
 

 

 2015 المعدل (25معيار المحاسبة المصرى رقم )
 المالية : العرض األدوات

 
 هدف المعيار 

 ملغاة. -1

 

جراء   -2 الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لعرض األدوات المالية ضمن اإللتزامات أو حقوق الملكية وا 
من وجهة نظر  –الية مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية. ويطبق على تصنيف األدوات الم

ما بين أصول مالية و إلتزامات مالية و أدوات حقوق الملكية وكذلك على تصنيف ما يرتبط بها  –المصدر 
من فوائد ذات صلة ، واألرباح والخسائر والمكاسب وكذلك الظروف التى يجب فيها إجراء مقاصة بين األصول 

 المالية واإللتزامات المالية .

 
معيار  وااللتزامات المالية وقياسها الواردة فى األصولالمعيار مكملة لمبادئ االعتراف بتعتبر مبادئ هذا  -3

طبقًا لمعيار  االفصاحعلى أن يتم   "المالية : االعتراف والقياس األدوات( "26المحاسبة المصرى رقم )
 اإلفصاحات". –( " األدوات المالية 40المحاسبة المصرى رقم )

 
 المعيار نطاق

 المالية فيما عدا:  األدواتالمعيار على جميع أنواع  ع المنشآت تطبيق هذاعلى جمي -4

المشروعات المشتركة والتى يتم حصص الملكية فى فى الشركات التابعة والشقيقة و  االستثمارات )أ( 
معيار  أو( "القوائم المالية المجمعة " 42المحاسبة عنها طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

معايير  قد تسمحومع هذا  ،"  ( "االستثمارات فى شركات شقيقة18ة المصرى رقم )المحاسب
يتم المحاسبة عنها وفقًا لمعيار المحاسبة على أن  (43و)أ( 18و)أ( 17أرقام ) المحاسبة المصرية

 شأةـالمن، تطبق . وفى هذه الحاالت المالية : االعتراف والقياس" األدوات( "26المصرى رقم )
هذا المعيار على جميع  كذلك بتطبيق المنشأةكما تقوم  هذا المعيار، فى فصا اإلمتطلبات 

 المشتركة .  الترتيبات أوالشقيقة  أوالمشتقات المرتبطة باالستثمارات فى الشركات التابعة 
 

مزايا العاملين ، والتى يطبق عليها معيار المحاسبة  نظمحقوق والتزامات صاحب العمل بموجب )ب(  
 ( "مزايا العاملين" .38ى رقم )المصر 

 .  ملغاة)ج(  
 

 

25 – 1 
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ومع  . ( "عقود التأمين"37فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم ) أوعقود التأمين وفقًا لتعريف )د(   
ذا إتطبيق هذا المعيار على المشتقات التى تكون مشمولة داخل عقود التأمين  المنشأةذلك على 

 بصورة منفصلة . ا( يتطلب المحاسبة عنه26المصرى رقم )كان معيار المحاسبة 
عالوة على ذلك فعلى المصدر تطبيق هذا المعيار على عقود الضمان المالى إذا قام المصدر   

( عند االعتراف بالعقود وقياسها إال أنه يجب عليه تطبيق 26بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )
)د(" منه تطبيقه عند 4إذا اختار المصدر حسب الفقرة "( 37معيار المحاسبة المصرى رقم )

 االعتراف وقياسها .

نها تتضمن خاصية ( حيث إ37ار المحاسبة المصرى رقم )المالية التى تقع ضمن نطاق معي األدوات)هـ( 
من هذا "32" إلى" 15" من من تطبيق الفقرات األدواتويعفى مصدر تلك  ،المشاركة االختيارية 

على تلك الخاصية ، وذلك فيما يتعلق بالتفرقة بين  "35تأ" إلى" 25تأفقرات من "وال المعيار
لجميع المتطلبات  األدواتوفيما عدا ذلك تخضع هذه  ، االلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية

 األدواتكما يطبق هذا المعيار على المشتقات المشمولة داخل هذه  ، خرى الواردة فى هذا المعياراأل
 . ((26اجع معيار المحاسبة المصرى رقم ))ر 

والتى ينطبق  أسهمدفوعات المبنية على المالية والعقود وااللتزامات المتعلقة بمعامالت الم األدوات)و(   
  ( وذلك باستثناء:39عليها معيار المحاسبة المصرى رقم )

لتى ينطبق عليها وا" من هذا المعيار 10" إلى" 8العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من " (1)
 هذا المعيار.

 أو  المشتراة الخزينة أسهم" من هذا المعيار ، والتى يتم تطبيقها على 34" و"33الفقرات " (2)
شراء  و نظمللعاملين  سهمخيارات األ بنظمالملغاه فيما يتعلق  أوالمصدرة  أوالمباعة 

  . أسهم، وجميع النظم األخرى للمدفوعات المبنية على  سهمالعاملين لأل

 

 ملغاة . -5

 

 .ملغاه -6

 
 لغاة.م -7

 

 أداةب أوبيع البنود غير المالية التى يمكن تسويتها بالصافى نقدًا  أوهذا المعيار على عقود شراء  يطبق -8
المالية كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية وذلك باستثناء العقود التى يتم  األدواتبمبادلة  أومالية أخرى 

 المنشأةتسليم بنود غير مالية طبقًا الحتياجات  أوتفاظ بها ألغراض استالم الدخول فيها واستمرار االح
 االستخدام .  أوالمبيعات  أوالمتوقعة من المشتريات 
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عن  أومالية أخرى  أداةب أوبيع البنود غير المالية بالصافى نقدًا  أوهناك طرق متعددة لتسوية عقود شراء  -9
 الحاالت التالية: المالية وتتضمن األدواتطريق مبادلة 

 األدواتبمبادلة  أومالية أخرى  أداةب أوه بتسويته بالصافى نقدًا أطرافعندما تسمح بنود العقد ألحد  )أ( 
 المالية.

 األدواتمبادلة عن طريق  أومالية أخرى  أداةب أوعندما تكون المقدرة على التسوية بالصافى نقدًا  و)ب(
مثيلة ممارسات سابقة فى تسوية عقود  المنشأةلكن لدى المالية غير صريحة فى شروط العقد و 

للعقد  اآلخرالمالية )إما مع الطرف  األدواتعن طريق مبادلة  أومالية أخرى  أداةب أوبالصافى نقدًا 
 نهايته(. أومن خالل بيع العقد قبل تنفيذه  أوبالدخول فى عقود مقاصة  أو

عادة بيعه  ممارسات سابقة فعلية منشأةعندما يكون لل و)ج( فى عقود مثيلة فى استالم مضمون العقد وا 
من التقلبات قصيرة المدى فى  أرباحخالل فترة زمنية قصيرة من تاريخ االستالم بغرض تحقيق 

 هامش الربح .  أو سعاراأل

  نقدية.  إلىعندما تكون البنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة  و)د(

تسليم بنود غير مالية طبقًا  أو"ج" بغرض استالم  أوالعقد الذى تنطبق عليه الفقرة "ب" ى فال يتم الدخول و 
االستخدام وعليه فإنه يقع ضمن نطاق هذا  أوالمبيعات  أوالمتوقعة من المشتريات  المنشأةالحتياجات 

 المعيار.
إذا كان قد تم الدخول فيها واستمرار " فيتم تقييمها لتحديد ما 8خرى والتى تنطبق عليها الفقرة "ألأما العقود ا

     المتوقعة من المشتريات  المنشأةطبقًا الحتياجات  مالىالاستالم البند غير  أوبها بغرض تسليم  االحتفاظ
 االستخدام وعليها يتم تحديد ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار . أوالمبيعات  أو

 
بيع بنود غير مالية والتى يمكن تسويتها  أووبة لحق خيار شراء تقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود المكت -10

     أو" )أ( 9المالية على النحو الوارد بالفقرة " األدواتمبادلة  عن طريق أومالية أخرى  أداةب أوبالصافى نقدًا 
تياجات طبقًا الح مالىالتسليم البند غير  أو" وال يكون الدخول فى مثل هذه العقود بغرض استالم )د( 9"

 االستخدام .  أوالمبيعات  أوالمتوقعة من المشتريات  المنشأة

 
 (" 23ت أ" إلى" 3تأ" من الفقرات أيضاً راجع ) تعريفات

 فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:التالية  تستخدم المصطلحات -11

 منشأةحقوق ملكية ل أداة أو مالىوالتزام  منشأةل مالى أصلنشأة  إلىعقد يؤدى  أىهى  :المالية داةاأل
 أخرى.

