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 ملحق 
 إرشادات التطبيق

 
 

 ( ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه .25هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )يرافق 
 
 كيفية تطبيق نواحى معينة من المعيار. إرشادات التطبيق هذهشرح ت   -1 أت
 
المصاارى رقاام   معيااار المحاساابةال يتناااول المعيااار االفتااراو بااامدوات الماليااة أو قياساا ا . ويت اامن    -2 أت

      المتطلباااااات الباصاااااة بااااااالفتراو باااااامدوات المالياااااة  "امدوات المالياااااة ت االفتاااااراو و ال ياااااا "( 26)
 و قياس ا .

 
 ("14" إلى " 11" من  الفقرات)تعريفات 

 
 ات الماليةاللتزاموا المالية األصول

قياا  جميا   ، و فلياه فتعتبار هاى أساا المبادلاة ن اا تملال وسايلة  مالياًا حيا  إأصا ً   تعتبر الن دياة   -3 أت
المعام ت و االفتراو ب ا فى ال وائم المالياة . فتعتبار الوديعاة الن دياة فاى بناى أو فاى ملسساة مالياة 

أن و  ماليًا ، من ا تملل الحق التعاقدى للمودل للحصول فلى ن دية من الملسسة المالية أص ً مماللة 
 مالى. اللتزاموبة فلى الرصيد لصالح دائن معين وفاء مماللة مسح أداةي وم بتحرير شيى أو 

 
           الن ديااااة فااااى المساااات بل ، ماليااااة، التااااى تملاااال ح ااااًا تعاقااااديًا الساااات مماااان اممللااااة الشااااائعة ل صااااول ال   -4 أت

 بلة التى تملل التزامًا تعاقديًا لتسليم الن دية فى المست بل ما يلى تاات المالية الم اللتزامو ا

 ات العم ء و الموردون.حساب (أ)
 أوراق ال بض و أوراق الدف . (ب)

 اإلقراض و اإلقتراض. (ج)

 السندات المستح ة للتحصيل و الدف  . (د)

) أو التازام بتساليم( الن دياة ي ابلاه التازام  السات مو فى كل حالة ، فإن الحق التعاقادى محاد امطاراو 
 (. الست مالطرو الم ابل بالتسليم ) أو ح ه فى ا

 
االقتصادية المزم  الحصول فلي ا من أنوال امدوات المالية امبرى امدوات التى تكون في ا المنفعة    -5 أت

التزامًا فلاى الحكوماة تملل   ماليًا رير الن دية . وتعتبر  السندات أصواًل مالية من اأص ً  ا أو إفطائ
 و إلتزامًا ماليًا فلى مصدرها .    ماليًا لحامل اأص ً المصدرة بسداد الن دية ، وفليه فإن ا تعتبر 
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( ) ملااال الساااندات Perpetual Debt Instrumentsرالباااًا ماااا تعطاااى أدوات الااادين المساااتمرة )   -6 أت
فاى تاواريم محاددة تمتاد  مباال  فاى إسات مالمستمرة و ال روض و صكوى رأ  المال ( لحامل ا الحاق 

رأ   فااى اسااتردادئااد ، وذلااى إمااا باادون الحااق إلااى المساات بل رياار المحاادد ، وذلااى تحاات حساااب الفوا
و لكاان بموجااب شااروط تجعاال ذلااى االسااترداد بعيااد  هفااى اسااتردادى أو ماا  وجااود الحااق صاالالمااال ام

 المنشاةةاالحتمال أو ممكان الحادو  فاى المسات بل البعياد جادًا . فلاى سابيل الملاال، يمكان أن تصادر 
يطبااق  %8تساااوى سااعر فائاادة محاادد يساااوى  ماليااة تتطلااب من ااا سااداد ماادفوفات ساانوية مسااتمرة أداة

جنياه و باافتراض أن الاا  1000 ى المسااوى مالً  صالفلى قيمة إسامية معيناة أو فلاى رأ  الماال ام
وقاات إصاادارها ، فااإن المصاادر يلتاازم تعاقااديًا بسااداد  داةهااى سااعر الفائاادة فااى السااوق بالنساابة لاا  8%

وحدة ن دية فند االفتراو  1000العادلة ) الحالية(  مدفوفات الفوائد المست بلية ، بحي  تكون قيمت ا
 ماليااًا و التزامااًا ماليااًا ، فلااى أصاا ً و مصاادرها  امداةلكاال ماان حاماال  يكااون امولااى . بناااء فلااى ذلااى

 . الترتيب
 

. مالياة أداةأو تساليم أو مبادلاة امدوات المالياة فاى حاد ذاتاه  السات مالتعاقدى  اللتزامالحق أو ا ريعتب   -7 أت
الماليااة ، إذا كانااات سااتلدى فاااى  امداةات التعاقديااة تعرياااو اللتزاماااو اأفينطبااق فلااى سلسااالة الح ااوق 

 ح وق ملكية . أداةأو دف  الن دية ، أو إلى اقتناء أو إصدار  است مالن اية إلى 
 

، وقاد تكاون فلاى ممارساة الحاق التعاقادى أو متطلباات الوفااء باالتزام تعاقادى مطل اة  الم ادرةقد تكون   -8 أت
مشااروطة بحاادو  حااد  معااين فااى المساات بل . فماالً  ، تعتباار ال اامانة الماليااة ح ااًا تعاقااديًا للم اارض 

الن دية من ال امن ، و التزاماًا تعاقاديًا م اابً  فلاى ال اامن للادف  إلاى الم ارض ، فاى حالاة  الست م
عاملاة سااب ة أو حاد  ساابق    التعاقادى موجاودين بسابب م اللتازامالحاق و ا  رإبفاق الم تارض . ويعتبا

 مانة( ، بالررم من أن م درة الم ترض فلى ممارسة الحق و متطلباات ال اامن للوفااء ال افتراض) 
اللتزام . وفليه فإن الحق أو الى حد  مست بلى هو إبفاق الم ترضبالتزامه مشروطين هما االلنين ف

المااالى ، بااالررم ماان أنااه لااي  دائمااًا مااا  اللتاازامو ا المااالى صاالن ينطبااق فلي مااا تعريااو امالمشااروطا
ات اللتزامااوا ات معتاارو ب ااا فااى ال ااوائم الماليااة . وماان  اامن الح ااوق اللتزامااتكااون تلااى امصااول وا

 " ف ود التةمين".   (37المشروطة ف ود التةمين التى ت   فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم )
 

 

 ملغاة.   -9 أت

 
الملموسة ) ملل المبازون و امصاول اللابتاة( وامصاول المعنوياة ) ملال الع ماات ال تعتبر امصول   -10 أت

 ريار الملموساةالتجارية و البراءات( أصواًل مالية . و يلدى التحكم فى ملال تلاى امصاول الملموساة و 
مااالى رباار ، ولكاان ال ياالدى إلااى نشااوء حااق  أصاالو أإلااى بلااق الفرصااة لتوليااد تاادف ات ن ديااة دابلااة 

