  
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 مى  قراتىىىفالو " 70"إلىى" 58"مى  طبقىاً للفقىرات  للمراجعة ألغراض انمح ل القيمةالخسامر  وأخ ل األرباح 
 ".93تأ" إلى" 84ت أ"

 
 ات الماليةلتزامالقياس ال حق ل  

ة باسىتخدام طريقىة الفامىد  ات الماليىة بالتكلفىة المسىت لكلتزامىبقيىاس جميىع اال  المنشىة ، تقىوم األولىىعتىراف بعد اال -47
 عدا : فيما الفعلية

ات بمىىا فىىى ذلىىي لتزامىىو يىىتم قيىىاس هىىذم اال  ،ات الماليىىة بالقيمىىة العادلىىة مىى  خىى ل األربىىاح أو الخسىىامرلتزامىىاال   (أ)
و الىىذى يجىىب  بىىةدا  ماليىىة المشىىتق المىىرتبط لتىىزامات بالقيمىىة العادلىىة فيمىىا عىىدا اال التزامىىالمشىىتقات التىىى تممىىل 

والىىذى يىىتم  يعتمىىد علي ىىاالعادلىىة بطريقىىة  قيىىاس قيمتىى ال يمكىى  و أدا  حقىىوق ملكيىىة غيىىر مسىىعر   مقابىىلتسىىويت  
 قياس  بالتكلفة.

أو عنىدما تىتم المحاسىبة مى  الىدفاتر  ل ستبعاد مؤهلغير ويل أصل مالى تح  مالية التى تنشة عات اللتزاماال  (ب)
ت التزامى" علىى قيىاس هىذم اال 31" و "29وتطبىق الفقىرات " المسىتمر أسىلوب التىدخلع  هذا التحويل باسىتخدام 

 .المالية

"، وبعىىد االعتىراف األولىى يقىوم مصىىدر هىذا العقىد ) مىا لىىم 9ر  "قى)ج( عقىود النىما  المىالى كمىا هىىى معرفىة فىى الف
 )أ( أو )ب(" بقياس  بمقدار ما يلى ، أي ما أكبر :47تنطبق الفقر  "

 (.28( المبل  المحدد حسب معيار المحاسبة المصرى رقم )1)
"( مخصىىومًا منىى  ، عنىىدما يكىىو  ذلىىي مناسىىبًا ، اإلسىىت  ي 43) راجىىع الفقىىر  " ( المبلىى  المعتىىرف بىى  أوليىىاً 2)

 (.11المتراكم المعترف ب  حسب معيار المحاسبة المصرى رقم )
 

 ، وبعد األعتىراف األولىى يقىوم المصىدر ل ىذا اإللتىزام اإلرتباطات بتقديم قرض بسعر فامد  أقل م  سعر السوق  )د( 
 )أ("( بقياس  بمقدار ما يلى ، أي ما أكبر :47طبق الفقر  "ن) ما لم ت

 ( .28رى رقم )صالمبل  المحدد حسب معيار المحاسبة الم ( 1)
"( مخصومًا من  ، عندما يكو  ذلي مناسبًا، اإلست  ي المتراكم 43( المبل  المعترف ب  أوليًا ) راجع الفقر  "2)

 (.11المعترف ب  حسب معيار المحاسبة المصرى رقم )
ع اإللتزامات المالية التىى يىتم تخصيصى ا كبنىود مغطىام للقيىاس بموجىب متطلبىات محاسىبة التغطيىة فىى الفقىرات مى  وتخن

 ".102" إلى "89"
 

 
 

 اعتبارات قياس القيمة العادلة

معيىار المحاسىبة المصىرى رقىم أو مىالى لغىرض تطبيىق هىذا المعيىار  التىزامألصىل مىالى أو  عند تحديد القيمىة العادلىة -48
" مىى  82تأ" إلىىى " 69تأ"مىى  ق الفقىىرات ىيىىىبتطب المنشىىة ، تقىىوم ( 40معيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم ) ( أو25)

 .ملحق )أ(

ذا لم يك  سوق األدا  الما -أ48 يىة نشىطًا، لإ  أفنل دليل على القيمة العادلة هو األسعار المعرونة فى سوق نشط ، وا 
ستخدام أسلوب تقييم هو تحديد سعر المعاملة إتقييم ، وهدف  تقوم المنشة  بتحديد القيمة العادلة بيستخدام أسلوب

إعتبىارات العمىل العاديىة . وتشىمل أسىاليب  دوافعى تىاريخ القيىاس فىى تبىادل تجىارى  فىى الذى مى  الممكى  أ  يكىو 
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ذا -التقييم إستخدام معام ت السوق بي  أطراف على بينة م  الحقامق ولدي ا الرغبة وتتعامل بيراد  حر  ،  كىا   وا 
بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألدا  أخرى مشاب ة إلى حد كبير وتحليل التدفق النقىدى المخصىوم  –ذلي متوفرًا 

ذا كا  هناي أسلوب تقييم مستخدم بشكل مشتري م  قبل المشاركي  فى السىوق لتسىعير  ونماذج تسعير الخيار ، وا 
ر التى يتم الحصول علي ا م  معام ت فعليىة فىى عتمد علي ا لألسعايوفر تقديرات ي األدا  ، وتبي  أ  هذا األسلوب

إستخدام هذا األسلوب . يجب أ  يحقق أسلوب التقييم الىذى يىتم اختيىارم أقصىى اسىتخدام السوق في  على المنشة  
يشمل جميع العوامل  لمدخ ت السوق ، وأ  يعتمد إلى أقل حد ممك  على المدخ ت الخاصة بالمنشة  ، ويجب أ 

التى سيقوم المشاركو  فى السوق بةخذها فى االعتبار عند تحديد سىعر ، ويجىب أ  تكىو  متسىقة مىع المن جيىات 
ختبىار  اإلقتصادية المقبولة لتسعير األدوات المالية ، وعلى المنشة  أ  تقوم بشكل دورى بمراجعىة أسىاليب التقيىيم وا 

بىدو  تعىديل أو  ى) أ  ت حاليىة فىى السىوق يمكى  م حظت ىا لىنفس األدا صحت ا بيستخدام أسعار م  أيىة  معىام
 .بيانات سوق متوفر  يمك  م حظت اعلى أية  بناءً إعاد  جمع ا( أو 

 

 ادتذالطلدب ذ د ذالمبلدغذالأاجدبذتد ا هذذأ ائدلم لعذ اتذالطلبذ) لعذتدبياذالمثد اذذال اا الذ قاذالقيم ذالع  ل ذألقذ -49
 عأاذ  إي ذيمك ذع ذيطلبذفيهذت ا ذالمبلغذ.ذم بع ذ خصيمهذ ن ذالطلبذ

 
 تبويبالإعاد  

  المنشة : على -50

و أألربىىاح امىى  خىى ل  بالقيمىىة العادلىىةمىى  مجموعىىة األدوات المقيمىىة  أدا  ماليىىة أيىىةبيعىىاد  تبويىىب أال تقىىوم  (أ)
 .االحتفاظ ب ا أو إصدارها أمناءالخسامر 

          وعىىة األدوات المقيمىىة بالقيمىىة العادلىىة مىى  خىى ل األربىىاح و)ب( أال تقىىوم بيعىىاد  تبويىىب أيىىة أدا  ماليىىة مىى  مجم
ة مى  خى ل هىذم األدا  عنىد األعتىراف األولىى نىم  مجموعىة القيمىة العادلى بوبىت أو الخسامر. إذا كانت قد

 األرباح أو الخسامر.
ح أو الخسىامر إذا كىا  أ  تعيد تبويب أصل مالى م  مجموعة القيمة العادلىة مى  خى ل األربىا للمنشة يمك   و)ج(

لو كا  األصل قىد تىم   شراؤم فى القريب العاجل ) حتى األصل المالى لم يعد يحتفظ ب  لغرض البيع أو إعاد
أسىتيفاء المتطلبىات الىوارد   إعاد  شراؤم فى القريب العاجىل ( بشىرط وأأقتناؤم أو تكبدم أصً  م  أجل البيع 

 د" .50ب" أو "50فى الفقر  "
إعىاد  تبويىب أدا  ماليىة إلىى مجموعىة القيمىة العادلىة مى  خى ل األربىاح أو الخسىامر بعىد لمنشىة  لال يجىوز  

 :األعتراف األولى ب ا 
 

 ".50التغيرات التالية فى الظروف ال تعتبر إعاد  تبويب ألغراض تطبيق الفقر  " -أ50
تغطيىىة صىىافى اسىىتممار  مشىىتقة كىىا  قىىد سىىبق تخصيصىى ا كىىةدا  تغطيىىة فعالىىة فىىى تغطيىىة تىىدفقات نقديىىة أو (أ)

 لذلي . ةغير مؤهل تأصبحو 
 مشتقة أصبحت مخصصة كةدا  تغطية فعالة فى تغطية تدفقات نقدية أو تغطية صافى استممار. (ب)

" مى  45األصول المالية التى أعيد تبويب ا عندما تقوم شركة تةمي  بتغيير سياست ا المحاسبية طبقىًا للفقىر  " )ج( 
 (.37) معيار المحاسبة المصرى رقم
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ج" ) فيمىا عىدا األصىل المىالى مى  النىوع المبىي  -50يمك  إعاد  تبويب األصل المالى والذى تنطبق عليى  الفقىر  " -ب50
 د" أدنام ( نقً  مى  مجموعىة األدوات الماليىة المقيمىة بالقيمىة العادلىة مى  خى ل األربىاح أو الخسىامر-50" فقر فى 

 قرار م  السلطة المختصة المعنية بيصدار المعايير(. بتحديدهايصدر التي  )و فى حاالت نادر 
تبويىب أصىل مىالى نقىً  مى  مجموعىة األدوات الماليىة المقيمىة بالقيمىة العادلىة مى  خى ل  بيعاد إذا قامت المنشة   -ج50

ويىب، وال ب" يتم إعاد  تبويب هذا األصل بقيمت  العادلىة فىى تىاريخ إعىاد  التب-50األرباح أو الخسامر طبقًا للفقر  "
يتم رد أية أرباح أو خسامر تم االعتراف ب ا م  قبل فى األرباح أو الخسامر . وتصبي القيمة العادلة لألصل المالى 

 فى تاريخ إعاد  تبويب  هى التكلفة أو التكلفة المست لكة الجديد  لألصل حسب األحوال.
يفىى بتعريىف القىروض والمىديونيات كىا  ج" والىذى -50يمك  إعاد  تبويب األصل المالى الذى تنطبق علي  الفقر  " -د50

نقً  م  مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة م  خ ل األرباح أو الخسامر وذلي إذا كىا  لىدى المنشىة  
 النية والقدر  على األحتفاظ ب ذا األصل المالى خ ل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ أستحقاق .