 يكون إما: أصلهو أى  :مالىال صلاأل
 نقدية)أ(     
 أخرى منشأةحقوق ملكية ل أداة)ب(  أو
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  )ج(   حق تعاقدى:أو
  . أخرى منشأةخر من آ مالى أصل أوالستالم نقدية   (1)   

بموجب شروط تكون على  ىأخر  منشأةااللتزامات المالية مع  أوالمالية  األصوللمبادلة   (2) أو
  المنشأةاألرجح لمصلحة 

  :ذاتها ويكون منشأةقد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية لل أو)د(   عقد سيتم أو
 جبه باستالم عدد متغير من أدوات و ملتزمة بم المنشأةقد تكون  أومن غير المشتقات وتكون ( 1)   

 .ذاتها  منشأةحقوق الملكية لل

 مالى أصل أوقد يتم تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من النقد  أوسيتم مشتقة ( 2)  أو
ولهذا الغرض ال  .ذاتها المنشأةمقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة ب ،آخر

المالية المحملة بحق إعادة البيع  األدوات المنشأةتتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة ب
ب" أو األدوات التى تفرض على 16أ" و"16ملكية طبقًا للفقرات " حقوق كأدواتوالمبوبة 

المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية 
التى تكون هى نفسها عقود  د" أو 16ج" و "16للفقرات " والمبوبة كأدوات حوق ملكية طبقاً 

 . ذاتها المنشأةحقوق الملكية الخاصة ب التسليم المستقبلى ألدوات أوستالم لال
 هو أى التزام يكون إما:  :مالىالااللتزام 

 التزاماً تعاقدياً:)أ(     
 . أخرى منشأة إلىخر آ مالى أصل أولتسليم النقدية (  1)  

أخرى بموجب شروط تكون على األرجح فى  منشأةااللتزامات المالية مع  أو األصوللمبادلة (  2)أو
 . المنشأةحة غير مصل

 ذاتها ويكون: منشأةقد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية لل أوعقد سيتم )ب(  أو
ملتزمة بموجبه باستالم عدد متغير من  المنشأة - قد تكون أو - من غير المشتقات وتكون(  1)  

 ذاتها  منشأةحقوق الملكية لل أدوات

 أصل أومبادلة مبلغ ثابت من النقد  غير رىتسويتها بطرق أخ - قد تم أو - مشتقة سيتم(  2)أو
ولهذا الغرض فإن الحقوق  ،ذاتها  المنشأةمقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة ب ، آخر مالى

على عدد محدد من أدوات ملكية المنشأة نفسها مقابل  ذأو الخيارات أو الضمانات لالستحوا
نشأة الحقوق أو الخيارات أو الم تبر أدوات ملكية إذا عرضتمبلغ محدد من أى عملة تع

بالنسبة والتناسب بينهم  المشتقةالضمانات على المالك الحاليين لنفس فئة أدوات الملكية غير 
المالية  األدوات المنشأةال تتضمن أدوات  حقوق الملكية الخاصة ب أيضاً  ولهذا الغرض

أ" و 16للفقرات " المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقًا للفقرات
فى صافى بتسلم طرف آخر حصة تناسبية  ب" أو األدوات التى تفرض على المنشأة إلتزام16"

د" 16ج" و "16أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات "
ة الخاصة التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكي أوالتى تكون هى نفسها عقود لالستالم  أو
 ذاتها. المنشأةب
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وكاستثناء يتم تصنيف األداة التي تستوفى تعريف االلتزام المالى على أنها أداة حقوق ملكية إن كانت 
ج" ، 16ب" أو الفقرتين "16أ" ، "16لها جميع الصفات وتستوفى كافة الشروط الواردة في الفقرتين "

 د".16"
 .بعد خصم جميع التزاماتها  منشأةى باقى أصول هى أى عقد يثبت الحق ف :حقوق الملكية أداة

هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين  :القيمة العادلة
 المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

بيع األداة إلى هى األداة المالية التى تعطى لحاملها الحق فى إعادة  األداة المحملة بحق إعادة البيع :
مصدرها مقابل نقدية أو أى أصل مالى آخر أو التى تعاد تلقائيًا إلى مصدرها فى حالة وقوع حدث مستقبلى 

 غير مؤكد أو فى حالة وفاة أو تقاعد حامل األداة .

 

ر ( وتستخدم فى هذا المعيا26" من معيار المحاسبة المصرى رقم )9تم تعريف المصطلحات التالية فى الفقرة " -12
 ( .26بنفس المعنى الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم )

 مالىالااللتزام  أو مالىال صلالتكلفة المستهلكة لأل  

  المالية المتاحة للبيع  األصول 

 من الدفاتر  االستبعاد  

  المشتقة 

 طريقة معدل الفائدة الفعلى 

 ر ئالخسا أو رباحبالقيمة العادلة من خالل األ مالىالااللتزام  أو مالىال صلاأل 

 ؤكداالرتباط الم 

 المعاملة المخططة 

  فعالية عمليات التغطية 

  البند الذى يتم تغطيته 

 التغطية  أداة 

  االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 ياتنو القروض والمدي 

  بيع بالطريقة المعتادة  أوشراء 

 تكلفة المعاملة 

  

يكون له آثار اقتصادية  أكثر أوتعاقدى" على أى اتفاق بين طرفين " أويطلق فى هذا المعيار لفظ "عقد"  -13
لتجنب تلك اآلثار حيث يكون ذلك  - اختيار بالمرة مال يكون له أو -اختيار ضئيل  طرافواضحة ويكون لأل

أن تكون المالية يمكن أن تأخذ صورًا متعددة وال يتحتم  األدواتوعليه فإن العقود و  ،نافذًا بحكم القانون االتفاق 
 مكتوبة . 

 

 فى هذا المعيار األفراد والشركات والمؤسسات والصناديق والهيئات الحكومية .يقصد بلفظ "منشأة"  -14
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 العرض 
  ("أ29ت أ" إلى" 25ت من "أى" و 14" إلى "أت13من "أت  مساهمين )راجع كذلك الفقراتااللتزامات وحقوق ال

 مالىالتزام  أو مالى أصلمكوناتها ك أو داةاألمالية تصنيف ال داةاأليتعين على مصدر لى و عند االعتراف األ  -15
حقوق  أداةو  مالىالااللتزام  أو مالىال صلاألحقوق ملكية وفقًا لجوهر االتفاق التعاقدى وتعريفات  أداة أو

 الملكية .
 

حقوق  أداةالمالية  داةاأل" لتحديد ما إذا كانت 11بتطبيق التعريفات الواردة فى الفقرة " داةاألعندما يقوم مصدر  -16
ن ان التالييتوافر الشرطا -وفقط عندما  -حقوق ملكية عندما  أداةتكون  داةاألفإن ،  ملكية وليست التزامًا مالياً 

 )أ( و)ب( معًا .

