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  فهرس اجلزء الثانى

 )١(والتفسري احملاسىب املصري رقم 

 

رقم 
  المعيار

  رقم الصفحة  اسم المعيار

  ٧٧٦  مزايا العاملين  ٣٨
  ٨٣٢  المدفوعات المبنية على أسهم  ٣٩
  ٨٧٣   االفصاحات- األدوات المالية   ٤٠
  ٩٣٦  القطاعات التشغيلية  ٤١
  ٩٥٦  القوائم المالية المجمعة  ٤٢
  ١٠١٧  بات المشتركةالترتي  ٤٣
  ١٠٤٤  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى  ٤٤
  ١٠٧٦  قياس القيمة العادلة  ٤٥
 1155  األدوات المالية  ٤٧
  ١٣٥٩  اإليراد من العقود مع العمالء  ٤٨
  ١٤٢٦  عقود التأجير  ٤٩
  ١٤٧٧  ترتيبات امتيازات الخدمات العامة) ١(مصري رقم المحاسبي التفسير ال  
  ١٤٨٧  عريف المصطلحاتقائمة ت  
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   )٣٨( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 مزايا العاملني
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  )٣٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  مزايا العاملني

  فقرات  المحتویات
  ١  هدف المعيار
  ٧- ٢  نطاق المعيار

  ٨  تعريفات
  ٢٤- ٩  مزايا العاملين قصيرة األجل

  ٢٣-١١  االعتراف والقياس
  ٢٥  اإلفصاح

لتمييز بين نظم االشتراك المحدد ونظم المزايا  ا–مزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة 
  المحددة 

٤٩-٢٦  

  ٣٩-٣٢  نظم أصحاب العمل المتعددين
نظم المزايا المحددة والتي توزع مخاطرها بين منشآت متعددة والتي هي تحت 

  سيطرة واحدة 
٤٢-٤٠  

  ٤٥-٤٣  نظم الدولة
  ٤٩-٤٦  المنافع المؤمن عليها

  ٥٤-٥٠  م االشتراك المحددنظ: مزايا بعد انتهاء الخدمة 
  ٥٢-٥١  االعتراف والقياس

  ٥٤-٥٣  اإلفصاح
  ١٥٢-٥٥  نظم المزايا المحددة : المزايا بعد انتهاء الخدمة 

  ٦٠-٥٦  االعتراف والقياس
  ٦٢-٦١  محاسبة االلتزام الحكمى

  ٦٥-٦٣   قائمة المركز المالي 
المحددة وتكلفة الخدمة القيمة الحالية اللتزامات المزايا : القياس واالعتراف 

  الحالية
١١٢-٦٦  

  ١١٢-٩٩  تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب أو الخسائر من التسويات
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  فقرات  المحتویات
  ١٣٠-١١٣  أصول النظام: االعتراف والقياس 

  ١٢٠  عناصر تكلفة المزايا المحددة
  ١٢٣  المزايا المحددة) أصل(صافي الفائدة على صافي التزام 

  ١٢٧   المزايا المحددة)أصل(إعادة قياس صافي التزام 
  ١٥٢-١٣١  العرض
  ١٥٢-١٣٥  اإلفصاح

  ١٥٨-١٥٣  مزايا العاملين األخرى طويلة األجل
  ١٥٧-١٥٥  االعتراف والقياس 

  ١٥٨  اإلفصاح
  ١٧١-١٥٩  تعويضات إنهاء الخدمة

  ١٦٨-١٦٥  االعتراف
  ١٧٠-١٦٩  القياس

  ١٧١  االفصاح 
  ١٧٩-١٧٢  تاريخ السريان
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  )٣٨(ملصرى رقم معيار احملاسبة ا
  مزايا العاملني

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى تحديد المحاسبة واإلفصاح عن مزايا العاملين، ويتطلـب المعيـار أن       - ١

  :تقوم المِنشأة باالعتراف
بأي التزام يستحق نتيجة قيام عامل بتقديم خدمة لها لمقابلة مزايا العاملين التي سـتقوم              )  أ(

  .بسدادها لهم في المستقبل
بأي مصروف عندما تقوم المنشأة باستهالك المنافع االقتصادية الناتجـة عـن الخدمـة     ) ب(و

 .التي يقدمها العامل مقابل مزايا العاملين

  نطاق المعيار
يجب أن يقوم صاحب العمل بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن مزايا العاملين فيما عدا      -٢

 ".المدفوعات المبنية على أسهم) " ٣٩ (ما يطبق بشأنه معيار المحاسبة المصري رقم

  ال يتناول هذا المعيار أسلوب المحاسبة وإعداد التقارير عن نظـم مزايـا العـاملين حيـث               - ٣
  المحاسـبة والتقريـر عـن نظـم    ) "٢١(يتم تناول ذلك في معيار المحاسبة المصري رقـم       

 ".مزايا التقاعد

 :لك تلك المنصوص عليهايطبق هذا المعيار على كافة مزايا العاملين، بما في ذ - ٤

  بموجب نظم رسمية أو اتفاقيات رسـمية أخـرى بـين منـِشأة وعـاملين فـرديين              ) أ( 
 .أو مجموعات من العاملين أو ممثليهم

بموجب المتطلبات التشريعية أو من خالل ترتيبـات صـناعية حيـث يطلـب مـن           ) ب(أو  
ناعة أو نظم أصـحاب  المنشآت المساهمة في النظم الوطنية أو نظم الدولة أو نظم الص  

  .العمل المتعددة
وينشأ عـن األعـراف   . بموجب األعراف غير الرسمية التي ينشأ عنها التزام حكمي      ) ج(أو  

غير الرسمية التزام حكمي عندما ال يوجد لدى المنشأة بديل فعلى سوى سداد مزايـا          
عراف غير العاملين، وأحد األمثلة على االلتزام الحكمي ما يترتب على التغير في األ          

 .الرسمية للمنشأة ضرر غير مقبول في عالقاتها مع العاملين
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  :تشمل مزايا العاملين - ٥
للعـاملين  )  من نهاية الفتـرة ا شهر ١٢إذا استحقت خالل    (مزايا العاملين قصيرة األجل     ) أ( 

 :الحاليين مثل

 . األجور والمرتبات واشتراكات التأمينات االجتماعية) ١(

  .ية المدفوعةاإلجازات السنو) ٢(و
  . المكافآت) ٣(و
مثل الرعاية الطبية واإلسكان واالنتقال أو البضائع والخـدمات    (المزايا غير النقدية    ) ٤(و

 ).المجانية أو المدعومة

 : مزايا ما بعد انتهاء الخدمة مثل) ب(

 ).مثل المعاشات والمبالغ المقطوعة التي تصرف عند التقاعد(معاشات التقاعد ) ١(

ايا التقاعد األخرى والتأمين على الحياة لما بعد انتهاء الخدمة والرعاية الطبيـة    مز) ٢(و  
  .لما بعد انتهاء الخدمة

 : مزايا العاملين األخرى طويلة األجل مثل ) ج (

 . إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ للبحث) ١(

  .االحتفال بالمناسبات أو مزايا الخدمة الطويلة األخرى) ٢(و
 . مزايا العجز طويلة األجل)٣(و

 .مزايا إنهاء الخدمة  )  د(

  .  ال تشمل مزايا العاملين نصيب العاملين في األرباح والمقررة بموجب نصوص قانونية-أ٥
تشمل مزايا العاملين المزايا المقدمة إما للعاملين أو من يعولونهم، ويمكن تسويتها من خالل            - ٦

باشرة للعاملين أو لزوجاتهم أو أبنائهم أو مـن  تتم إما م ) أو تزويد بضائع أو خدمات    (دفعات  
 .يعولونهم أو آلخرين مثل شركات التأمين

قد يقوم العامل بتقديم الخدمات للمنشأة على أساس وقت كامل أو جزئي أو دائم أو عرضـي         - ٧
 .أو مؤقت، ولغرض هذا المعيار فإن لفظ عاملين يشمل المديرين وموظفي اإلدارة اآلخرين
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 تعريفات
 . المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم -٨

هي كافة أشكال المقابل الذي تمنحه المنشأة مقابل الخدمـة التـي يقـدمها     : مزايا العاملين 
  .العاملون

التـي تـصبح مـستحقة    ) عـدا مزايـا إنهـاء الخدمـة    ( هي مزايا العاملين   :مزايا العاملين قصيرة األجل   
  . بعد نهاية الفترة التي يقوم خاللها العاملون بتقديم الخدمةا شهر١٢ بكاملها خالل

المـستحقة بعـد   ) عدا مزايا إنهاء الخدمة   (هي مزايا العاملين    : المزايا بعد انتهاء الخدمة   
  .إكمال فترة الخدمة

عدا مزايا ما بعد انتهاء الخدمـة   ( هي مزايا العاملين     :مزايا العاملين األخرى طويلة األجل    
 بعد نهايـة الفتـرة   ا شهر١٢التي ال تصبح مستحقة بكاملها خالل       ) مزايا إنهاء الخدمة  و

  . خدماتهمالعاملونالتي يقدم فيها 
  :هي مزايا العاملين المستحقة نتيجة إما: مزايا إنهاء الخدمة

  .لقرار المنشأة بإنهاء خدمة عامل قبل تاريخ التقاعد العادي  )  أ(
  .ك العمل االختياري مقابل هذه المزايالقرار العامل بقبول تر) ب( أو 

هي ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة بموجبها     : نظم المزايا بعد انتهاء الخدمة    
  .بتقديم مزايا بعد انتهاء فترة الخدمة لعامل واحد أو أكثر

بهـا  هي نظم المزايا لما بعد انتهاء الخدمة والتي تقوم المنشأة بموج: نظم االشتراك المحدد 
وال يكون عليها التزام قانوني أو حكمي ) صندوق(بدفع اشتراكات ثابتة في منشأة منفصلة       

 بأصول كافية لـدفع كافـة مزايـا    الدفع مزيد من االشتراكات إذا لم يكن الصندوق محتفظً    
  .العاملين المتعلقة بخدمتهم في الفترات الحالية والسابقة

  .ما بعد انتهاء الخدمة بخالف نظم االشتراك المحددهي نظم المزايا ل: نظم المزايا المحددة
أو نظـم مزايـا   ) عدا نظم الدولـة ( هي نظم اشتراك محدد      :نظم أصحاب العمل المتعددين   

  :التي) عدا نظم الدولة(محددة 
  .تجمع األصول التي تساهم فيها مختلف المنشآت والتي ليست تحت سيطرة واحدة )  أ(
  زايا للعاملين في أكثر من منشأة علـى أسـاس أنـه   تستخدم تلك األصول لتقديم الم  ) ب(و

  يتم تحديد مستويات االشتراك والمزايا بدون اعتبار لهوية المنشأة التـي تـستخدم            
  .العاملين المعنيين
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هو العجز أو الفائض بعد تعديله بأي أثر بعدم تجـاوز  : المزايا المحددة ) أصل(صافي التزام   
  :صل ويعرف العجز أو الفائض بأنهأصل صافي المزايا المحددة عن سقف األ

 .القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة  )  أ(
اناقص 

 . القيمة العادلة ألصول النظام  )  ب(
هو القيمة الحالية ألي مزايا اقتصادية موجودة في شكل اسـتردادات مـن           : سقف األصل 

  .النظام أو تخفيض في االشتراكات المستقبلية للنظام
هي القيمة الحالية للـدفعات المـستقبلية المتوقعـة    : لمزايا المحددةالقيمة الحالية اللتزام ا  

المطلوبة لتسوية االلتزام الناجم عن خدمة العامل في الفترات الحالية والسابقة بدون خصم        
  .أية أصول للنظام

  : تتضمن: أصول النظام
  األصول التي يحتفظ بها صندوق المزايا طويلة األجل للعاملين ) أ(
  التأمين المؤهلة بوالص ) ب(

بخالف األدوات المالية (هي األصول : األصول التي بحوزة صندوق مزايا العاملين طويلة األجل
  :والتي تتسم بما يلي) غير القابلة للتحويل التي تصدرها المنشأة المعدة للقوائم المالية

مة فقـط   عن المنشأة المعدة للقوائم وقائامنفصلة قانوني) صندوق(تحتفظ بها منشأة     )  أ(
  .لسداد مزايا العاملين أو تمويلها

متاحة لتستخدم فقط لتسوية مزايا العاملين، وليست متاحة لدائني المنـشأة المعـدة        ) ب(و
  :وال يمكن إعادتها للمنشأة المعدة للقوائم إال إذا) حتى في حاالت اإلفالس(للقوائم 

م الخاص بمزايـا  كانت األصول المتبقية للصندوق كافية لتلبية التزامات النظا  ) ١(
  .العاملين أو التزامات المنشأة المعدة للقوائم

تم إعادة األصول للمنشأة المعدة للقوائم لتعويض هذه المنشأة عـن مزايـا         ) ٢(أو  
 .العاملين المسددة بالفعل

 ذا عالقة اهي بوليصة تأمين تصدرها شركة تأمين ال تمثل طرفً       : بوليصة التأمين المؤهلة  
) " ١٥(للقوائم المالية كما هو معرف في معيار المحاسبة المـصري رقـم    بالمنشأة المعدة   

  :إذا كانت عوائد البوليصة تتسم بما يلي" اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة
 . لنظام مزايا محددةايمكن استخدامها فقط لسداد أو تمويل مزايا العاملين طبقً  )  أ(
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وال يمكـن  ) حتى في حالة اإلفالس (ليست متاحة لدائني المنشأة المعدة للقوائم المالية      )  ب(
 :سدادها لهذه المنشأة إال إذا

 زائدة ال تتطلبها البوليـصة للوفـاء بجميـع       الًكانت هذه العوائد تمثل أصو     ) ١(
  .التزامات مزايا العاملين المشار إليها

كان من الممكن رد هذه العوائد لهذه المنشأة لتعويضها عن مزايـا العـاملين   ) ٢( أو  
 .علالمسددة بالف

هي السعر الذي يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة        : القيمة العادلة 
  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

  :تكلفة الخدمة تتكون من
هي الزيادة في القيمة الحالية اللتزام المزايا المحـددة الناجمـة        : تكلفة الخدمة الحالية    )  أ(

 . الفترة الحاليةعن خدمة العامل في

هي التغير في القيمة الحالية اللتزام المزايا المحـددة لخدمـة         : تكلفة الخدمة السابقة    )  ب(
العاملين في الفترات السابقة الناتجة في الفترة الحالية عن إدخال أو إجراء تعـديالت          
في مزايا ما بعد نهاية الخدمة أو مزايا العاملين األخرى طويلة األجـل، وقـد تكـون           

أو سـلبية  ) حيث يتم إدخال المزايـا أو تحـسينها    (فة الخدمة السابقة إما إيجابية      تكل
 ).حيث يتم تخفيض المزايا القائمة(

  .أية مكاسب أو خسائر عند التسوية) ج(
هو التغير خالل الفترة فـي صـافي   : المزايا المحددة) أصل(صافي الفائدة من صافي التزام  

  .ذي ينتج عن مرور الوقتالمزايا المحددة وال) أصل(التزام 
  : تتكون منالمزايا المحددة) أصل(إعادة قياس صافي التزام 

 .المكاسب والخسائر االكتوارية  )  أ(

العائد على أصول النظام بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضمن صافي الفوائـد علـى             ) ب( و
  .المزايا المحددة) أصل(صافي التزام 

بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضمن صافي الفوائد أي تغييرات في تأثير سقف األصل     ) ج( و
  .المزايا المحددة) أصل(على صافي التزام 
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  هي التغير في القيمة الحاليـة اللتـزام المزايـا المحـددة      : األرباح أو الخسائر االكتوارية   
  :والناتج عن