 مالى ربر. أصلالن دية أو  ت مالسحالى 
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 االقتصااادية( التااى تتملاال منافع ااا م اادماً ال تعتباار أصااواًل ماليااة امصااول ) ملاال المصااروفات المدفوفااة   -11 أت
مااالى ربااار .        أصااالالن ديااة أو  اسااات مالساال  أو البااادمات ، و لااي  الحاااق فااى  اسااات مالمساات بلية فااى 

ال تعتبر التزامات مالية ، ذلى من  الملجل و معظم التزامات ال مان فإن البنود ملل اإليراد ، وبالملل
المدفوفة و المرتبطة ب ا تتملل فى تسليم السل  و البدمات و ليسات التزاماًا تعاقاديًا  االقتصاديةالمناف  

 مالى ربر . أصللدف  الن دية أو 

 
ات أو امصااول رياار التعاقديااة ) ملاال  اارائب اللتزامااأو أصااواًل ماليااة تلااى اماليااة ال تعتباار التزامااات    -12أت

 الدبل التى تنشة كنتيجة لمتطلباات نظامياة تفر ا ا الحكوماات( . ويتنااول معياار المحاسابة المصارى
 ال امنيةات اللتزاما" رائب الدبل" أس  المحاسابة فان  ارائب الادبل ، و بالملال فاإن ا (24رقم )

Constructive Liabilities  ( ال تعتبار التزاماات 28لمحاسابة المصارى رقام )المعرفة فاى معياار ا
 تنشة من ف ود . ال مالية من ا

 
 أدوات حقوق الملكية 

          Non-Puttable البيااا  إفاااادةالمحملاااة بحاااق العادياااة ريااار  امسااا ممااان أمللاااة أدوات ح اااوق الملكياااة   -13أت
وبعاااض امدوات ( ب" 16"أ" و 16" الف ااارتين و بعاااض امدوات المحملاااة بحاااق إفاااادة البيااا  ) راجااا  

فى صافى أصول المنشاةة ف اط فناد التى تفرض فلى المنشةة إلتزام بتسليم طرو ربر حصة تناسبية 
)   Preference Shares الممتازة امس مض أنوال ااوبعد"( 16ج" و "16" الف رتينفية ) راج  االتص
 Written Sellء المكتوبااة "( ، و ال اامانات أو بيااارات الشاارا26تأ" و "25تأ" الف اارتين راجاا  

Options  العاديااة رياار ال ابلااة  امساا مالتااى تساامح لحامل ااا باالكتتاااب فااى أو شااراء فاادد محاادد ماان
 المنشااةةمااالى رباار . ويعتباار التاازام  أصاالالمصاادرة ، وذلااى م اباال مبلاا  ن اادى محادد أو  منشااةةللبيا  لل

ماالى  أصالل مبلا  ن ادى معاين أو بإصدار أو شراء فادد محادد مان أدوات الملكياة الباصاة ب اا م ابا
، بالررم من ذلىو . ( أ" 22فيما فدا ما جاء فى الف رة ") شةةامنح وق ملكية لل أداةربر فى حد ذاته 

مااالى رباار ، فااإن ذلااى ياالدى إلااى  أصاالإذا اشااتمل الع ااد فلااى التاازام فلااى الملسسااة باادف  الن ديااة أو 
" ( و يعتبااار مصااادر )أ( 27ت أاد ) راجااا  الف ااارة "نشاااوء التااازام يعاااادل ال يماااة الحالياااة لمبلااا  االساااترد

، ويصابح نادما ي اوم رساميًا باإجراء توزيعااتالعادية رير ال ابلة للبي  قد تع د بالتزام معاين ، ف امس م
، أو فندما  امرباحملتزمًا قانونًا تجاه المساهمين بذلى . و يكون ذلى هو الحال بعد إف ن توزيعات 

 ات.اللتزامبعد الوفاء با فلى المساهمين زي  أية أصول متب يةفسيتم تو  المنشةةتصفى 

 
حاق إفاادة شاراء  المنشاةةال تعتبر أصواًل مالية بيارات الشراء أو الع ود المماللة امبرى التاى تعطاى    -14أت

)       مااالى رباار أصاالفاادد محاادد ماان أدوات ح ااوق الملكيااة ل ااا م اباال تسااليم مبلاا  ن اادى معااين أو 
سااياق هااذه الع ااود ماان ، إال أنااه يااتم بصاام أى مبااال  مدفوفااة فااى أ" ( 22ا جاااء بااالف رة "فيمااا فاادا ماا
 .ح وق الملكية
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 ج)ب("16أ)ب(" و "16" الفقرتيننوعية األدوات التى تكمل كل النوعيات األخرى ) 
مدوات التااى ج" أن تكااون امداة الماليااة  اامن نوفيااة ا16أ" و "16" الف اارتينأحااد الساامات الااواردة فااى   -أ14أت

 تكمل كل النوفيات امبرى .
ت يايم مطالباة امداة فناد فلاى المنشاةة ، فند تحديد ما إذا كانت امداة  من نوفياة امدوات المكملاة   -ب14أت

التصاافية وكةن ااا ستصاافى فااى التاااريم الااذى ساات وم فيااه بتبويااب امداة . وفلااى المنشااةة أن تعيااد النظاار 
إذا قاماات المنشااةة  ، ر فااى الظااروو ذات الصاالة . فعلااى ساابيل الملااالفااى التبويااب إذا كااان هناااى تغياا

بإصااادار أو اسااات  ى أداة مالياااة أبااارى فمااان الممكااان أن ياااللر ذلاااى فلاااى ماااا إذا كانااات امداة محااال 
 .أم ال التبويب هى  من نوفية امدوات المكملة لكل النوفيات امبرى 

شةة ال تعاد أداة ل اا حاق نصايب تناسابى فاى صاافى أصاول ل ا حق أمتياز فند تصفيه المنالتى امداة  -ج14أت
فعلاااى سااابيل الملاااال ، امداة ل اااا حاااق أمتيااااز فاااى التصااافية إذا أفطااات الحاااق لحامل اااا فاااى  المنشاااةة .

توزيعااات أرباااح محااددة فنااد التصاافية باإل ااافة إلااى نصاايب فااى صااافى أصااول المنشااةة فااى حااين أن 
ل ااا حااق حصااة تناساابية فااى صااافى أصااول المنشااةة ال و  المكملااةامدوات امباارى فااى نوفيااة امدوات 

 .تمت  بنف  الح وق فند التصفية ت
إذا كاااان لااادى المنشاااةة نوفياااة واحااادة مااان امدوات المالياااة تعامااال هاااذه النوفياااة فلاااى أن اااا مكملاااة لكااال    -د14أت

 النوفيات امبرى .
 هـ("(أ)16التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة باألداة خالل عمرها ) فقرة "

يجب حساب التدف ات الن دية المتوقعة ل داة ب ل فمرها فلى أسا  امرباح أو البسائر أو التغيار   -ها14أت
فى صافى امصاول المعتارو ب اا أو ال يماة العادلاة لصاافى امصاول المعتارو ب اا أو ريار المعتارو 

صاافى امصاول المعتارو ب اا للمنشةة ب ل فمر امداة . وي ا  الربح أو البساارة و التغيار فاى ب ا 
 طب ًا لمعايير المحاسبة المصرية ذات الع قة .