  : التزام تعاقدى اى داةاألال تتضمن  )أ(   

   أخرى . منشأةخر لآ مالى أصل أولدفع النقدية  (1)  

بموجب شروط قد تكون فى غير مصلحة  أخرى منشأةااللتزامات المالية مع  أو األصوللمبادلة ( 2)أو
 . المصدر

فتكون ذاته،  فى أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر داةاألتسوية  -قد يتم  أو - إذا كان سيتم و)ب( 
 :داةاأل

متغير من أدوات حقوق  مالية غير مشتقة ال تتضمن التزامًا تعاقديًا على المصدر لتسليم عدد أداة(  1)  
 .الملكية الخاصة بالمصدر ذاته 

 مالى أصل أوالذى يقوم بمبادلة مبلغ ثابت من النقد ، مشتقة سيتم تسويتها فقط بواسطة المصدر (  2)أو
، ولهذا الغرض فإن الحقوق أو آخر بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته 

ملكية المنشأة نفسها مقابل  حقوق حواذ على عدد محدد من أدواتالخيارات أو الضمانات لالست
ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو الخيارات أو حقوق مبلغ محدد من أى عملة تعتبر أدوات 

بالنسبة والتناسب  ةالمشتق غيرالملكية حقوق الضمانات على المالك الحاليين لنفس فئة أدوات 
التى  األدواتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته ال تتبينهم ولهذا الغرض أيضًا 
د" 16ج" و "16" الفقرتينب" أو 16"أ" و16" الفقرتينشروط الواردة فى لها كل السمات وتستوفى ال

التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة  أولالستالم  اً لتى تكون فى حد ذاتها عقودأو ا
  . بالمصدر ذاته

حقوق ملكية بما فى  أداة بر أى التزام تعاقدى ال ينطبق عليه الشروط الواردة فى )أ( و)ب( عاليهوال يعت
التسليم  أواالستالم  إلى - يمكن أن تؤدى أو - مالية مشتقة ستؤدى أداةذلك االلتزام الناشئ عن 

داة التى تستوفى وكإستثناء من هذا فإن األالمستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته . 
ملكية إذا كانت لها كل السمات وتستوفى الشروط الواردة فى  وقتعريف اإللتزام المالى يتم تبويبها كأداة حق

 د" .16ج" و "16" الفقرتينب" أو 16أ" و "16" الفقرتين
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 األدوات المحملة بحق إعادة البيع 

اقدى على المصدر إلعادة شراء أو استهالك األداة مقابل تتضمن األدوات المحملة بحق إعادة البيع إلتزام تع -أ16
نقدية أو أصل مالى آخر فى حالة ممارسة الحق . وكإستثناء من تعريف اإللتزام المالى فإن األداة التى 

 تتضمن مثل هذا اإللتزام تبوب كأداة حقوق ملكية إذا توافرت فيها كل السمات التالية :
ويعنى صافى .  تصفيتهاة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فى حالة فى حصأنها تعطى لحاملها الحق  (أ)

لك األصول التى تتبقى بعد خصم كل المطالبات األخرى على هذه األصول وتحسب تأصول المنشأة 
 الحصة التناسبية كاآلتى :

 تقسيم صافى أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات بمبالغ متساوية. (1)

 د الوحدات التى تخص حامل األداة المالية .ضرب هذا المبلغ فى عد( 2و)

األداة هى ضمن نوعية من األدوات التى تكمل النوعيات األخرى من األدوات ولكى تكون األداة ضمن هذه  (ب)
 النوعية فيجب أن تتصف باآلتى :

 األخرى على أصول المنشأة عند التصفية . المطالباتليس لها أولوية على  (1)

إلى أداة أخرى قبل وجودها ضمن نوعية األدوات التى تكمل النوعيات األخرى  ( ال تحتاج إلى تحويلها2و)
 من األدوات .

أن تتشابه تمامًا كافة األدوات المالية والتى هى ضمن نوعية األدوات التى تكمل النوعيات األخرى . على )ج( 
ريقة أخرى أستخدمت سبيل المثال أن تكون كلها محملة بحق إعادة البيع وأن تكون المعادلة أو أى ط

 .ألدوات الموجودة ضمن هذه النوعيةهى نفسها لكل ا االستهالكلحساب سعر إعادة الشراء أو 
المصدر التعاقدى إلعادة الشراء أو استهالك األداة مقابل نقدية أو أصل مالى ، ال تتضمن وبخالف إلتزام )د( 

لى منشأة أخرى أو استبدال أصول مالية أو األداة أى إلتزام تعاقدى لتقديم نقدية أو أصل مالى آخر إ
إلتزامات مالية مع منشأة أخرى بشروط ليست فى صالح المنشأة كما أنها ليست عقد سيتم أو ربما يتم 
تسويته فى أدوات حقوق ملكية المنشأة نفسها كما هو موضح فى الفقرة الفرعية )ب( من تعريف اإللتزام 

 المالى .
ت النقدية المتوقعة لألداة طوال عمرها بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في يعتمد مجموع التدفقا)هـ( 

صافى األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافى األصول المعترف بها وغير المعترف بها 
 الخاصة بالمنشأة طوال عمر األداة ) باستبعاد أي آثار لألداة ( .

كون لدى أنها أداة حقوق ملكية يجب أن ال يتبوب أداة على  ولكىل السمات المذكورة عاليه باإلضافة إلى ك -ب16
 المصدر أية أداة مالية أو عقد آخر :

يؤدى إلى إجمالى تدفقات نقدية تتوقف أساسًا على األرباح أو الخسائر أو التغير فى صافى األصول  (أ)
)     ول المنشأة المعترف بها أو غير المعترف بها المعترف بها أو التغير فى القيمة العادلة لصافى أص

 مع استبعاد تأثير هذه األداة أو العقد (.

 و)ب(  له تأثير جوهرى فى تحديد أو تقييد العائد المتبقى إلى حامل األداة المحملة بحق إعادة البيع .     
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المالية مع حامل أداة كالواردة فى ولغرض تطبيق هذا الشرط ، على المنشأة أال تأخذ فى الحسبان العقود غير 
أ" والتى تحتوى على شروط تعاقدية تشبه الشروط التعاقدية لعقد مماثل قد يتم بين حامل األداة غير 16فقرة "

ذا لم تستطع المنشأة تحديد ما إذا كان هذا الشرط سيتم أستيفاؤه فعليها أال تبوب  المالية والمنشأة المصدره . وا 
 حمل حق إعادة البيع كأداة حقوق ملكية .هذه األداة التى ت

أصول  صافىحصة تناسبية فى بتسليم طرف آخر  إلتزام األدوات أو عناصر من األدوات التى تفرض على المنشأة 
 المنشأة فقط عند التصفية 

اسبية تحتوى بعض األدوات المالية على إلتزام تعاقدى بأن تسلم المنشأة المصدرة إلى منشأة أخرى حصة تن -ج16
فى صافى أصول األولى فقط عند التصفية . وينشأ اإللتزام بسبب أن التصفية إما مؤكدة الحدوث وهى خارج 
سيطرة المنشأة ) مثل شركة محدودة المدة ( أو أنها غير مؤكدة الحدوث إال أنها تتم بأختيار حامل األداة . 

ن مثل هذا اإللتزام تبوب كأدة حقوق ملكية . إذا وكإستثناء من تعريف اإللتزام المالى فإن األداة التى تتضم
 توفرت فيها كل السمات التالية :

. ويعنى صافى  تصفيتهاأنها تعطى لحاملها الحق فى حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فى حالة  (أ)
األخرى على هذه األصول وتحسب  المطالباتأصول المنشأة تلك األصول التى تتبقى بعد خصم كل 

 لتناسبية كاآلتى :الحصة ا

 تقسيم صافى أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات بمبالغ متساوية . (1)
 األداة المالية . حامل ( ضرب هذا المبلغ فى عدد الوحدات التى تخص2و)           
األداة هى ضمن نوعية من األدوات التى تكمل النوعيات األخرى من األدوات . ولكى تكون األداة ضمن  (ب)

 وعية فيجب أن تتصف باآلتى :هذه الن

 األخرى على أصول المنشأة عند التصفية . المطالباتليس لها اولوية على  (1)

( ال تحتاج إلى تحويلها إلى أداة أخرى قبل وجودها ضمن نوعية األدوات التى تكمل النوعيات األخرى 2و) 
 من األدوات .

ت التى تكمل النوعيات األخرى تتضمن إلتزام أن كافة األدوات المالية والتى هى ضمن نوعية األدوا)ج( 
 تعاقدى بنفس الشكل على المنشأة المصدرة لتسليم حصة تناسبية فى صافى أصولها عند التصفية .