   ).أثر الفروق بين االفتراضات االكتوارية السابقة وما حدث بالفعل(تعديالت الخبرة   )  أ(
  .آثار التغيرات في االفتراضات االكتوارية) ب(و 

 هو الفائدة وتوزيعات األسهم واإليرادات األخرى المتولـدة مـن      :العائد على أصول النظام   
أصول النظام باإلضافة إلى األرباح أو الخسائر المحققة أو غير المحققة من أصول النظـام       

منهاامخصوم :  
 . أية تكاليف إلدارة النظام  )  أ(

  . أية ضريبة مستحقة الدفع من قبل النظام نفسه)ب(و
هي معاملة تلغى كل االلتزامات القانونية والحكمية لكل أو بعض المزايا المتـوفرة         : تسوية

تحت نظام المزايا المحددة بخالف المدفوع من المزايا إلى أو نيابة عـن عـاملين ضـمن      
  .شروط النظام والتي تتضمنها االفتراضات االكتوارية

  يا العاملين قصيرة األجل مزا
 شـهرا بعـد   ١٢تشمل مزايا العاملين قصيرة األجل البنود التالية إذا كان سدادها سيتم خالل      - ٩

 :نهاية الفترة التي يقوم فيها العاملون بتقديم خدماتهم

  .األجور والمرتبات واشتراكات التأمينات االجتماعية) أ(  
 مثل اإلجازة الـسنوية المدفوعـة واإلجـازة      حاالت الغياب قصيرة األجل المدفوعة    ) ب( و

 .المرضية المدفوعة

  .المكافآت) ج(و
مثل الرعاية الطبية واإلسكان واالنتقال أو الخـدمات أو البـضائع         (المزايا غير النقدية    ) د(و

  .للعاملين الحاليين) دون مقابل أو المدعومة
جل إذا تغيرت توقعاتها عن غير مطلوب من المنشأة إعادة تبويب مزايا العاملين قصيرة األ         -١٠

مثل التغير من مزايا غير مجمعة (ومع هذا فإذا تغيرت سمات المزايا      . اتوقيت السداد مؤقتً  
أو إذا كان التغير في توقعات توقيت السداد غير مؤقت، فعلى المنـشأة         ) إلى مزايا مجمعة  

  .دراسة ما إذا كان النظام مازال يسرى عليه تعريف قصير األجل
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  ف والقياس االعترا
  كافة مزايا العاملين قصيرة األجل 

عندما يقوم عامل بتقديم خدمة لمنشأة خالل فترة محاسبية، على المنشأة االعتراف بالمبلغ  -١١
 :غير المخصوم لمزايا العاملين قصيرة األجل الذي من المتوقع أن يدفع مقابل تلك الخدمة

الفعل، وإذا زاد المبلغ الذي بعد خصم أي مبلغ تم دفعه ب) مصروف مستحق(كالتزام   ) أ(
تم دفعه عن المبلغ غير المخصوم للمزايا يجب على المنشأة االعتراف بتلك الزيادة 

إلى الحد الذي تؤدى فيه الدفعة المقدمة على ) امصروف مدفوع مقدم(على أنها أصل 
  .سبيل المثال إلى تخفيض في المدفوعات المستقبلية أو استرداد نقدي

ال إذا تطلب أو سمح معيار مصري آخر بإدخـال المزايـا فـي تكلفـة     كمصروف إ ) ب(و
" المخـزون  " –) ٢(راجع على سبيل المثال معيار المحاسبة المصري رقم    (األصل  

 "). واهالكاتهااألصول الثابتة" )١٠(ومعيار المحاسبة المصري رقم 

 الفقـرة  ىرد فكيف تقوم المنشأة بتطبيق المطلب الوا" ١٩"، "١٦"،  "١٣"توضح الفقرات    -١٢
  على مزايا العاملين قصيرة األجل التي تتمثل في حاالت غياب مدفوعة ونظم المشاركة" ١١"

  .في األرباح والمكافآت
  حاالت الغياب قصيرة األجل المدفوعة 

 على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة لمزايا العاملين قصيرة األجل التي تتمثـل فـي     -١٣
  :كما يلي" ١٤"ب الفقرة حاالت غياب مدفوعة بموج

عندما يقدم العاملون الخدمة التي تزيد من      : في حاالت الغياب المدفوعة المتراكمة      )  أ(
  .حقهم في غياب مستقبلي مدفوع

 .في حاالت الغياب المدفوعة غير المتراكمة عند حدوث حاالت الغياب) ب(و

 اإلجـازة والمـرض   يمكن للمنشأة تعويض العاملين عن الغياب ألسباب مختلفة بما في ذلك  -١٤
والعجز قصير األجل واألمومة أو األبوة والخدمة بأمر تكليف والخدمة العسكرية، ويقـسم       

  :استحقاق حاالت الغياب المدفوعة إلى فئتين
  . تراكمية  )  أ(
 .غير تراكمية  )  ب(
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حاالت الغياب مدفوعة األجر التراكمية هي تلك الحاالت المرحلة والتي يمكن اسـتخدامها           -١٥
قبلية إذا كان استحقاق الفترة الحالية غير مستخدم بكاملـه، وقـد يكـون          في الفترات المست  

بعبارة أخرى يستحق العـاملون دفعـة نقديـة     (اتراكم حاالت الغياب المدفوعة إما مستحقً     
عنـدما ال يـستحق   (، أو غيـر مـستحق   )مقابل حقهم غير المستخدم عند تركهم المنـشأة     

، وينشأ االلتزام عنـدما  )تخدم عند تركهم المنشأةالعاملون دفعة نقدية مقابل حقهم غير المس      
يقوم العاملون بتقديم خدمة تزيد من حقهم لحاالت الغياب المدفوعـة المـستقبلية ويكـون           

 ويتم االعتراف به حتى ولو كانت الحاالت المدفوعة غير مستحقة بالرغم مـن  اااللتزام قائم 
هم في اإلجازة غير المستحقة لـدفعات  أن احتمال ترك العاملين الخدمة قبل استخدامهم لحق       

 .نقدية يؤثر على قياس ذلك االلتزام
يجب على المنشأة قياس التكلفة المحتملة لتراكم حاالت الغياب المدفوعة على أنها المبلغ        -١٦

  اإلضافي الذي يتوقع أن تدفعه المنشأة نتيجة لالستحقاق غير المـستخدم الـذي تـراكم     
 . ، وذلك في حدود المتطلبات القانونيةفي تاريخ نهاية الفترة المالية

يقيس األسلوب المحدد في الفقرة السابقة االلتزام بمقدار مبلغ الدفعات اإلضافية التي يتوقع            -١٧
أن تنشأ فقط من حقيقة أن المنفعة تتراكم، وفى العديد من الحاالت قد ال تحتاج المنشأة إلـى    

ي لحاالت الغياب المدفوعـة غيـر   إجراء حسابات مفصلة لتقدير عدم وجود التزام جوهر       
فعلى سبيل المثال، فإن التزام اإلجازات المرضية عادة ما يكون هـام ومـؤثر      . المستخدمة

إذا كان هناك تفهم رسمي أو غير رسمي بأن اإلجازة المرضية غيـر المـستخدمة سـيتم            
  .اعتبارها إجازة سنوية مدفوعة

  "١٧"، "١٦"مثال يوضح الفقرتين 
ويمكـن ترحيـل   .  أيام أجازه مرضية مدفوعة في السنة٥ عامل كل منهم يستحق      ١٠٠منشأة لديها   

 من استحقاقات الًوتخصم اإلجازات المرضية أو. اإلجازات المرضية غير المستخدمة لمدة عام واحد      
 ٣١فـي  ). الً يصرف أواالوارد أخير(العام الحالي ثم بعد ذلك من الرصيد المرحل من العام السابق    

وتتوقع المنـشأة بنـاء   .  كان متوسط االستحقاقات غير المستخدمة يومين لكل موظف  ٢٠١١ديسمبر  
 أيام إجـازة مرضـية   ٥ عامل لن يحصلوا على أكثر من   ٩٢على خبرتها والمتوقع استمرارها أن      

  . وأن باقي الثمان عمال سيحصلون على متوسط ستة أيام ونصف لكل منهم٢٠١٢مدفوعة في 
 إضافية لإلجازات المرضية المدفوعة نتيجة لالستحقاقات غير   افع أثني عشر يوم   تتوقع المنشأة أن تد   

لـذا تقـوم المنـشأة    ). يوم ونصف لثمانيـة عمـال   (٢٠١١ ديسمبر   ٣١المستخدمة والمتجمعة في    
  . كإجازات مرضية مدفوعةا عشر يومباالعتراف بالتزام مساو إلثنى
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فهي تنقضي إذا لم يـتم اسـتخدام حـق    : يةال ترحل حاالت الغياب المدفوعة غير التراكم       -١٨
 للعاملين في دفعة نقدية عـن الحـق   االعامل خالل الفترة الحالية بكامله، وهى ال تعطى حقً     

غير المستخدم عند ترك المنشأة، وهذه هي الحالة الشائعة بالنسبة لمقابل اإلجازة المرضـية        
وإجـازة  )  الحـق المـستقبلي  إلى الحد الذي ال يزيد به الحق السابق غير المستخدم عـن        (

األمومة أو األبوة وحاالت الغياب المدفوعة أو الخدمة بأمر تكليف أو الخدمة العـسكرية،          
وال تعترف المنشأة بالتزام أو مصروف إلى أن يأتي وقت الغياب، ألن خدمـة العامـل ال         

  . تزيد مبلغ المزايا
 نظم المشاركة في األرباح والمكافآت 

االعتراف بالتكلفة المتوقعـة لمـدفوعات المـشاركة فـي األربـاح       يجب على المنشأة   -١٩
 :وذلك فقط عندما" ١١"والمكافآت بموجب الفقرة 

يكون على المنشأة التزام حالي قانوني أو استداللي إلجراء هذه المدفوعات نتيجـة         )  أ(
  . ألحداث سابقة

 .يمكن إجراء تقدير يعتمد عليه لاللتزام  )  ب(
ما ال يكون للمنشأة بديل فعلى سوى السداد فقط عندايكون االلتزام قائم.  

ـ  (بموجب بعض نظم المشاركة في الربح     -٢٠ ) اغير نصيب العاملين في األرباح المحـدد قانونً
يستلم العاملون حصة في الربح فقط إذا استمروا في خدمة المنشأة لفتـرة محـددة، وهـذه       

  التـي تزيـد مـن المبلـغ     حكميا عندما يقوم العاملون بتقديم الخدمـة     االنظم تخلق التزام   
  الذي سيتم دفعه لو أنهم استمروا في الخدمة حتى نهاية الفترة المحـددة، ويعكـس قيـاس          
هذه االلتزامات الحكمية احتمال ترك بعض العاملين الخدمة بدون استالم دفعات المـشاركة    

 .في الربح

  " ٢٠"مثال يوضح الفقرة 
أة بدفع نسبة محددة من صافي ربحها السنوي للعاملين يتطلب نظام للمشاركة في الربح أن تقوم المنش     

الذين يستمرون في عملهم على مدى السنة، وإذا لم يترك العاملون العمل خالل السنة سيكون إجمالي  
من صافي الربح، وتقدر المنشأة أن معـدل دوران العـاملين      % ٣دفعات المشاركة في الربح للسنة      

  .لربحمن صافي ا% ٢,٥سيخفض الدفعات إلى 
  .من صافي الربح% ٢,٥تعترف المنشأة بالتزام ومصروف مقداره 
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فع مكافأة، وبرغم ذلك في بعض الحاالت تمـارس  دقد ال يكون على المِنشأة التزام قانوني ل     -٢١
المنشأة دفع المكافآت، وفي هذه الحاالت يكون على المنشأة التزام حكمي ألنه ال يوجد أمام        

المكافأة، ويقاس االلتزام الحكمي بعد األخـذ فـي االعتبـار      المنشأة بديل فعلى سوى دفع      
 .إمكانية قيام بعض العاملين بترك المنشأة بدون استالم مكافأة

تستطيع المنشأة إجراء تقدير يعتمد عليه اللتزامها القـانوني أو الحكمـي بموجـب نظـام           -٢٢
 :المشاركة في الربح أو المكافأة، وذلك فقط

  .ئيسية للنظام على صيغة لتحديد مبلغ المزاياعندما تحتوي األحكام الر   )  أ(
 .عندما تحدد المنشأة المبالغ التي سيتم دفعها قبل اعتماد القوائم المالية إلصدارها) ب(أو 
  . عندما تعطى الخبرة السابقة أدلة واضحة على مبلغ االلتزام الحكمي للمنشأة) ج(أو 

، ينشأ االلتزام بموجب نظام المـشاركة  افيما عدا نصيب العاملين في األرباح والمقرر قانونً    -٢٣
          في الربح والمكافآت من خدمة العاملين وليس من معامالت مع أصحاب المنـشأة، وبنـاء
على ذلك تعترف المنشأة بتكلفة نظام المشاركة في الربح والمكافآت ليس كتوزيع لـصافي          

 .الربح ولكن كمصروف
 بعـد  ا شـهر ١٢ت مستحقة بكاملها خـالل  إذا لم تكن دفعات المشاركة في الربح والمكافآ   -٢٤

نهاية الفترة التي يقوم خاللها العاملون بتقديم الخدمة فإن هـذه الـدفعات تبـوب كمزايـا           
 ").١٥٨"إلى " ١٥٣"راجع الفقرات من (العاملين األخرى طويلة األجل 

 اإلفصاح
صيرة األجـل  بالرغم من أن هذا المعيار ال يتطلب إفصاحات محددة بشأن مزايا العاملين ق       -٢٥

فقد تتطلب معايير المحاسبة المصرية األخرى إجراء إفصاحات، فعلى سبيل المثال يتطلـب    
  اإلفـصاح " اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقـة     ) " ١٥(معيار المحاسبة المصري رقم     

عن المعلومات الخاصة بمزايا العاملين لكبار موظفي اإلدارة، ويتطلب معيـار المحاسـبة        
  وجـوب إفـصاح المنـشأة عـن تكلفـة         " عرض القـوائم الماليـة      ) "١(المصري رقم   
 .مزايا العاملين

 التمييز بين نظم االشتراك المحدد ونظم المزايـا  –مزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة  
  المحددة

 :تشمل المزايا بعد انتهاء الخدمة ما يلي على سبيل المثال -٢٦
  .مزايا التقاعد مثل المعاشات   )  أ(
ألخرى بعد انتهاء الخدمة مثل التأمين على الحيـاة بعـد انتهـاء الخدمـة       المزايا ا ) ب(و  

 .والرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة
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تعرف الترتيبات التي بموجبها تقوم المنشأة بتقديم مزايا بعد انتهاء الخدمة بأنها نظم لمزايـا         
سواء كانـت تتعلـق   ما بعد انتهاء الخدمة، وتطبق المنشأة هذا المعيار على كافة الترتيبات           

  . مستقلة الستالم االشتراكات ودفع المزايا أم الةبإنشاء وحد
  تصنف نظم المزايا لما بعد انتهاء الخدمة على أنها إمـا نظـم اشـتراك محـدد أو نظـم           -٢٧

مزايا محددة، وذلك يعتمد على الجوهر االقتصادي للنظام كما هو مـأخوذ مـن أحكامـه          
 . وشروطه الرئيسية

 القانوني أو الحكمي للمنشأة على المبلغ الذي توافق على االشتراك به فـي          يقتصر االلتزام  -٢٨
الصندوق، وهكذا يتم تحديد مبلغ المزايا لما بعد انتهاء الخدمة الذي يستلمه العامل بمقـدار       