 ج"(16أ" ، "16 الفقرتينالمعامالت التى يقوم بها حامل أداة من غير أصحاب المنشأة ) 
تساليم طارو لالمنشاةة إلتازام قد يادبل حامال مداة مالياة محملاة بحاق إفاادة البيا  أو أداة تفارض فلاى   -و14أت

من صافى أصول المنشةة ف ط فند التصفية فى معاملة م  المنشاةة بصافة ريار  ناسبية ربر حصة ت
قااد يكااون حاماال امداة هااو أي ااًا أحااد المااوظفين فااى  ، فعلااى ساابيل الملااال. صاافة صاااحب المنشااةة 

أ" أو الف ااارة 16المنشاااةة وفناااد تحدياااد ماااا إذا كانااات امداة يجاااب أن تباااوب كح اااوق ملكياااة طب اااًا للف ااارة "
تعاقدية ل داة المتعل ة بحامال امداة بار التدف ات الن دية والشروط الجب ف ط امبذ فى امفتج" ي16"

 كةحد أصحاب المنشةة .
شااااركاء مت ااااامنون قااااد ي ااااوم بعااااض ماااان الشااااركاء شااااركاء موصااااين و شااااركة توصااااية في ااااا  ، كملااااال  -ز14أت

فااى ملاال و هااذه ال اامانة .  المت ااامنون بت ااديم  اامانة إلااى المنشااةة وقااد يحصاالون فلااى م اباال لت ااديم
هااذه الحالااة فال اامانة والتاادف ات الن ديااة الناشاائة فن ااا تاارتبط بحاااملى أدوات بصاافت م  ااامنون ولااي  
بصفت م أصحاب المنشةة . لذلى فإن ملل هذه ال مانة والتدف ات الن دية الناشائة فن اا ال يناتن فن اا 

حسابان التالى يجب فدم أبذ ذلاى فاى الالموصين وبأن يصبح الشركاء المت امنون مكملين للشركاء 
ت اااامنيين موأدوات الشاااركاء ال الموصااينفنااد ت يااايم مااا إذا كانااات الشاااروط التعاقديااة مدوات الشاااركاء 

 تمامًا . متشاب ة
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فنااادما توجاااد ترتيباااات معيناااة للمشااااركة فاااى امربااااح أو البساااائر والتاااى تاااوزل امربااااح أو ملاااال ربااار   -ح14أت
بناااء فلااى ت ااديم م لباادمات أو تولياادهم مفمااال باا ل الفتاارة الحاليااة  دواتامالبسااائر فلااى حاااملى 

، رياار مااالكين للمنشااةة  بصاافت موالفتاارات الساااب ة . هااذه الترتيبااات هااى معااام ت ماا  حاااملى أدوات 
ج" . وماا  16أ" أو الف اارة "16ويجااب فاادم أبااذها فااى االفتبااار فنااد ت ياايم الساامات الااواردة فااى الف اارة "

التى توزل امربااح أو البساائر فلاى حااملى امدوات بنااء فلاى و بات امرباح أو البسائر هذا فإن ترتي
قيم أدوات م بالنسبة لآلبرين فى نفا  نوفياة امدوات فاإن هاذه المعاام ت تملال معاام ت ما  حااملى 

أ" 16أدوات بصفت م أصحاب المنشةة ويجب أبذها فى االفتبار فند ت ييم السمات الواردة فى الف رة "
 ج" .16أو الف رة "

يجاااب أن تتمالااال التاااادف ات الن دياااة والشااااروط التعاقدياااة لمعاملاااة ماااا  حامااال أداة ) لااااي  بصااافته ماااان   -ط14أت
 أصحاب المنشةة( والمنشةة المصدرة م  معاملة مليلة قد ت   بين رير حامل مداة والمنشةة المصدرة.

المتبقــى لحامــل نقديــة تحــدد أو تقيــد دوهريــا  العا ــد عــدم ودــود أدوات ماليــة أو عقــود أخــرى بقدمــالى تــدفقات 
 د"(16ب" و "16" الفقرتيناألداة ) 

أ" أو الف ااارة 16كشااارط لتبوياااب أداة مالياااة كح اااوق مالياااة والتاااى تساااتوفى الشاااروط الاااواردة فاااى الف ااارة "  -ى14أت
 أدوات مالية أو ف ود أبرى . المنشةةج" أال يكون لدى 16"
فلااى امرباااح أو البسااائر أو التغياار فااى صااافى  أساساااً  ديااة تتوقااو تاالدى إلااى إجمااالى تاادف ات ن (أ)

امصول المعترو ب ا أو التغير فى ال يمة العادلة لصاافى أصاول المنشاةة المعتارو ب اا أو ريار 
 المعترو ب ا .

 ل ا تةلير جوهرى فى تحديد أو ت ييد العائد المتب ى .  (ب)

العاديـة مـط طـري غيـر الى عالقـة فمـن غيـر لشـروط التداريـة إال أنه عندما يـتم الـدخول فـى األدوات التاليـة با
ج" مــن أن يــتم 16أ" أو الفقــرة "16المتوقــط أن يمنــط اللــا األدوات والتــى تشــتوفى الشــروط الــواردة فــى الفقــرة "

 تبويبها كحقوق ملكية :
 امدوات التى ينشة فن ا تدف ات ن دية تعتمد جوهريًا فلى أصول معينة من أصول المنشةة . (أ)

 دوات التى ينشة فن ا تدف ات ن دية تعتمد فلى نسبة من اإليراد .ام (ب)

 موظفين بعين م فن بدمات أدوها للمنشةة . إللابة)ج( الع ود المصممة 
 )د( الع ود التى تتطلب دف  نسبة  ئيلة من امرباح م ابل بدمات أديت أو ب ائ  وردت .

 

 األدوات المالية المشتقة
و الااادف  و أدوات ح اااوق الملكياااة( ملااال أوراق ال ااابض )لمالياااة امدوات امساساااية  تت ااامن امدوات ا   -15أت

و ف اود مبادلاة ساعر   Futures and Forwardsامدوات المالية المشات ة ) ملال البياارات المالياة و 
الفائاادة و ف ااود مبادلااة العملااة( . و ينطبااق فلااى امدوات الماليااة المشاات ة تعريااو امدوات الماليااة ، و 

 اء فلى ذلى تدبل فى نطاق هذا المعيار .بن
 
تاالدى امدوات الماليااة المشاات ة إلااى نشااوء ح ااوق و التزامااات ل ااا تااةلير تحوياال بطاار مااالى أو أكلاار    -16أت

تعطااى امدوات الماليااة المشاات ة  . فعنااد نشااوئ ا ، امداةية بااين أطااراو صاالالماليااة ام امداةكااامن فااى 
ات م  طرو ربار. بموجاب شاروط تكاون رالباًا اللتزامو اأادلة امصول أحد امطراو ح ًا تعاقديًا لمب

ات الماليااة ماا  اللتزاماا، أو تفاارض فليااه التزامااًا تعاقااديًا لمبادلااة امصااول أو ا فااى صااالح هااذا الطاارو
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. بالررم من ذلى ، فإن ا فامة * ال تلدى  فى رير صالحهربر ، بموجب شروط تكون رالبًا  طرو
ية فند نشوء الع د ، ولي  من ال رورى أن يحد  هذا التحويل فناد صلمالية امال امداةإلى تحويل 

استح اق الع د . وتت من بعض امدوات ، فى رن واحد ، ح ًا و التزامًا إلجراء المبادلة . ونظرًا منه 
 ما  المنشةةالمشت ة ، ف د تصبح تلى  الظروو فى صالح  امداةيتم تحديد شروط المبادلة فند نشوء 
 تغير امسعار فى امسواق المالية .