باإلضافة إلى كل السمات المذكورة عاليه فلكى تبوب أداة على أنها أداة حقوق ملكية يجب أال يكون لدى  -د16
 المصدر أداة مالية أو عقد :

دى إلى إجمالى تدفقات نقدية تتوقف أساسًا على األرباح أو الخسائر أو التغير فى صافى األصول يؤ  (أ)
المعترف بها أو التغير فى القيمة العادلة لصافى أصول المنشأة المعترف بها أو غير المعترف بها )مع 

 (. العقداستبعاد تأثير هذه األداة أو 

 تقييد العائد المتبقى إلى حاملى األدوات . و)ب( له تأثير جوهرى فى تحديد أو      
ولغرض تطبيق هذا الشرط ، على المنشأة أال تأخذ فى الحسبان العقود غير المالية مع حامل أداة كالواردة فى 

ج والتى تحتوى على شروط تعاقدية تشبه الشروط التعاقدية لعقد مماثل قد يتم بين حامل األداة غير 16فقرة 
ذا لم تستطع المنشأة  والمنشأةالمالية  ما إذا كان هذا الشرط سيتم أستيفاؤه فعليها أال تبوب  تحديدالمصدرة . وا 

 هذه األداة كأداة حقوق ملكية .
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إلتزام بتسليم طرف آخر حصه  المنشأةإعادة تبويب األدوات المحملة بحق إعادة البيع واألدوات التى تفرض على 

 ند التصفية ع فقطتناسبية فى صافى أصول المنشأة 
و       ج" 16" الفقرتينب" أو 16أ" ، "16" للفقرتينعلى المنشأة أن تبوب أداة مالية كأدة حقوق ملكية طبقًا  -هـ16

د" من تاريخ تمتع األداة بالسمات وأستيفائها للشروط الواردة فى هذه الفقرات . وعلى المنشأة إعادة تبويب 16"
 اة عن التمتع بكل السمات أو استيفائها كل الشروط الواردة فى هذه الفقرات األداة المالية من تاريخ توقف األد

فعلى سبيل المثال إذا أستهلكت المنشأة كل أدواتها المالية غير المحملة بحق إعادة البيع وتبقت أى أدوات 
ب" 16و "         أ"16" الفقرتينمحملة بحق إعادة البيع ولها كل السمات ومستوفاه لكل الشروط الواردة فى 

فعلى المنشأة أن تعيد تبويب األدوات المحملة بحق إعادة البيع كأدوات حقوق ملكية من تاريخ أستهالكها 
 لألدوات غير المحملة بحق إعادة البيع .

 على المنشأة أن تعالج ذلك محاسبيًا كاآلتى : هـ"16"عند إعادة تبويب أداة طبقًا للفقرة  -و16
قوق الملكية كإلتزام مالى من تاريخ توقف األداة عن التمتع بكل السمات أو أن تعيد تبويب أداة ح (أ)

د" و يقاس اإللتزام 16و "ج" 16" الفقرتينب" أو 16أ" ، "16" الفقرتينلكل الشروط الواردة فى  استيفائها
بأى  كية المالى بالقيمة العادلة لألداة فى تاريخ إعادة التبويب . وعلى المنشأة األعتراف فى حقوق المل

 والقيمة العادلة لإللتزام المالى فى تاريخ إعادة التبويب.فرق بين الرصيد الدفترى ألداة حقوق الملكية 

ستيفائها لكل الشروط  ملكيةالمالى كحقوق عيد تبويب اإللتزام أن ت (ب) من تاريخ تمتع األداة بكل السمات وا 
وتقاس أداة حقوق الملكية بقيمة الرصيد د" 16" ج" و16" الفقرتينب" أو 16أ" ، "16" الفقرتينالواردة فى 

 فى تاريخ إعادة التبويب .المالى الدفترى لإللتزام 
 

  أ"16آخر الفقرة " مالى أصل أوعدم وجود التزام تعاقدى بتسليم نقدية 

مييز الت من أهم مالمحد" فإن 16ج" و"16" الفقرتينب" أو 16أ" و "16" الفقرتينباستثناء الحاالت الواردة فى  -17
المالية )المصدر( بتسليم النقدية  داةاأل أطرافالملكية وجود التزام تعاقدى ألحد  حقوق أداةو  مالىال بين االلتزام

االلتزامات المالية مع الحامل  أوالمالية  األصولباستبدال  أو( داةاألآخر للطرف األخر )حامل  مالى أصل أو
حقوق الملكية الحصول على  أداةمن أنه قد يحق لحامل  تكون فى مصلحة المصدر . وبالرغم بشروط قد ال

نه ليس على المصدر التزام تعاقدى للوفاء بتلك يعات ملكية أخرى فإز تو  أو أرباحتوزيعات  أيةحصة نسبية من 
 خر.آخر لطرف آ مالى أصل أوالتوزيعات حيث ال يمكن مطالبته بتسليم النقدية 

 

 قائمة المركز المالىلها القانونى، هو العامل المتحكم فى تصنيفها فى المالية ، وليس شك داةاأليعتبر جوهر  -18
 األدواتوغالبًا ما يكون الجوهر والشكل القانونى متوافقين ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا فهناك بعض  المنشأة

 األدواتعض مالية التى تأخذ الشكل القانونى لحقوق الملكية إال أنها تكون التزامات فى جوهرها وهناك بلا
األخرى التى تجمع الخواص المرتبطة بأدوات حقوق الملكية والخواص المرتبطة بااللتزامات المالية ، على 

 سبيل المثال: 
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قابل للتحديد فى  أواستردادها مقابل مبلغ محدد بالممتازة التى تلزم المصدر  سهمتعتبر التزامًا ماليًا األ (أ)
 داةاألأن يطلب من المصدر استرداد  فى تعطى حاملها الحق أو،  قابل للتحديد أوتاريخ مستقبلى محدد 

 قابلة للتحديد .  أوبعد تاريخ معين وبقيمة محددة  أوفى 

   ج" 16" الفقرتينب" أو 16أ" و"16" للفقرتينباستثناء هذه األدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقًا  (ب)
أى  أوالتى تعطى لحاملها حق خيار ردها للمصدر مقابل نقدية المالية  داةاألتزامًا ماليًا لتعتبر اد" 16و "

ويكون الحال بالمثل حتى . (Puttable instrument)البيع  إعادةمحملة بحق  أداة) آخر مالى أصل
خر له احتمال آبند  أوالمالية األخرى على أساس مؤشر  األصول أوعندما يتم تحديد مبلغ النقدية 

أ" ، 16" للفقرتيناستثناء هذه األدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقًا ب .االنخفاض  أواالرتفاع 
مرة أخرى على  فى عرضها داةاألد الخيار لحامل و وج أنف د" 16ج" و "16" الفقرتينب" أو 16"

القابلة للعرض للبيع ينطبق عليها  داةاأليعنى فى حد ذاته أن  آخر أصلأى  أومصدرها مقابل نقدية 
. على سبيل المثال ، قد تعطى صناديق االستثمار غير محددة االستحقاق ووحدات مالىالتزام تعريف االل
ألعضائها  أوتعطى لحاملى حصصها  نية قدو ااهمات وبعض المنشآت التع( والمسunit trustالوقف )

ل ية ألنصبتهم النسبية فى قيمة أصو و افى أى وقت مقابل نقدية مس ،حصص ملكيتهم الحق فى استرداد 
واألعضاء كإلتزامات مالية باستثناء هذه ج عنها تبويب حصص حاملى الوثائق والتى ينت المصدر

 .د" 16ج" و "16" الفقرتينب" أو 16أ" و "16" للفقرتيناألدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقًا 
 األصولقيمة  صاف أخرى مثل "صافىأو ال يمنع استخدام  مالىبالرغم من ذلك فإن التصنيف كالتزام و 

 Unitالمستحقة لحاملى الحصص  األصولالتغير فى صافى قيمة " أوالمستحقة لحاملى الحصص" 

Holders التى ليس لها حقوق ملكية مساهم فيها )مثل بعض صناديق  منشأةالقوائم المالية لل صلب" فى
حصص  مالىإجأن ضافية لتوضيح إوال يمنع كذلك من استخدام ايضاحات  (االستثمار ووحدات الوقف

القابلة  األدواتاألعضاء تتضمن بنودًا مثل االحتياطيات التى ينطبق عليها تعريف حقوق الملكية ، و 
 للعرض للبيع التى ال ينطبق عليها هذا التعريف. 