لنظام مزايا بعد انتهـاء  ) ومن المحتمل كذلك العامل (مبلغ االشتراكات التي تدفعها المنشأة      
كة التأمين، باإلضافة إلى العوائـد علـى االسـتثمارات الناجمـة مـن        الخدمة أو إلى شر   

 .االشتراكات
ومخـاطر  ) أن تكون المزايا أقـل ممـا هـو متوقـع    ( لذلك تقع المخاطر االكتوارية  اوتبع

 .على العامل) أن تكون األصول المستثمرة غير كافية لمواجهة المزايا المتوقعة(االستثمار 
التي ال يقتصر فيها التزام المنشأة على المبلغ الذي توافـق علـى   من األمثلة على الحاالت      -٢٩

  :االشتراك به في الصندوق عندما يكون على المنشأة التزام قانوني أو حكمي من خالل
 فقط بمبلغ االشتراكات ويتطلب من المنـشأة تقـديم   اصيغة نظام مزايا ليس مرتبطً    )  أ(

  د المزايـا كمـا هـي واردة   اشتراكات إضافية إذا كانت األصول غير كافية لسدا     
  .في صيغة نظام المزايا

  ضمان إما بشكل غير مباشر من خالل نظـام أو بـشكل مباشـر لعائـد محـدد            ) ب(أو  
 . على االشتراكات

األعمال غير الرسمية التي ينشأ عنها التزام حكمي، فقد ينشأ التزام حكمـي عنـدما    ) ج(أو  
املين السابقين لمواجهة التضخم حتـى  يكون للمنشأة سوابق تاريخية بزيادة مزايا الع 

  .عندما ال يوجد التزام قانوني للقيام بذلك
  :بموجب نظم المزايا المحددة -٣٠

  . تلتزم المنشأة بتقديم المزايا المتفق عليها للعاملين الحاليين والسابقين  )  أ(
ومخاطر االسـتثمار  ) أن تزيد تكلفة المزايا عما هو متوقع    (تقع المخاطر االكتوارية    ) ب(و

في جوهرها على المنشأة، وإذا كانت الحسابات االكتوارية أو االستثمارية أسوأ ممـا      
فقد يتم زيادة التزام المنشأةاكان متوقع . 
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أدناه الفرق بين نظم االشتراك المحدد ونظـم المزايـا        " ٤٩"إلى  " ٣٢"توضح الفقرات من     -٣١
  .زايا المؤمن عليهاالمحددة في سياق نظم أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة والم

 نظم أصحاب العمل المتعددين
على المنشأة تبويب نظام أصحاب العمل المتعددين على أنه نظام اشتراك محدد أو نظـام        -٣٢

 ).بما في ذلك أي التزام حكمي يتعدى األحكام الرسمية(مزايا محددة بموجب أحكام النظام 

 عمل متعددين وما لم تطبـق    إذا كانت المنشأة ستساهم في نظام مزايا محددة ألصحاب         -٣٣
 :على المنشأة" ٣٤"الفقرة 

حساب حصتها النسبية في التزام المزايا المحددة وأصول النظام والتكلفة المتعلقـة       )أ(
  .بالنظام بنفس الطريقة المستخدمة في أية نظم مزايا محددة أخرى

باسـتثناء   ("١٤٨"إلى " ١٣٥"اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرات من        ) ب(و  
  )")د(١٤٨"الفقرة 

عندما ال تتوافر معلومات كافية الستعمال محاسبة المزايا المحددة فيمـا يخـص نظـام             -٣٤
  :أصحاب العمل المتعددين فعلى المنشأة

  .كما لو كان نظام اشتراك محدد"" ٥٢"و" ٥١"المحاسبة عن النظام بموجب الفقرتين ) أ(
 "١٤٨"وجب الفقرة اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بم) ب(و

  :فيما يلي مثال على نظام مزايا محددة ألصحاب عمل متعددين حيث -٣٥
تحدد االشـتراكات عنـد مـستوى    : يتم تمويل نظام على أساس دفعات مقسطة بحيث       )  أ(

   لدفع المزايا التي تستحق في نفس الفتـرة، ويـتم دفـع المزايـا      ايتوقع أن يكون كافي 
 .ل الفترة الحالية من االشتراكات المستقبليةالمستقبلية التي تم الحصول عليها خال

يتم تحديد مزايا العاملين حسب طول مدة خدمتهم، وال يوجد لدي المنشآت المـشاركة      )  ب(
وسائل فعلية لالنسحاب من النظام بدون دفع اشتراك للمزايـا التـي يحـصل عليهـا          

  :لمنـشأة العاملون حتى تاريخ االنسحاب، ومثل هذا النظام يخلق مخاطرة اكتواريـة ل        
إذا كانت التكلفة النهائية للمزايا التي تم الحصول عليها في تاريخ الميزانية أكبر ممـا        
هو متوقع فإنه يجب على المنشأة أما زيادة اشتراكها أو إقناع العاملين بقبول تخفـيض     

 .في المزايا وعلى ذلك يعرف هذا النظام بأنه نظام مزايا محددة
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ن نظام أصحاب العمل المتعددين المعرف على أنـه نظـام       حينما تتوفر معلومات كافية ع     -٣٦
مزايا محددة تقوم المنشأة بإجراء المعالجة المحاسبية لحصتها النسبية فـي التـزام المزايـا     
المحددة وأصول النظام وتكلفة المزايا بعد انتهاء الخدمة المرتبطة مع النظام بنفس الطريقة        

على أنه في بعض الحاالت قد ال تكـون المنـشأة    كما هي بالنسبة ألي نظام مزايا محددة،        
قادرة على تحديد حصتها في المركز المالي وأداء النظام بطريقة يعتمـد عليهـا وكافيـة            

  :لألغراض المحاسبية، وقد يحدث ذلك
إذا عرض النظام المنشآت المشاركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بالعاملين الحـاليين          )  أ(

ما ينجم عن ذلك من عدم وجـود أسـاس ثابـت         والسابقين للمنشآت األخرى، مع     
ويعتمد عليه لتخصيص االلتزام وأصول النظام والتكلفة لكل منشأة مـشاركة فـي        

 .النظام على حده
إذا لم تتوفر للمنشأة إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالنظـام التـي تلبـى    ) ب(أو  

 .متطلبات هذا المعيار
إجراء المحاسبة للنظام كما لو كان نظـام اشـتراك      في هذه الحاالت تقوم المنِشأة ب     

  ".١٤٨"محدد وتفصح عن المعلومات اإلضافية التي تتطلبها الفقرة 
من الممكن أن تكون هناك اتفاقية تعاقدية بين نظام أصحاب العمل المتعددين والمـشاركين          -٣٧

لمـشارك  ، وعلـى ا )أو تمويل العجز(فيها تحدد كيف سيتم توزيع الفائض على المشاركين       
في نظام أصحاب العمل المتعددين مع وجود هذه االتفاقية التي تفسر النظام كنظـام مزايـا     

أن يعترف باألصل أو االلتزام الذي ينجم من االتفاقية التعاقديـة       " ٣٠"محددة حسب الفقرة    
 .والدخل أو المصروف الناجم عنها في األرباح أو الخسائر

  "٣٧"مثال يوضح الفقرة 
  أة في نظام مزايا محددة ألصحاب عمل متعـددين وال تقـوم بإعـداد تقييمـات للنظـام           تشارك منش 

، وهي لذلك تفسر النظام كما لو أنه نظام اشتراك محدد،  )٣٨(على أساس معيار المحاسبة المصري      
 ٣٨( للتمويل ليس على أساس معيار المحاسبة المصري   اويبين تقييم (١٠٠ في النظام مقداره اعجز ،

فق النظام بموجب عقد على جدول لالشتراكات مع أصحاب العمل المشاركين في النظام ينهى     وقد وا 
  . مليون٨العجز على مدى السنوات الخمس التالية، ويبلغ إجمالي اشتراكات المنشأة بموجب العقد 

تعترف المنشأة بالتزام عن االشتراكات معدلة بالقيمة الزمنية للنقود ومـصروف مـساو لـذلك فـي        
  .رباح أو الخسائراأل
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تتميز نظم أصحاب العمل المتعددين عن نظم إدارة المجموعة، ونظام إدارة المجموعة هـو    -٣٨
     للسماح ألصحاب العمل المـشاركين فـي   امجرد تجميع لنظم أصحاب العمل الفرديين مع 

تجميع أصولهم ألغراض االستثمار وبالتالي تخفيض تكاليف إدارة االستثمار والمـصاريف      
ية، ولكن يتم فصل مطالبات مختلف أصحاب العمل لمصلحة العاملين لديهم فقط، وال     اإلدار

تشكل نظم اإلدارة الجماعية أية مشاكل محاسبية معينة ألن المعلومات متوفرة فـي الحـال      
لمعاملتها بنفس الطريقة مثل أي نظام صاحب عمل مفرد، وألن هـذه الـنظم ال تعـرض        

توارية المتعلقة بالعاملين الحـاليين والـسابقين للمنـشآت        المنشآت المشاركة للمخاطر االك   
األخرى، وتتطلب التعريفات في هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتبويب نظام إدارة المجموعـة    

بما في ذلـك أي  (إما على أنه نظام اشتراك محدد أو نظام مزايا محددة حسب أحكام النظام      
 ).التزام حكمي يتعدى األحكام الرسمية

 تحديد متى يتم االعتراف وكيف يقاس االلتزام الناشئ عن تصفية نظام مزايا محددة     عند -٣٩
ألصحاب العمل المتعددين أو انسحاب المنشأة من مثل هذا النظام، على المنشأة تطبيـق         

 ).٢٨(معيار المحاسبة المصري رقم 
متعددة والتـي هـي تحـت    نظم المزايا المحددة والتي توزع مخاطرها بين منشآت   

 :ة يطرة واحدس
نظم المزايا المحددة التي توزع مخاطرها بين منشآت متعددة والتي هـي تحـت سـيطرة             -٤٠

 .واحدة ال تعتبر نظم أصحاب عمل متعددين

على المنشأة التي تشارك في مثل هذه النظم الحصول على معلومات حـول النظـام ككـل       -٤١
ـ ) ٣٨(مقاس حسب معيار المحاسبة المصري رقم    ات التـي تنطبـق   على أساس االفتراض

على النظام ككل، وإذا كانت هناك اتفاقية تعاقدية أو سياسة مبينة لتحميـل صـافي تكلفـة              
على منشآت ) ٣٨(المزايا المحددة للنظام ككل مقاسة حسب معيار المحاسبة المصري رقم           

 المجموعة كل على حده فإن على المنشأة االعتراف في قوائمها المالية المستقلة أو المنفردة      
بصافي تكلفة النظام المحدد الذي تم تحميله، وإذا لم تكن هنـاك مثـل هـذه االتفاقيـة أو             
السياسة فإنه يجب االعتراف بصافي التكلفة المحددة في القوائم المالية المستقلة أو المنفردة           

 صاحب العمل الكفيل للنظام، وعلى المنـشآت األخـرى        المنشأة المجموعة التي هي قانونً    
 االعتراف في قوائمها المالية المستقلة أو المنفردة بتكلفة مـساوية لمـساهمتها           بالمجموعة

  .المستحقة الدفع عن الفترة
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أن المشاركة في مثل هذا النظام هي معاملة طرف ذي عالقة لكل منشأة فـي المجموعـة          -٤٢
 على حده، ولذلك يجب على المنشأة االفصاح في قوائمها المالية المستقلة أو المنفردة عـن         

  ".١٤٩"المعلومات التي تتطلبها الفقرة 
  نظم الدولة

على المنشأة إجراء محاسبة لنظام الدولة بنفس الطريقة كما هي بالنسبة لنظام أصـحاب      -٤٣
 ")٣٩"إلى " ٣٢"راجع الفقرات من (عمل متعددين 

يتم وضع نظم الدولة بموجب التشريع لتغطية كافة المنشآت وتقوم بتـشغيلها الحكومـة أو            -٤٤
رى ليست خاضعة لسيطرة أو تأثير المنشأة المعدة للقوائم، وتوفر بعض النظم التـي  جهة أخ 

 تغطيتها بموجـب  - لذلك ا خالفً-وضعتها المنشأة مزايا إجبارية تحل محل المزايا التي يتم    
  .نظام الدولة ومزايا اختيارية إضافية، وهذه النظم ال تعتبر نظم دولة

ة أو اشتراك محدد بناء على التـزام المنـشأة بموجـب    تتصف نظم الدولة بأنها ميزة محدد    -٤٥
النظام، ويتم تمويل العديد من نظم الدولة على أساس الدفعات المقسطة وتحدد االشـتراكات     

  لدفع المزايا المطلوبة التي تستحق في نفس الفتـرة، ويـتم   اعند مستوى يتوقع أن يكون كافي 
ا خـالل الفتـرة الحاليـة مـن االشـتراكات      دفع المزايا المستقبلية التي يتم الحصول عليه  

المستقبلية، وبرغم ذلك ففي نظام الدولة ال يوجد على المنشأة التزام قانوني أو حكمي لـدفع      
  .هذه المبالغ المستقبلية، فالتزامها الوحيد هو دفع االشتراكات عندما تستحق

 المنافع المؤمن عليها
زايا بعد انتهاء الخدمة، وعلـى المِنـشأة   يمكن للمنشأة دفع أقساط تأمين لتمويل نظام م       -٤٦

ـ       امعاملة هذا النظام على أنه نظام اشتراكات محدد إال إذا كانت المنشأة سـتتحمل التزام 
اقانونيإما بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل النظام (ا أو حكمي:( 

  .  مستحقةتصبحبدفع مزايا العاملين مباشرة عندما  )أ(
خرى إذا كان المؤمن ال يقوم بدفع كافة مزايا العاملين المستقبلية       دفع اشتراكات أ  ) ب(أو

 .المتعلقة بخدمة العاملين في الفترات الحالية والسابقة

وإذا تحملت المنشأة هذا االلتزام القانوني أو الحكمي فإنه يجب علـى المنـشأة معاملـة      
  .النظام على أنه نظام مزايا محددة
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قد تأمين ليست بحاجة ألن يكون لهـا عالقـة مباشـرة أو        المزايا المؤمن عليها بموجب ع     -٤٧
تلقائية مع التزام المِنشأة بمزايا العاملين، وتكون نظم المزايا بعد انتهاء الخدمة التي تـشتمل     
على عقود تأمين خاضعة لنفس التمييز بين المحاسبة والتمويل شأنها في ذلك شـأن الـنظم           

 .الممولة األخرى

مويل التزام مزايا بعد انتهاء الخدمة باالشتراك فـي بوليـصة تـأمين    عندما تقوم المنشأة بت    -٤٨
إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خـالل النظـام أو مـن      (تحتفظ المِنشأة بموجبها    

)  مـع شـركة التـأمين   اخالل آلية تحديد األقساط المستقبلية أو من خالل عالقة تمثل طرفً          
 :اط ال يرقى إلى اشتراكات محددة، ويتبع ذلكبالتزام قانوني أو حكمي فإن دفع األقس

أن تقوم المنشأة بالمحاسبة عن بوليصة التأمين المؤهلة علـى أنهـا أصـل للنظـام            )  أ(
  ").٨"راجع الفقرة (

  أن تقوم المنشأة باالعتراف ببوالص التأمين األخرى على انهـا حقـوق تعويـضية             ) ب(و
 ").١١٦ "إذا كانت البوالص تتفق مع الشروط الواردة بالفقرة(

عندما تكون بوليصة التأمين باسم مشارك محدد في النظـام أو مجموعـة مـشاركين فـي        -٤٩
النظام، وال يوجد على المنشأة التزام قانوني أو حكمي لتغطية أية خسارة مـن البوليـصة،           
عندئذ ال يكون هناك التزام على المنشأة لدفع مزايا للعـاملين، ويتحمـل المـؤمن وحـده            