 
ات الماليااة ) اى امدوات الماليااة ماان رياار اللتزامااو اأيعطااى بيااار البياا  أو الشااراء لمبادلااة امصااول    -17أت

المسااات بلية المحتملاااة  االقتصااااديةذات اااا( لحاملاااه حاااق الحصاااول فلاااى المنااااف   منشاااةةح اااوق الملكياااة لل
الماليااة مو ااول الع ااد . وفلااى فكاا  ذلااى فااإن مصاادر  داةدلااة لاا المرتبطااة بااالتغيرات فااى ال يمااة العا
المسات بلية المحتملاة أو تحمال البساارة المحتملاة للمنااف   االقتصاديةالبيار يلتزم بالتنازل فن المناف  

المالية مو ول الع د . وينطبق فلى كال مان  داةالمرتبطة بالتغيرات فى ال يمة العادلة ل  االقتصادية
المالى فلى الترتيب .  اللتزامالمالى و ا صلو التزام المصدر تعريو ام امداةقدى لحامل الحق التعا

 منشاتت فاى امسا ممالى ، بما فى ذلاى  أصلالمالية مو ول ف د البيار أى  امداةويمكن أن تكون 
اًل دياان ، بااد أداةأباارى وامدوات المحملااة بالفوائااد . ويمكاان أن يتطلااب البيااار ماان مصاادره أن يصاادر 

 مالياًا لحامل اا إذا تام  أصا ً مو ول البيار تملل فاى حاد ذات اا  امداةمالى ، إال أن  أصلمن تحويل 
 ممارسة البيار . 

رالباًا ماا تكاون فاى صاالح المنشاةة  اً بموجاب شاروطالماالى  و يعتبر حق حامل البيار لمبادلة امصل
رالباًا مااا تكااون فاى رياار صااالح  اً وطوكاذلى التاازام مصاادر البياار بمبادلااة امصاال الماالى بموجااب شاار 

المنشاااةة مبتلفاااًا فااان امصااال الماااالى المزمااا  مبادلتاااه فناااد ممارساااة البياااار . و ال تتاااةلر طبيعاااة حاااق 
 الحامل والتزام المصدر بدرجة احتمال ممارسة البيار من فدمه .

 
         ، ل ساااتة أشااا ر مااان اممللاااة امبااارى لااا دوات المالياااة المشااات ة ف اااد رجااال مااان المزمااا  تساااويته بااا    -18أت

فائادة لابتاة ب يماة بجنيه م ابل ساندات حكومياة  1000000و يتع د أحد الطرفين ) المشترى( بتسليم 
جنيه بينما يتع د الطرو اآلبر )البائ ( بتسليم سندات حكومية بفائدة لابتاة ب يماة  1000000إسمية 
الست ، يكون لدى الطارفين ح اًا جنيه . وب ل امش ر  1000000جنيه م ابل  1000000إسمية 
لمبادلااااة امدوات الماليااااة . وفااااى حالااااة ارتفااااال سااااعر السااااندات الحكوميااااة فاااان  والتزامًاتعاقاااادياً  تعاقاااادياً 

جنيااه تصاابح الظااروو فااى صااالح المشااترى و فااى رياار صااالح البااائ  ، ويصاابح الو اا   1000000
 ح اً رى شتاجنيه .و يكون للم 1000000فكسيًا فى حالة إنبفاض السعر فن 

فااى   لتاازاممااالى( ممااالً  لحااق بيااار الشااراء والتزامااًا تعاقااديًا ) التزامااًا ماليااًا( ممااالً  لتعاقااديًا ) أصاال 
مااالى( ممااالً  لحااق بيااار البياا  و التزامااًا  أصاال)  حااق تعاقاادىبااائ  ، فيكااون لااه بيااار البياا  ، أمااا ال

 يارات ، ااااا. وكما هو الحال فى البفى حق الشراء   لتزامتعاقديًا ) التزام مالى( ممالً  ل
_____________________________________________________________________ 
* ينطبق هذا فلى معظم ، ولي  كل ، المشات ات ، فمالً  ، فاى بعاض ف اود مبادلاة أساعار الفائادة ذات العما ت المبتلفاة ، ياتم مبادلاة 

 االستح اق (  فندو إفادة مبادلته  ى فند نشوء الع د )صلالمبل  ام
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و التزامااات ماليااة منفصاالة و مساات لة فاان ماليااة ات التعاقديااة تملاال أصااواًل اللتزاماافااإن هااذه الح ااوق وا
) السااندات و الن ديااة المزماا  تبادل ااا(. ويلتاازم طرفااا الع ااد اآلجاال بتنفيااذ  امدوات الماليااة المتعل ااة ب ااا

وف اط فنادما  -ا فاى حالاة الع اود البيارياة ، يحاد  التنفياذ فنادما الع د فى الوقت المتفق فليه . بينم
 يبتار حامل البيار أن يمارسه . -

 
و التزامًا للمبادلة المست بلية ، بما فاى ذلاى ف اود أتت من أنوال أبرى كليرة من امدوات المشت ة ح ًا    -19أت

 Floors andلية و العلوية الحدود السفمبادلة أسعار الفائدة و العم ت ، و أس و أسعار الفائدة ، وا

Collars    و يمكااان تسااا ي ت إصااادار الصاااكوى و بطاباااات االئتماااان ، و ارتباطاااات ال اااروض و .
النظار إلاى ف ااد مبادلاة سااعر الفائادة فلااى أناه أحاد صااور الع اود اآلجلااة ، بحيا  يتفااق الطرفاان فلااى 

، التااى يااتم حساااب أحاادها بااالرجول إلااى سااعر  ال يااام بسلساالة ماان المبااادالت المساات بلية للمبااال  الن ديااة
 Futuresفائااادة متغيااار ، واآلبااار باااالرجول إلاااى ساااعر فائااادة لابااات . وتعتبااار كاااذلى الع اااود المسااات بلية 

نمطيااة و يااتم تااداول ا فااى  اً صااورة أباارى ماان صااور الع ااود اآلجلااة ، تبتلااو أساسااًا فااى كون ااا ف ااود
 السوق .