 

ج" 16" الفقرتينب" أو 16أ" و "16" للفقرتينباستثناء هذه األدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقًا  -19
المالية األخرى  األصول أوال تمتلك الحق غير المشروط لتجنب دفع النقدية  المنشأةإذا كانت  د" .16و"

 ، على سبيل المثال: مالىاللتسوية التزام تعاقدى ، فإن ذلك االلتزام ينطبق عليه تعريف االلتزام 

 أوالحصول على العملة األجنبية  على الوفاء بالتزام تعاقدى مثل صعوبة المنشأةوجود حظر على مقدرة  (أ)
هذا الحظر ال يلغى االلتزام التعاقدى  ، الحصول على الموافقة على السداد من هيئة رقابية إلىالحاجة 

 .  داةاألوال الحق التعاقدى لحامل  منشأةلل

ماليًا عند ممارسة حقه فى االسترداد يعتبر التزامًا  اآلخروجود التزام تعاقدى مشروط بالنسبة للطرف  (ب)
 . آخر مالى أصل أوال تمتلك الحق غير المشروط لتجنب تسليم النقدية  المنشأة إنحيث 

 

آخر أن تؤدى  مالى أصل أوتعاقدى بسداد النقدية  نشوء التزام إلى المالية التى ال تؤدى صراحةً  داةأليمكن ل -20
 على سبيل المثال:وذلك من خالل شروطها وأحكامها ،  التزام ،  نشوء إلىبطريقة غير مباشرة 
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فى  المنشأةتخفق  -وفقط عندما  - يجب تسويته عندما مالىالمالية التزامًا غير  داةاأليمكن أن تتضمن  (أ)
ذا كان يمكن لل ، داةاألفى إعادة  أوالقيام بالتوزيعات   مالى أصل أوأن تتجنب تحويل  النقدية  منشأةوا 

 المالية التزامًا ماليًا . داةاألر تلك فتعتب مالىالخر فقط عن طريق تسوية االلتزام غير آ

 

 من: أىبتسليم  المنشأةالمالية التزامًا إذا كانت تشترط عند التسوية أن تقوم  داةاألتعتبر  (ب)

 .آخر مالى أصل أونقدية (  1)  

   .اآلخر مالىال صلاأل أونفسها بحيث تتعدى قيمتها بصورة جوهرية قيمة النقدية  المنشأة أسهم(  2)أو
بديل السداد  فإنخر آ مالى أصل أوااللتزام التعاقدى الصريح لتسليم نقدية  المنشأةرغم من أنه قد ال يكون على وبال

 يساوىيضمن جوهريًا استالم مبلغ  داةاألكل األحوال فإن حامل  ىوف ، يفترض التسوية النقدية سهمعن طريق األ
 . "(21راجع الفقرة ")على األقل خيار التسوية النقدية . 

 
 ب"  16فقرة "لا المنشأةالتسوية عن طريق أدوات حقوق الملكية الخاصة ب

استالم أدوات حقوق الملكية الخاصة  أويم تسل إلىيؤدى قد  لمجرد أنهحقوق ملكية فقط  أداةال يعتبر العقد  -21
ات حقوق ملكية أدو  أو أسهماستالم عدد من  أوالتزام تعاقدى لتسليم  أوحق  منشأةيكون لل أنفيمكن  ،المنشأةب
ية لمبلغ الحق و ااستالمها مس أوبحيث تكون القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المزمع تسليمها  متباينةخرى أ
جزئيًا وفقًا  أومتغيرة كليًا  أوقيمة ثابتة  ذوااللتزام التعاقدى  أوويمكن أن يكون ذلك الحق  االلتزام التعاقدى أو

سعر سلعة  أو)مثل سعر الفائدة  منشأةالسعر السوقى ألدوات حقوق الملكية للمعينة غير  لمللتغيرات فى عوا
لقيمة ية فى القيمة و امس المنشأةمالية( ومن أمثلة ذلك )أ( عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية  أداةسعر  أومعينة 

وزن معين من ية فى القيمة لقيمة و امس المنشأةو)ب( عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية  100نقدية معينة مثل 
 أو المنشأةعلى يجب حتى لو كان  المنشأةقية مثاًل( . ويعتبر هذا العقد التزامًا ماليًا على أو  100الذهب )
تستخدم عددًا متغيرًا من  المنشأة إنحيث حقوق ملكية ،  أداة، وال تعتبر  ملكيتهاتسليم أدوات حقوق  بمقدورها 

متبقية فى أصول الشركة  يكون فى العقد قيمةوبناء على ذلك فال  ، أدوات حقوق ملكيتها كوسيلة لتسوية العقد
 بعد خصم جميع التزامات العقد .

 

      بتسويته عن طريق تسليم  المنشأةحقوق ملكية كل عقد تقوم  أداةيعتبر أ" 22باستثناء ما جاء فى الفقرة " -22
، على سبيل  آخر مالى أصل أوت لكيتها مقابل مبلغ نقدى ثاباستالم( عدد محدد من أدوات حقوق م أو)

مقابل  المنشأة أسهمخر حق شراء عدد محدد من الذى يعطى الطرف اآل صادرال سهمالمثال ، فإن خيار األ
حقوق  أداةوال يمنع العقد من كونه  ، حقوق ملكية أداةيعتبر  ، مقابل مبلغ محدد ثابت من سند أوسعر محدد 

الفائدة فى السوق والتى ال تؤثر  أسعارفى ة للعقد والتى تنتج عن التغيرات ملكية تلك التغيرات فى القيمة العادل
على عدد أدوات حقوق الملكية  أواستالمها  أوالمالية األخرى التى سيتم دفعها  األصول أوبدورها على النقدية 

لغ يتم استالمها مبا أيةحقوق الملكية  إلىوتضاف مباشرة  ، التى سيتم تسليمها واستالمها عند تسوية العقد
 أيةكما يخصم من حقوق الملكية  ،( المنشأة أسهمضمانة على  أوالمحصلة نظير خيار مكتوب  العالوة)مثل 

 داةالمدفوعة نظير خيار تم شراؤه( وال يتم االعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة أل العالوةمبالغ مدفوعة )مثل 
 حقوق الملكية فى القوائم المالية . 
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إذا كانت أدوات حقوق ملكية المنشأة ستستلم أو ستسلم بمعرفة المنشأة لتسوية عقد هى أدوات مالية محملة  -أ22
ب" أو األدوات 16أ" و "16" الفقرتينبحق إعادة البيع وتتمتع بكافة السمات وتستوفى كافة الشروط الواردة فى 

فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية التى تفرض على المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية 
يعتبر العقد أصل مالى  ، د" 16" و "ج16" الفقرتينوتتمتع بكافة السمات وتستوفى كافة الشروط الواردة فى 

أو إلتزام مالى حسب األحوال . ويتضمن ذلك العقد الذى سيتم تسويته بمعرفة المنشأة عن طريق استالم   أو 
 ألدوات مقابل مبلغ محدد من النقدية أو أصل مالى آخر .تسليم عدد محدد من هذه ا

 

يؤدى العقد الذى يتضمن  د" ،16ج" و "16" الفقرتينب" أو 16أ" و "16" الفقرتينالواردة فى  الحاالتباستثناء  -23
ية بالقيمة الحال مالىنشوء التزام  إلى آخر مالى أصل أوبشراء حقوق ملكيتها مقابل نقدية  المنشأةالتزامًا على 

القيمة أو سعر استخدام الحق  أوفى حالة القيمة الحالية لسعر إعادة البيع ،  كما، )للقيمة االستردادية 
 المنشأةحقوق ملكية ، ومن أمثلة ذلك التزام  أداةاالستردادية ( ويكون هذا هو الحال حتى إذا كان العقد نفسه 

 رلمعياوفقًا  مالىلى بااللتزام الو وعند االعتراف األ ،جل لشراء أدوات حقوق ملكيتها مقابل نقدية آبموجب عقد 
قيمته العادلة )القيمة الحالية للقيمة االستردادية( باالستبعاد من  تبويب( يتم إعادة 26)المحاسبة المصرى رقم 

ذا انقضى ا ،( 26)رقم لمعيار المحاسبة المصرى الحقًا وفقًا  مالىويتم قياس االلتزام ال ،حقوق الملكية  لعقد وا 
التعاقدى  المنشأةويؤدى التزام  ،فى حقوق الملكية  المالىالقيمة الدفترية لاللتزام  تبويببدون التسليم فيتم إعادة 

بالنسبة للقيمة الحالية للقيمة االستردادية حتى لو كان االلتزام  مالىنشوء التزام  إلىلشراء أدوات حقوق ملكيتها 
لذى لديه حق االسترداد )مثال : خيار البيع المكتوب الذى يعطى الطرف ا اآلخرعلى الطرف بالشراء مشروطًا 