زايا، ويعتبر دفع األقساط الثابتة بموجب هذه العقود فـي جـوهره تـسوية      مسئولية دفع الم  
    االلتزام مزايا العاملين وليس استثمار لذلك ال يكون للمنِشأة أصـل  ا لمواجهة االلتزام، وتبع 

  .أو التزام، وعلى ذلك تعامل المنشأة هذه االشتراكات على أنها دفعات لنظام اشتراك محدد
  نظم االشتراك المحدد: خدمةمزايا بعد انتهاء ال

تعتبر محاسبة نظم االشتراك المحدد سهلة وواضحة ألن التزام المنشأة المعدة للقـوائم يـتم      -٥٠
        لذلك ال تتطلب افتراضـات  اتحديده حسب المبالغ التي سيتم االشتراك بها لتلك الفترة، وتبع 

خـسارة اكتواريـة،   اكتوارية لقياس االلتزام أو المصروف وال يوجد احتمال ألي ربح أو         
عالوة على ذلك يتم قياس االلتزامات على أساس غير مخصم إال عندما ال تستحق بكاملهـا        

  . بعد نهاية الفترة التي يقوم خاللها العاملون بتقديم خدماتهما شهر١٢خالل 
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 االعتراف والقياس 
شـتراك   عندما يقدم العامل خدمة لمنشأة خالل فترة يجب على المنشأة االعتـراف باال            -٥١

 :المستحق الدفع لنظام االشتراك المحدد مقابل تلك الخدمة

بعد خصم أية اشتراكات تم دفعها بالفعـل، وإذا  ) مصروف مستحق (على أنه التزام     )أ(
زادت االشتراكات التي تم دفعها بالفعل عن االشتراكات المـستحقة للخدمـة قبـل     

ك الزيادة على أنهـا أصـل    تاريخ الميزانية فإنه يجب على المنشأة االعتراف بتل       
)  إلى الحد الذي تؤدى به الدفعة المقدمة على سبيل المثال    ) امصروف مدفوع مقدم

  .إلى تخفيض الدفعات المستقبلية أو استرداد نقدي
على أنه مصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار محاسبة مـصري آخـر بإدخـال          ) ب(و  

  )٢(معيار المحاسبة المصري رقم راجع على سبيل المثال (االشتراك في تكلفة أصل 
 "). وإهالكاتهااألصول الثابتة ")١٠(معيار المحاسبة المصري رقم و" المخزون" 

 بعد نهايـة  ا شهر١٢عندما ال تستحق االشتراكات في نظام اشتراك محدد بكاملها خالل         -٥٢
الخصم الفترة التي يقوم خاللها العاملون بتقديم الخدمة فإنه يجب خصمها باستخدام سعر       

  ".٨٣"المحدد في الفقرة 
 اإلفصاح

 .على المنشأة اإلفصاح عن المبلغ المعترف به كمصروف لنظم االشتراك المحدد -٥٣

" اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقـة  ")١٥(معيار المحاسبة المصري رقم    حسبما يتطلب    -٥٤
ـ          ددتقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باالشتراكات فـي نظـام اشـتراك مح

  .لكبار موظفي اإلدارة
 نظم المزايا المحددة: المزايا بعد انتهاء الخدمة

تعتمد محاسبة نظم المزايا المحددة على أساليب معقدة ألنها تتطلب افتراضـات اكتواريـة         -٥٥
لقياس االلتزام والمصروف، وهناك احتمال بأرباح أو خسائر اكتوارية، عالوة علـى ذلـك        

س مخصم ألنه يمكن تسويتها بعد عـدة سـنوات مـن قيـام     يتم قياس االلتزامات على أسا    
  .العاملين بتقديم خدماتهم
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 االعتراف والقياس
من الممكن أن تكون نظم المزايا المحددة غير ممولة، كما يمكن أن تكون ممولـة بـشكل          -٥٦

كامل أو جزئي من خالل دفع اشتراكات من المنشأة، وفي بعض األحيان من العاملين، إلـى   
 عن المنشأة المعدة للتقارير وتدفع مزايا العاملين منـه، وال  ادوق منفصل قانونًمنشأة أو صن  

يعتمد دفع المزايا الممولة عندما تصبح مستحقة فقط على المركز المالي وأداء االسـتثمار         
على تعويض أي عجـز فـي أصـول    ) ورغبتها(للصندوق ولكن كذلك على قدرة المنشأة      

 تقوم في واقع األمـر بالتعهـد بالمخـاطر االكتواريـة      الصندوق، وعلى ذلك فإن المنشأة    
   لذلك ال يكون المصروف المعترف به لنظـام مزايـا   اواالستثمارية المرتبطة بالنظام، وتبع 

بالضرورة لمبلغ االشتراك المستحق للفترةامحددة مساوي . 

 :تشمل محاسبة المنشأة لنظم المزايا المحددة الخطوات التالية -٥٧

 : الفائض عن طريقتحديد العجز أو  )  أ(

استخدام األساليب االكتوارية إلجراء تقدير يعتمد عليه لمبلغ المزايا المكتسبة للعاملين  ) ١(
  ،")٦٩"إلـى  " ٦٧"راجع الفقرات من    (مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة       

وهذا يتطلب أن تقوم المِنشأة بتحديد مقدار الميزة التـي تعـود للفتـرات الحاليـة      
افتراضـات  (وعمـل تقـديرات   ") ٧٤"إلـى  " ٧٠"راجع الفقرات مـن   (ة  والسابق

مثـل معـدل دوران العـاملين ونـسبة     (بشأن المتغيرات الديموغرافية   ) اكتوارية
مثل الزيادات المستقبلية في المرتبـات والتكـاليف        (والمتغيرات المالية   ) الوفيات
 ").٩٨"إلى " ٧٥"راجع الفقرات من (التي ستؤثر على تكلفة الميزة ) الطبية

 خصم تلك الميزة من أجل تحديد القيمة الحالية اللتزام المزايا المحـددة وتكلفـة            ) ٢(
 ).”٨٦"إلى " ٨٣"ومن " ٦٩"إلى " ٦٧"راجع الفقرات من (الخدمة الحالية 

") ١١٥"إلـى  " ١١٣"راجع الفقرات مـن  (خصم القيمة العادلة ألي أصول للنظام     ) ٣(
 .يا المحددةمن القيمة الحالية اللتزام المزا

المزايا المحددة باستخدام العجز أو الفائض الذي تـم  ) أصل(تحديد قيمة صافي التزام      )  ب(
بعد تعديله بأي آثار تحدد عدم تجاوز صافي أصل المزايـا المحـددة      ) أ(تحديده في   

 ).”٦٤"راجع الفقرة (لقيمة سقف األصل 
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  :لخسائرتحديد المبالغ التي سيتم االعتراف بها في األرباح أو ا) ج(
  ").أ١٢٢"والفقرة  " ٧٤"إلى " ٧٠"راجع الفقرات من (تكلفة الخدمة الحالية ) ١(
راجع الفقـرات  (أية تكلفة عن الخدمات السابقة والمكاسب والخسائر من التسويات      ) ٢(

  ).”١١٢"إلى " ٩٩"من 
راجـع الفقـرات مـن    (المزايا المحددة ) أصل(صافي الفوائد على صافي التزام      ) ٣(

  )”١٢٦" إلى "١٢٣"
المزايا المحددة والتي سيتم االعتراف بها فـي     ) أصل(تحديد إعادة قياس صافي التزام      ) د(

  :الدخل الشامل اآلخر والمتضمنة
  ").١٢٩"و" ١٢٨"راجع الفقرتين (المكاسب والخسائر االكتوارية ) ١( 
علـى  العائد على أصول النظام بعد خصم المبالغ التي تضمنها صـافي الفوائـد     ) ٢(و

  ").١٣٠"راجع الفقرة (المزايا المحددة ) أصل(صافي التزام 
بعد خـصم المبـالغ التـي    ) ”٦٤"راجع الفقرة (أي تغيير في تأثير سقف األصل    ) ٣(و

  .المزايا المحددة) أصل(تضمنها صافي الفوائد على صافي التزام 
ة بتطبيـق هـذه   وعندما يوجد لدى المنشأة أكثر من نظام للمزايا المحـددة تقـوم المِنـشأ       

  .اإلجراءات لكل نظام ذي أهمية بشكل منفصل
على المنشأة تحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة والقيمة العادلة ألية أصـول        -٥٨

للنظام بانتظام كامل بحيث ال تختلف المبالغ المعترف بها في القـوائم الماليـة بـصورة           
 . في تاريخ نهاية الفترة الماليةجوهرية عن المبالغ التي كان سيتم تحديدها

يشجع هذا المعيار ولكنه ال يتطلب مشاركة خبيـر اكتـوارى مؤهـل فـي قيـاس كافـة           -٥٩
االلتزامات الجوهرية لمزايا بعد انتهاء الخدمة، وألغراض عملية يمكن للمنشأة أن تطلـب          

اليـة،  من خبير اكتوارى مؤهل إجراء تقييم مفصل لاللتزام قبل تـاريخ نهايـة الفتـرة الم      
وبرغم ذلك يتم تحديث نتائج التقييم ألية معامالت جوهرية وللتغيرات الجوهريـة األخـرى      

حتى تـاريخ نهايـة   ) بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق وأسعار الفائدة       (في الظروف   
 .الفترة المالية

 في بعض الحاالت قد توفر التقديرات والمعدالت واألساليب الحـسابية المختـصرة مبـالغ     -٦٠
  .تقريبية يعتمد عليها للحسابات المفصلة الموضحة في هذا المعيار
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  محاسبة االلتزام الحكمي 
على المنشأة حساب التزامها القانوني ليس فقط بموجب األحكام الرسمية لنظـام مزايـا           -٦١

محددة ولكن كذلك أي التزام حكمي ينشأ من األمور غير الرسـمية المتعـارف عليهـا            
ألعراف غير الرسمية التزام حكمي حيث ال يوجد أمـام المنـشأة       بالمنشأة، وينشأ عن ا   

بديل فعلى سوى دفع مزايا العاملين، والمثال على االلتزام الحكمي هو عندما يسبب تغير           
غير مقبول لعالقتها مع العاملينااألعراف غير الرسمية للمنشأة ضرر . 

 تقوم بإنهاء التزامها النـاتج عـن   قد تسمح األحكام الرسمية لنظام مزايا محددة للمنشأة بأن      -٦٢
النظام، وبرغم ذلك يكون عادة من الصعب بالنسبة للمنشأة إلغاء نظام إذا أرادت االحتفـاظ       
بالعاملين، وعلى ذلك وفى ظل عدم وجود أدلة على عكس ذلك تفترض محاسـبة المزايـا           

 في القيـام بـذلك علـى     بهذه المزايا ستستمر ابعد انتهاء الخدمة أن المنشأة التي تتعهد حالي
  .مدى العمر الوظيفي المتبقي للعاملين

  قائمة المركز المالي
 .صافي المزايا المحددة في قائمة مركزها المالي) أصل(على المنشأة أن تعترف بالتزام  -٦٣

عندما يكون للمنشأة فائض في نظام المزايا المحددة فعليها قياس صافي أصـل المزايـا            -٦٤
 :ا أقلالمحددة بأي مما يلي أيهم

 .الفائض في نظام المزايا المحددة )  أ(
 ".٨٣"سقف األصل باستخدام سعر الخصم كما هو مبين في فقرة ) ب( و

قد ينشأ أصل حين يتم بشكل مفرط تمويل نظام مزايا محددة أو في حاالت معينة حين يـتم             -٦٥
  :ياالعتراف باألرباح االكتوارية، وفى هذه الحاالت تعترف المنشأة باألصل بسبب ما يل

  ألن المنشأة تسيطر على مورد وهـو المقـدرة علـى اسـتخدام الفـائض لتوليـد          )  أ(
  .منافع مستقبلية

اشتراكات دفعتها المنشأة وخـدمات قـدمها   (ألن تلك السيطرة نتيجة ألحداث سابقة     ) ب( و
  ).العاملون

ت ألن المنافع االقتصادية المستقبلية تتوفر للمِنشأة على شكل تخفيض في االشـتراكا     ) ج(و  
المستقبلية أو استرداد نقدي إما بشكل مباشر للمنشأة أو بشكل غيـر مباشـر لـنظم          

  .أخرى تعاني من العجز
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  القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة وتكلفة الخدمة الحالية : االعتراف والقياس
ائية ومعـدل  قد تتأثر التكلفة النهائية لنظام المزايا المحددة بعدة متغيرات مثل المرتبات النه      -٦٦

دوران العاملين والوفيات واتجاهات التكلفة الطبية، وبالنسبة لنظام ممول تتأثر تلك التكلفـة          
بأرباح استثمار أصول النظام، وتعتبر التكلفة النهائية للنظام غير مؤكدة، ومن المحتمـل أن      

لتزامـات  يستمر عدم التأكد هذا على مدى فترة طويلة من الوقت، ولقياس القيمة الحالية ال          
 :مزايا بعد نهاية الخدمة وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بذلك من الضروري القيام بما يلي

  ").٦٩"إلى " ٦٧"راجع الفقرات من (تطبيق أسلوب تقييم اكتوارى ) أ ( 
 ")٧٤"إلى " ٧٠"راجع الفقرات من (تحميل الميزة لفترات الخدمة ) ب(

  ").٩٨"إلى " ٧٥"لفقرات من راجع ا(عمل افتراضات اكتوارية ) ج(
  أسلوب التقييم االكتوارى 

 (The Projected Unit Credit Method)  اإلضافية المقدرةةعلى المنشأة استخدام طريقة الوحد -٦٧

لتحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة الخاصة بهـا وتكلفـة الخدمـة الحاليـة      
 . انطبق ذلكالمتعلقة بذلك، تكلفة الخدمة السابقة إذا

 تعرف بأسلوب الميزة المستحقة مقـسمة علـى    اأحيانً( اإلضافية المقدرة    ةإن طريقة الوحد   -٦٨
 ةترى أن كل فترة خدمة تتسبب في نشوء وحـد ) سنوات الخدمة/ الخدمة أو بأسلوب الميزة   

 بـشكل  ةوتقيس كل وحـد ") ٧٤"إلى " ٧٠"راجع الفقرات من (إضافية من الميزة المستحقة     
 ").٩٨"إلى " ٧٥"راجع الفقرات من (كوين االلتزام النهائي منفصل لت

  "٦٨"مثال يوضح الفقرة 
من المرتب النهائي لكل سـنة  % ١تستحق ميزة على شكل مبلغ مقطوع عند انتهاء الخدمة وتساوى      

كـل  ) مركب% (٧ ويفترض أن يزيد بمقدار ١٠,٠٠٠من سنوات الخدمة، ومرتب السنة األولى هو      
في السنة، ويبين الجدول التالي كيف يتزايد االلتزام للعامل   % ١٠م المستعمل هو    سنة، وسعر الخص  

الذي يتوقع أن يترك الخدمة في نهاية السنة الخامسة علـى افتـراض عـدم وجـود تغيـرات فـي         
االفتراضات االكتوارية، وألغراض السهولة يتجاهل هذا المثال التعديل اإلضافي الـالزم إلظهـار            

  .العامل الخدمة في تاريخ مبكر أو تاريخ الحقاحتمال أن يترك 
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٨٠٠

  ٥    ٤    ٣    ٢    ١    السنة
                      :ـالميزة الخاصة ل

  ٥٢٤    ٣٩٣    ٢٦٢    ١٣١    صفر     السنوات السابقة-
  ١٣١    ١٣١    ١٣١    ١٣١    ١٣١    )من الراتب النهائي% ١( السنوات الحالية -
مركب لمـدة خمـس     % ١٠٧×١٠٠٠% (١