 
 "(10" إلى "8) الفقرات من " عقود بيط أو شراء البنود غير المالية

ال ينطباااق فلاااى ف اااود بيااا  أو شاااراء البناااود ريااار المالياااة تعرياااو امدوات المالياااة ، ذلاااى من الحاااق    -20أت
الم ابااال للطااارو اآلبااار ال  اللتااازامريااار ماااالى أو بدماااة و ا أصااال السااات مالتعاقااادى محاااد امطاااراو 

مااالى . فلااى  أصاالأو تسااليم أو مبادلااة  الساات ميلديااان إلااى نشااوء حااق أو التاازام حااالى مى الطاارفين 
     أو تساليم بناد ريار ماالى اسات مسبيل الملال ، ال تعتبر الع اود التاى تسامح بالتساوية ف اط فان طرياق 

و تنتمى  الكلير  ) ملل البيارات أو الع ود اآلجلة أو المست بلية فلى الف ة( ال تعتبر أدوات مالية ،
طيااًا فااى الشااكل و يااتم متاجرتااه فااى منااول ، بينمااا يكااون الاابعض اآلباار نماان ف ااود الساال  إلااى هااذا ال

امسااواق المنظمااة إلااى حااد كبياار باانف  أساالوب تااداول بعااض امدوات الماليااة المشاات ة . فلااى ساابيل 
مادرج للمتااجرة  إناهالملال ، يمكن أن ياتم شاراء أو بيا  ف اد مسات بلى للسال  فاورًا م ابال ن دياة ، حيا  

باالررم مان ذلاى ، فاإن امطاراو التاى ت اوم و مارات .  فادةأن تتداوله فدة أيدى فى السوق ، ويمكن 
فى الواق  ، بمتاجرة  السالعة مو اول الع اد . إال أن الم ادرة فلاى شاراء أو  ت ومبشراء أو بي  الع د ، 

ة بي  ف د السالعة م ابال ن دياة ، وسا ولة بيعاه أو شارائه وكاذلى إمكانياة التفااوض فلاى التساوية الن ديا
أو تسااليم الساالعة ، كاال ذلااى ال يغياار الساامة امساسااية للع ااد بطري ااة تاالدى إلااى بلااق  اساات مب  لتاازامل

، فاااإن بعاااض ف اااود بيااا  أو شاااراء البناااود ريااار المالياااة ، التاااى يمكااان تساااويت ا  . ومااا  هاااذامالياااة  أداة
الماالى بسا ولة إلاى  بالصافى ، أو بمبادلة امدوات المالية ، أو التى يمكن بموجب ا تحويال البناد ريار

 "(.8) راج  الف رة " تدبل فى تطاق هذا المعيار ، كما لو كانت أدوات مالية ن دية ،
 
ماالى محاد امطااراو  أصاللاى نشااوء إ أصاول ملموساة أو تساليم اساات مال يالدى الع اد الاذى يت امن    -21أت

بعاد تااريم تحويال امصاول التزام مالى للطارو اآلبار ، إال إذا كانات هنااى مادفوفات م ابلاة ملجلاة و 
 . باالئتماناللابتة . ويسرى هذا فلى حالة شراء أو بي  السل  
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أو التسااليم الفعلااى للساال  .  الساات متاارتبط بعااض الع ااود بالساال  ، إال أن ااا ال تت اامن التسااوية باا ل ا   -22أت
با ل  مان ع اد ، و لاي وتحدد التسوية ب ل المدفوفات الن دية التى يتم تحديدها وف ًا لمعادلة فاى ال

دف  مبال  محددة . فلى سبيل الملاال ، يمكان حسااب ال يماة اإلسامية للساند فان طرياق تطبياق ساعر 
يتم حساب ملشار و البترول السائد فى السوق فى تاريم استح اق السند فلى كمية محددة من البترول 

 أداةط. ويعتباار ملاال هااذا الع ااد ال يمااة اإلساامية بااالرجول إلااى سااعر ساالعة إال أنااه تااتم تسااويته ن اادًا ف اا
 .مالية

 
أو التازام ريار ماالى باإل اافة  أصالالمالية كذلى الع ود التى تالدى إلاى نشاوء  امداةيت من تعريو    -23أت

 صالأو التزام ماالى . ورالباًا ماا تعطاى تلاى امدوات المالياة أحاد امطاراو بياار مبادلاة ام أصلإلى 
ى سابيل الملااال ، فاإن الساند المارتبط بااالبترول قاد يعطاى لحاملااه رياار ماالى . فلا أصالالماالى م ابال 

ة إلاااى مبلااا  ن ااادى لابااات فناااد فوائاااد اللابتاااة و الدورياااة باإل اااافسلسااالة مااان مااادفوفات ال اسااات محاااق 
الررباااة فاااى وتتغيااار  . ابااال كمياااة لابتاااة مااان البتااارولة ماالساااتح اق ، مااا  بياااار مبادلاااة ال يماااة امسااامي

آلبر حسب ال يمة العادلة للبترول قياساًا الاى نسابة التباادل باين الن دياة ممارسة ذلى البيار من وقت 
وال تللر نواياا حامال الساند فيماا يتعلاق بممارساة البياار  ،)سعر التبادل( المت منة فى السندوالبترول 

لمصادر الماالى  اللتازامالماالى لحامال الساند وا صالويجعل كل مان ام ،فلى جوهر امصول المكونة 
 ات التى نتجت فن السند . اللتزامالنظر فن االنوال االبرى من االصول وا  بغضمالية  اةأدالسند 

 

هاذا المعياار ليطباق فلاى ف اود السال  أو الع اود االبارى التاى ال ينطباق  دناه لام ياتم إفادامان أبالررم    -24أت
م ئااام تطبياااق مااان ال منشاااتتتجاااد ال قاااد" 8و ت ااا   ااامن نطااااق الف ااارة "المالياااة أ امداةفلي اااا تعرياااو 

 المناسبة والواردة فى هذا المعيار فلى تلى الع ود .  اإلفصاحمتطلبات 
 

 العرض 
 (" 27" الى "15الفقرات من ")ات وحقوق الملكية اللتزاما

 (" 20" الى "17الفقرات من ") آخرمالى  أصلال يودد التزام تعاقدى لتشليم النقدية أو 
 أداةأو  ماليااً  اً بح وق متبايناة وفناد تحدياد ماا اذا كاان السا م التزامام لبعض أنوال امس يمكن اصدار    -25أت

ح وق ملكية ، فلى المصادر ت يايم الح اوق الباصاة المرتبطاة بالسا م لتحدياد ماا اذا كاان يتاوافر في اا 
فااى الااذى يساامح باالسااترداد ن الساا م المااالى . فلااى ساابيل الملااال، فااإ  لتاازاماالبصااائا امساسااية ل

حوياال امصااول المصاادر يلتاازم بتن وف ااًا لبيااار حاماال الساا م يت اامن التزامااًا ماليااًا م أوتاااريم معااين 
الساا م  دالمالياة لحامال الساا م وال تعتبار فادم ال اادرة المحتملاة للمصاادر للوفااء باالتزام التعاقاادى باساتردا

ود رسامية قياكان ذلى بسبب فدم توافر امموال او بسابب  إذا امذلى بصرو النظر ف . لتزاممنافية ل
م ابال ن دياة فا   امسا مما بالنسبة لبياار المصادر الساترداد أ .و االحتياطياتأ امرباحأو فدم كفاية 