رى عليى  تعريىف المبوب نم  مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيىع والىذى يسىعاد  تبويب األصل المالى يمك  إ -هى50
قروض ومديونيات نقً  م  مجموعة األدوات المتاحة للبيع إلى مجموعىة القىروض والمىديونيات وذلىي إذا كىا  لىدى 

 .ل المنظور أو حتى تاريخ أستحقاق تقباألصل المالى خ ل المس ب ذاالمنشة  النية والقدر  على اإلحتفاظ 
مى  مجموعىة األدوات الماليىة المقيمىة بالقيمىة العادلىة مى  خى ل إذا قامت المنشة  بيعىاد  تبويىب أصىل مىالى نقىً   -و50

هىى" -50د" أو نقىً  مى  مجموعىة األدوات الماليىة المتاحىة للبيىع طبقىًا للفقىر  "-50للفقر  " األرباح أو الخسامر طبقاً 
سىبة لألصىل المىالى الىذى أعيىد تبويبى  ة فىى تىاريخ إعىاد  التبويىب . وبالنإعاد  تبويب هذا األصل بقيمت  العادل يتم

د" ال يتم رد أية أرباح أو خسامر تم األعتراف ب ا م  قبل فى األرباح أو الخسامر. وتصبي القيمة -50طبقًا للفقر  "
. ت لكة الجديىد  لألصىل حسىب األحىىوالمسىلالتكلفىة أو التكلفىة االعادلىة لألصىل المىالى فىى تىاريخ إعىاد  تبويبى  هىىى 

هى" فىي  -50وبالنسبة لألصل المالى الذى أعيد تبويب  نقً  م  مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع طبقُا للفقر  "
بقىىًا للفقىىر  أيىىة أربىىاح أو خسىىامر متعلقىىة ب ىىذا األصىىل تىىم األعتىىراف ب ىىا سىىابقًا نىىم  بنىىود الىىدخل الشىىامل األخىىرى ط

   ." م  هذا المعيار54للفقر  "طبقًا )ب(" يتم معالجت ا 55"
 

اسىتممار علىى أنى  محىتفظ بى  حتىى تىاريخ  أىتبويىب  اإلدار  نوايىا أو قىدراتنتيجة ألى تغيير فىى إذا لم يعد مناسبًا  -51
العادلىة، وتىتم المحاسىبة  تبويب هذا االسىتممار كاسىتممار متىاح للبيىع و يىتم إعىاد  قياسى  بالقيمىةفيعاد  االستحقاق

 ". (ب) 55" ع  الفرق بي  القيمة الدفترية والقيمة العادلة طبقًا للفقر 

 

و بمبلى  كبيىر نسىبيًا وال تتىوافر فيى   االسىتحقاقتىاريخ محىتفظ ب ىا حتىى  اسىتمماراتبيع أو إعاد  تبويىب يتم عندما  -52
 االسىىىتحقاق تىىىاريخ لمتبقيىىىة المحىىىتفظ ب ىىىا حتىىىىا سىىىتمماراتاال" عندمىىىذ يعىىىاد تبويىىىب 9الشىىىروط الىىىوارد  فىىىى فقىىىر   "

 "(ب)55إعاد  التبويب طبقًا للفقر  "متاحة للبيع وتتم المحاسبة ع  الفروق الناتجة ع   استمماراتك
 

و كىا  مطلىوب قيىاس هىذا  مالى لم يك  متاحًا مى  قبىلال لتزاماال أو  مالىالصل لأل يعتمد علي عندما يتوافر مقياس  -53
"( عندمىذ يعىىاد 47" و "(ج)46الفقىىرات " راجىعوجىىود هىذا القيىىاس )  إذا تىوفربالقيمىة العادلىىة  زاملتىىاألصىل أو هىذا اال 

بالقيمة العادلة وتتم المحاسبة ع  الفرق النات  بي  القيمة الدفتريىة و القيمىة العادلىة  لتزامقياس هذا األصل أو اال 
 " .55طبقًا للفقر  "

 

نتيجىة المالى بالتكلفة أو التكلفة المست لكة بداًل م  القيمة العادلىة  لتزاماال  أواألصل  إمباتإذا أصبي م  المناسب  -54
    غيىر متىاح  الىذى يعتمىد عليى النىادر  التىى يصىبي في ىا القيىاس  الحىاالتأو فى  قدرات اإلدار ألى تغيير فى نوايا أو 
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 ،"9المشىىار إلي مىىا فىىى فقىىر  ""( أو بسىىبب انقنىىاء السىىنتي  المىىاليتي  السىىابقتي  47، " ("ج)46الفقىىرات " راجىىع) 
بىداًل مى  القيمىة  المسىت لكةيصىبي مى  المناسىب تقيىيم األصىل المىالى أو االلتىزام المىالى بالتكلفىة أو التكلفىة عندمذ 
التكلفىة الجديىد   ىالمالى فى ذلي التاريخ ه لتزامأو اال  المالى بالقيمة العادلة لألصل القيمة الدفتريةصبي تو  العادلة

سىىبق   أربىىاح أو خسىىامر علىىى هىىذا األصىىل تىىتم المحاسىىبة عىى  أيىىةو  ، المسىىت لكة لألصىىل إ  أمكىى  ذلىىيأو التكلفىىة 
 " كما يلى :(ب)55مباشر  نم  حقوق الملكية طبقًا للفقر  " ب ااالعتراف 

يىتم اسىت  ي األربىاح أو الخسىامر علىى مىدار العمىر  ، فى حالة األصل المالى الذى ل  تىاريخ اسىتحقاق مابىت (أ)
ويىتم اسىت  ي أى  ،باسىتخدام طريقىة الفامىد  الفعليىة  االسىتحقاقتىاريخ ل ستممار المحتفظ بى  حتىى  المتبقى

علىىى مىىدار العمىىر  االسىىتحقاقتىىاريخ  أسىىاسالقيمىىة علىىى التكلفىىة المسىىت لكة و  أسىىاسالقيمىىة علىىى  فىىرق بىىي 
عى و  أو  أيىةالسىت  ي نسىبة بالممل كما هو الحال بال لى باستخدام طريقة الفامد  الفعليةالمتبقى لألصل الما

 أربىاح أو خسىامر سىبق إعىاد  تبويىب أيىةتم قيمة األصل المالى الحقىاً يى انمح لو فى حالة  . إصدار خصم
 ".67"األرباح أو الخسامر طبقاً لفقر   بنود الدخل الشامل األخرى إلىاالعتراف ب ا مباشر  نم  

ق مابىت تظىل األربىاح أو الخسىامر نىم  حقىوق الملكيىة اسىتحقاتىاريخ فى حالة األصل المالى الىذى لىيس لى   (ب)
 انىمح لو فىى حالىة  ، الخسىامر أوفىى األربىاح  ايتم االعتىراف ب ى عندمذ ، حتى بيع األصل أو التصرف في 
بنىود الىدخل االعتراف ب ا مباشر  نىم   خسامر سبق أوأرباح  إعاد  تبويب أيةقيمة األصل المالى الحقاً يتم 

 ".67األرباح أو الخسامر طبقاً لفقر  "لى الشامل األخرى إ

 
 الخسامر أو المكاسب

المىالى الىذى ال  لتىزامالتغيىر فىى القيمىة العادلىة لألصىل المىالى أو اال   عىناتجة أو خسار   مكسبيتم االعتراف بةى  -55
 "( كما يلى :102" إلى" 89" م  تغطية )  الفقرات مليةيممل جزءًا م  ع

مالى مبوب بالقيمة العادلىة مى  خى ل األربىاح أو  التزامأو مالى أصل  م خسار  أو  مكسبيتم االعتراف بةى  (أ)
 األرباح والخسامر . نم الخسامر 

بنىود الىدخل الشىامل  نىم  األصل المالى المتىاح للبيىعم   أو خسار   مكسببةى  مباشر  يتم االعتراف (ب)
 تقيىىيم ح و خسىىامر"( و أربىىا70" إلىىى" 67" مىى  الفقىىراتفىىى القيمىىة ) االنىىمح لفيمىىا عىىدا خسىىامر  األخىىرى

و فى هذا الوقىت يىتم  .م  الدفاتراألصل المالى  إلغاء"( وذلي حتى 83ت أفقر  " ملحق )أ(العم ت األجنبية )
األربىاح  إلىىسىابقاً الدخل الشىامل األخىرى بنود المعترف ب ا نم   المتراكمةاألرباح أو الخسامر  إعاد  تبويب

ب ىا نىىم  "( يىتم االعتىىراف 9فقىىر  "باسىتخدام طريقىىة الفامىد  الفعليىة ) المحسىىوبة  أو الخسىامر ، إال أ  الفامىد
( و يىىتم االعتىىراف بتوزيعىىات األربىىاح "اإليىىراد"( 11) المحاسىىبة المصىىرى رقىم معيىىار األربىاح أو الخسىىامر )راجىىع

فىىى  نشىىة المالخاصىىة بىىةدا  حقىىوق الملكيىىة المتاحىىة للبيىىع فىىى األربىىاح أو الخسىىامر عنىىد اإلعىى   عىى  حىىق 
 (.(11)المحاسبة المصرى رقم  معيارا )راجع الحصول علي 

 

"( يىتم االعتىراف بىىةى 47" و "46فقىرات "ال اجىعر الممبتىة بالتكلفىىة المسىت لكة ) الماليىة اتلتزامىبالنسىبة لألصىول واال  -56
القيمىة أو مى   فىىاالنىمح ل أو م  الدفاتر  لتزاماألصل أو اال  استبعادربي أو خسار  فى األرباح أو الخسامر عند 

 مى  الفقىرات اجىعر مغطىام ) اً مالية التى تممىل بنىودات اللتزامإال أن  بالنسبة لألصول أو اال  ، خ ل عملية االست  ي
"( فىىي  المحاسىبة عىى  هىذا الىىربي أو هىىذم الخسىار  تىىتم وفقىىًا 101تأ" إلىىى" 98ت أ"مى  " و الفقىىرات 84" إلىى" 78"
 ".102"  إلى" 89" م  لفقراتل

ذ
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 " 38فقىىر  " اجىىع) ر  تىىاريخ التسىىوية طريقىىة المحاسىىبة فىىىقامىىت منشىىة  بىىاالعتراف باألصىىول الماليىىة باسىىتخدام إذا  -57
يىىتم االعتىىراف بىىةى تغيىىر فىىى القيمىىة العادلىىة لألصىىل الىىذى يىىتم الحصىىول عليىى  فىى  "( 56ت أ" و "53ت أ" الفقىىرتي و 

  ألصىىول  الممبتىىة بالتكلفىىة أو التكلفىىة المسىىت لكةالتىىداول وتىىاريخ التسىىوية وذلىىي بالنسىىبة لأمنىىاء الفتىىر  بىىي  تىىاريخ 
القيمة( ، إال أن  بالنسبة لألصول الممبتة بالقيمة العادلة فين  يىتم االعتىراف بىالتغير  فى االنمح ل)خ ف خسامر 

 ".55فى القيمة العادلة فى األرباح أو الخسامر أو نم  حقوق الملكية حسب األحوال طبقًا للفقر  "
 

 مة األصول المالية وعدم إمكانية تحصيل ا قي انمح ل

قيمىة  أحىد  انىمح لبتقىدير مىا إذا كىا  هنىاي دليىل مونىوعى علىى  المنشىة تقىوم  فتىر  ماليىةكل ن اية فى تاريخ  -58
") بالنسىبة 63فقىر  "ال المنشىة وفىى حالىة وجىود هىذا الىدليل تطبىق  ،األصىول ماألصول الماليىة أو مجموعىة مى  هىذ

فقىىر  ال" ) بالنسىىبة لألصىىول الماليىىة الممبتىىة بالتكلفىىة( أو 66فقىىر  "المبتىىة بالتكلفىىة المسىىت لكة( و لألصىىول الماليىىة الم
 القيمة . ع  انمح لالناتجة " ) بالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع( وذلي لتحديد قيمة الخسار  67"

 

القيم ذفقدطذفدعذذاسما اإذالن  ج ذ  ذ)يم ذاألصاذالم لعذعأذمجمأ  ذاألصأاذالم لي ذأذي  ذ اماذالخت ئذ سماا -59
)ذذذذذذذذذذب ألصاذذاألألعالقيم ذن يج ذلأ)أعذا ثذعأذعكثإذبع ذاال  إاهذذاسما ا  ذذع ل ذمأسأ ي ا ل ذأجأ ذ

 لدددعذال ددد فق تذالنق يددد ذذعثدددإذيمكددد ذ قييمدددهذبصدددأإةذيع مددد ذ ليهددد ثذختددد إة ذأكددد  ذلهددد اذالاددد ثذعأذلهددد هذاألاددد اثذأذاددد 
ا ثذمنفإ ذعأذذ ا ي أ) ذيكأ ذم ذغيإذالممك ذذ،ذألصاذالم لعذعأذمجمأ  ذاألصأاذالم لي م ذاذلم أ)ع المت قبلي ذا