 لها مقابل سعر ثابت( .  المنشأةألخر حق بيع أدوات حقوق ملكية ا

 

استالم عدد محدد من أدوات  أوبتسويته عن طريق تسليم  المنشأةالتزامًا ماليًا كل عقد ستقوم  أو أصالً يعتبر  -24
بموجبه بتسليم  المنشأةومن أمثلة ذلك عقد تقوم  ،مالية أخرى  أداة أوى متغير حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقد

 قية من الذهب .أو  100يًا لقيمة و امن أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى يتم حسابه ليكون مس 100

 
 الطارئةمخصصات التسوية 

تسويتها بحيث تكون التزامًا  أوخر آ ىمال أصل أوبتسليم نقدية  المنشأةالمالية قيام  داةاألتتطلب  أنيمكن  -25
نتائج  إلىاستنادًا  أوأحداث مستقبلية غير مؤكدة الحدوث ) - عدم حدوث أو - ماليًا وذلك فى حالة حدوث

فى مؤشر  وذلك مثل التغير داةاألظروف غير مؤكدة( والتى تكون خارج نطاق تحكم كل من مصدر وحامل 
اإليرادات  أوالمتطلبات الضريبية  أوسعر الفائدة  أوالمستهلكين  رأسعامؤشر  أو راق الماليةو بورصة األ

الحق  داةاألمثل تلك وال يكون لمصدر . رأس المال إلىنسبة المديونية  أوه أرباحصافى  أوالمستقبلية للمصدر 
عليه فتعتبر بطريقة تجعلها التزامًا ماليًا( و  داةاألتسوية  أو) آخر مالى أصل أوالمطلق لتجنب تسليم النقدية 

 التزامًا ماليًا على المصدر إال إذا: داةاأل

       تطلب تسوية نقدية الذى يمكن أن ي الطارئةص التسوية ذلك الجزء من مخص حقيقياً  لم يكن )أ(    
 . التزامًا ماليًا( داةاألفيما عدا ذلك بطريقة تجعل  أو) آخر مالى أصلبواسطة  أو
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فيما عدا ذلك  أو)خر آ مالى أصلبواسطة  أوم المصدر بتسوية االلتزام نقدًا كان من الممكن أن يلتز  )ب(أو 
 . التزامًا ماليًا( فقط فى حالة تصفية المصدر داةاألبطريقة تجعل 

 ب" .16أ" و "16" الفقرتينمتع األداة بكافة السمات و استيفائها لكافة الشروط الواردة فى تت  أو)ج(  

 
  خيارات التسوية 

 أويكون من حق المصدر  أنالخيار فى كيفية تسويتها )مثال  طرافاألمالية مشتقة أحد  أداةطى عندما تع -26
 أو مالياً  أصالً  داةاألبالنقدية( فتعتبر  سهمعن طريق استبدال األ أواختيار كيفية تسويتها نقدًا  داةاألحامل 
 حقوق ملكية .  أداةن تكو أن إلىمالياً إال إذا كانت جميع خيارات التسوية ستؤدى التزاماً 

 

التى يمكن  سهمالمالية المشتقة ذات خيارات التسوية والتى تعتبر التزامًا ماليًا حقوق خيار األ داةاأل أمثلةمن  -27
المصدر بالنقدية . وبالمثل ، تقع ضمن  أسهمعن طريق مبادلة  أو ما نقداً ، إللمصدر بموجبها اختيار التسوية 
حيث  المنشأةمقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة ب مالىشراء بند غير  أويع نطاق هذا المعيار بعض عقود ب

" 8" من مالية أخرى )راجع الفقرات أداةبواسطة  أونقدًا  أو مالىيمكن تسويتها إما عن طريق تسليم بند غير 
 التزامات مالية وليست أدوات حقوق ملكية .  أو. وتعتبر تلك العقود أصواًل  ("10"إلى

 

 
 ة المالية المركب اتاألدو 

 ("35تأ" إلى" 30ت)راجع كذلك الفقرات من "أ

المالية لتحديد ما إذا كانت تتضمن  داةاألالمالية من غير المشتقات تقييم شروط  داةاألسيقوم مصدر  -28
التزامات  أومالية  ويتم تصنيف تلك المكونات بصورة منفصلة كأصول . مكونات التزام وحقوق ملكية معاً 

 " .15للفقرة رقم " وفقاً أدوات حقوق ملكية  أومالية 

 
 

على  مالىالتزام نشوء  إلىالمالية التى )أ( تؤدى  داةاألعتراف بصورة منفصلة بمكونات باال المنشأةتقوم  -29
فإن السندات . على سبيل المثال  منشأةحقوق ملكية لل أداة إلىخيار تحويلها  داةاألو)ب( تمنح لحامل  المنشأة

تعتبر أدوات  منشأةالعادية لل سهمعدد ثابت من األ إلىالمماثلة التى يمكن أن يقوم حاملها بتحويلها  األدوات أو
)اتفاق  مالىل التزام و تمثل مكونين أساسيين ، األ داةاألفإن مثل تلك  المنشأةومن وجهة نظر  ، مالية مركبة

حق  داةاألة )خيار للشراء يمنح حامل حقوق ملكي أداة( والثانى آخر مالى أصل أوتعاقدى لتسليم النقدية 
 صدارخالل فترة زمنية محددة( ويعتبر األثر االقتصادى إل منشأةالعادية لل سهمعدد ثابت من األ إلىتحويلها 
 أداة إصدار أوعادية  أسهمدين بها أحكام للسداد المبكر وضمانات لشراء  أداة صدارمماثاًل إل داةاألمثل تلك 

بعرض مكونات  المنشأةحوال تقوم نه فى كل األوعليه فإ ، فصلهاعادية يمكن  همأسدين لضمانات شراء 
 قائمة مركزها المالى.لكية بصورة منفصلة فى وحقوق الم اتااللتزام
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القابلة للتحويل كنتيجة للتغير فى  داةاألال يتم مراجعة تبويب مكونات االلتزامات وحقوق الملكية الخاصة ب -30
ن ممارسة حق التحويل ستكون مجزية اقتصاديًا لبعض حاملى تحويل حتى إذا بدا اممارسة حق ال احتمال

سباب قد تتعلق مثاًل بالميزات الضريبية رورى أن يفعلوا ما نتوقعه منهم ألليس من الض إنهمحيث  داةاأل
التحويل قد ال ن احتمإذلك ف إلى باإلضافة ، سهمبين مختلف حاملى األ تتباينالناتجة عن التحويل والتى قد 

ئمًا قائمًا حتى نفاذه عن االتعاقدى لسداد مدفوعات مستقبلية د المنشأةخر ويبقى التزام آ إلىيختلف من وقت 
 .  أخرىمعاملة  أية أو داةاألاستحقاق  أوطريق التحويل 

 

كية فهى وااللتزامات المالية أما أدوات حقوق  المل األصولقياس ( 26المصرى رقم ) معيار المحاسبةل و ايتن -31
وبناء على ذلك فانه عندما يتم  . بعد خصم جميع التزاماتها المنشأةالتى تبقى لها حصة فى أصول  األدوات

اللتزامات وحقوق الملكية فيتم تحميل القيمة المتبقية المالية المركبة بين ا داةية لأللو توزيع القيمة الدفترية األ
 ، بأكملها داةلاللتزامات من القيمة العادلة لألصم المبلغ المحدد على الجزء المتعلق بحقوق الملكية وذلك بعد خ

جل( فتدخل ضمن االلتزامات ويكون مجموع القيم الدفترية عمشتقات )مثل حق خيار االسترداد الم أيةأما قيمة 
ن من الممكن يمة العادلة التى كالقلدائمًا  ياً و الى مسو ملكية عند االعتراف األالموزعة بين االلتزامات وحقوق ال

 .  خسائر أو أرباح أيةبصورة منفصلة  داةاأللى بمكونات و بأكملها وال ينشأ عن االعتراف األ لألداةها ؤ عطاإ

 

اًل بتحديد القيمة الدفترية أو عادية أن يقوم  أسهم إلى" يجب على مصدر السند القابل للتحويل 31وفقًا للفقرة "  -32
مشتقات مشمولة وليست من  أيةلعادلة اللتزام مماثل )بما فى ذلك لمكون االلتزام  عن طريق قياس القيمة ا