لااي  فلااى المصاادر التاازام حااالى بتحوياال امصااول الماليااة  منااهالمااالى  اللتاازامتعريااو ا طبااق فليااهني
قااد ينشااة  أنااه إالالمصاادر  فلااى رربااة ءً ف ااط بنااا امساا ميكااون اسااترداد  ، للمسااهمين . فااى هااذه الحالااة

ة الساترداد تاطرياق إفا م المسااهمين رساميًا بني فانرالبًا ، بياره  امس ميمار  مصدر  فندما التزام
 .  امس م
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فلااى الح ااوق االباارى المرتبطااة ب ااا  بناااءً  التبوياابيااتم تحديااد   ، دقابلااة ل سااتردا امساا مون كاافناادما ت   -26أت
الماااالى وأدوات ح اااوق  اللتااازامالتعاقدياااة وتعرياااو ا الترتيباااات جاااوهر فلاااى ت يااايم بنااااءً  التبويااابويكاااون 
 الممتاازة ساواء تراكمياة أو ريار تراكمياة ، بنااءً  امسا مفندما تكون التوزيعاات فلاى حااملى و  الملكية ،

كاااةدوات ح اااوق  امسااا مأدوات ح اااوق ملكيااة وال يتاااةلر تصااانيو  امسااا مفلااى ابتياااار المصااادر تكاااون 
 الية بما يلى فلى سبيل الملال ت ملكية أو التزامات م

 .البلفية الساب ة فن التوزيعات )أ(      
 .النية لعمل توزيعات فى المست بل أو)ب(  
الممتازة للمصدر فى حالة فدم ال يام بتوزيعات  امس ملتالير السلبى المحتمل فلى سعر اأو)ج(  

فى حالة فدم دف  توزيعات  العادية امس مفلى  امرباح)بسبب ال يود فلى دف  توزيعات 
 الممتازة( . أرباح ل س م 

 المصدر . حتياطياتاحجم أو)د(   

 توق  المصدر للربح أو البسارة فى فترة معينة .  أو)ها(

 أو بسارته ب ل الفترة . ربحهقدرة أو فدم قدرة المصدر فلى التةلير فى حجم أو)و(   

 
 

 (" 24" الى "21الفقرات من ")الاتها  ةالمنشأتشوية أدوات حقوق الملكية الخاصة ب

تو اااح اممللاااة  التالياااة كيفياااة تصااانيو أناااوال الع اااود المبتلفاااة فلاااى أدوات ح اااوق الملكياااة الباصاااة    -27أت
 ت المنشةةب
او تسليم فدد  است مبتسوي ه فن طريق  المنشةةالع د الذى ست وم  ، ح وق ملكية أداةيعتبر  (أ)

بلى او مبادلة فدد محدد من أس م ا م ابل مبل  ن دى محدد من أس م ا بدون م ابل مست 
  يتم الحصول فلي ا أو دفع ا فى ن أية مبالإفلى ذلى ف وبناءً . بر رمالى  أصلمحدد أو 

من ح وق الملكية . ومن أمللة بصم ا مباشرة  أو إلىطار هذا الع د يتم ا افت ا مباشرة إ
الحق فى شراء فدد محدد من أس م  بريعطى الطرو اآلالذى المصدر  امس مبيار ذلى، 
بشراء )استعادة(  منشةةت وم ال أنتطلب الع د  إذا أنه إالم ابل مبل  ن دى محدد  المنشةة

، أو فند الطلب  ، بر فند تاريم محدد أو قابل للتحديدمالى ر أصلس م ا م ابل ن دية او أ
ومن امللة  . ة لمبل  االستردادكذلى االفتراو بالتزام مالى مساو لل يمة الحالي المنشةةفعلى 

م ابل مبل  ن دى  أس م امن  محدد بموجب ف د رجل إلفادة شراء فدد المنشةةذلى التزام 
 محدد . 

س م ا م ابل ن دية الى نشوء التزام مالى مساو لل يمة الحالية بشراء أ المنشةةيلدى التزام  (ب)
 بشرائه رير محدد او اذا كان منشةةالالذى تلتزم  امس محتى اذا كان فدد  دلمبل  االستردا

ات اللتزامومن امللة ا دبر الذى سيمار  حق االستردامشروطًا بالنسبة للطرو اآل اللتزاما
إفادة شراء اس م ا م ابل ن دية اذا  المنشةةالمشروطة هو البيار المصدر الذى يتطلب من 

  البيار . اآلبر مار  الطرو 
يعتبر د" 16ج" و"16" الف رتينب" أو 16" وأ" 16" ف رتينالبإستلناء الحاالت الواردة فى  (ج)

اليًا حتى لو كان  او التزامًا مأص ً بر مالى ر أصلن دًا او م ابل  تسويتهالع د الذى سيتم 
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ا  ه مبنيًا فلى اساست مالذى سيتم تسليمه او  اآلبرالمالى  صلو امالمبل  الن دى أ
سويته الذى يتم ت امس مومن أمللة ذلى بيار  .وق فى الس المنشةةس م أسعار التغيرات فى أ
 .بالصافى ن داً 

مبل   أو اً محدد اً تساوى قيمت ا مبلغ المنشةةمن أس م متغير بعدد  تسويتهع د الذى سيتم اليعتبر  (د)
 او التزامًا ماليًا . ومن أمللة أص ً يعتمد فلى تغيرات فى فوامل مللرة )ملل سعر السلعة( 

لشراء الذهب والذى ، فى حالة ممارسته ، سيتم تسويته بالصافى فن  ذلى البيار المكتوب
دوات بما يساوى قيمة ف د من تلى ام بتسليم فدد المنشةةا بةن ت وم ذات  المنشةةطريق أدوات 

المتغير المللر هو حتى لو كان أو التزامًا ماليًا ماليًا  أص ً البيار . ويعتبر ملل هذا الع د 
ن الع د الذى سيتم تسويته بعدد محدد من نفس ا ولي  الذهب وملل ذلى فإ المنشةةسعر س م 

 بحي  تكون قيمة التسوية امس منفس ا ولكن ستتغير الح وق المرتبطة بتلى  المنشةةأس م 
و ماليًا أ أص ً لع د ايعتبر هذا  ، يرات فى فامل مللرلابت معتمد فلى تغ لمبل  مساوية

 التزامًا ماليًا. 