  )سنوات
                    

  ٦٥٥    ٥٢٤    ٣٩٣    ٢٦٢    ١٣١    لسنوات الحالية والسابقة ا-

  ٤٧٦    ٣٢٤    ١٩٦    ٨٩    -    االلتزام األولى 
  ٤٨    ٣٣    ٢٠    ٩    -    %١٠الفائدة بمقدار 

  ١٣١    ١١٩    ١٠٨    ٩٨    ٨٩    تكلفة الخدمة الحالية
  ٦٥٥    ٤٧٦    ٣٢٤    ١٩٦    ٨٩    االلتزام النهائي

                      
                      :مالحظة

  م األولى هو القيمة الحالية للميزة الخاصة بالسنوات السابقة  االلتزا-١
   تكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية للميزة الخاصة بالسنة الحالية-٢
   االلتزام النهائي هو القيمة الحالية للميزة الخاصة بالسنوات الحالية والسابقة -٣

تهاء الخدمة بكاملها حتى ولو اسـتحق جـزء   تقوم المنشأة بخصم التزامات المزايا ما بعد ان  -٦٩
  .  من تاريخ نهاية الفترة الماليةاشهر) ١٢(من االلتزامات خالل 

  تحميل الميزة لفترات الخدمة
عند تحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة لمنشأة وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة  -٧٠

بق ذلك، على المنشأة تحميل الميزة لفترات الخدمة بها، وتحديد تكلفة الخدمة السابقة إذا انط
بموجب صيغة نظام الميزة، على أنه إذا كانت خدمة العامل في سنوات الحقة ستؤدى إلى      
مستوى ميزة أعلى بشكل جوهري من السنوات السابقة فإنه يجب على المنشأة تحميـل       

 يؤدى فيه خدمة العامل ألول الميزة على أساس القسط الثابت، وذلك ابتداء من التاريخ الذي
، )سواء كانت المزايا مشروطة بمزيد من الخدمة أم ال(مرة إلى مبلغ مزايا بموجب النظام   

وذلك حتى التاريخ الذي ال يؤدى فيه مزيد من الخدمة للعامل إلى مزيد من مبلغ هام ومؤثر 
 .للمزايا بموجب النظام، عدا الزيادات األخرى في المرتب
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٨٠١

مـن  ( اإلضافية المقدرة أن تقوم المنشأة بتحميل الميزة للفترة الحالية        ة الوحد تتطلب طريقة  -٧١
من أجل تحديد القيمـة الحاليـة   (والفترات الحالية والسابقة ) أجل تحديد تكلفة الخدمة الحالية   

، وتقوم المِنشأة بتحميل المنفعة على الفترات التـي ينـشأ فيهـا     )اللتزامات المزايا المحددة  
تقديم مزايا بعد انتهاء الخدمة، وينشأ ذلك االلتزام عندما يقـوم العـاملون بتقـديم      االلتزام ل 

الخدمات مقابل مزايا بعد انتهاء الخدمة والتي تتوقع المنشأة أن تدفعها في الفترات الماليـة        
المستقبلية، وتسمح األساليب االكتوارية للمنشأة بقياس ذلك االلتزام بدرجـة يعتمـد عليهـا        

 .عتراف بااللتزاملتبرير اال

 "٧١"أمثلة توضح الفقرة 
 يـستحق الـدفع عنـد    ١٠٠ يقدم نظام مزايا محددة ميزة على شكل مبلغ مقطوع مقداره      ) ١(

 .التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة

، ١٠٠ لكل سنة، وتكلفة الخدمة الحالية هي القيمـة الحاليـة لمبلـغ         ١٠٠تحمل ميزة مقدارها    
 مضروبة في عدد سـنوات  ١٠٠المزايا المحددة هي القيمة الحالية لمبلغ والقيمة الحالية اللتزام   

  . الخدمة حتى تاريخ نهاية الفترة المالية
 عندما يترك العامل المنشأة فـإن تكلفـة الخدمـة الحاليـة     اإذا كانت الميزة مستحقة الدفع فور 

يه أن يترك العامل الخدمـة،  والقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة تعكس التاريخ الذي يتوقع ف     
وبسبب تأثير التخصيم فهي أقل من المبالغ التي كانت ستحدد لو أن العامل ترك الخدمـة فـي           

  .تاريخ نهاية الفترة المالية
من المرتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمـة،  % ٠,٢ مقداره ا شهريايقدم النظام معاشً   ) ٢(

 .٦٥ويستحق المعاش الدفع من عمر 

مـن  % ٠,٢ المساوية للقيمة الحالية في تاريخ التقاعد المتوقع لمعاش شـهري مقـداره      الميزة
المرتب النهائي المقدر المستحق الدفع ابتداء من تاريخ التقاعد المتوقـع حتـى تـاريخ الوفـاة      
المتوقع تحمل لكل سنة من سنوات الخدمة، وتكلفة الخدمة الحالية هـي القيمـة الحاليـة لتلـك      

قيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة هي القيمة الحالية لـدفعات المعـاش الـشهري      الميزة، وال 
 في سنوات الخدمة حتى تاريخ نهاية الفترة الماليـة،  امن المرتب النهائي مضروب % ٠,٢البالغة  

أ ويتم تخصيم تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة ألن دفعات التقاعد تبد      
  . سنة٦٥عند عمر 
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٨٠٢

ينشأ عن خدمة العامل التزام بموجب نظام مزايا محددة حتى ولو كانت المزايـا مـشروطة     -٧٢
، وينشأ عن خدمة العامـل قبـل تـاريخ    )بمعنى آخر أنها غير مكتسبة(بالتوظيف المستقبلي   

االستحقاق التزام حكمي ألنه يتم في تاريخ كل مركز مالي الحق تخفـيض مبلـغ الخدمـة      
 للميزة، وعند قياس المنـشأة  اتقبلية التي يجب على العامل تقديمها قبل أن يصبح مستحقً    المس

اللتزامها بالمزايا المحددة فإنها تأخذ في االعتبار احتمال عدم تلبية بعض العـاملين أليـة             
متطلبات استحقاق، وبالمثل بالرغم من أن مزايا معينة بعد انتهاء الخدمة، مثال ذلك المزايـا   

ية بعد انتهاء الخدمة تصبح مستحقة فقط إذا وقع حدث محدد عند إنهاء خدمة العامـل            الطب
فإنه ينشأ التزام عندما يقوم العامل بتقديم الخدمة التي توفر االسـتحقاق للميـزة إذا وقـع              
الحدث المحدد، وتوقع وقوع الحدث المحدد سيؤثر على قياس االلتزام إال أنه ال يحـدد مـا    

  .ام قائمإذا كان االلتزا

 "٧٢"أمثلة توضح الفقرة 

   لكل سنة مـن سـنوات الخدمـة، وتـستحق المزايـا بعـد      ١٠٠يقوم نظام بدفع ميزة مقدارها     )١(
 .عشر سنوات من الخدمة

 لكل سنة، وفى كل سنة من السنوات العشر األولى تعكس تكلفة الخدمة ١٠٠تحمل ميزة مقدارها 
  .م إكمال العامل مدة عشر سنوات من الخدمةالحالية والقيمة الحالية لاللتزام احتمال عد

، ٢٥ لكل سنة من سنوات الخدمة باستثناء الخدمة قبـل سـن   ١٠٠يقوم نظام بدفع ميزة مقدارها   )٢(
اوتستحق المزايا فور. 

مشروطة أو ( ألن الخدمة قبل ذلك التاريخ ال تؤدى إلى مزايا ٢٥تحمل ميزة للخدمة قبل سن    ال  
  . لكل سنة الحقة١٠٠قدارها ، وتحمل ميزة م)غير مشروطة

يتزايد االلتزام حتى التاريخ الذي ال يؤدى فيه مزيد من خدمة العامل إلى مبلغ هام ومـؤثر       -٧٣
لمزيد من المزايا، ولذلك تحمل الميزة بكاملها للفترات التي تنتهي في ذلك التاريخ أو قبلـه        

أنـه إذا كانـت خدمـة    وتحمل الميزة لكل فترة محاسبية بموجب صيغة نظام المزايا، على   
العاملين في السنوات الالحقة ستؤدى إلى مستوى ميزة أعلى بصورة هامة ومـؤثرة مـن           
السنوات السابقة، تقوم المنشأة بتحميل الميزة على أساس القسط الثابت حتى التـاريخ الـذي       
ال يؤدى فيه مزيد من خدمة العامل إلى مبلغ هام لمزيد من المزايا، ويرجع ذلـك إلـى أن       

 .خدمة العامل خالل الفترة بكاملها ستؤدى في النهاية إلى الميزة عند ذلك المستوى األعلى
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٨٠٣

  "٧٣"أمثلة توضح الفقرة 
 يستحق بعد عـشر سـنوات مـن    ١٠٠٠ يقوم نظام بدفع ميزة على شكل مبلغ مقطوع مقداره      )١(

من المزايا للسنوات الالحقةاالخدمة، وال يوفر النظام مزيد . 
لكل سنة من السنوات العـشر األولـى،   ) ١٠ مقسومة على ١٠٠٠ (١٠٠ارها  تحمل ميزة مقد  

  وتعكس قيمة تكلفة الخدمة الحالية للسنوات العـشر األولـى احتمـال عـدم إكمـال العامـل          
  .عشر سنوات من الخدمة، وال تحمل ميزة للسنوات الالحقة

العاملين الذين الزالوا  لجميع ٢٠٠٠يقوم نظام بدفع ميزة تقاعد على شكل مبلغ مقطوع مقداره           )٢(
 ٦٥ بعد عشرين سنة من الخدمة أو الذين الزالوا في الخدمة عند عمر ٥٥في الخدمة عند عمر    

 .بغض النظر عن طول فترة خدمتهم
 إلى مزايا بموجب النظام الً تؤدى الخدمة أو٣٥بالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بالعمل قبل عمر    

 بدون تـأثير  ٣٣ والعودة عند عمر ٣٠رك الخدمة عند عمر   يمكن للعامل أن يت    (٣٥عند عمر   
، وهذه المزايا مشروطة بمزيد من الخدمة، كذلك ال تؤدى الخدمـة   )على مبلغ أو توقيت المزايا    

 إلى مبلغ هام لمزيد من المزايا، وبالنسبة لهؤالء العاملين تحمـل المنـشأة ميـزة     ٥٥بعد عمر   
  .٥٥ إلى عمر ٣٥ل سنة من عمر لك) ٢٠ مقسومة على ٢٠٠٠ (١٠٠مقدارها 

 ال تؤدى الخدمة لفترة تزيد عن ٤٥ وعمر ٣٥وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بالعمل بين عمر     
 ١٠٠عشرين سنة إلى مبلغ هام لمزيد من المزايا، وتحمل المنشأة لهؤالء العاملين ميزة مقدارها    

  .لىلكل سنة من السنوات العشرين األو) ٢٠ مقسومة على ٢٠٠٠(
 سنوات لن تؤدى إلى مبلغ هام لمزيد مـن  ١٠ فإن خدمته بعد   ٥٥بالنسبة لعامل التحق في سن      

لكـل سـنة مـن    ) ١٠ مقسومة علـى  ٢٠٠٠ (٢٠٠المزايا، بالنسبة لهذا العامل تحمل المنشأة  
  .السنوات العشر األولى

لتزام احتمال عدم إكمال العامل بالنسبة لجميع العاملين تعكس تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية لال     
  .فترة الخدمة الالزمة

من التكاليف الطبيـة للعامـل بعـد    % ٤٠يقوم نظام العالج الطبي بعد انتهاء الخدمة بتعويض     )٣(
% ٥٠انتهاء الخدمة إذا ترك العامل الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة، و      

 .عد عشرين سنة من الخدمة أو أكثرمن هذه التكاليف إذا ترك العامل الخدمة ب
من القيمة الحالية للتكـاليف الطبيـة المتوقعـة    % ٤بموجب صيغة نظام المزايا تحمل المنشأة      

) ١٠مقسومة على % ١٠% (١لكل سنة من السنوات العشر األولى و) ١٠مقسومة على % ٤٠(
كل سنة احتمال عدم إكمال لكل سنة من السنوات العشر الثانية، وتعكس تكلفة الخدمة الحالية في 

العامل الفترة الالزمة للخدمة ليحصل على جزء من المزايا أو كلها، وبالنسبة للعـاملين الـذين     
  .يتوقع أن يتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تحمل لهم أية ميزة
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٨٠٤

من التكاليف الطبيـة بعـد انتهـاء    % ١٠يقوم نظام العالج الطبي بعد انتهاء الخدمة بتعويض            )٤(
لخدمة إذا ترك العامل الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة مـن الخدمـة            ا

 . سنة أو أكثر من الخدمة٢٠من تلك التكاليف إذا ترك العامل الخدمة بعد % ٥٠

تؤدى الخدمة في السنوات الالحقة إلى مستوى مزايا أعلى بصورة هامة من السنوات الـسابقة،   
املين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة بعد عشرين سـنة أو أكثـر تحمـل        ولذلك فإنه بالنسبة للع   

وال تؤدى الخدمة لما يزيـد عـن   " ٦٨"المنشأة الميزة على أساس القسط الثابت بموجب الفقرة      
عشرين سنة إلى مبلغ جوهري لمزيد من المزايا، وعلى ذلك تكون الميزة التي تحمل إلى كـل      

% ٥٠(من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعـة     % ٢,٥سنة من السنوات العشرين األولى      
  ).٢٠مقسومة على 

بالنسبة للعاملين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة فيما بين عشر سنوات وعشرين سنة تكون الميزة    
من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعـة،  % ١الخاصة بكل سنة من السنوات العشر األولى  

الء العاملين أية ميزة بالنسبة للخدمة بين نهاية السنة العاشرة والتـاريخ المقـدر        وال تحمل لهؤ  
  .لترك الخدمة

  .بالنسبة للعاملين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تحمل لهم أية ميزة
عندما يكون مبلغ الميزة نسبة ثابتة من المرتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمـة تـؤثر        -٧٤

الزيادات المستقبلية في المرتب على المبلغ المطلوب لتسوية االلتزام القـائم للخدمـة قبـل      
ولذلكاتاريخ الميزانية، إال أنها ال تخلق التزاما إضافي :  

ال تؤدى الزيادات في المرتب إلى مزيد من المزايا بالرغم     )" ب( ٧٠"لغرض الفقرة     )  أ(
 .ئيمن أن مبلغ المزايا يعتمد على المرتب النها

  يكون مبلغ الميزة المحمل لكل فترة هو نسبة ثابتـة مـن المرتـب الـذي تـرتبط        ) ب(و  
  .به الميزة

  "٧٤"مثال يوضح الفقرة 
  .٥٥من المرتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة قبل عمر % ٣يستحق العاملون ميزة مقدارها 

، وهذا هو التاريخ الـذي  ٥٥عمر من المرتب النهائي المقدر لكل سنة حتى % ٣تحمل ميزة مقدارها  
ال يؤدى فيه مزيد من الخدمة إلى مبلغ هام لمزيد من المزايا بموجب النظام، وال تحمل أية ميزة إلى        

  .الخدمة بعد ذلك العمر
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  االفتراضات االكتوارية 
  .يجب أن تكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة ومتسقة مع بعضها -٧٥
فضل تقديرات تعدها المنشأة للمتغيرات التي سـتحدد التكلفـة   االفتراضات االكتوارية هي أ  -٧٦