حقوق الملكية والتى  داةحقوق الملكية( ال يرتبط به أى مكون حقوق ملكية ثم يتم بعدها تحديد القيمة الدفترية أل
مة يقمن ال مالىالعادية عن طريق خصم القيمة العادلة لاللتزام   أسهم إلى داةاألتتمثل فى خيار تحويل 

 المالية المركبة بأكملها .  داةالعادلة لأل
 

 ("36ت أنة )راجع كذلك الفقرة "يالخز  أسهم

 األدواتتلك  عرض( فيتم خزينة أسهمشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها ) بإعادة المنشأةإذا قامت  -33
خسائر الناتجة عن ال أو ربا خسارة فى األ  أو االعتراف بأى ربح و ال يجوزحقوق الملكية من  مخصومة
 منشأة أية أو المنشأة. ويمكن أن تقوم  ملكية المنشأة هذهأدوات حقوق  إلغاء أو إصدار أوبيع  أوشراء 
المحصلة  أوواالحتفاظ بها ويتم االعتراف بالقيمة المدفوعة  سهمتكون ضمن المجموعة بشراء تلك األ أخرى

 حقوق الملكية .  فىمباشرة 
 

قائمة المركز  لبوذلك إما فى ص المنشأةالخزينة التى تحتفظ بها  أسهمفصلة عن بصورة من فصاحاإليتم  -34
( "عرض القوائم 1وذلك وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )قوائم المالية لباالمرفقة  اإليضاحاتفى  أو المالى

ذاو المالية"   فصاحاإلة فإنها تقوم بذوى عالق أطرافشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من  المنشأةعادت أ ا 
 . "العالقةوى ذ طرافاألعن  فصاحاإل"( 15وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
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 "(37تأوالخسائر )راجع كذلك الفقرة " ربا واأل  ربا الفوائد وتوزيعات األ 

، التزاماً مالياً  مكون يمثل أومالية  أداةوالخسائر المرتبطة ب ربا أل وا ربا يتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات األ  -35
 المنشأةأما توزيعات حاملى أدوات حقوق الملكية فتقوم  ،الخسائر أو ربا مصروف فى األ  أوكإيراد 
ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة  أيةحقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم  منمباشرة  بخصمها
 بها .

حقوق الملكية والتى ترتبط مباشرة  أداة إصدارثناء تكلفة تكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية باست أما
فيتم  ("األعمال( "تجميع 29)والتى يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) األعمالباقتناء 

ميزة تتعلق بضرائب الدخل  أيةالمحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم 
 بها . الخاصة 

  
 

حقوق ملكية ما إذا كان سيتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات  أداة أو مالىالمالية كالتزام  داةاأل بويبيحدد ت -36
وعليه يتم  ، الخسائر أو رباحمصروف فى األ أوكإيراد  داةاألوالخسائر المتعلقة بتلك  رباحاألو  رباحاأل

عتراف بها بالكامل كالتزامات كمصروفات بنفس طريقة والتى تم اال سهمعلى األ رباحاالعتراف بتوزيعات األ
إعادة تمويل أدوات  أووالخسائر المرتبطة باالستردادات  رباحوبالمثل يتم االعتراف باأل ، الفوائد بالنسبة للسند

حقوق الملكية فى  داةوال يتم االعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة أل .قوق ملكية كتغير فى حقوق الملكيةح
 القوائم المالية . 

 

اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مثل أتعاب  أو صدارتكاليف مختلفة إل المنشأةعادة ما تتحمل  -37
والمبالغ المدفوعة للمستشارين القانونيين والمحاسبين وغيرهم وتكاليف  األخرىالرسمية  واألتعابالتسجيل 

عن تكلفة المعاملة التى تتعلق بحقوق الملكية عن طريق  ويتم المحاسبة . الطباعة وضرائب الدمغة ... الخ
ميزة تتعلق بضرائب الدخل( وذلك فى الحدود التى تكون فيها  أيةخصمها من حقوق الملكية )صافيًا بعد خصم 

 .  أخرى أحوالتلك التكلفة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمعاملة والتى كان من الممكن تجنبها فى 

 
 

 داةمالية مركبة على مكونات االلتزامات وحقوق الملكية لأل أداة إصدارالمعاملة المرتبطة ب يتم توزيع تكلفة -38
من معاملة تتم فى  أكثرما تكاليف المعامالت التى ترتبط مجتمعة ب، أ بنفس نسبة توزيع حصيلة تلك المكونات
الية فى وقت واحد( فيتم راق المو فى بورصة األ أخرى أسهمقيد و  سهموقت واحد )مثل تكاليف طرح بعض األ

  ماثلة .توزيعها على تلك المعامالت على أساس معقول ومتناسب مع المعامالت الم

 
 

بصورة منفصلة عن تكاليف المعاملة التى تمت المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية  فصاحاإليجب  -39
ما ضرائب الدخل المرتبطة المالية" أ( "عرض القوائم 1ى رقم )خالل الفترة وذلك وفقًا لمعيار المحاسبة المصر 

لضريبة الدخل الحالية  مالىبها والتى تم االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية فتدخل ضمن المبلغ االج
( 24عنها وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) فصاحاإلوالمؤجلة المخصومة من حقوق الملكية والتى يتم 

 "ضرائب الدخل" .
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التى تم تصنيفها كمصروف فى قائمة الدخل إما مع الفوائد على االلتزامات  رباحعات األيمكن عرض توزي -40
 رباحعن الفوائد وتوزيعات األ فصاحاإلمتطلبات هذا المعيار يخضع  إلى باإلضافةو  ، كبند منفصل أواألخرى 

من الفوائد عن كل  فصاحاإل(. وفى بعض األحيان يفضل 1كذلك ألحكام معيار المحاسبة المصرى رقم )
مور مثل الخضوع فى قائمة الدخل بصورة منفصلة نظرًا لوجود فروق بينهما فى بعض األ رباحوتوزيعات األ

الدخل"  ضرائب( "24عن اآلثار الضريبية ألحكام معيار المحاسبة المصرى رقم ) فصاحاإلللضرائب ويخضع 
. 

 

مصروف فى  أوكدخل  مالىقيمة الدفترية لاللتزام الوالخسائر المرتبطة بالتغيرات فى ال رباحأليتم االعتراف با -41
تتضمن حق حاملها فى الحصة  أداة/ الخسائر مرتبطة ب رباحالخسائر وذلك عندما تكون تلك األ أو رباحاأل

بعرض  المنشأةوتقوم .  "()ب( 18)راجع الفقرة " أخر مالى أصل أومقابل نقدية  المنشأة أصولالمتبقية فى 
قائمة الدخل عندما يكون ذلك  لببصورة منفصلة فى ص داةاألر ناتجة عن إعادة قياس تلك خسائ أو أرباح أية

 ( .1وذلك وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) المنشأةمالئمًا فى شرح أداء 

 
  مالىوالتزام  أصلالمقاصة بين  إجراء

 "(39ت أ" و"38ت أ)راجع كذلك الفقرات "

  يزانية عندما ، وفقط عندما :وعرض صافى المقاصة فى الم مالىتزام وال مالى أصليتم عمل مقاصة بين  -42
 المقاصة بين المبالغ المعترف بها  جراءالقانونى القابل للنفاذ إلحالياً الحق المنشأة تمتلك      )أ(

وتسوية  صلاألاالعتراف ب أوصافى المبالغ  سالتسوية على اسا إلجراء النية إما لدى المنشأة و)ب(
  . ن واحدآام فى االلتز 

مقاصة  إجراءب المنشأةال تقوم  ، من الدفاتر لالستبعادغير مؤهل  مالى أصلوعند المحاسبة عن تحويل 
 .("36( فقرة "26رقم ) المحاسبة المصرى المحول وااللتزام المرتبط به )راجع معيار صلاألبين 

 

ما يعكس التدفقات ب ، القيمة الصافيةت المالية على أساس اوااللتزام األصولعرض  يتطلب هذا المعيار -43
وعندما يكون . المالية المنفصلة  األدواتمن  أكثر أوالناتجة عن تسوية اثنين  منشأةالنقدية المستقبلية لل