 

 
 (" 25الفقرة ")تشوية البنود المحتملة  مخصصات

" فانه اذا كان جزء من مبصا تسوية البناود المحتملاة الاذى قاد يساتلزم التساوية ن ادًا 25وف ًا للف رة "   -28أت
التزامااًا ماليااًا( رياار  امداةتصاابح  أن إلااىلدى يااقااد  أباارى)أو بطري ااة  رباارمااالى  أصاالأو ماان باا ل 
وفليااه فااان الع ااد الااذى يسااتلزم  ، الماليااة  امداة تبوياابلر فلااى مبصااا التسااوية ال ياال  ح ي ااى فااإن

نفسا ا ف اط فاى حالاة حادو  شا  معاين ناادر  المنشةةالتسوية ن دًا او من ب ل فدد متغير من أس م 
وبالملال فاان  .ح اوق ملكياة أداةالحدو  او رير طبيعاى أو ريار محتمال الحادو  بشاكل كبيار يعتبار 

وذلاااى فاااى  تعاقااادياً منوفاااًا ن مذات اااا يمكااان أن يكاااو  المنشاااةةمااان أسااا م التساااوية مااان بااا ل فااادد محااادد 
 التبويابكانات تلاى الظاروو ريار محتملاة الحادو  يكاون إذا ولكن  المنشةةظروو تكون بارج تحكم 

 .ح وق ملكية م ئماً  ةداةك
 
فاى  مبارىا امطاراوى حصاا أ،   امقلياة ح اوقفاى ال اوائم المالياة المجمعاة بعارض ت وم المنشةة    -29أت

( 1والاادبل الااوارد ماان الشااركات التابعااة . وذلااى وف ااًا لمعيااار المحاساابة المصاارى رقاام ) الملكيااةح ااوق 
حاااد مكونات اااا( فاااى ال اااوائم المالياااة )أو أ امداة( وفناااد تصااانيو 42ومعياااار المحاسااابة المصااارى رقااام )

لي اااا باااين أف ااااء والشاااروط المتفاااق ف امحكاااامفاااى افتبارهاااا جميااا   المنشاااةةالمجمعاااة تةباااذ المالياااة 
اذا كاان فلاى المجموفاة ككال التازام بتساليم ن دياة أو ما وذلى بغرض تحديد  امداةالمجموفة وحاملى 

. وفناادما  االلتاازام تبويااببطري ااة مااا تاالدى الااى  امداةأو بتسااوية  امداةباار فيمااا يتعلااق باامااالى ر أصاال
اباارى داباال المجموفااة  منشااةةاو امم  المنشااةةماليااة وتتفااق  أداةتابعااة داباال مجموفااة  منشااةةتصاادر 

 افية )ملل ال مانة( قد ال يكون للمجموفة االبتياار بالنسابة فلى شروط إ امداةمباشرة م  حاملى 
بطري اة صاحيحة فاى قوائم اا  امداة تباوبالتابعاة قاد  المنشاةةن أوباالررم مان  .للتوزيعات او االسترداد

لاار االتفاقااات أبااذ فااى االفتبااار  ااافية يجااب امالماليااة المساات لة بصاارو النظاار فاان تلااى الشااروط اال
للتةكااد ماان أن ال ااوائم الماليااة المجمعااة تعكاا  الع ااود  امداةبااين أف اااء المجموفااة وحاااملى  امباارى
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وماااا دام هنااااى التااازام او مبصاااا للتساااوية فيجاااب  ،والمعاااام ت التاااى دبلااات في اااا المجموفاااة ككااال 
 ( كالتزام مالى فى ال وائم المالية المجمعة . ماللتزا)أو أحد مكونات ا مو ول ا امداة تبويب

بعااض أنااوال امدوات التااى تفاارض إلتاازام تعاقاادى فلااى المنشااةة يااتم تبويب ااا كااةداة ح ااوق ملكيااة طب ااًا     -أ29أت
د" . ويعتبار التبوياب طب اًا ل اذه الف ارات كاساتلناء 16ج" و "16" الف رتينب" أو 16أ" و "16" للف رتين

ة فاى هاذا المعياار ببصاوا تبوياب امداة . و ال يمتاد هاذا االساتلناء إلاى تبوياب من المبادئ المطب 
ح اوق رياار ذوى السايطرة فااى ال اوائم الماليااة المجمعاة . وبالتااالى فاإن امدوات المبوبااة كاةدوات ح ااوق 

د" فاااى ال اااوائم المالياااة المسااات لة أو 16ج" و "16" الف ااارتينب" أو 16أ" و "16" للف ااارتينملكياااة طب اااًا 
فاااى ال اااوائم المالياااة المجمعاااة  اتلمنفاااردة والتاااى هاااى ح اااوق ريااار ذوى السااايطرة ياااتم تبويب اااا كإلتزاماااا

 للمجموفة .

 
  ("32" الى "28الفقرات من ")دوات المالية المركبة األ

" ف ااط فلااى مصاادرى امدوات الماليااة المركبااة ماان رياار المشاات ات وال تتعاماال الف اارة 28تنطبااق الف اارة "   -30أت
ويت امن معياار المحاسابة المصارى  ، امداةامدوات المالية المركبة من وج ة نظر حاملى  " م 28"

مااان وج اااة نظااار حااااملى امدوات المالياااة المركباااة التاااى  ال ااامنية( كيفياااة فصااال المشااات ات 26رقااام )
 تحتوى فلى بصائا المديونية وح وق الملكية .   

 
ملال الساند ال ابال  ال امنىالادين ذات بياار التحويال  أداةكباة المالياة المر  داةالشائعة ل  امشكالمن    -31أت

" مان 28وتتطلاب الف ارة " ال امنية.ى بصاائا للمشات ات أس م فادية للمصدر بدون أللتحويل إلى 
بصااورة منفصاالة فااى ومكااون ح ااوق الملكيااة  اللتاازامن يعاارض مكااون اأالماليااة  امداةمصاادر ملاال تلااى 
 التالىت  ، فلى النحو قائمة المركز المالى

المبل  التزامًا ماليًا قائما ما  أصليعتبر التزام المصدر بسداد مدفوفات مجدولة من الفوائد و  (أ)
هى ال يمة  اللتزامتكون ال يمة العادلة لمكون ا امولىوفند االفتراو  .امداةدام لم يتم تحويل 

ر الفائدة المطبق سا  سعست بلية وف ًا للع د مبصومة فلى أالحالية للتدف ات الن دية الم
التدف ات الن دية المماللة  وفى السوق فلى امدوات ذات الو   االئتمانى الم ارن حينذاى 

 الى حد كبير وبنف  الشروط فيما فدا بيار التحويل .

وتت من  .ح وق ملكية المصدر إلى اللتزاملتحويل ا  منياً  اً ح وق الملكية بيار  أداةتعتبر  (ب)
البيار قيمة فند  لذا فل ذا ن وجدإ وفرق ال يمة بالزيادةيمة كً  من ال ال يمة العادلة للبيار 

 .  out of the moneyذا كان بدون ن دية و امولى حتى إاالفترا
 

مان الادفاتر   اللتازاممكاون ا اساتبعاد المنشاةةفلاى ،  ال ابلاة للتحويال فناد اساتح اق ا امداةفند تحويل    -32أت
 أناهى فاى ح اوق الملكياة )باالررم مان صالويب اى مكاون ح اوق الملكياة ام واالفتراو به كح وق ملكياة

فن التحوياال فناااد ناتجاااً  أو بسااارة  ربااحداباال ح اااوق الملكيااة( وال يوجااد  رباارلااى إقااد ين اال ماان بنااد 
   .االستح اق

 
دة الشاراء فاامان با ل االساترداد المبكار أو إقابلاة للتحويال قبال اساتح اق ا  أداة المنشةة فندما تستنفد   -33أت