أالذذ،ذ  ذ أثيإذمجملذلع ةذعاد اثذ ًذن  جذاالسما افعذالقيم ذايثذيكأ ذ  اذذاالسما امنفصاذ) ذع قذىلعذ  اذ
ذي المأسددأ  لدد ذ سددم ذاأل أذذ،ذاا م لهدد ادد اثذمتدد قبلي ذمهمدد ذك نددتذ إجدد ذيدد  ذاال  ددإاهذب لختدد ئإذالم أ)عدد ذن يجدد ذأل

ذاددد اثاأل)يمددد ذاألصددداذالبي نددد تذال دددعذيمكددد ذم ا  هددد ذأال دددعذيعلددد ذبهددد ذا مددداذاألصددداذأ لددد ذب دددأ ذذاسدددما ا لدددعذ
  ذم ذيلعالخت ئإذذالمؤ ي ذىلعذ

ذ. ي ذالمص إذعأذالمذ أاجهصعأب تذم لي ذكبيإةذ)ع ذ
 عصاذالمبلغ.العق ذمثاذ   ذت ا ذالفأائ ذعأذ إأطذمخ لف ذعأ)ب ذ

بمدددنحذالمق دددإعذام يددد ااتذ)يددد  ذالمقدددإعذألتدددب بذا) صددد  ي ذعأذ) نأنيددد ذ  علدددقذب لصدددعأب تذالم ليددد ذللمق دددإعذعأ)ج ذ
 .أ ن االتذ) ذالذيأافقذالمقإعذ لعذمناه ذفعذ إأهذعخإق

ذىف فذالمق إعذعأذى   ةذ يكل ه.ذعأ)  ذ أ)ل
ذ تذالم لي .لمصاذالم لعذبتببذالصعأبذ التأقذالن طذاخ ف  ذعأ) د 
مددد ذذالم أ)عددد فدددعذال ددد فق تذالنق يددد ذالمتددد قبلي ذذيمكددد ذ)ي تدددهأاسدددا ذ  ددديإذىلدددعذأجدددأ ذانخفددد عذأجدددأ ذبي نددد تذعأ)أ ذ

لهدددد هذاألصدددأاذ لددددعذالددددإغ ذمددد ذ دددد  ذىمك نيددد ذ ا يدددد ذ دددد اذذاألألدددعمجمأ ددد ذاألصددددأاذالم ليددد ذمندددد ذاال  ددددإاهذ
 االنخف عذلكاذعصاذ لعذا ةذأي ماذ ل ذم ذيلع 

المجمأ دد ذ) لددعذتددبياذالمثدد اذايدد  ةذ دد  ذ دد هذتذالمع كتدد ذفددعذا لدد ذالتدد ا ذب لنتددب ذللمق إسددي ذفددعذال غيددإا ذ1)ذذ
ذعاالئ مدد نالادد ذىلددعذالدد ي ذأصددلأاذذاالئ مدد  لمق إسددي ذببط )دد تذا دد  ذذايدد  ةذفددعذالتدد ا ذعأذاإلخفدد قادد التذ

ذ.بت ا ذع نعذمبلغذ هإقذمتمأحذبه ذيقأمأ المتمأحذبهذأذ
أذالماليدد ذال ددعذ ددإ بطذبادد التذ دد  ذالتدد ا ذالمإ بطدد ذبأصددأاذالمجمأ دد ذ)ذ لددعذتددبياذال ددإأهذالقأميدد ذع ذ2عأ)

أذانخفدد عذعتدع إذالعقدد إاتذب لنتددب ذللإ دأ ذالعق إيدد ذفددعذذالمثد اذايدد  ةذمعد اذالبط لدد ذفددعذالمنطقد ذالجغإافيدد ذ
ال غيدإاتذفدعذذلمن جعذالب دإأاذعأالممنأا ذذلقإأعأذانخف عذعتع إذالب إأاذب لنتب ذلذذالمنطق ذ اتذالصل 

ذ إأهذالصن   ذال عذ ؤثإذ لعذالمق إسي ذفعذالمجمأ  ذ .
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ذاسدما ابتببذ   ذطإحذاأل أاتذالم لي ذللمن أةذل ك  د بذالعد  ذعأذللجمهدأإذ لديً ذ لدعذذ تأقذن طذاخ ف  الذيع ذ -60
 لدعذالدإغ ذمد ذع ذ لد ذ)د ذ،ذالقيم ذذاسما اي ذللمن أةذفعذا ذ ا هذ ليً ذ لعذاالئ م نذالم  ةالقيم ذأذالذيع ذ  نعذ

مد ذذع)داانخفد عذالقيمد ذالع  لد ذلمصداذالمد لعذذالذيع ذأ.ذيكأ ذ ليً ذى اذعخ ذفعذاال  ب إذملذمعلأم تذعخإقذم  ا 
)يم ذاألصداذ)ذ لدعذتدبياذالمثد اذانخفد عذالقيمد ذالع  لد ذذاسما ا كلف هذعأذال كلف ذالمت هلك ذب لسإأإةذ ليً ذ لعذ

  . ي ذن  ئذ  ذاي  ةذتعإذالف ئ ةذب أ ذمخ طإل ت ثم إذفعذع اةذ

ذ
االتدد ثم إذفددعذع اةذذاسددما ا لددعذذ ذالمأسددأ ي  لدد سددم ذاأل "ذ59فقددإةذ"الب إلسدد ف ذىلددعذعنددأاعذاألادد اثذالددأاإ ةذفددعذ -61

اقدددأقذالملكيددد ذمعلأمددد تذب دددأ ذال غيدددإاتذاله مددد ذال دددعذلهددد ذ دددأثيإذمعددد كفذأذال دددعذاددد ثتذفدددعذالبيئددد ذال كنألأجيددد ذعأذ
 د  ذىمك نيد ذاتد إ ا ذذالدعذ د اذالد لياذي ديإ ذعأذالق نأنيد ذعأذالتدأ)ي ذال دعذ عمداذفيهد ذالجهد ذالمصد إةذايدثذاال) ص  ي

النخفد عذالهد  ذعأذالمتد مإذفدعذالقيمد ذالع  لد ذل تد ثم إذفدعذاأيعد ذذ، كلف ذ  اذاالت ثم إذفعذع اةذاقأقذالملكي ذ  هذ
 )يم ذاالت ثم إذ.ذاسما اتذالمأسأ ي ذ لعذم ذ)بياذاأل ل ذأذالمؤ إاذعا ذع أاتذاقأقذالملكي ذ

 

القيمد ذذلمصداذالمد لعذ)د ذ كدأ ذذاسما اأذالمطلأب ذل ق يإذ)يم ذخت ئإذذ  ا ،ذفذ ذالبي ن تذالمذفعذبععذالا الت -62
 لعذتبياذالمثد اذ)د ذيكدأ ذاألمدإذكد ل ذ ند م ذيمدإذالمق دإعذبصدعأب تذذ،عأذأثيق ذالصل ذب ل إأهذالا لي ذما أ ةذ

أجدأ ذبي ندد تذ  إيخيد ذ)ليلدد ذللغ يدد ذ خدمذالادد التذالم د به ذمدد ذالمق إسددي ذأذفدعذمثدداذ د هذاألاددأااذ ع مدد ذم ليد ذمددلذ
الخبددإةذفددعذ طبيددقذالبي ندد تذأب لمثدداذ ع مدد ذ لددعذ دد هذ.ذالقيمدد ذذاسددما ا لددعذخبإ هدد ذفددعذ قدد يإذ)يمدد ذختدد ئإذذالمن ددأة
أيعددد ذاتددد خ ا ذال قددد يإاتذذ،ذ" 89عتفقددإةذ"الذجدددلاإذ ذإل هددد إذال ددإأهذالا ليددد ذ) ذلمجمأ ددد ذمددد ذاألصددأاذالم ليدددالم  ادد

 .ذ إج ذمص ا)ي ه إل  ا ذالقأائ ذالم لي ذأذالذيؤثإذ لعذيً ذعت تًاذالمعقأل ذجا 

ذ
 

  األصول المالية الممبتة بالتكلفة المست لكة

 ماراتاسىتمأو  مديونياتالقيمة ترتبط بقروض أو  انمح ل فىخسامر   حدو أدلة مونوعية على فى حالة وجود  -63
فىرق بىي  العندمىذ تقىاس قيمىة الخسىار  علىى أن ىا  ، بالتكلفة المسىت لكة وممبتة االستحقاق تاريخ محتفظ ب ا حتى
المسىتقبلية التىى  االمتمىا والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ) مع استبعاد خسىامر  لألصلالقيمة الدفترية 

 علىىىىل المىىىالى ) أى سىىىعر الفامىىىد  الفاألصىىىلى الخىىىاص باألصىىى فعلىىىىصىىىومة بسىىىعر الفامىىىد  الالمخلىىىم يىىىتم تحمل ىىىا( 
ما مباشر  أو مى  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إ(. و قبل تاريخ ظ ور مؤشرات االنمح ل مباشر   المحسوب

 حساب مخصص ويتم االعتراف بقيمة الخسار  فى األرباح أو الخسامر. استخدامخ ل 

 

)يمدد ذاألصددأاذالم ليدد ذال ددعذ مثدداذع ميدد ذذاسددما اذ ندد  ذع لدد ذمأسددأ ي ذ لددعذك نددتمدد ذى اذذب قدد يإذعأالًذذالمن ددأة قددأ ذ -64
نتددبي ذبمفإ  دد ذذمنفدإ ةذعأذمجمعدد ذب لنتدب ذلمصددأاذالم ليدد ذال دعذالذ مثدداذع ميد انخفدد عذذ ند  ذع لدد عأذبمفإ  دد ذنتدبي ذ

منفدإ ًاذذ د ذ قييمده لنتدب ذلمصداذالد قذبذأجدأ ذع لد ذمأسدأ ي  د  ذىلدعذذذالمن أةذ أصلتأا  اذم ذذ،ذ" 59فقإةذ"الذاجلإذ)
عأذغيدإذ د  ذفذنهد ذ قدأ ذبدذ إاجذ د اذاألصداذسدم ذمجمأ د ذمد ذاألصدأاذالم ليد ذ اتذتدم تذمخد طإذذ ًذتأا ذك  ذ  مد

ب دكاذمنفدإ ذذ د ذ قييمهد األصدأاذال دعذعمد ذذ،ذالقيمد ذاسدما الهد ذب دأ ذأذ قدأ ذبدذجإا ذ قيدي ذمجمدلذذم د به ذذي ىئ م ن
ذال قيددي ذلهدد ذبختدد إةذاالسددما اذفدد ذ دد خاذسددم ذلقيمدد ذأال ددعذيدد  ذاال  ددإاهذعأذيتدد مإذاال  ددإاهذاذاسددما ال ا يدد ذ
 القيم ذ.ذسما االالمجملذ

ذ
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القيمىة والزيىاد  في ىا بشىكل مونىوعى مىع حىد   انىمح لفتر  الحقة ربط االنخفاض فىى خسىار   أيةفى إذا أمك   -65
ية للمدي ( عندمذ يىتم رد خسىار  االمتمانمة ءممال تحس  الم سبيل ال )علىالقيمة  انمح لخسار   إمباتيقع بعد 
ويجب أال ينشة ع  هذا اإللغىاء .  مباشر  أو بتسوية حساب المخصص امإ  القيمة المعترف ب ا م  قبل انمح ل

خسىىامر االنىىمح ل لىىو لىىم يكىى  قىىد تىىم  اسىىتبعادفىىى تىىاريخ تتجىىاوز التكلفىىة المسىىت لكة  لألصىىل المىىالى قيمىىة دفتريىىة
 الخسامر.و أفى األرباح  االستبعادقيمة  إمباتويتم  هذم.العتراف بخسامر االنمح ل ا