 :النهائية للمزايا بعد انتهاء الخدمة، وتشمل االفتراضات االكتوارية

االفتراضات الديموغرافية بشأن الخصائص المستقبلية للعـاملين الحـاليين والـسابقين         )  أ(
 : مثلارافية أمورالمستحقين للمزايا، وتتناول االفتراضات الديموغ) ومن يعولونهم(

  .الوفيات أثناء فترة الخدمة وبعد انتهائها) ١  (
 .معدل دوران العاملين والعجز والتقاعد المبكر) ٢(و 

 . نسبة األعضاء في النظام مع من يعولونهم الذين يستحقون المزايا) ٣(و 
 . معدالت المطالبات بموجب النظم الطبية) ٤(و 

  : مثلاتتناول بنوداالفتراضات المالية التي ) ب(و
  ").٨٦إلى " ٨٣"راجع الفقرات من (سعر الخصم  ) ١ ( 

  ").٩٥"إلى" ٨٧"راجع الفقرات من (المرتب المستقبلي ومستويات المزايا ) ٢( و
في حالة المزايا الطبية، التكاليف الطبية المستقبلية بما في ذلك وحيث يكون ذلك           ) ٣( و

٩٨"إلى " ٩٦"راجع الفقرات من ( الميزة  تكلفة إدارة المطالبات ودفعاتاهام .(" 
الضرائب المستحقة على النظام على االشتراكات المتعلقة بالخدمة ما قبل تـاريخ    ) ٤(و

  .انتهاء الفترة المالية أو على المزايا الناجمة عن هذه الخدمة
  . فيهتكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة إذا كانت غير حذرة أو متحفظة بشكل مبالغ - ٧٧
تكون االفتراضات االكتوارية متفقة مع بعضها البعض إذا كانت تعكس العالقة االقتصادية         -٧٨

بين عوامل مثل التضخم ومعدالت الزيادة في المرتبات والعائـد علـى أصـول النظـام             
ومعدالت الخصم، فعلى سبيل المثال كافة االفتراضات التي تعتمد على مـستوى تـضخم           

في أيـة  ) لخاصة بأسعار الفائدة والزيادات في المرتبات والمزايا      مثل االفتراضات ا  (معين  
 .فترة مستقبلية معينة تفرض نفس مستوى التضخم في تلك الفترة

إال ) النمطيـة (تحدد المنشأة سعر الخصم واالفتراضات المالية األخرى من الناحية القياسية        -٧٩
يعتمد عليها أكثر، مثال ذلـك  ) معدلة حسب التضخم(إذا كانت التقديرات من الناحية الفعلية    

عندما تكون الميزة مرتبطة بمؤشر وتوجد سوق واسعة للسندات المرتبطة بمؤشـر لـنفس         
 .العملة والفترة
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يجب أن تكون االفتراضات المالية مبنية على توقعات السوق في تـاريخ نهايـة الفتـرة      -٨٠
  .المالية للفترة التي سيتم على مداها تسوية االلتزامات

  معدل الوفيات: ضات االكتواريةاالفترا
على المنشأة أن تحدد االفتراضات الخاصة بمعدل الوفيات لديها بـالرجوع إلـى أفـضل           -٨١

 .تقدير لمعدل وفيات أعضاء النظام سواء أثناء وبعد التوظيف
من أجل تقدير التكلفة الكلية للمزايا تأخذ المنشأة في اعتبارها التغير المتوقـع فـي معـدل        -٨٢

م على سبيل المثال بتحديث جدول الوفيات النمطية بالتحسن المتوقع في معـدل      الوفيات فتقو 
 .الوفيات

 سعر الخصم : االفتراضات االكتوارية
الممولـة وغيـر   (يجب تحديد السعر المستخدم لخصم التزامات الميزة بعد نهاية الخدمة       -٨٣

 سـندات  بالرجوع إلى عوائد السوق في تاريخ نهايـة الفتـرة الماليـة علـى      ) الممولة
علـى  ) في تاريخ نهاية الفترة الماليـة (الشركات عالية التصنيف، أو على عوائد السوق  

السندات الحكومية، ويجب أن تكون عملة وفترة سندات الشركات أو السندات الحكوميـة      
 .متسقة مع العملة والفترة المقدرة اللتزامات مزايا بعد انتهاء الخدمة

تي لها تأثير جوهري هو سعر الخصم، ويعكس سعر الخصم     أحد االفتراضات االكتوارية ال    -٨٤
القيمة الزمنية للنقود، ولكنه ال يعكس المخاطرة االكتوارية أو االستثمارية، إضافة إلى ذلك         
ال يعكس سعر الخصم مخاطرة االئتمان الخاصة بالمنشأة التي يتحملها دائنو المِنشأة، كمـا          

 .رة المستقبلية عن االفتراضات االكتواريةأنه ال يعكس مخاطرة احتمال اختالف الخب
يعكس سعر الخصم التوقيت المقدر لدفعات المزايا، ومن ناحية عملية تحقق المنـشأة ذلـك      -٨٥

عادة بتطبيق معدل المتوسط المرجح لسعر خصم مفرد يعكس التوقيت والمبلـغ المقـدرين    
 .لدفعات المزايا والعملة التي سيتم دفع المزايا بها

الت قد ال توجد سوق واسعة لسندات ذات اسـتحقاق طويـل األجـل كـاف     في بعض الحا  -٨٦
ليتناسب مع االستحقاق المقدر لكافة دفعات المزايا، وفى هذه الحـاالت تـستخدم المنـشأة         
أسعار السوق الجارية للفترة المناسبة لخصم الدفعات ذات األجر األقـصر وتقـدر سـعر       

سعار السوق الجارية حـسب منحنـى العائـد،     باستنتاج أ الًالخصم لالستحقاقات األطول أج   
       بـشكل  اومن غير المحتمل أن يكون إجمالي القيمة الحالية اللتزامات مزايا محددة حـساس 

خاص لسعر الخصم المطبق على جزء المزايا المستحق الدفع بعـد االسـتحقاق النهـائي            
  .لسندات الشركات أو السندات الحكومية المتوفرة
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 تكاليف المرتبات والمزايا والرعاية الطبية : ةاالفتراضات االكتواري
 :يتم قياس التزامات المزايا بعد انتهاء الخدمة على أساس يعكس ما يلي -٨٧

  .الزيادات المستقبلية المقدرة في المرتبات )أ(   
أو الناجمة من أي التزام حكمي يتعـدى هـذه      (المزايا المذكورة في أحكام النظام      ) ب(و  

 .نهاية الفترة الماليةفي تاريخ ) األحكام
التغيرات المستقبلية المقدرة في مستوى أية مزايا للدولة التي تؤثر على المزايـا       ) ج(و  

  :المستحقة بموجب نظام مزايا محددة وذلك فقط عند حدوث أي من اآلتي
  .إذا تمت هذه التغيرات قبل تاريخ نهاية الفترة المالية) ١(   
يخية أو أية أدلة أخرى يعتمد عليها علـى أن مزايـا   إذا دلت البيانات التار  ) ٢(أو  

الدولة هذه ستتغير بأسلوب يمكن التنبؤ به، مثل أن تتفق مـع التغيـرات      
  .المستقبلية في المستويات العامة لألسعار أو المستويات العامة للمرتبات

  .تأثير أي تحديد لحصة صاحب العمل في تكلفة المزايا المستقبلية) د(و 
ساهمات التي يقدمها العاملون أو األطراف الثالثة والتي تخفض التكلفة النهائية        الم) ه(و  

  .لتلك المزايا بالنسبة للمنشأة
أن تقـوم المنـشأة   ) أو التزام حكمي يتعدى هذه األحكام(إذا تطلبت األحكام الرسمية للنظام   -٨٨

غيرات، وتكون الحالـة  بتغيير المزايا في الفترات المستقبلية فإن قياس االلتزام يعكس هذه الت 
 :هكذا على سبيل المثال إذا

كان للمنشأة تاريخ سابق لزيادة المزايا، على سبيل المثال لتخفيـف آثـار التـضخم       )  أ(
  .وال توجد داللة على أن هذه األعراف ستتغير في المستقبل

تم االعتراف باألرباح االكتوارية في السابق في القـوائم الماليـة، ووجـب علـى       ) ب(أو  
) أو التزام حكمي يتعدى هذه األحكـام (شأة إما بناء على األحكام الرسمية للنظام  المن

راجع الفقـرة  (أو تشريع استخدام أي فائض في النظام لمنفعة المشاركين في النظام     
  )").ج(١٠٨"

 قد تنص شـروط  الًفمث. تختلف المزايا كرد فعل لألداء المستهدف أو سمات أخرى    ) ج(أو  
دفع مزايا مخفضة أو قد تتطلب اشتراكات إضافية من العـاملين       النظام على أنه سي   

ويعكس قياس االلتزام أفضل تقدير لتـأثير  . في حالة كانت أصول النظام غير كافية     
 .اآلداء المستهدف أو السمات األخرى
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ال تعكس االفتراضات االكتوارية التغيرات المستقبلية في المزايا التي هي ليست واردة فـي    -٨٩
في تاريخ نهايـة الفتـرة الماليـة، مثـل هـذه      ) ا حكمياأو التزام(رسمية للنظام  الشروط ال 

  :التغيرات ينتج عنها
  . تكلفة الخدمة السابقة إلى المدى الذي تتغير به مزايا الخدمة قبل التغيير  )  أ(
تكلفة الخدمة الحالية للفترات بعد التغيير إلى المدى الذي تتغير به مزايـا الخدمـة         ) ب( و

  .غييربعد الت
تأخذ تقديرات الزيادات المستقبلية في المرتبات في االعتبار التضخم واألقدمية والترقيـات           -٩٠

 .والعوامل األخرى ذات الصلة مثل العرض والطلب في سوق التوظيف

وتأخذ التكلفـة  . تحدد بعض أنظمة المزايا المحددة االشتراكات المطلوب من المنشأة دفعها      -٩١
ويحسب تأثير هذا التحديـد خـالل   . ا أثر ذلك التحديد لالشتراكات  النهائية للمزايا في حسابه   

 :أي من األعمار التالية أيهما أقصر

 . العمر المقدر للمنشأة  )  أ(

  .العمر المقدر للنظام) ب(و
تتطلب بعض نظم المزايا المحددة من العاملين أو أطراف ثالثـة المـساهمة فـي تكـاليف       -٩٢

وتنظر المنشأة فيمـا  . يف المزايا بالنسبة للمنشأةوتخفض مساهمات العاملين من تكال    . النظام
إذا كانت مساهمات األطراف الثالثة تخفض من تكاليف المزايا بالنسبة للمنـشأة، أو تكـون        

وتكون مساهمات العـاملين أو  . ”١١٦"عبارة عن حقوق تعويض كما هو موضح في الفقرة   
و تنشأ من التـزام حكمـي يتجـاوز    أ(األطراف الثالثة إما مبينة في البنود الرسمية للنظام         

وتخفض المساهمات االختيارية للعاملين أو األطـراف    . أو تكون اختيارية  ) نطاق تلك البنود  
 .الثالثة من تكلفة الخدمة عند دفع هذه المساهمات في النظام

تؤدى مساهمات العاملين أو األطراف الثالثة الواردة في البنود الرسمية للنظام إلى تخفيض            -٩٣
أو تؤثر على قيمة إعادة قيـاس صـافي التـزام     ) إذا كانت مرتبطة بالخدمة   (ة الخدمة   تكلف

 إذا كانت المـساهمات غيـر   الًمث). إذا كانت غير مرتبطة بالخدمة(المزايا المحددة  ) أصل(
المرتبطة بالخدمة مطلوبة لتقليل العجز الناشئ من الخسائر في أصول النظـام أو الخـسائر     
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انت مساهمات العاملين أو األطراف الثالثة ترتبط بالخدمة، تخفض هـذه        وإذا ك . االكتوارية
 :المساهمات تكلفة الخدمة كالتالي

  إذا كان مبلغ المساهمات يعتمـد علـى عـدد سـنوات الخدمـة، تقـوم المنـشأة            ) أ(
بتوزيع المساهمات على فترات الخدمة باستخدام نفس طريقة التوزيـع المطلوبـة           

  أي إما باسـتخدام معادلـة النظـام للمـساهمة    (الي المزايا  إلجم" ٧٠" للفقرة   اوفقً
  ).أو بطريقة القسط الثابت

إذا كان مبلغ المساهمات مستقل عـن عـدد سـنوات الخدمـة، يـسمح للمنـشأة          ) ب(أو  
باالعتراف بهذه المساهمات كتخفيض لتكلفة الخدمة في الفترة التي يتم فيها تقـديم        

 المستقلة عن عدد سنوات الخدمة تلك التـي       تتضمن أمثلة المساهمات  . تلك الخدمة 
تمثل نسبة ثابتة من راتب الموظفين، أو مبلغ ثابت على مـدار فتـرة الخدمـة، أو      

  .باالعتماد على عمر الموظف
ينتج عن التغيرات في مساهمات العاملين أو األطراف الثالثة فيما يتعلق بفتـرات الخدمـة           -٩٤

 )":أ(٩٣" للفقرة اوفقً

في حال لم تكن التغيرات فـي مـساهمات العـاملين    (خدمة الحالية والسابقة تكلفة لل ) أ(إما  
  ).واردة في البنود الرسمية للنظام وال تنشأ عن التزام حكمي

  إذا كانت التغيـرات فـي مـساهمات العـاملين واردة    (أرباح أو خسائر اكتوارية   ) ب(أو  
  ).في البنود الرسمية للنظام أو تنشأ عن التزام حكمي

  زايا بعد انتهاء الخدمة مرتبطة بمتغيرات مثل مـستوى مزايـا التقاعـد للدولـة       بعض الم  -٩٥
أو العناية الطبية للدولة، ويعكس قياس المزايا أفضل تقدير لتلـك المتغيـرات بنـاء علـى       

 .البيانات التاريخية واألدلة األخرى التي يعتمد عليها

  بـار التغيـرات المـستقبلية   يجب أن تأخذ االفتراضات الخاصة بالعناية الطبية في االعت         -٩٦
  المقدرة في تكلفة الخدمات الطبية الناجمة عن كل مـن التـضخم والتغيـرات المحـددة        

  .في التكاليف الطبية
يتطلب قياس المزايا الطبية بعد انتهاء الخدمة افتراضات بشأن مستوى وتكرار المطالبـات          -٩٧

ير التكاليف الطبية المستقبلية بنـاء  المستقبلية وتكلفة تلبية هذه المطالبات، وتقوم المنشأة بتقد       
 - ا حيث يكون ذلك ضروري -على البيانات التاريخية الخاصة بالخبرة الذاتية للمنشأة مؤيدة         
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بالبيانات التاريخية من المنشآت األخرى وشـركات التـأمين وشـركات الخدمـة الطبيـة          
االعتبار أثـر التقـدم   والمصادر األخرى، وتأخذ التقديرات المستقبلية للخدمات الطبية في         

التقني والتغيرات في استخدام الرعاية الصحية أو أنماط تقديمها والتغيـرات فـي الوضـع      
 .الصحي للمشاركين في النظام

أن مستوى وتكرار المطالبات له حساسية بشكل خاص للعمر والحالـة الـصحية وجـنس               -٩٨
 الموقـع الجغرافـي،   ، وقد يكون له حساسية لعوامل أخرى مثـل )ومن يعولونهم(العاملين  

ولذلك يتم تعديل البيانات التاريخية إلى الحد الذي يختلف فيه المزيج الديموغرافي للـسكان            
عن مزيج السكان المستخدم كأسس للبيانات التاريخية، ويتم كذلك تعديلها حيث توجـد أدلـة      

  .يعتمد عليها في أن االتجاهات التاريخية لن تستمر
 باح أو خسائر التسوية تكلفة الخدمة السابقة وأر