تكااليو لمعاملاة  وأياةبتوزيا  المباال  المدفوفاة  المنشاةةية للتحويال ت اوم صالوبحي  ال تتغير المزاياا ام
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ويجاب ان  .فاى تااريم المعاملاة داةوح وق الملكية لا  اللتزامفادة الشراء او االسترداد فلى مكونات اإ
مكوناااات المنفصااالة للحصااايلة التاااى ى للصااالتتفاااق طري اااة التوزيااا  مااا  تلاااى المساااتبدمة فاااى التوزيااا  ام

 . "32" الى "28مشى م  الف رات من "ال ابلة للتحويل وذلى بما يت امداة إصدارفند  المنشةةاستلمت ا 

 
و بساارة بماا يتمشاى ما  المباادئ المحاسابية المطب اة فلاى أ رباحى بمجرد توزي  المباال  ياتم معاملاة أ   -34أت

 المكون المرتبط بالتوزي  كما يلىت 

 البسائر .  وأ امرباحفى  اللتزامأو البسارة المرتبطة بمكون ا بالربحيتم االفتراو )أ(     

 ح وق الملكية فى ح وق الملكية .  بمكونفتراو بالمبال  المرتبطة يتم االو)ب(  
 

طريااق ماانح ، ماالً  فاان ال ابلااة للتحوياال لتحفااز التحوياال المبكاار  امداةبتعااديل شااروط  المنشااةةقااد ت ااوم    -35أت
الفرق با وياتم االفتاراولاة التحويال قبال تااريم معاين  اافية فاى حاإو دفا  مباال  أف ال نسبة تحويال أ

فنااد تحويل ااا بموجااب  امداةفااى تاااريم تعااديل الشااروط بااين ال يمااة العادلااة لمااا سيحصاال فليااه حاماال 
كبساارة فاى ، ة يصالالشروط المعدلة وبين ال يمة العادلة لما كان سيحصال فلياه بموجاب الشاروط ام

  البسائر . أو امرباح
 

 "(34-23)الفقرات " الخزينةأشهم 

النظار فان  بغاضماالى وذلاى  ةصالك اذات ا المنشاةةال يتم االفتراو بةدوات ح وق الملكياة الباصاة ب   -36أت
أدوات ح اوق الملكياة الباصاة  التاى تعياد اقتنااء المنشاةة" مان 33سبب إفاادة اقتنائ اا وتتطلاب الف ارة "

ح وق بةدوات   المنشةةفندما تحتفظ  أنه إالمن ح وق الملكية  امدوات مبصومةتلى  تعرضن ا أب 
ملال الملسساة المالياة التاى تحاتفظ بح اوق ملكيت اا نياباة فان احاد فم ئ اا  اآلبرينملكيت ا نيابة فن 
 .  المنشةةوفليه ال يجب ادبال تلى الحيازات فى ميزانية  وكالة ،فتكون هناى ف قة 

 
 "(41-35والخشا ر )الفقرات " األرباح و األرباحتوزيعات  والفوا د 

 ممتااازن هناااى ساا م أ افتاارض. الماليااة المركبااة  امداة" فلااى 35التااالى تطبيااق الف اارة " يو ااح الملااال   -37أت
 امربااحه ياتم دفا  توزيعاات م ابل ن دية ب ل بما  سانوات اال أنارير تراكمى يجب اجبارًا استرداده 

مالية مركبة ، يكون مكاون  أداة امداةتعتبر ملل هذه  . قبل تاريم االسترداد المنشةةء فلى ابتيار بنا
فلااى هاااذا  unwindingويااتم االفتااراو بالبصاام  في ااا هااو ال يمااة الحاليااة لمبلااا  االسااترداد  اللتاازاما

مرتبطاااة توزيعاااات أربااااح فتكاااون  أياااة أماااا .مصاااروو فوائااادوالبساااائر ويصااانو ك امربااااحفاااى المكاااون 
المعاملاة  بمكون ح وق الملكية وفليه فيتم االفتراو ب ا كتوزيعات مرباح أو بسائر وتطبق ملل هاذه

ذا كاان سايتم تحويال السا م اجبارياًا فلى ابتيار الحامل أو إ ولكن بناءً ، جباريًا اذا لم يكن االسترداد إ
فلاى  و مبلا  ياتم تحدياده بنااءً أ ة تحسب لتكون مسااوية لمبلا  محاددالعادي امس مالى فدد متغير من 

مبل   إلىرير مدفوفة  أرباحتوزيعات  أية افة أنه إذا تم إ إالتغيرات فى فنصر مللر )ملل سلعة( 
 أن اااافلاااى  أربااااحيعاااات ياااة توز أ تبوياااببالكامااال التزاماااًا وفاااى هاااذه الحالاااة ياااتم  امداةاالساااترداد تعتبااار 
 .مصروو فوائد

 
 "( 50-42الى )الفقرات "مالى والتزام م أصلالمقاصة بين 
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قابال   حق ساار منشةةن يكون للجب أمالى والتزام مالى ي أصلفمل م اصة بين  منشةةحتى يمكن لل   -38أت
حاااق مشاااروط الجاااراء  منشاااةةجاااراء الم اصاااة فلاااى المباااال  المعتااارو ب اااا ويمكااان أن يكاااون للللنفااااذ إل

او فى بعض صور ال ارض ريار المتكارر  الم اصة المذكورة كما فى حالة االتفاقية الرئيسية للم اصة
بفاااق إ ولكااى تكااون تلااى الح ااوق قابلااة للنفاااذ ف ااط فنااد وقااول حااد  مااا فااى المساات بل رالبااًا مااا يكااون

 جراء الم اصة . توفر فى ملل هذه االتفاقية شروط إفى هذه الحالة ال ي اآلبرالطرو 

 
صطنافية والتى تكاون مجموفاة مان امدوات ال يت من المعيار معاملة باصة لما يسمى امدوات اال   -39أت

ن فاااإ ،بااارى . فلاااى سااابيل الملاااالأ أداةالمالياااة المنفصااالة ياااتم اقتنالهاااا وحيازت اااا لمنافساااة بصاااائا 
مادفوفات  اسات مالفائدة المتغيرة مندمجًا م  ف د مبادلة سعر فائدة يت من  ذىال رض طويل االجل 

 امدواتبسااعر فائاادة لاباات وكاال ماان  امجاالياال متغياارة ودفاا  مبااال  لابتااة ياالدى الااى بلااق قاارض طو 
ًا أو التزامااااًا تعاقااااديًا وف ااااًا صااااطنافية" تملاااال وحاااادها ح ااااا أداةالماليااااة المنفااااردة التااااى تكااااون مجتمعااااة "

مالياة معر اة لمباااطر  أداةوكاال  ،تساويت ا منفصالة  محكام اا وشاروط ا ويمكان تحوياال أى من اا أو
  أداةمالية دابل  أداةذا كانت إوفليه ف امبرى،ت المالية دواالمباطر المعر ة ل ا ام فنقد تبتلو 

  المنشاةة وابرى تملل التزامًا ال تجرى بين ما م اصة ويتم فر  ما فى ميزانية أص ً اصطنافية تملل 
  ." 42انطبق فلي ما شروط الم اصة الواردة فى الف رة " إذا إالبال يمة الصافية 

 