 
  األصول المالية الممبتة بالتكلفة

قيمىىة ألدا  حقىىوق ملكيىىة غيىىر مسىىجلة ال االنىىمح ل فىىىعلىىى حىىدو  خسىىامر  أدلىىة مونىىوعية فىىى حالىىة وجىىود -66
ألصىول أو بالنسىبة  يعتمىد علي ىاا العادلىة بطريقىة بالبورصة وغيىر ممبتىة بالقيمىة العادلىة بسىبب عىدم قيىاس قيمت ى

عندمىذ تقىاس  ، هىذمبتقىديم أدا  حقىوق الملكيىة غيىر المسىجلة  ايجىب تسىويت المشتقات المالية ذات الع قة والتىى 
القيمىة علىى أن ىا الفىرق بىي  القيمىة الدفتريىة لألصىل المىالى والقيمىة الحاليىة للتىدفقات  انمح لقيمة الخسار  فى 

فقىىر  ال اجىىعيىىة المسىىتقبلية المقىىدر  المخصىىومة بمعىىدل السىىوق الحىىالى للعامىىد بالنسىىبة ل سىىتممار المشىىاب  )ر النقد
 القيمة. انمح لرد ممل هذم الخسامر فى  جوز" ( ، وال ي81تأ" و "80تأ" الفقرتي  و" (ج)46"

 
 األصول المالية المتاحة للبيع

مىىع  بنىود الىىدخل الشىامل األخىرىمتىاح للبيىع مباشىىر  نىم  مىالى يعتىرف بىالتراجع فىىى القيمىة العادلىة ألصىىل عنىدما  -67
التىى تىم االعتىراف ستبعد الخسار  المجمعىة ت"( 59فقر  "ال اجعقيمة األصل ) ر  انمح لعلى  يةمونوع أدلةوجود 

 هىذا اسىتبعادالخسىامر حتىى و إ  لىم يىتم  وأب ىا فىى األربىاح  يعتىرفو  بنىود الىدخل الشىامل األخىرىب ا مباشر  فى 
 .م  الدفاتر  األصل المالى 

 

" 67يممل مبل  الخسار  المجمعة المستبعد م  حقوق الملكية و المعترف بى  فىى األربىاح أو الخسىامر طبقىًا للفقىر  " -68
مبلى (  و القيمىة العادلىة مخصىومًا مى  أصىل ال ) بالصافى بعىد أى اسىت  ي أو سىداد أى القتناءاالفرق بي  تكلفة 

 أو الخسامر.فى األرباح ب ا االعتراف   ذا األصل المالى سبقلالقيمة  ح لانمخسار  فى  أيةمن ا 

 

استممار فى أدا  حقوق ملكيىة القيمة المعترف ب ا فى األرباح أو الخسامر بالنسبة ألى  انمح لخسامر  ردال يتم  -69
 الخسامر.كاستممار متاح للبيع فى األرباح أو  اً مبوب

 

ذات ع قىىة  الزيىىاد  وكانىىت هىىذم فتىىر  الحقىىة أيىىةفىىى  أدا  ديىى  مبوبىىة كمتاحىىة للبيىىع أليىىةزيىىاد  القيمىىة العادلىىة  عنىىد -70
 يىتم رد خسىار القيمىة فىى األربىاح أو الخسىامر عندمىذ  انىمح ل االعتراف بخسىار  دقع بعو   بدرجة مونوعية بحد

 الخسامر.القيمة هذم فى األرباح أو  انمح ل

 
 التغطية 

 إلىى" 85"مى  فقىرات الفىى  الىواردعلى النحىو بي  أدا  التغطية و البند المغطى فى حالة وجود ع قة تغطية محدد   -71
" في  المحاسبة ع  األربىاح أو الخسىامر الخاصىة بىةدا  التغطيىة و البنىد 104تأ" الى" 102تأ" م  فقراتال" و 88"

 ".102"إلى" 89" م  المغطى تكو  وفقًا للفقرات
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 أدوات التغطية

 األدوات المؤهلة

الدأاإ ةذفدعذذطبقدً ذلل دإأطكدأ اةذ غطيد ذي  ذفيه ذ خصيمذم د ق تذاأل أاتذالم ليد ذذذع  اذالمعي إذاألاأااذال الذيا  ذ -72
غيددإذ" ذ،ذىالذعندهذيجددأاذ خصدديمذعقذعصداذمدد لعذ94عتفقددإةذ"الذاجدلإذبعدعذالخيدد إاتذالمك أبدد ذ)ذب تدد ثن  "ذ88الفقدإةذ"

 مخ طإذالعم تذاألجنبي ذ.ذل غطي م لعذغيإذم  قذكأ اةذ غطي ذفقطذذال اا م  قذعأذعقذ

 

كدأ أاتذ غطيد ذ دعذاأل أاتذال دعذيد خاذفيهد ذطدإهذذ بأيبه ألغإاعذما تب ذال غطي ذفذ ذاأل أاتذالأاي ةذال عذيمك ذ -73
الفإ يدد ذذالمن ددأةلمجمأ دد ذعأذالقطدد عذعأذاذ ذالم ليدد ذ)ذعقذطددإهذخدد إجعذ دد ال ددعذ قددأ ذبذ دد ا ذالقددأائذالمن ددأةخدد إجذمدد ذ

ذالمن دأةذمجمأ د ذعأذ)ط  د تذمجمعد ذ اخداذعيد سدم ذ لعذالإغ ذم ذع ذالمن آتذالمت قل ذأذذال عذي  ذال قإيإذ نه  
فدذ ذ د هذذ،ذالمن دأةذ اخداعذمعد م تذ غطيد ذمدلذمن دآتذعخدإقذ اخداذالمجمأ د ذعأذالقط  د تذفذ ًذ كأ ذطإفذع يمك ذ

أذب ل  لعذفدذ ذمعد م تذال غطيد ذذ ن ذى  ا ذ)أائ ذم لي ذمجمع ذات بع    ي  ذذذالمجمأ  عطإاهذذالمع م تذال عذبي ذ
مؤ لد ذلما تدب ذال غطيد ذذ.ذأملذ ل ذفق ذ ع بإذ  هذغيإذمؤ ل ذلما تب ذال غطي ذفعذالقأائ ذالم لي ذالمجمع ذللمجمأ  

  عذال قذيقأ ذبذ  ا ذ)أائ ذم لي .عأذالقطذ اخاذالمجمأ  ذةلمن أةذمنفإ فعذالقأائ ذالم لي ذالمت قل ذ

 
 تخصيص أدوات التغطية 

العأامدداذال ددعذ ددؤ قذىلددعذادد أثذع ذذايددث،ذ دد  ةذمدد ذيكددأ ذ ندد  ذ)يدد فذأاادد ذللقيمدد ذالع  لدد ذأل اةذال غطيدد ذفددعذمجملهدد  -74
ب ا يددد ذ  )ددد ذال غطيددد ذب لنتدددب ذأل اةذذالمن دددأة غيدددإاتذفدددعذالقيمددد ذالع  لددد ذ ع مددد ذ لدددعذبعسددده ذالدددبععذأب ل ددد لعذ قدددأ ذ

 فهعذك آل ع ذبه ذفقطذاالت ثن  اتذالمتمأحال غطي ذفعذمجمله ذعم ذ

أالفدإقذالندد  جذمدد ذالندد  جذ د ذ غيددإذالقيمد ذالع  لدد ذذذIntrinsic valueذاالصددلي ذذالقيمد ال غيدإذفددعذذفددإقذفصداذ)ع ذذذ
ال غيددإذبددي ذالقيمدد ذالتددأ)ي ذأ)يمدد ذذأ بأيددبالخيدد إذفددعذ قدد ذذ )الف ئدد ةذالمعبددإةذ دد ذ  مدداذالددام  ذذالقيمدد ذالا ليدد 

ذل غيإذفعذالقيم ذالامني . غطي ذملذات بع  ذافقطذذكفإقذذالخي إذ
 التعإذالفأإقذللعق ذاآلجاذ.ذفصاذ نصإذالف ئ ةذ  أ)ب ذذ

الخيد إذلاقذذIntrinsic valueذاألصلي ذذالقيم ال غيإذفعذفإقذإلمك ني ذ)ي فذكاذم ذذن إاًذذيتمحذبه هذاالت ثن  اتأذ
ذالعق ذاآلجاذب كاذ   ذبطإيق ذمت قل .فعذأالع أةذ

ذ
  )د ذ غطيد ذىالذمد ذالقيمد ذاألتدمي ذكدأ اةذ غطيد ذفدعذذ%50لعذع اةذال غطيد ذأذلد ك ذيمك ذ خصيمذنتدب ذمد ذىجمد  -75

 ) ئم .الف إةذالامني ذال عذ  اذفيه ذع اةذال غطي ذذنتب ذم ذعت ف لعذ غطي ذال  ) ذذالذيجأاذ ا ي ذعنه

 

   ال  ليكغط  ذألكثإذم ذنأعذم ذالمخ طإذأذلك ذب ل إأطذذة يجأاذ خصيمذع اةذ غطي ذمنفإذذذ -76

ذالمخ طإذالمغط ةذبأسأح.ذ ا ي ىمك ني ذ  ع)
 ال غطي ذلكاذنأعذم ذالمخ طإ.ذفع لي ذىثب تىمك ني ذذذأذ)ب ذ

ذ.المخ طإذالمخ لف ذذا التأل اةذال غطي ذأذذ  ) ذما  ةىمك ني ذسم  ذأجأ ذذذ)ج ذأذ
ذ

أينطبدقذ لد ذ ندد ذذ غطيد ،ذمعدً ذكددأ اةذمبدأبي عأذذمج معدي مددنه ذذ عأذنتدبذاثندي ذعأذعكثددإذمد ذالم د ق تيجدأاذا  بد إذ -77
  عأيعذمخ طإذبععذالم  ق تذم ذم  ق تذعخإقذ.
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 البنود المغطا 

 البنود المؤهلة

 عا ذاأل ك اذال  لي ذ البن ذالمغطعذذ) ذيأخ ذ -78

ذعجنبي .فعذ ملي ذذص فعذات ثم إذأمؤك ةذعأم أ)ع ذعأذ ملي ذذاًذمنفإ مؤك ذذاإ ب طعأذذال اا عصاذعأذ  ع)
الم أ)عددد ذأالمؤكددد ةذالاددد أثذب إجددد ذعأذالمعددد م تذذالمؤكددد ةذ تإ ب طددد تذعأذاالل اامددداذعأذاالمجمأ دد ذمددد ذاألصدددأذذعأذ)ب ذ

ذفعذ ملي تذعجنبي ذله ذتم تذمخ طإذم  به .ذص فعذات ثم إاتذذعأذ  لي ذ
 د إ ذ م ليد ذ ذ تال اامدماف  ذم لي ذ اتذمخ طإذعتدع إذف ئد ةذفقدطذعأذجدا ذمد ذماف د ذعصدأاذم ليد ذعأذذ غطي ذعأ)ج ذذ

ذلخطإذالمغطع.فعذا
ذ

ب لنتدب ذذمغدطًذذاًذالذيمكد ذع ذيكدأ ذبند ذ د إي ذاالتد اق قذفذ ذاالت ثم إذالما ف ذبدهذا دعبعكفذالقإأعذأالم يأني تذ -79
ذاالتدد ثم إذالمادد ف ذبددهذا ددعذ ذ بأيددبايددثذىذمعجددً ،لخطددإذتددعإذالف ئدد ةذعأذالمخدد طإذالمإ بطدد ذب لمبدد لغذالم فأ دد ذ

 أ ذالن دإذىلدعذال غيدإاتذفدعذالقيمد ذذاالتد اق ق د إي ذ  ذب التد ثم إذا دعذي طلبذأجأ ذنيد ذل ا فدذاالت اق ق  إي ذ
االتددد ثم إذفددذ ذذأب ل دد لعذالف ئدد ة.ال ددعذ عدداقذىلدددعذال غيددإاتذفددعذعتددع إذأذذالع  لدد ذعأذال دد فق تذالنق يدد ذلهدد اذاالتدد ثم إ