عند تحديد تكلفة الخدمة السابقة أو أرباح أو خسائر التسوية، تعيد المنشأة قياس صافي         -٩٩
المزايا المحددة باستخدام القيمة العادلة الحالية ألصول النظام واالفتراضات         ) أصل(التزام  

 الـسوق الحاليـة   بما في ذلك أسعار الفائدة السوقية الحالية وأسعار       (االكتوارية الحالية   
 : التي تعكس) األخرى

  .قبل تعديله أو تقليصه أو تسويتهوأصول النظام  للنظام االمزايا المقدمة وفقً) أ(
  .بعد تعديله أو تقليصه أو تسويتهوأصول النظام  للنظام االمزايا المقدمة وفقً) ب(و 

ن تعديل النظـام وتكلفـة   ال تحتاج المنشأة إلى التمييز بين تكلفة الخدمة السابقة الناتجة ع           -١٠٠
الخدمة السابقة الناتجة عن التقليص وأرباح أو خسائر في التسوية في حال حـدوث تلـك             

 الًوفى بعض الحاالت، يحدث تعديل النظام قبل التـسوية، مـث     .  الي جنب  االمعامالت جنب 
  .حـق  للنظام وتقوم بتسوية المزايا المعدلة فـي وقـت ال  اعندما تغير المنشأة المزايا وفقً    

  وفى تلك الحاالت، تعترف المنشأة بتكلفة الخدمـة الـسابقة قبـل حـصول أيـة أربـاح       
 .أو خسائر من التسوية

١٠١-   إلى جنب مع عملية تعديل وتقليص النظام في حال تم إنهـاء النظـام          اتحدث التسوية جنب 
ـ      . وكانت النتيجة تسوية االلتزام وإلغاء النظام      ة ومع ذلك، ال يعد إنهاء النظام هـي عملي

 . تسوية في حال تم استبدال النظام بنظام جديد يقدم نفس المزايا من حيث المضمون
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 عند حدوث تعديل أو تقليص أو تسوية للنظام، يجب على المنشأة قياس واالعتـراف بـأي      -أ١٠١
ـ       " ١٠١"إلـى  " ٩٩" للفقـرات  اتكلفة خدمة سابقة، أو مكسب أو خسارة من التسوية، وفقً

عند القيام بذلك، يجب على المنشأة أال تأخـذ تـأثير سـقف    ". ١١٢"إلى " ١٠٢"والفقرات  
  يجب عندها أن تحدد المنشأة أثـر سـقف األصـل بعـد تعـديل            . األصل في االعتبار  

  )".د(٥٧" للفقرة اأو تقليص أو تسوية النظام وأن تعترف بأي تغير في هذا األثر وفقً
 تكلفة الخدمة السابقة

ر في القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناتج عن تعديل     تكلفة الخدمة السابقة هي التغي     -١٠٢
 .أو تقليص النظام

  –تعترف المنشاة بتكلفة الخدمة الـسابقة كمـصروف فـي أحـد التـواريخ التاليـة         - ١٠٣
 :الًأيهما يأتي أو

 .عندما يحدث تعديل أو تقليص للنظام  )  أ(

راجع معيار المحاسبة   (عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة       ) ب(و
  ").١٦٥"راجع الفقرة (أو مزايا نهاية الخدمة ) ٢٨(المصري رقم 

يحدث تعديل النظام عندما تقدم المنشأة أو تسحب نظام المنافع المحددة أو تغيـر المزايـا        -١٠٤
 . لنظام المزايا المحددة القائمامستحقة الدفع وفقً

.  عدد العاملين الذين يغطيهم النظـام يحدث التقليص عندما تخفض المنشأة بشكل كبير من      -١٠٥
وقد تنشأ عمليات التقليص من حدث عارض، مثل اغالق مصنع مـا أو أيقـاف عمليـة            

 .معينة وإنهاء أو تعليق نظم معينة

عندما يتم تقديم المزايا أو تغييرها بحيث ترتفـع  (قد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية      -١٠٦
عندما يتم سـحب المزايـا أو تغييرهـا       (أو سلبية   )  المحددة القيمة الحالية اللتزام المزايا   

 ).بحيث تنخفض القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة

عندما تقوم المنشأة بتخفيض مزايا معينة مستحقة بموجب نظام مزايا محددة قائمة، وفـي          -١٠٧
منـشأة  نفس الوقت تزيد المنافع األخرى المستحقة بموجب النظام لنفس العـاملين فـإن ال    

 .تعامل التغير على أنه التغير الوحيد
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 : تستثني تكلفة الخدمة السابقة ما يلي -١٠٨

أثر الفروق بين زيادات المرتبات الفعلية والمفترضة سابقًا على االلتزام بدفع مزايـا       )أ (
ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن االفتراضـات االكتواريـة       (الخدمة للسنوات السابقة    
 ).ةتسمح بالمرتبات المتوقع

التقديرات األقل واألكثر للزيادات المفترضة في المرتبات التقاعديـة حـين يوجـد      ) ب( و
ال توجـد تكلفـة خدمـة سـابقة ألن     (على المنشأة التزام حكمي لمنح هذه الزيادات  
 ).االفتراضات االكتوارية تسمح بهذه الزيادات

كتوارية التي تم االعتـراف  تقديرات التحسينات في المزايا التي تنجم عن األرباح اال    ) ج(و  
بها في السابق في القوائم المالية إذا أجبرت المنشأة إما من خالل األحكام الرسـمية          

أو تشريع على استخدام أي فائض فـي   ) أو التزام حكمي خارج هذه األحكام     (للنظام  
 النظام لمنفعة المشاركين في النظام حتى ولو لم تمنح بعد الزيادة في الميزة رسـميا        

الزيادة الناجمة في االلتزام هي خسارة اكتوارية وليست تكلفة خدمة سابقة، راجـع            (
 )").ب(٨٥"الفقرة 

راجـع   (الزيادة في المزايا المكتسبة حينما يستوفى العاملون متطلبـات االسـتحقاق        ) د(و  
ال توجـد تكلفـة خدمـة    (في ظل عدم وجود مزايا جديدة أو محسنة  - ")٧٢"الفقرة  

لتكلفة المقدرة للمزايا تم االعتراف بها على أنها تكلفة خدمة حالية عندما       سابقة ألن ا  
  ).تم تقديم الخدمة

  مكاسب أو خسائر التسوية
 :تنتج مكاسب أو خسائر التسوية عن الفرق بين -١٠٩

  القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الـذي يـتم تـسويته، حـسبما يـتم تحديـدها          )  أ(
 .في تاريخ التسوية

لتسوية بما في ذلك أي أصول نظام منقولة وأى دفعات تقـوم بهـا المنـشأة            سعر ا ) ب(و
  .مباشرة فيما يتصل بالتسوية
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 .تعترف المنشأة بمكاسب أو خسائر التسوية لنظام المزايا المحددة عندما تقع التسوية - ١١٠

تقع التسوية عندما تدخل المنشأة في معاملة تلغى جميع االلتزامات القانونيـة أو الحكميـة      -١١١
عدا عن دفع المزايا ( لنظام المزايا المحددة اضافية لبعض أو جميع المزايا المقدمة وفقً      اإل

).  لبنود النظام والمشمولة في االفتراضات االكتواريـة    اإلى، أو بالنيابة عن، العاملين وفقً     
ـ     للنظـام  اعلى سبيل المثال، يعتبر نقل االلتزامات الهامة لصاحب العمل لمرة واحدة وفقً

ركة تأمين من خالل شراء بوليصة تأمين هي عملية تسوية، فـي حـين ال تعتبـر            إلى ش 
 لبنود النظام والمقدمة إلـى المـشاركين فـي     اعملية تسوية الدفعة النقدية المقطوعة وفقً     

 .النظام مقابل حقوقهم في استالم مزايا ما بعد التوظيف المحددة أنها عملية تسوية

أة بوليصة تأمين لتمويـل بعـض أو جميـع مزايـا     في بعض الحاالت، يكون لدى المنش      -١١٢
وال يعـد امـتالك تلـك      . العاملين المتعلقة بخدمة العامل في الفترات الحالية والـسابقة        

") ٤٦"راجع الفقـرة  (البوليصة عملية تسوية إذا احتفظت المنشأة بالتزام قانوني أو حكمي       
. لين المحددة في بوليصة التـأمين لدفع مبالغ إضافية إذا لم تدفع شركة التأمين مزايا العام     

ـ   " ١١٩"إلى " ١١٦"وتتناول الفقرات من      اقياس حقوق االستعاضة واالعتـراف بهـا وفقً
  . للنظامالًلبوالص التأمين التي ال تعد أصو

  أصول النظام: االعتراف والقياس
  القيمة العادلة ألصول النظام

الية عن التزام المزايـا المحـددة   يتم خصم القيمة العادلة ألصول أى نظام من القيمة الح       -١١٣
 .عند تحديد العجز أو الفائض

ال تدخل ضمن أصول النظام االشتراكات غير المدفوعة المستحقة على المنشأة للصندوق         -١١٤
وكذلك أية أدوات مالية غير قابلة للتحويل تصدرها المنشأة ويحتفظ بها الـصندوق، ويـتم     

 تتعلق بمزايا العاملين مثـل المـوردون   تخفيض أصول النظام بأية التزامات للصندوق ال  
 .والدائنون اآلخرون وااللتزامات التي تنشأ عن أدوات مالية مشتقة

عندما تشمل أصول النظام بوالص تأمين مؤهلة تتوافق بالضبط مع مبلغ وتوقيـت بعـض     -١١٥
ـ       ة أو كل المزايا المستحقة فإن القيمة العادلة لبوالص التأمين تلك تعتبر هي القيمـة الحالي

تخضع ألي تخفيض مطلوب إذا كانت المبالغ المستحقة بموجـب  (لاللتزامات ذات الصلة    
  ).بوالص التأمين غير قابلة لالسترداد بالكامل
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 التعويضات 
١١٦ -     بأن طرف آخـر سـوف يعـوض بعـض    اعندما، وفقط عندما، يكون من المؤكد فعلي   

 :كون على المنشأةأو جميع النفقات المطلوبة لتسوية التزام المزايا المحددة، ي
 .االعتراف بحقها في التعويض كأصل منفصل وتقيس المنشأة األصل بالقيمة العادلة  )  أ(
فصل التغيرات في القيمة العادلة لحقها في التعويض واالعتراف به بنفس الطريقـة     ) ب(

" ١٢٤"راجع الفقرتين (المتبعة فيما يخص التغيرات في القيمة العادلة ألصول النظام   
ـ     وقد  "). ١٢٥"و " ١٢٠" للفقـرة  ايتم االعتراف بمكونات تكلفة المزايا المحددة وفقً

منها المبالغ المتعلقة بالتغيرات في المبلغ المسجل لحق التعويضامطروح . 
على سبيل المثـال، شـركة   . في بعض األحيان تستطيع المنشأة أن تبحث عن طرف آخر         -١١٧

ام مزايا محددة، وتعـد بـوالص   تأمين لسداد جزء أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية التز       
 للنظام، وتحاسـب المنـشأة    الًأصو" ٨"التأمين المؤهلة حسب التعريف الوارد في الفقرة        

عن بوالص التأمين المؤهلة بنفس الطريقة التي تحاسب بها عن األصول األخرى للنظـام         
 ").١١٥"وفقرة " ٤٩"إلى " ٤٦"راجع الفقرات من " (١١٦"وال تطبق الفقرة 

وتتنـاول  . تكون بوليصة التأمين غير مؤهلة فإنها ال تعد ضمن أصـول النظـام  عندما   - ١١٨
ـ      " ١١٦"الفقرة    لبوليـصة  اهذه الحاالت حيث تعترف المنشأة بحقها في التعويض طبقً

 .التأمين كأصل منفصل وليس كالتزام عند تحديد التزام المزايا المحددة المعتـرف بـه       
ة باإلفصاح في بيان موجز عن االرتباط بين      أن تقوم المنشأ  )" ب(١٤٠"وتتطلب الفقرة   

  .حق التعويض وااللتزام المرتبط بذلك
 مع قيمـة وتوقيـت المزايـا    ا لبوليصة تأمين تتطابق تماماإذا نشأ الحق في التعويض طبقً  -١١٩

 لنظام مزايا محددة فإن القيمة العادلة لحق التعويض تعتبـر القيمـة         امستحقة السداد طبقً  
ويخضع ذلك ألي تخفيض يطلب في حالـة عـدم إمكانيـة    (لمرتبط بذلك الحالية لاللتزام ا 

 ).استرداد التعويض بالكامل

  مكونات تكلفة المزايا المحددة
تعترف المنشأة بمكونـات تكلفـة المزايـا المحـددة، باسـتثناء تلـك التكلفـة التـي تتطلـب فيهـا                - ١٢٠

 :على النحو التاليمعايير المحاسبة المصرية األخرى أو تسمح بدمجها في تكلفة األصل 
  في األربـاح ") أ١٢٢"والفقرة " ١١٢"إلى " ٦٦"راجع الفقرات من   ( تكلفة الخدمة     )  أ(

 .أو الخسائر
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إلـى  " ١٢٣"راجـع الفقـرات مـن    (المزايـا المحـددة   ) أصـل (صافي الفوائد على صافي التزام      ) ب(و
  .في األرباح أو الخسائر" ١٢٦"

" ١٢٧"راجـع الفقـرات مـن    (المزايـا المحـددة   ) أصـل (عمليات إعادة قيـاس صـافي التـزام     ) ج(و
  .في الدخل الشامل اآلخر") ١٣٠"إلى 

تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية األخرى دمج بعض تكـاليف مزايـا العـاملين            -١٢١
راجع معيار المحاسـبة المـصري   (ضمن تكلفة األصول مثل المخزون واألصول الثابتة  

وتتضمن أية تكاليف لمزايـا مـا بعـد    . ))١٠(ومعيار المحاسبة المصري رقم     ) ٢(رقم  
انتهاء الخدمة المثبتة في تكلفة تلك األصول النسبة المالئمة للمكونات الواردة في الفقـرة       

 .أعاله" ١٢٠"

المزايـا المحـددة   ) أصـل (ينبغي عدم إعادة تبويب عمليات إعادة قياس صافي التزام      - ١٢٢
 . الخسائر في الفترة الالحقةالمعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو 

  تكلفة الخدمة الحالية
 على المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية باستخدام افتراضات اكتوارية يتم تحديدها في - أ١٢٢

ومع ذلك، إذا كانت المنشأة تعيد قياس صافي التزام . الفترة المالية السنويةبداية 
على المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية ، يجب "٩٩" للفقرة انظام المزايا وفقً) أصل(

لباقي الفترة المالية السنوية بعد التعديل أو التقليص أو التسوية باستخدام االفتراضات 
 انظام المزايا المحددة وفقً) أصل(االكتوارية المستخدمة إلعادة قياس صافي التزام 

  )".ب(٩٩"للفقرة 
  يا المحددةالمزا) أصل(صافي الفائدة على صافي التزام 

المزايا المحددة عن طريق  ) أصل(على المنشأة تحديد صافي الفوائد على صافي التزام          - ١٢٣
 ".٨٣"المزايا المحددة بمعدل الخصم الوارد في الفقرة ) أصل(ضرب صافي التزام 

) أصل(التزام أن تستخدم صافي " ١٢٣" للفقرة ا المنشأة عند تحديد صافي الفائدة وفقًعلى - أ١٢٣
ومع ذلك، إذا . مزايا المحددة ومعدل الخصم المحدد في بداية الفترة المالية السنويةنظام ال

، "٩٩" للفقرة انظام المزايا المحددة وفقً) أصل(كانت المنشأة تعيد قياس صافي التزام 
  يجب على المنشأة تحديد صافي الفائدة لباقي الفترة المالية السنوية بعد التعديل