 مالىالتزام  أو أصلبالفعل دفع مبلغ صافى واحد وتنوى عمل ذلك فإن لديها  أوالحق فى استالم  منشأةلل
وااللتزامات المالية بصورة منفصلة عن المالية  األصولكل من ى فيتم عرض خر ما فى األحوال األ، أواحد

  والتزاماتها. المنشأةبعضهما وبشكل يتوافق مع الخصائص المرتبطة بكل منهما مثل موارد 

 

المعترف بهما مع عرض الصافى عن االعتراف  مالىوااللتزام ال مالىال صلاألالمقاصة بين  إجراءيختلف  -44
 استبعادن خسائر فإ أو أرباح أيةاالعتراف ب إلىيؤدى  المقاصة ال إجراءوبالرغم من ان  ، لتزاماال أو صلاألب

 إلىاالعتراف به ولكنه قد يؤدى  كذلك بند سبق من الميزانية  إلغاء إلىال يؤدى فقط  من الدفاتر المالية داةاأل
 خسارة. أو ربحاالعتراف ب
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جزء من مبلغ مستحق  أوكل  إلغاء أوخالفه  أوللمدين بموجب العقد  قانونياً  المقاصة حقاً  إجراءيعتبر حق  -45
وفى بعض الحاالت غير العادية قد يكون  ، للدائن عن طريق خصم مبلغ مستحق من الدائن مقابل هذا المبلغ

ن وجود اتفاقية بين طرف ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن بشرط مللمدين حقًا قانونيًا لتسوية مبلغ مستحق 
المقاصة يعتبر  إجراءحق  نأوحيث . المقاصة  إجراءصراحة على حق المدين فى تنص  الثالثة  طرافاأل

فى االعتبار القوانين الحاكمة للعالقة  األخذالظروف المؤيدة له قد تختلف ويجب دائمًا  إال أن، قانونيًا  إجراء
 .  طرافاألبين 

 

ن يؤثر على الحقوق من شأنه أ مالىوااللتزام ال مالىال صلاأل المقاصة بين ان وجود حق قابل للنفاذ إلجراء -46
 ،لمخاطر االئتمان والسيولة المنشأةكما يؤثر على تعرض  مالىوااللتزام ال مالىال صلاألوااللتزامات المرتبطة ب

 إجراء أوففى غياب النية لممارسة الحق  ، المقاصة جراءساسًا كافيًا إلوجود الحق بحد ذاته ال يعتبر أ أن إال
 التوقيت .  أوال من حيث القيمة  منشأةالتسوية فى آن واحد ال تتأثر التدفقات النقدية المستقبلية لل

وااللتزام على أساس القيم  صلاألالتسوية فى آن واحد فان عرض  إجراء أوممارسة الحق  المنشأةوعندما تنوى 
من حيث القيمة والتوقيت ، كما يعكس مة مالء أكثرة بصور  منشأةالصافية يعكس التدفقات النقدية المستقبلية لل

التسوية على اساس  جراءكال الطرفين إل أووال تكفى نية أحد . كذلك المخاطر التى تتعرض لها تلك التدفقات 
ن الحقوق وااللتزامات المرتبطة المقاصة حيث إ جراءافية بدون وجود حق قانونى لذلك كمبرر إلالقيم الص

 منفردًا تبقى كما هى بدون تغيير . مالىام الوااللتز  صلاألب
 

بالنسبة لتسوية أصول والتزامات معينة بممارساتها العادية وبمتطلبات األسواق المالية  المنشأةتتأثر نية قد  -47
 ، التسوية الصافية فى آن واحد أوالتسوية  إجراءعلى  المنشأةالتى يمكن أن تحد من قدرة  األخرىوبالظروف 
وتسوية االلتزام فى  صلاألتحقيق  أوولكنها ال تنوى التسوية الصافية المقاصة  إجراءحق  منشأةلل وعندما يكون

" من 36"وذلك وفقًا للفقرة  منشأةعن تأثير ذلك الحق على المخاطر االئتمانية لل فصاحاإلآن واحد فيجب 
 .  (40معيار المحاسبة المصرى رقم )

 
 

لية ا، عن طريق عمليات غرفة المقاصة فى األسواق الم ألداتين ماليتين المتزامنة حدوث التسوية مثالً  يمكن -48
لقيمة واحدة  مساويةوفى تلك الظروف تكون التدفقات النقدية فعليًا  ، المبادلة المباشرة )وجهًا لوجه( أوالمنظمة 
 المنشأةقوم خرى يمكن أن تأوفى ظروف  ،السيولة  أومعرضة لمخاطر االئتمان  المنشأةوال تكون  ، صافية

استالم مبالغ منفصلة مما يعرضها لمخاطر االئتمان وذلك بالنسبة للقيمة  أوبتسوية أداتين عن طريق دفع 
ن يكون هذا ويمكن أ ،يعرضها كذلك لمخاطر السيولة وذلك بالنسبة للقيمة الكلية لاللتزام  أو صلالكلية لأل

وتسوية االلتزام  مالىال صلاأل تحقيقيه فال يعتبر وعل ، النسبىالتعرض للمخاطر كبيرًا بالرغم من صغره 
 تمت المعامالت المتعلقة بذلك فى نفس اللحظة .  إذاال متزامنين إ مالىال
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 المقاصة غير مالئم عندما:  إجراء" ال تتحقق وغالبًا ما يكون 42بصفة عامة فإن الشروط الواردة فى الفقرة " -49

 syntheticاصطناعية  أداة )  مالية واحدة داةمحاكاة المالمح العامة أليتم استخدام عدة أدوات مالية ل)أ(    

instrument ). 
 األصولطر الرئيسية )مثل من أدوات مالية معرضة لنفس المخاوااللتزامات المالية  المالية األصولتنشأ )ب(   أو 

  . ًا مختلفةأطرافضمن تتنها أ إالخرى( المشتقات األ أومن العقود اآلجلة وااللتزامات داخل محفظة 

 . (non-recourse غير مالية كضمانات اللتزامات مالية غير قابلة لالسترداد ) أويتم تقديم أصول مالية   )ج(  أو 

ن يتم غرض التخلص من التزام معين بدون أيتم تجنيب أصول مالية فى صندوق منفصل بواسطة مدين ب)د(    أو 
 Sinking Fund مثل ارتباطات استهالك الدين  )  تسوية االلتزامبواسطة الدائن ل األصولقبول تلك 

arrangement ) .  
ث خسائر من و حد إلىكنتيجة ألحداث أدت  المنشأةها تم استرداد االلتزامات التى تكبدتمن المتوقع أن ي  )هـ(  أو

 المتوقع استردادها من طرف ثالث بواسطة مطالبة بموجب عقد تأمين.
 

تصفية  يةالمالية مع طرف واحد أن تدخل فى "اتفاق األدواتالتى تدخل فى عدد من معامالت   منشأةيمكن لل -50
تسوية واحدة صافية  إجراء" مع ذلك الطرف ويسمح ذلك االتفاق بMaster netting arrangement رئيسية
ة ما تستخدم وعاد ، ى عقدإنهاء أ أو إخفاقتى يغطيها االتفاق وذلك فى حالة المالية ال األدواتلجميع 

التى  األخرىالظروف  أو اإلفالسضد الخسارة فى حاالت  يةاالمؤسسات المالية تلك االتفاقات لتوفير الحم
 جراءالحق إل ية التسوية الرئيسيةمنح اتفاقوعادة ما ت ، على الوفاء بالتزاماته طرافاألعدم قدرة أحد  إلىتؤدى 

تسويتها فقط فى الوقت الالحق  أوالمالية  األصول تحققعلى  ويصبح هذا الحق قاباًل للنفاذ كما يؤثرمقاصة 
 .األعمالالعادية لسير  األحوالالتى ليس من المتوقع حدوثها فى  األخرىفى الظروف  أومعين  إخفاقلحدوث 

. "42الشرطين الواردين فى الفقرة "فى حالة توافر  إالالمقاصة  جراءساسًا إلأ ية التصفية الرئيسيةكون اتفاقوال ت
يجب ية التصفية الرئيسية وااللتزامات المالية الخاضعة التفاق األصولالمقاصة بين  إجراءوعندما ال يتم 

من معيار المحاسبة  " 36وفقًا للفقرة " االئتمانىللخطر  المنشأةعن تأثير االتفاق على تعرض  فصاحاإل
 .(40المصرى رقم )