ن ددأذمدد ذال غيددإاتذفددعذللمخدد طإذال ددعذ ذفقددطذب لنتددب ذمغددطًذذاًذيمكدد ذع ذيكددأ ذبندد ذاالتدد اق ق دد إي ذالمادد ف ذبددهذا ددعذ
 االئ م  .ذأمخ طإعتع إذصإهذالعم تذاألجنبي ذ

 

ي  ذ  األهذفيم ذبي ذالمجمأ  ذ)ذ لعذتبياذالمث اذذي نق ذ اذطبيع ذيمك ذع ذ ؤ اذمخ طإذالعم تذاألجنبي ذألقذبن  -80
مدد ذختدد ئإذعأذعإبدد حذفددعذالقددأائ ذالم ليدد ذالمجمعدد ذى اذندد جذ نهذ بع ي  ذكبندد ذمغددطًذإصددي ذمدد ي ذعأذ ائدد ذبددي ذ ددإك ي ذ دد

 ذ"ذ13)الما تددب ذالمصددإقذإ)دد ذب لك مدداذ ندد ذ جميددلذالقددأائ ذالم ليدد ذطبقدد  ً ذلمعيدد إذذاتدد بع     مدد تذعجنبيدد ذلدد ذيدد  ذ
الذيدد  ذاتدد بع  ذعإبدد حذعأذالمدد كأإذمعيدد إذللذايددثذعنددهذطبقدد ًذال غيددإاتذفددعذعتددع إذصددإهذالعمدد تذاألجنبيدد ذ".ذذذآثدد إ

ب لك مدداذ ندد ذال جميددلذذعطددإاهذالمجمأ دد بددي ذذالنق يدد ذفيمدد بدد لبنأ ذ اتذالطبيعدد ذذختدد ئإذالعمدد تذاألجنبيدد ذالمإ بطدد 
  كأ ذلكاذمنه ذ مل ذ ع ماذمخ لف ذ. ن م ذ

 
 
 

 البنود المالية كبنود مغطا  تبويب

 ذمدد ذب لنتددب ذللمخدد طإذالمإ بطدد ذفقددطذبجدداذذمغددطًذذاًذبندد ذيع بددإفذنددهذذم ليدد ًذذ ًذال اامددعأذذم ليدد ًذذى اذكدد  ذالبندد ذالمغطددعذعصدد ًذ -81
القيمدد ذذمدد عأذعجدداا ذمنهدد ذعأذنتددب ذ  فق  ددهذالنق يدد ذعأذالقيمدد ذالع  لدد ذ)ذ لددعذتددبياذالمثدد اذال دد فق تذالنق يدد ذال ع ) يدد ذ

جددا ذيمكدد ذ ا يدد هذأ)ي تددهذبصددأإةذذ بأيددب لددعذتددبياذالمثدد اذيجددأاذ،ذال غطيدد ذفع ليدد الع  لدد  ذب ددإطذىمك نيدد ذ)يدد فذ
 .الماماذبف ئ ةذذل اا عأذاالذال قذي إذف ئ ةذذمت قل ذم ذمخ طإذتعإذالصإهذالمإ بط ذب ألصا

 

 تذالم ليد ذ)ذأفقدطذل اامداألصأاذالم لي ذعأذاالم ذالقيم ذالع  ل ذلخطإذتعإذالف ئ ةذب لنتب ذلماف  ذ غطي ذذفعذا ل ذذ-ع81
 ذذ لددعذعتدد فذىجمدد لعذماف دد ذاألصددأاذالم ليدد الجددا ذالمغطددعذب لنتددب ذلقيمدد ذالعملدد ذذ بأيددب ذيمكدد ذ دد هذالا لدد فددعذ

اإلل اامدد تذالم ليدد ذألدديفذكأصددأاذ)ذال اامدد تذ ذمنفددإ ةذ.ذ)عصذالذيتددمحذب خصدديمذمبلددغذكبندد ذمغطددعذ لددعذعتدد فذ
ذالص فع .
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  البنود غير المالية كبنود مغطا  تبويب
  بالنسبة: بند مغطً ك يبوبفين   غير مالى اً التزامغير مالى أو  إذا كا  البند المغطى أص ً  -82

 .مخاطر العم ت األجنبيةل (أ)
مناسب م  التدفقات النقدية أو التغيرات فى القيمة العادلة الجزء الجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس لأو )ب( 

 بخ ف مخاطر العم ت األجنبية.التى تعزى إلى مخاطر محدد  
 

  مجموعة م  البنود كبنود مغطا  تبويب
 تذفددددعذل اامددددى اذك نددددتذاألصددددأاذعأذاالفقددددطذأ دددد ذ تذالم  دددد به ذأذ غطي هدددد ذكمجمل اامدددداالذ جميددددلذاألصددددأاذعأذيدددد   -83

مد ذالم أ)دلذع ذذ ل ،ب إلس ف ذىلعذذمغًط،   إ ذفعذال عإعذلنففذالخطإذالما  ذكخطإذذةكاذ لعذا ذالمجمأ  
مددلذذ ًذفددعذالمجمأ دد ذ قإيبددً ذم ن تددبذمتدد قايكددأ ذال غيددإذفددعذالقيمدد ذالع  لدد ذال ددعذ عدداقذىلددعذالخطددإذالمغطددعذلكدداذبندد ذ

 .المخ طإذالمغط ةذلمجمأ  ذالبنأ ذالقيم ذالع  ل ذال عذ عاقذىلعذفعذالكلعذال غيإ

 

)ذعأذذال غطيد ذبمق إند ذال غيدإذفدعذالقيمد ذالع  لد ذعأذال د فقذالنقد قذأل اةذال غطيد  قدأ ذب قد يإذفع ليد ذذالمن دأة ذن إًاذأل -84
يد ذللبند ذالمغطدعذ)ذعأذمجمأ د ذال غيإذفعذالقيم ذالع  لد ذعأذال د فق تذالنق ذملم ذع أاتذال غطي ذالم  به  ذمجمأ  ذ

 ذمق إن ذعي ذع اةذ غطي ذمدلذصد فعذاألصداذعأذاإلل داا ذالمغطدعذ)ذصد فعذاألصدأاذذم ذالبنأ ذالمغط هذالم   به ذ ذف
ما تدب ذذالتد خ ا الذيؤ داذذأذلديفذمدلذبند ذماد  ذمغدطًذذأاإلل اام تذ اتذالف ئ ةذالث ب  ذعأذاالتد اق ) تذالم  د به ذ ذ

 ال غطي ذ.
 

 
 التغطية محاسبة

ال غطيد ذال غيإاتذفعذالقدي ذالع  لد ذأل اةذذالن  ج ذ  ذخت ئإالإب حذعأذاأل لعذذالمق ص ذ ع إهذما تب ذال غطي ذبأثإ -85
 البن ذالمغطعذ. لعذذأال غيإات
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 التغطية:هناي م مة أنواع م  ع قات  -86

 العادلة:القيمة  خطر تغطية (أ)
غيىر معتىرف  مؤكد ارتباطمعترف ب  أو  التزامة ألصل أو التعرض للتغيرات فى القيمة العادل خطرهى تغطية 

يمكى  أ  يىؤمر علىى  و المىرتبط بخطىر محىدد المؤكد رتباطاال أو  لتزاماألصل أو اال  ذليب  أو جزء محدد م  
 الخسامر.األرباح أو 

 النقدية:التدفقات خطر تغطية  (ب)
 :والتىالتدفقات النقدية  فى للتقلباتالتعرض  خطرهى تغطية 

ممىىل كىىل أو بعىىض مىىدفوعات الفوامىىد المسىىتقبلية  معتىىرف بىى  ) التىىزامصىىل أو بخطىىر محىىدد أل تىىرتبط (1)
 . متوقعة مؤكد  الحدو  بدرجة عالي معام ت الفامد  المتغير( أو  سعر بالنسبة للمديونية ذات

 الخسامر.يمك  أ  تؤمر على األرباح أو  (2)

معيىار المحاسىبة المصىرى  كما هىو معىرف فىى نبى()كيا  أج صافى االستممار فى عملية أجنبيةخطر تغطية )ج( 
 ( .13رقم )

ذ

ب   ب إ د ذ غطيد ذلخطدإذذمؤكد ذ إ بد طبخ صد ذالجنبيد ذاألعمد تذصإهذالذعتع إالما تب ذ  ذ غطي ذمخ طإذذ كأ  -87
 القيم ذالع  ل ذعأذك غطي ذلخطإذال  فق تذالنق ي .

 

 تتوافر كل -عندما وفقط-عندما" 102" إلى" 89"  ملفقرات للمحاسبة التغطية طبقًا مؤهلة ع قة التغطية  تكو  -88
 الشروط التالية :

وجود توميق رسمي معتمد إلسترتيجية إلدار  المخاطر تتنم  هدف إدار  المخاطر واسىتخدام أدوات التغطيىة  (أ)
 اً تحديد الومامقويجب أ  تتنم  هذم  ،المنشة في تغطية المخاطروع قة التغطية وهدف إدار  المخاطر في 

بتقىىدير  المنشىىة  يىىة قيىىاما  التغطيىىة  والبنىىد أو المعاملىىة المغطىىا  وطبيعىىة الخطىىر الىىذى يىىتم تغطيتىى  وكيفألد
للبنىىد  تغيىىرات فىىى القيمىىة العادلىىة أو التىىدفقات النقديىىة أليىىةتعىىرض ال فىىى مواج ىىة خطىىرفعاليىىة أدا  التغطيىىة 

 والتى  ترجع إلى الخطر المغطى . المغطى
 إلىىىى " 105تأ" مىىى   التغطيىىىة فعالىىىة بدرجىىىة كبيىىىر  ) راجىىىع ملحىىىق أ فقىىىرات مىىى  المتوقىىىع أ  تكىىىو   و )ب( 

فىىى القيمىىة العادلىىة أو التىىدفقات النقديىىة التىىى تعىىزى إلىىى  مواج ىىة التغيىىراتوذلىىي فىىى تحقيىىق   -"(113تأ"
 .الخطر المغطى 

متوقعىة جب أ  تكىو  بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية في  المعاملة المتنبة ب ا التى تخنع للتغطية ي  )ج(و 
و أى علىى األربىاح أساسىتؤمر بشىكل  التىفى التدفقات النقدية  التقلباتويجب أ  تممل تعرض  كبير   بصور 

 الخسامر.
 التدفقات النقدية للبند المغطى  إمكانية قياسمما يعنى  ،بدرجة يعتمد علي ا التغطية س فعالية يمك  قيا  )د(و 

 " 46فقىرات " راجىع)  لدرجىة يعتمىد علي ىا العادلىة ألدا  التغطيىةوكذلي القيمىة المخاطر المغطا  ب والتى ترتبط
 " بشة  إرشادات تحديد القيمة العادلة ( .81تأ" و "80تأ" الفقرتي " و 47و "

 .العالية على مدار فترات إعداد التقارير المالية  ومبات فعاليت ا  مستمر  بصفةالتغطية  ييمتق  )هى(و 
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 العادلة القيمة تغطية
" ، فيتم المحاسبة عن ا علىى النحىو 88بالشروط الوارد  فى فقر  " تفىخ ل الفتر  إذا كانت تغطية القيمة العادلة  -89

 التالى :
أدا  التغطيىة بالقيمىة  قيىاس  إعىاد  عىيتم االعتىراف نىم  األربىاح أو الخسىامر باألربىاح أو الخسىامر الناتجىة   (أ)

المحاسىبة طبقًا لمعيىار إعاد  قياس المكو  األجنبى م  القيمة الدفترية  ( أو ألدوات التغطية المشتقةالعادلة ) 
 (.المشتقةغير ألدوات التغطية )( 13)المصرى رقم

المكاسىب أو الخسىامر الناتجىة بقيمىة  لى القيمىة الدفتريىة  تعىديليىتم ، إذا كا  البند المغطىى يقىاس بالتكلفىة  و )ب(
أو  بالمكاسىىبيىىتم تطبيىىق االعتىىراف  كمىىا ، و الخسىىامرأا فىىى األربىىاح المخىىاطر المغطىىا  مىىع االعتىىراف ب ىى عىى 

 اً متاحىى  ماليىىاً إذا كىىا  البنىىد المغطىىى أصىى ً  حتىىى الخسىىامر التىىى تعىىزى للمخىىاطر المغطىىا  فىىى األربىىاح أو الخسىىامر
  .للبيع

 تذل اامددالم ليدد ذعأذاالجددا ذمدد ذماف دد ذاألصددأاذتددعإذالف ئدد ةذلذالن  جدد ذ دد ذمخدد طإ  لدد ذب لنتددب ذل غطيدد ذالقيمدد ذالعذذ-ع89
 ئإذال عذ عداقذىلدعذاألإب حذعأذالخت"ذبعإعذ ب)89فقإةذ"الم ذأإ ذفعذذات يف  يمك ذ ذلا ل الم لي ذ)ذأفقطذفعذ  هذا

 م ذ البن ذالمغطعذى

متدد قاذسددم ذاألصددأاذ دد ذالف ددإاتذالامنيدد ذالخ صدد ذبذ دد  ةذال تددعيإذأال ددعذيكددأ ذالبندد ذالمغطددعذأاادد ذفددعذبندد ذ  ع)
ذفيه ذعصا.

 تذ د ذالف دإاتذالامنيد ذالخ صد ذبذ د  ةذال تدعيإذأال دعذيكدأ ذالبند ذالمغطدعذل اامدمتد قاذسدم ذاالأااد ذفعذبند ذ ذعأذ)ب
 .ال اا فيه ذ

أي  ذاتد بع  ذذ، تذالم لي ذل اامبج نبذاألصأاذالم لي ذعأذاالذبع ليهذ ب)،ذذ ع)الأاإ ةذفعذذالمت قل أي  ذ إعذالبنأ ذ
ذ.ذم ذال ف  إذال عذ إ بطذبه ذ تل ااماالاألصأاذعأذذات بع   ذالميااني ذ ن ذالمب لغذالم سمن ذفعذ  هذالبنأ ذم

ذ

المع إهذبه ذالخ ص ذب لبن ذالمغطعذذاتي  ذاال  إاهذب ل غيإذذمخ طإذما  ةذ عاقذىلعذبن ذمغطًذفعذا ل ذ غطي ذفقطذ -90
 لمعي إ."ذم ذ  اذا55كم ذأإ ذفعذفقإةذ"الخت ئإذذأعذب ألإب حالمغط ةذطإذغيإذالمإ بطذب لمخ 

 

 " ، فى الحاالت التالية :89فقر  "الع  محاسبة التغطية الوارد  فى  الحقاً  المنشة تتوقف  -91

تجديىد  ) ول ىذا الغىرض فىي  التغطية أو تم بيع ا أو فسخ ا أو ممارسة الحق المرتبط ب ا أدا  تإذا أنقن (أ)
مىىى   اً جىىىزء المبادلىىىة مهىىىذ تنىىىألجل ىىىا أو فسىىىخ ا إذا كا انت ىىىاءأدا  التغطيىىىة بىىىةخرى ال يعتبىىىر  مبادلىىىة أو

 بالتغطية (. ةالخاص المومقة المنشة  استراتيجية
 ".88فقر  "الإذا لم تعد التغطية مستوفية ألحكام محاسبة التغطية الوارد  فى  )ب(   أو

 .بي  أدا  التغطية والبند المغطى  (تخصيص )االرتباطالغاء لبي المنشة إذا قامت  )ج(   أو
 

على القيمة الدفترية لىألدا  الماليىة " (ب)89فقر  "الة ع  ش  تسوية تن ةيةباألرباح أو الخسامر  ست  ي علىااليتم  -92
إال أنى  فىى حالىة تغطيىة القيمىة العادلىة الخاصىة بخطىر سىعر الفامىد  لمحفظىة  ، طريقة الفامىد  الفعليىة بيستخدام 

  المتعذر إجراء االست  ي باستخدام سىعر إذا كا  م (الحالةات مالية ) وفقط فى ممل هذم التزامأصول مالية أو 
 فىىى تىىاريخ فىىي حىي  يىىتم اسىىت  ي المبلى  بالكامىىلباسىىتخدام طريقىىة القسىط المابىىت  فيىىتم االسىت  ي،  فعلىىىفامىد  

محفظىة بالنسىبة لخطىر  عاد  التسعير فى حالة تغطيىةلم ممة إلالفتر  الزمنية ا انت اءاستحقاق األدا  المالية أو ب
 سعر الفامد .
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ي  ذاال  إاهذب ل غيإذال إاكمعذال اقذفعذالقيم ذالع  لد ذذكبن ذمغطًذذةذغيإذمع إهذبه مؤك ذ تاإ ب ط ن ذ خصيمذ -93
 بلدد ذسددم ذمددلذاال  ددإاهذب ألإبدد حذعأذالختدد ئإذالمقذال دداا الدد قذيعدداقذللمخدد طإذالمغطدد ةذكأصدداذأذالمؤكدد ذذإ بدد طل 

  دإاهذعيسددً ذبد ل غيإاتذفدعذالقيمدد ذالع  لد ذأل اةذال غطيد ذسددم ذ" ذأيد  ذاال ب)89فقددإةذ"الذاجدلإذاألإبد حذعأذالختد ئإذ)
 عأذالخت ئإذ.ذاألإب حذ

ذ

 ملغ ة. -94
 

 "(93" إلى "89امملة تونيحية للمحاسبة ع  عقود تغطية القيمة العادلة )الفقرات م  "
____________________________________________________________________________ 

جنيهذللته ذالأاا ذذ40عإذتته ذم ذعته ذ إك ذاألنأاإذبذ200ب إا ذذذاا صذالمن آت) متذذ2012 1 1عذف ذ(1ممال )
 جنيه .ذ45القيم ذالع  ل ذللته ذذبلغتذ2012فعذنه ي ذ   ذ بأيبه ذب لقيم ذالع  ل ذم ذخ اذاألإب حذأالخت ئإ.ذأذذأ  

جنيهذذذ300بمبلغذذخي إب إا ذاقذذتلته ذ إك ذاالنأاإذ) مم ذ قلب تذالقيم ذالتأ)ي ذذ ام ي ذنفتهذالمن  ةذفعإغب ذم ذ
 .2014جنيه ذأين هعذ  اذالاقذفعذنه ي ذ   ذذ45ب أ ذال اا ذب ل ذبيلذاألته ذالم كأإةذبتعإذذ ياقذله

ذفعذذ45،ذأ2012 1 1جنيهذفعذذ40القيم ذالع  ل ذللته ذبلغتذ ذفعذذ44،ذأ2012 12 31جنيه  ذذذذذذذذذ2013 12 31جنيه 
 .2014 12 31جنيه ذفعذذ42أذ

ذ ذبلغت ذلاق ذالع  ل  ذذالخي إالقيم  ذذ2013 12 31فع ذجنيه ذ360مبلغ ذبلغت ذكم  ذفعذ، ذالخي إ ذلاقأق ذالع  ل  القيم 
 جنيه .ذ600ذمبلغذ2014 12 31

 القيود المحاسبية
  1/1/2012فى 

ذذ8.000ذذم ذاد ذعصأاذم لي ذمبأب ذب لقيم ذالع  ل ذم ذخ اذاألإب حذأالخت ئإ 
ذ8.000ذذذذذذذذذاد ذالنق ي ذالع

 ذ)اال  إاهذب إا ذاألته ذأ بأيبه  

 31/12/2012فى 

ذ1.000ذذأالخت ئإعم ذاد ذعصأاذم لي ذمبأب ذب لقيم ذالع  ل ذم ذخ اذاألإب حذ 
ذذذ1.000ذذذذذذذذالعذاد ذص فعذ خاذالم  جإة

ذالخت ئإ أذع) قيي ذاألصاذالم لعذب لقيم ذالع  ل ذأا إاجذفإأقذال غيإذب الإب حذ
ذ300ذذذذ)عصأا ذم ذاد ذالم  ق تذالم لي ذألغإاعذال غطي 

ذ300ذذذذذذذذذالعذاد ذالنق ي 
ذ)اثب تذ إا ذاقذخي إذبيلذاألته ذب ف إاعذفع لي ذال غطي ذأات يف  ذ إأطذما تب ذال غطي  

   31/12/2013فى 
ذ200ذذ  ل ذل ته م ذاد ذص فعذ خاذالم  جإةذ)خت ئإذال غيإذفعذالقيم ذالع 

 ذذذ200ذذذالعذاد ذاألصأاذالم لي ذالمبأب ذب لقيم ذالع  ل ذم ذخ اذاألإب حذأالخت ئإ

ذأالخت ئإ ع) قيي ذاألصاذالم لعذب لقيم ذالع  ل ذأا إاجذفإأقذال غيإذب الإب حذ
ذ60ذذذذذذذ)عصأا م ذاد ذالم  ق تذالم لي ذ

ذ60ذذذذذلعق ذالم  ق ت ذالعذاد ذص فعذ خاذالم  جإةذ)فإأقذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل 
ذ
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 31/12/2014فى 
ذ400ذذذذذذذذذذذذ ذم ذاد ذص فعذ خاذالم  جإةذ)خت ئإذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل ذل ته   

ذ400ذذذذأالخت ئإعالعذاد ذاألصأاذالم لي ذالمبأب ذب لقيم ذالع  ل ذم ذخ اذاألإب حذ
ذأالخت ئإ عيإذفعذالقيم ذالع  ل ذب الإب حذ) قيي ذاألصاذالم لعذب لقيم ذالع  ل ذأا إاجذفإأقذال غذ

ذ240ذذذذذذذذذ)عصأا ذم ذاد ذالم  ق تذالم لي 
ذ240ذذذذالعذاد ذص فعذ خاذالم  جإةذ)فإأقذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل ذلعق ذالم  ق ت 

 )بيع األس م بالسعر المتفق علي  بعقد الخيار( 31/12/2014تنفيذ عقد الخيار في 
ذ9.000ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم ذاد ذالنق ي 
ذالعذم كأإي 

ذ8.400ذذذذأالخت ئإعاد ذاألصأاذالم لي ذالمبأب ذب لقيم ذالع  ل ذم ذخ اذاألإب حذ
ذ600ذذذذذذذذ)عصأا ذاد ذالم  ق تذالم لي 

ذ____________________________________________________________________________
ذ.2013 يتمبإذذ1فعذ أالإذامإيكعذذ400،000ذبلغتذ كلف ه  لأ ذم ذالنفطذجذ20،000 مل ذ إك ذاالتإاإذذ(:2ممال )

ذ31 لأ ذم ذالنفطذفعجذ20.000ل تلي ذذآج ذ ق اأم ذعجاذال اأطذم ذال قلب تذفعذالقيم ذالتأ)ي ذللنفط،ذابإمتذال إك ذ
ذ. لأ ذالأاا ج أالإذللذ22بتعإذالعقأ ذاآلجل ذ 2014م إفذ
ذج أالإذللذ23ذمبلغذ2013 يتمبإذذ31فعذللنفطذتعإذالتأقذبلغذ ذيأ  ذأالتعإذالمت قبلعذلل تلي  م إفذذ31 لأ ذالأاا 

ذ لأ ذالأاا .ج أالإذللذ24ذمبلغذ2014
 "(88)غير مستوف شروط الفقر  " امر المعام ت السابقة في حالة ا  العقد اآلجل غير مؤهل لمحاسبة التغطية

ذم ذانخف عذت ذنفته  ذفعذام ي  ذاا تذ.عإذالب إأاإغبتذال إك   ذذفذ)ب الذم ذانخف سه  ذأايثذا ذعتع إذالب إأاذ) 
ذال إك ذ كأ ذ) ذاققتذخت إةذم ذالعق ذاآلجا.

 

 40.000ذذذذذأالخت ئإعم ذاد ذاألإب حذ

ذ40.000ذذذذذذ)ال اام ت ذالم لي ذالعذاد ذالم  ق ت
 أالإذامإيكع ذأيمثاذالفإقذبي ذتعإذالعق ذذ24ذ– أالإذامإيكعذذ22)   أالإذامإيكعذ2))يم ذالخت إةذفعذالعق ذاآلجاذ=ذ

ذج لأ ذ20.000ذ×اآلجاذأتعإذال تلي ذاآلجاذفعذالتأق ذ
 

 "(88شروط الفقر  " ى)مستوف امر المعام ت السابقة في حالة ا  العقد اآلجل مؤهل لمحاسبة التغطية
 كما سبقللعقد اآلجل يتم تسجيل الخسار  

 40.000ذذذذذأالخت ئإعم ذاد ذاألإب حذ

ذ40.000ذذذذذ)ال اام ت ذالم لي ذالعذاد ذالم  ق ت
 أالإذامإيكع ذأيمثاذالفإقذبي ذتعإذالعق ذذ24ذ– أالإذامإيكعذذ22)   أالإذامإيكعذ2))يم ذالخت إةذفعذالعق ذاآلجاذ=ذ

ذج لأ ذ20.000ذ×ذاآلجاذأتعإذال تلي ذاآلجاذفعذالتأق ذ
   

 2013ديسمبر  31مة العادلة في بالقي)البند المغطي(  يتم تقييم المخزو  

 460.000    أالإذامإيكع ذ23ذ×ج لأ ذذ20.000)ذ2013 يتمبإذذ31القيم ذالع  ل ذفعذ 

400.000   ذذذ      ال كلف  
ذ60.000   ذذذ       األإب ح 
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 60.000ذذذذذم ذاد ذالمخاأ 

ذ60.000ذذذذذذأالخت ئإعالعذاد ذاألإب حذ
ذ___________________________________________________________________________

ذأ) ذذال  بم ذذاأ)ي ذ10.000) متذ إك ذاالتإاإذب ) ن  ذ ،2006يأليأذذ1فعذ(: 3ممال ) ذب لمخاأ . ذاالا ف  ذبه    
تعإذ  اذع ذذ  اذأك  ذل قذال إك ذ أ)ل.ذامإيكعذمليأ ذ أالإذ2 ،ذبذجم لعذاالأ)ي )ذامإيكعذ أالإذ200بلغتذ كلف ذالأا ةذ

ذامإيكعذ أالإذ210عأ)ي ذفعذتأقذالعقأ ذاآلجل ذمق باذذ10،000ب  تذال إك ذذذ2006يأليأذذ1المخاأ ذتينخفع،ذأفعذ
ذ ذيأ  ذلل تلي  ذذ30لمأ)ي  ذذ1أفع .2007يأنيأ ذذ2006يأليأ ذلما تب  ذال ام  ذال إأط ذجميل ذات يف    .ال غطي   

تعإذذبلغفعذاي ذذ أالإذامإيكعذ220ذلمأ)ي ذإك ذبلغتذالقيم ذالع  ل لل ذ-نه ي ذالف إةذالم لي ذ -ذ2006 يتمبإذذ31فعذ
ذ ب عذالتمت إذالمخاأ ذذ2007يأنيأذذ30لكاذعأ)ي .ذأفعذيأ ذذ أالإذامإيكعذ227مبلغذذ2007يأنيأذذ30العقأ ذاآلجل ذلد

ذلمأ)ي .ذامإيكعذ أالإذ230أعغلقذمأ)هذالعقأ ذاآلجل ذ ن م ذك  ذالتعإذالفأإصذ
 10.000( × 220– 200)امريكي دوالر 200.000بلغت الزياد  في القيمة العادلة للمخزو   2006 ديسمبر 31في 
 . (10.000( ×  227 – 210امريكى ) دوالر 170.000والزياد  في التزامات العقود اآلجلة ( 

 2006ديسمبر  31

 170.000ذذذذذأالخت ئإعم ذاد ذاألإب حذ

ذ170.000ذذذذذ ال اام ت)ذالم لي ذالم  ق تذ العذادد
 )اثب تذخت ئإذ قيي ذالعق ذاآلجاذن يج ذال غيإذفعذ)يم هذالع  ل  

 200.000ذذذذذذم ذاد ذالمخاأ 

ذ200.000ذذذذذذذأالخت ئإعالعذاد األإب حذ
ذ)اثب تذاألإب حذالن  ج ذ  ذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل ذللمخاأ  

كم ذاا تذذ  220-230)ذ×ذ10.000)ذ أالإذعمإيكعذ100،000اا تذالقيم ذالع  ل ذللمخاأ ذبمبلغذذ2007يأنيأذذ30فعذ
    227ذ–ذ230)×ذذ10.000) أالإذعمإيكعذ30.000خت ئإذأال اام تذالعقأ ذاآلجل ذبمبلغذ

    

 2007يونيو  30

 30.000            ذ   أالخت ئإعم ذاد ذاألإب حذ

 30.000          ذذذذذذذذذذذذذذذ    ال اام ت) الم لي ذالعذاد ذالم  ق ت

 )اثب تذخت ئإذ قيي ذالعق ذاآلجاذن يج ذال غيإذفعذ)يم هذالع  ل  

  100.000                         ذذ   م ذاد ذالمخاأ 

 100.000     ذذ   ذذذذذذذذذذذذذذ ذذ   أالخت ئإعالعذاد ذاألإب حذ

ذ)اثب تذاألإب حذالن  ج ذ  ذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل ذللمخاأ  
 2.300.000ذذذذذذذذ  ) كلف ذالمبيع ت ذذأالخت ئإعب حذم ذاد ذاألإذ

 2.300.000             ذذ   ذذذذذذذذذذذذذذ     العذاد ذالمخاأ 

  2.300.000   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    اد ذالنق ي ذم 

    2.300.000 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    العذاد ذااليإا ات
ذالتمت إ )اثب تذ ملي ذبيلذالمخاأ ذبمعإف ذ

 

 200.000             ذذذذذذذذذ  ال اام ت) الم لي ذم ذاد ذالم  ق ت
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ذ200.000         ذذذ  ذذ      العذاد ذالنق ي 
مريكى دوالر أ 210البالغة  اآلجلالعقد )تسوية عقد المشتقات المالية مع مم  بيع المخزو  ليباع بالقيمة المتفق علي ا ب

 لألوقية ( 
 

 تدفقات النقدية الخطر  تغطية

ذال  فق تذالنق ي ذ لعذالناأذال  لع ذخطإذب كاذعكثإذ ا ي ًاذ   ذالما تب ذ  ذ غطي  -95
 المغطعذلي ماذفقطذالجا ذالفع اذم ذال غطي .ذب لبن الملكي ذي  ذ ع ياذ ل ذالجا ذم ذاقأقذ  ع)

يد ذعأذالعنصدإذالمخصددمذعإبد حذعأذختد ئإذم بقيد ذ لدعذع اةذال غطذب يد األإبد حذعأذالختد ئإذذفدعيد  ذاال  دإاهذ  ب)
  ذ.الجا ذغيإذالفع امنه ذ)ذ

 

" ، تىتم  المحاسىبة عن ىا 88فقىر  "الالفتر  تفىى بالشىروط الىوارد  فىى  خ لالنقدية إذا كانت تغطية خطر التدفقات  -96
 على  النحو التالى :

(( بىذلي 1راجىع معيىار المحاسىبة المصىرى رقىم ) ) بنود الدخل الشىامل األخىرىيتم االعتراف مباشر  نم   (أ)
 "(   88فقر  "الالجزء م  األرباح أو خسامر أدا  التغطية والتى مبت ان ا تغطية فعالة ) راجع 

 و )ب(  يتم االعتراف نم  األرباح أو الخسامر بالجزء غير الفعال م  األرباح أو الخسامر على أدا  التغطية .
 

مىالى يىتم إعىاد   تبويىب األربىاح أو الخسىامر  لتىزاماأو  مىالى  إذا نت  ع  تغطية معاملة متنبة ب ا اعتراف بةصىل -97
" وذلىي فىى األربىاح أو الخسىامر 95طبقىًا لفقىر  " بنىود الىدخل الشىامل األخىرىالتى تم االعتراف ب ا مباشىر  نىم  

 على األربىاح أو الخسىامر، اً تةمير  المتكبد خ ل ا  لتزامنفس الفتر  أو الفترات التى يكو  لألصل المقتنى أو ل   ع 
بنىىود الىىدخل تتوقىىع عىىدم اسىىترداد كىىل أو جىىزء مىى  الخسىىار  المعتىىرف ب ىىا مباشىىر  نىىم   المنشىىة إال أنىى  إذا كانىىت 
فى فتر  زمنية مستقبلية أو أكمر، عندمذ تقوم بيعاد  تبويىب المبلى  المتوقىع عىدم اسىتردادم نىم   الشامل األخرى

 األرباح أو الخسامر 
ذ

أصىبحت المعاملىة المتنبىة ب ىا ألصىل  أو  غير مىالى التزامأو  بةصل اعتراف  إذا نت  ع  تغطية معاملة متنبة ب ا -98
ممىىال : التحىىول مىى  )طبىىق عليىى  محاسىىبة تغطيىىة القيمىىة العادلىىة تن مؤكىىد ارتبىىاطغيىىر مىىالى  التىىزامأو غيىىر مىىالى 

لمعىالجتي  ا ىحىدإتطبيىق  المنشىة  فعلىى، محاسبة تغطية التدفقات النقدية إلىى محاسىبة تغطيىة القيمىة العادلىة ( 
 : التاليتي 

بنىود الىدخل الشىامل التى تم االعتراف ب ىا مباشىر  نىم  و إعاد  تبويب األرباح أو الخسامر المرتبطة بذلي  (أ)
و الفتىىرات التىىى كىىا  لألصىىل أ " وذلىىي نىىم  األربىىاح أو الخسىىامر فىىى نفىىس الفتىىر 95لفقىىر  "لطبقىىًا  األخىىرى

لى األرباح أو الخسامر ) علىى سىبيل الممىال فىى الفتىرات التىى يىتم ع اً تةمير  المتكبد خ ل ا لتزامالمقتنى أو اال 
عىدم اسىترداد كىل أو جىزء  المنشة في ا االعتراف بمصروف اإله ي أو تكلفة المبيعات( ، إال أن  إذا توقعت 

فى فتر  مستقبلية أو أكمر ، عندمىذ تقىوم بيعىاد   بنود الدخل الشامل األخرىنم   ب ام  الخسار  المعترف 
 بويب المبل  المتوقع عدم استردادم نم  األرباح أو الخسامر .ت

" 95لفقىر  "لطبقىًا  بنىود الىدخل الشىامل اآلخىراألرباح أو الخسامر التى تم االعتراف ب ا مباشر  نم   أو )ب( تستبعد
 .لتزامأو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو اال  األوليةالتكلفة  فى حدودمع إدراج ا 
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علىى جميىع  وتطبق ىا بمبىات" كسياسىة محاسىبية ل ىا 98فقىر  "الفىى  (ب)أو  (أالمعالجة ) إما بتبنى ة المنشتقوم  -99
 ".98فقر  "الب المونحة عمليات التغطية

 
فىي   ، مى  هىذا المعيىار " 98"" ، 97" الفقىرتي و التى لم تتناول ا التدفقات النقدية  لعمليات تغطية خطربالنسبة  -100

األرباح أو الخسامر فىى يعترف ب ا فى  بنود الدخل الشامل األخرىنم   اف ب ا مباشر  التى سبق االعتر  المبال 
امر ) على سىبيل الممىال ىىىعلى األرباح أو الخس اً المغطا  تةمير المتوقعة نفس الفتر  أو الفترات التى يكو  للمعاملة 

 (.المبيعات المتوقعةعند حدو  

 

 إلىى " 95"مى  فقىرات المحاسىبة التغطيىة الىوارد  فىى  الحقىًا بىالتوقف عى  المنشىة فى أى م  األحوال التالية تقوم  -101
"100"  

 مبادلىةتجديىد أو  أجل أو بيع أو فسخ أدا  التغطية أو ممارسة الحق المرتبط ب ا ) ول ذا الغىرض فىي  انت اء (أ)
مى   اً جىزء التجديىد هىذا أو ت هىذم المبادلىةألجل ىا أو فسىخ ا إذا كانى انت ىاءأدا  التغطية بةدا  أخىرى ال يعتبىر 

 على أدا  التغطية التى حالة في  األرباح أو الخسامر المتراكمةسياسة التغطية المومقة للمنشة  ( و فى هذم ال
 اجىعر ارية وفعالىة )  الفتر  التى كانت في ا التغطيىة سىع بنود الدخل الشامل األخرىممبتة مباشر  نم   تظل

ل نم  حقوق الملكية حتى حىدو  المعاملىة المتنبىة ب ىا ، وعنىد سوف تظل ممبتة بشكل مستق"( (أ)95فقر  "
 " .100" أو "98" أو "97حدو  المعاملة تطبق الفقر  "

وفىىى هىىذم الحالىىة فىىي   ”.88شىىروط محاسىىبة التغطيىىة الىىوارد  فىىى الفقىىر  "لأ  تصىىبي التغطيىىة غيىىر مسىىتوفية  (ب)
  الفتىر  عى بنىود الىدخل الشىامل األخىرىنم  ممبتة  تاألرباح و الخسامر المجمعة على أدا  التغطية التى ظل

سوف تظل ممبتة بشكل مسىتقل نىم  حقىوق  (" (أ)95فقر  "ال اجعر عالة )ىىارية وفىىالتى كانت في ا التغطية س
 ."100"أو "98" أو "97" الفقر و عندما تحد  المعاملة تطبق  المتوقعة الملكية حتى حدو  المعاملة 

 

ير متوقعة الحىدو  وفىى هىذم الحالىة يىتم االعتىراف نىم  األربىاح أو الخسىامر غ المتوقعةأ  تصبي المعاملة  (ج)
بنىود الىدخل الشىامل ممبتة مباشر  نىم   تأرباح أو خسامر مجمعة ذات صلة على أدا  التغطية التى ظل بةية

التىى لىم  عةالمتوق( وقد تظل المعاملة ("أ)95فقر  "ال) فعالةسارية و    الفتر  التى كانت في ا التغطيةع األخرى
 الحدو . ممكنة"( (ج)88فقر  "ال) مؤكد  الحدو  بدرجة عاليةتعد 

 

فىي  األربىاح أو الخسىامر المجمعىة  المتوقعىة،بيلغاء التخصىيص بالنسىبة لتغطيىات المعاملىة  المنشة  قامتإذا  (د)
ت في ىىا   الفتىىر  التىىى كانىىعىىبنىىود الىىدخل الشىىامل األخىىرى ممبتىىة مباشىىر  نىىم   تعلىىى أدا  التغطيىىة التىىى ظلىى

أو أ   المتوقعىةنىم  حقىوق الملكيىة حتىى حىدو  المعاملىة  بشكل منفصىلالتغطية سارية وفعالة تظل ممبتة 
ذا لم تعد المعاملة 100" أو" 98" أو" 97فقر  "الوفى حالة حدو  المعاملة تطبق  الحدو .تصبي متوقعة  " وا 

المتراكمىة والسىابق االعتىراف  أو الخسىامر و الخسىامر باألربىاحأيىتم االعتىراف نىم  األربىاح  الحدو ،متوقعة 
 بنود الدخل الشامل األخرى.نم  ب ا 
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 "(101" إلى "95ممال تونيحي للمحاسبة ع  تغطية التدفقات النقدية )الفقرات م  "
___________________________________________________________________________ 

ذب  إي ذذعا ذالمن آتأ)عتذ ذ60مق باذمبلغذذ2002نأفمبإذذ1األصأاذغيإذالم لي ذفعذذعا ل إا ذذ2001نأفمبإذذ1 ق ا
ذم ذخ اذ ذالمع مل  ذ) متذب ل اأطذله ه ذاألمإيكعذأ)  ذ عذال أالإ ذل صذال إك  ذب ل ف  إ ذالقي  ذب  ذ مل  ذ لم  مليأ ذيأإأ

 يأإأذ1.5مق باذ أالإذ=ذذ2002نأفمبإذذ1مليأ ذيأإأذفعذذ60ال خأاذفعذ ق ذآجاذل إا ذ

ذ:أ) ذك نتذعتع إذالصإهذللعم تذ لعذالناأذال  لع
ذ

 (2002نوفمبر  1السعر اآلجل )تسليم  السعر الحالى التاريخ
 يأإأذ1.5 أالإذامإيكعذ=ذذ1 يأإأذ1.45 أالإذامإيكعذ=ذذ1 1/11/2001

ذذيأإأذ1.24 أالإذامإيكعذ=ذذ1 يأإأذ1.2 أالإذامإيكعذ=ذذ1ذ2001 12 31
ذيأإأذ1 أالإذامإيكعذ=ذذ1 يأإأذ1إذامإيكعذ=ذ أالذ1ذ2002 11 1

  
 2001نوفمبر  1في  القيود المحاسبية

في بدايت  تساو  صفر وبالتالي ال توجد قيود محاسبية يتعي  تسجيل ا ولك  يتعي  اإلفصاح ع   اآلجلا  قيمة العقد 
     العقد والمخاطر والمعاملة المرتبطة بشراء األصول.

 
 دوالر امريكي                         2001بر ديسم 31القيود في 

ذ
 عإب حذالعق ذاآلجا

 48.387.096 ذذمليأ ذيأإأ ذ60 1.24)ذ2011ذ يتمبإذذ31)يم ذالعق ذفعذ

 40.000.000 ذ      مليأ ذيأإأ ذ60 1.50)2011نأفمبإذ31)يم ذالعق ذفعذ

 8.387.096              ذذذذ       اآلجا إبحذالعق 

 الم  قهذملذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل ذأل اةذال غطي ذفعذ)يم ذاألصأاذ)غيإذالمع إهذبه  ذإال غيمق إن ذ

ذ االمإيكعذالاي  ةذفعذ كلف ذاألصاذب ل أالإ
 $ذ8.620.690  ذذمليأ ذيأإأ ذ60 ذذ1.2ذ–مليأ ذيأإأذذ60 ذذ1.45)

 

 ذالع  ل ذللعق ذاآلجاذالعذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل ذايثذا ذنتب ذال غيإذفعذالقيمذفع ل ذفعذ ل ذال  إي ذال غطي  ع بإذ  ) ذ
ذ %80ذ-ذ%125إ   اتذالمعي إذ)إلأ عذ ع بإذفعذا أ ذنتبذال غطي ذالفع لي ذطبق ذذ%ذ103لمصاذالمغطعذ بلغذ

ذ8.387.096ذذذذذذ)عصأا ذم ذاد ذالم  ق تذالم لي 
ذ8.387.096ذذذذذذذذذي ذ)اقأقذالملكي  العذاد ذفإأقذ غيإذالقيم ذالع  ل ذلم  ق تذ غطي ذال  فق تذالنق 

ذ
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ذ 
 2002نوفمبر  1القيود المحاسبية في 

 عإب حذىس في ذ لعذالعق ذاآلجا

ذ أالإذامإيكعذذ      
 60.000.000ذذ 1.0مليأ ذيأإأذ ذذ60)ذ2002نأفمبإذذ1فعذذاآلجا)يم ذالعق ذ

 87.09648.9ذذ 1.24مليأ ذيأإأذ ذذ60)ذ2001 يتمبإذذ1)يم ذالعق ذاآلجاذفعذ

 11.612.904ذذذذذذ          عإب حذالعق 

 الم  قهذملذال غيإذفعذالقيم ذالع  ل ذأل اةذال غطي ذفعذ)يم ذاألصأاذ)غيإذالمع إهذبه  ذال غيإمق إن ذ

ذاالمإيكعذب ل أالإاألصاذالاي  ةذفعذ كلف ذ
 10.000.000ذذذذ 1.0مليأ ذيأإأذ ذذ60ذ–ذ1.2مليأ ذيأإأذ ذ60)

 
ذال ايثذع ذ ذالمغطعذ)نتب  ذلمصا ذالع  ل  ذالعذال غيإذفعذالقيم  ذاآلجا ذللعق  ذالع  ل  العذذ10.000.000غيإذفعذالقيم 

 ليهذفذ ذ  ) ذال غطي ذفع ل ذجائي ذخ اذالف إةذألك ذم ذاالتذفع ل ذأيمك ذات خ ا ذذفبن  ذ%ذ86 ذ بلغذ11.612.904
   %80ذ-ذ%125   اتذالمعي إذ)نتب ذال غيإذ  ذالنتبذالما  ةذب إذذل ذ خإج)ذما تب ذال غطي 

 
 11.612.904ذ ذذذذ)عصأا الم  ق تذالم لي م ذاد ذ

 10.000.000ذذذفإأقذ غيإذالقيم ذالع  ل ذلم  ق تذ غطي ذال  فق تذالنق ي ذ)اقأقذالملكي  العذاد ذ

 1.612.904ذذذذذذذذذأالخت ئإعالعذاد ذاألإب حذ

ذ
 شراء األصل بالقيمة السوقية

 60.000.000ذذذذذ 1.0مليأ ذيأإأذ ذذ60)ذم ذاد ذاألصأا

 ذ60.000.000ذذذذذذذذذذالعذاد ذالنق ي ذ

 تسوية العقد اآلجل

 ذ20.000.000ذذذذذذذذم ذاد ذالنق ي 

 20.000.000ذذذذذذذذ عصأا)ذالم  ق تذالم لي العذاد ذ

 تحقق الربي لعقد التغطية

 إيكعذىم ذا   أالإذامذ18.387.096فعذاقأقذالملكي ذالب لغذذعالإصي ذال إاكم

 أالخت ئإذ لعذم اإذات خ ا ذاألصاذ) لعذم اإذالعمإذاالف إاسعذالمق إ ذاأعيإااذالعذاألإب حذ  ع)

 ) خفيعذاال   ذالتنأص ذبهذي  ذ تأي ذ كلف ذاألصاذ  ب)

 
 ستممارتغطية صافى اال

 يىةنقدا طبيعىة ذفى عملية أجنبية بما فى ذلي تغطيىة أى بنىد  ستممارعمليات تغطية صافى االتتم المحاسبة ع   -102
التىىدفقات  خطىىر  بطريقىىة مشىىاب ة لتغطيىىات (( 13معيىىار المحاسىىبة المصىىرى رقىىم )يحاسىىب كجىىزء مىى  صىىافى االسىىتممار )

 النقدية :
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 معيىىار راجىىعالملكيىىة )مىى  خىى ل قاممىىة التغيىىر فىىى حقىىوق  بنىىود الىىدخل الشىىامل األخىىرىيىىتم االعتىىراف مباشىىر  نىىم   (أ)
)راجىع الفقىر   أن ا فعالة خسامر على أدا  التغطية التى مبتاص باألرباح أو ال(( بالجزء الخ1) المحاسبة المصرى رقم

"88)" . 
 األرباح أو الخسامر . م االعتراف بالجزء غير الفعال فىيت  و )ب(

 
االعتىراف بى  سىبق الىذى و باألرباح أو الخسامر علىى أدا  التغطيىة المرتبطىة بىالجزء السىارى والفعىال للتغطيىة ويتم االعتراف 

 األجنبية.رف فى العملية التص دعن خسامرالرباح أو فى األ وذلي  بنود الدخل الشامل األخرىمباشر  نم  