  :ة باستخدامأو التقليص أو التسوي
 )".ب(٩٩" للفقرة االمزايا المحددة الذي يتم تحديده، وفقً) أصل(صافي التزام    )  أ(
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  المزايـا المحـددة  ) أصـل (صافي التـزام  معدل الخصم المستخدم في إعادة قياس  ) ب(و
  )".ب(٩٩" للفقرة اوفقً

 أن تأخـذ فـي حـسابها أي    ا، يجب على المنشأة أيض   "أ١٢٣"عند تطبيق الفقرة    
  المزايا المحددة خالل الفترة نتيجـة االشـتراكات     ) أصل(في صافي التزام    تغيرات  

  .أو مدفوعات المزايا
المزايا المحددة بأنها تـشتمل  ) أصل(يمكن أن ينظر إلى صافي الفوائد على صافي التزام      -١٢٤

على دخل الفائدة على أصول النظام وتكلفة الفائدة على التزام المزايا المحـددة والفائـدة        
 ".٦٤"ير سقف األصل المذكور في الفقرة على تأث

يكون دخل الفائدة على أصول النظام هو أحد مكونات العائد على أصول النظـام، ويـتم           -١٢٥
". أ١٢٣"تحديده بضرب القيمة العادلة ألصول النظام بمعدل الخصم المحدد فـي الفقـرة     

 الفتـرة الماليـة   يجب أن تقوم المنشأة بتحديد القيمة العادلة ألصول النظام في في بدايـة      
المزايـا المحـددة   ) أصل(ومع ذلك، إذا قامت المنشأة بإعادة قياس صافي التزام  . السنوية

، يجب على المنشأة تحديد الدخل من الفائدة لباقي الفترة المالية الـسنوية         "٩٩" للفقرة   اوفقً
قيـاس  بعد التعديل أو التقليص أو التسوية باستخدام أصول النظـام المـستخدمة إلعـادة      

، "١٢٥"وعند تطبيق الفقـرة     )". ب(٩٩" للفقرة   االمزايا المحددة وفقً  ) أصل(صافي التزام   
يجب على المنشأة أن تأخذ في حسابها أي تغيرات في أصول النظام المحتفظ بهـا خـالل      

ويتم دمج الفرق بـين الـدخل مـن    . الفترة والناتجة من االشتراكات أو مدفوعات المزايا  
 النظام والعائد على أصول النظام في إعـادة قيـاس صـافي التـزام       الفائدة على أصول  

 .المزايا المحددة) أصل(

١٢٦-  من التغير الكلى في تأثير سقف األصل، ويـتم  اتكون الفائدة على تأثير سقف األصل جزء 
ويجـب  ". أ١٢٣"تحديدها بضرب تأثير سقف األصل في معدل الخصم المحدد في الفقرة       

ومع ذلك، إذا قامـت  . سقف األصل في بداية الفترة المالية السنويةعلى المنشأة تحديد أثر    
، يجـب علـى   "٩٩" للفقرة االمزايا المحددة وفقً) أصل(المنشأة بإعادة قياس صافي التزام    

  المنشأة تحديد الفائدة على أثر سقف األصل لباقي الفترة الماليـة الـسنوية بعـد التعـديل     
في حسابها أي تغيرات في سقف األصـل كمـا يـتم    أو التقليص أو التسوية مع أن تأخذ       

ويتم دمج الفرق بين الفائدة على أثر سقف األصـل والتغيـر     ". أ١٠١" للفقرة   اتحديده وفقً 
  .المزايا المحددة) أصل(الكلى في تأثير سقف األصل في إعادة قياس صافي التزام 
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 المزايا المحددة) أصل(إعادة قياس صافي التزام 
 :المزايا المحددة على ما يلي) أصل(س صافي التزام يشتمل إعادة قيا -١٢٧

 ").١٢٩"و" ١٢٨"راجع الفقرتين (المكاسب أو الخسائر االكتوارية   )  أ(

، باستثناء المبالغ المثبتة فـي صـافي   ")١٣٠"راجع الفقرة (العائد على أصول النظام    ) ب(و
  ").١٢٥"راجع الفقرة (المزايا المحددة ) أصل(الفائدة على صافي التزام 

أي تغير في تأثير سقف األصل، باستثناء المبالغ المثبتة فـي صـافي الفائـدة علـى        ) ج(و
 ").١٢٦"راجع الفقرة (المزايا المحددة ) أصل(صافي التزام 

تنتج المكاسب أو الخسائر االكتوارية من االرتفاع أو االنخفاض في القيمة الحالية اللتزام            -١٢٨
وتتـضمن  . تراضات االكتوارية وتعديالت الخبرةالمزايا المحددة بسبب التغيرات في االف     

 :أسباب المكاسب والخسائر االكتوارية على سبيل المثال

معدالت مرتفعة أو منخفضة غير متوقعة لدوران العاملين والتقاعد المبكر أو معدل        )  أ(
إذا نصت البنود الرسـمية أو الحكميـة     (الوفيات أو الزيادات في الرواتب والمزايا       

 .أو التكاليف الطبية) ادات تضخمية في المزاياللنظام على زي

  .أثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بخيارات دفع المزايا) ب(و
 أو التقاعد المبكر أو معـدل  الًأثر التغيرات في تقديرات معدل دوران العاملين مستقب ) ج(و

 الحكميـة  إذا نصت البنود الرسـمية أو   (الوفيات أو الزيادات في الرواتب والمزايا       
  .أو التكاليف الطبية) للنظام على زيادات تضخمية في المزايا

  .أثر التغيرات في معدل الخصم) د(و
ال تتضمن المكاسب أو الخسائر االكتوارية التغيرات في القيمة الحالية اللتـزام المزايـا           -١٢٩

تغيـرات  المحددة بسبب استحداث أو تعديل أو تقليص أو تسوية نظام المزايا المحددة، أو ال 
وينتج عن تلك التغيرات تكلفة خدمة   .  لنظام المزايا المحددة   افي المزايا مستحقة الدفع وفقً    

 .سابقة أو مكاسب أو خسائر التسوية

عند تحديد العائد على أصول النظام، تقتطع المنشأة تكاليف إدارة أصـول النظـام وأيـة          -١٣٠
 الداخلة فـي االفتراضـات   ضرائب مستحقة الدفع من قبل النظام ذاته ما عدا الضرائب          

وال تقتطع التكاليف  "). ٧٦"الفقرة  (االكتوارية المستخدمة لقياس التزامات المزايا المحددة       
  .اإلدارية األخرى من العائد على أصول النظام
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  العرض
  المقاصة

  تقوم المنشأة بإجراء مقاصة لألصل الخاص بنظام مقابـل االلتـزام الخـاص بنظـام               - ١٣١
 : آخر فقط عندما

 الستخدام فائض في نظام لتسوية التزامـات     ان للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانونً     يكو  )  أ(
 .بموجب نظام آخر

تنوي المنشأة إما تسوية االلتزامات على أساس الصافي أو تحقيق الفـائض فـي    ) ب( و
 .نظام وتسوية التزاماتها بموجب النظام اآلخر في نفس الوقت

مقاييس التي وضعت لألدوات المالية في معيـار  إن المقاييس الخاصة بالمقاصة مشابهة لل     -١٣٢
  ".العرض: األدوات المالية) "٢٥(المحاسبة المصري رقم 

 التمييز بين األصول وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة
تميز بعض المنشآت األصول وااللتزامات المتداولة عن األصـول وااللتزامـات غيـر          -١٣٣

إذا كان يجب على المنـشأة التمييـز بـين األجـزاء     المتداولة، وال يحدد هذا المعيار ما     
  .المتداولة وغير المتداولة من األصول وااللتزامات الناجمة عن المزايا بعد انتهاء الخدمة

 المكونات المالية لتكاليف المزايا بعد انتهاء الخدمة
م من المنشأة االعتراف بتكلفة الخدمة وصافي الفائـدة علـى التـزا    " ١٢٠"تتطلب الفقرة    -١٣٤

المزايا المحددة في األرباح أو الخسائر وال يحدد هذا المعيار ما إذا كان يجب على ) أصل(
أصـول  ) التـزام (المنشأة عرض تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة والعائد المتوقع على    

  ).١( لمعيار المحاسبة المصري رقم اوتقوم المنشأة بعرض هذه المكونات طبقً. النظام
 اإلفصاح

 :صح المنشأة عن معلوماتتف - ١٣٥
راجـع  (توضح خصائص نظم المزايا المحددة الخاصة بها والمخاطر المرتبطة بها         )  أ(

 ").١٣٩"الفقرة 
تحدد وتوضح المبالغ في قوائمها المالية الناشئة عن نظم المزايا المحددة الخاصـة   ) ب(و

  ").١٤٤"إلى " ١٤٠"راجع الفقرات من (بها 
يا المحددة الخاصة بها أن تؤثر على قيمـة وتوقيـت     تصف كيف يمكن لنظم المزا    ) ج(و

  "١٤٥"راجع الفقرات مـن  (وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة        
  ").١٤٧"إلى 
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 :، تأخذ المنشأة ما يلي في االعتبار"١٣٥"لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة  -١٣٦

 .مستوى التفاصيل الضرورية لتلبية متطلبات اإلفصاح  )  أ(

  .مدى التأكيد على كل من المتطلبات المختلفة) ب(و
  .مدى التجميع أو التفصيل الذي ينبغي أجراؤه) ج(و
ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة إلى معلومات إضافية لتقيـيم المعلومـات          ) د(و

 .الرقمية المفصح عنها

لمحاسـبة المـصرية    لمتطلبات هذ المعيار ومعايير ا     اإذا كانت اإلفصاحات المقدمة وفقً     -١٣٧
، ينبغي علـى المنـشأة أن    "١٣٥"األخرى غير كافية لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة         

على سبيل المثال، قـد    . تفصح عن المعلومات اإلضافية الضرورية لتحقيق تلك األهداف       
 للقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة يميز طبيعة وخصائص ومخاطر       الًتقدم المنشأة تحلي  

 :ويمكن لذلك اإلفصاح أن يميز بين. اللتزاما

 .المبالغ المستحقة الدفع لألعضاء الفاعلين واألعضاء المؤجلين والمتقاعدين  )  أ(

 .المزايا المستحقة والمزايا التي تم عمل مستحقات لها إال أنها ليست مستحقة  )  ب(

ـ              ) ج(   اتالمزايا المشروطة والمبالغ المنـسوبة إلـى الزيـادات المـستقبلية فـي المرتب
 .والمزايا األخرى

تقيم المنشأة ما إذا كان ينبغي تفصيل جميع أو بعض اإلفصاحات للتفريق بـين الـنظم أو        -١٣٨
على سـبيل المثـال، قـد    . مجموعات النظم التي تنطوي على مخاطر مختلفة بشكل كبير   

 :تقسم المنشأة عمليات اإلفصاح عن النظم مبينة واحدة أو أكثر من الخصائص التالية

  .غرافية مختلفةمواقع ج  )  أ(
خصائص مختلفة مثل نظم التقاعد للمرتبات الثابتة أو نظم التقاعد للمرتبـات النهائيـة          )  ب(

 .أو النظم الطبية لما بعد التوظيف

  .بيئات تنظيمية مختلفة) ج(
  .قطاعات مختلفة إلعداد التقارير) د(
  .)اأو جزئي ا، غير ممولة بشكل كامل أو ممولة كليالًمث(ترتيبات تمويل مختلفة ) ه(
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 مواصفات نظم المزايا المحددة والمخاطر المتعلقة بها 
 :على المنشأة أن تفصح عن -١٣٩

 : معلومات حول مواصفات نظم المزايا المحددة بما في ذلك)  أ(

  مثل نظام المزايـا المحـددة للراتـب النهـائي     (طبيعة المزايا التي يقدمها النظام       ) ١(
 ).ود ضماناتأو النظام القائم على أساس االشتراكات مع وج

وصف لإلطار التنظيمي الذي يعمل فيه النظام، على سـبيل المثـال مـستوى أي            ) ٢(
متطلبات تمويل في حدها األدنى وأي تأثير لإلطار التنظيمي علـى النظـام مثـل            

 ٠")٦٤"راجع الفقرة (سقف األصل 

وصف ألي مسؤوليات أخرى للمنشأة فـي إدارة النظـام، علـى سـبيل المثـل                 ) ٣(
  .ء أو أعضاء مجلس اإلدارة عن النظاممسؤوليات األمنا

وصف للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة من جانب النظام، مـع التركيـز علـى أي       )  ب(
مخاطر غير عادية وخاصة بالمنـشأة أو مخـاطر خاصـة بالنظـام، ووصـف ألي       

على سبيل المثال، إذا تم استثمار أصول النظام بـشكل     . تركيزات كبيرة من المخاطر   
احدة من االستثمارات مثل العقارات، قد يعـرض النظـام المنـشأة       رئيسى في فئة و   

 .لمخاطر التركيز في سوق العقارات

  .وصف ألي تعديالت وتقليصات وتسويات في النظام) ج(
 شرح المبالغ الواردة في القوائم المالية 

   تسوية من الرصيد االفتتـاحي إلـى رصـيد االقفـال لكـل      – إن أمكن    –تقدم المنشأة    -١٤٠
 :يمن اآلت

 : تسويات منفصلة لما يلياالمزايا المحددة، موضح) أصل( صافي التزام   )  أ(

 .أصول النظام ) ١(

 .القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة ) ٢(

 .تأثير سقف األصل ) ٣(

 وصـف العالقـة بـين أي حقـوق      اويتعين على المنشأة أيض   . أي حقوق تعويضات   )  ب(
 .تعويضات وااللتزام ذو العالقة
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 :كل من اآلتى" ١٤٠"ات واردة في الفقرة  تسوي– إن أمكن –تبين  -١٤١

 . تكلفة الخدمة الحالية  )  أ(

 .دخل أو مصروف الفائدة  )  ب(

  :المزايا المحددة، الذي يبين على نحو منفصل) أصل(إعادة قياس صافي التزام ) ج(
  ).ب(العائد على أصول النظام، باستثناء المبالغ المثبتة في الفائدة في البند ) ١(
ئر االكتوارية التـي تنـشأ عـن التغيـرات فـي االفتراضـات       األرباح أو الخسا ) ٢(

  ))".أ(٧٦"راجع الفقرة (الديموغرافية 
األرباح أو الخسائر االكتوارية التي تنشأ عن التغيرات في االفتراضـات الماليـة          ) ٣(

  )").ب(٧٦"راجع الفقرة (
اء التغيرات في أثر تحديد صافي أصل المزايا المحددة بـسقف األصـل، باسـتثن         ) ٤(

وكذلك، ينبغي على المنشأة اإلفصاح عـن  ). ب(المبالغ المثبتة في الفائدة في البند      
كيفية تحديدها للحد األعلى للمنافع االقتصادية المتوفرة، أي مـا إذا كانـت تلـك        

  .المنافع على شكل مردودات أو تخفيضات في االشتراكات المستقبلية أو كليهما
وكما هو . اح أو الخسائر الناشئة عن عمليات التسويةتكلفة الخدمة السابقة واألرب) د(

لسابقة واألرباح"١٠٠"مسموح به في الفقرة    ، ال حاجة للتمييز بين تكلفة الخدمة ا
اأو الخسائر الناشئة عن عمليات التسوية إذا حدثت مع.  

لتغيرات في أسعار الصرف األجنبية) ه(   .تأثير ا
 بشكل منفصل تلك التي تسدد من قبل صاحب العمل االشتراكات في النظام، التي تبين) و(

  .والمشاركين في النظام
لتي تبين على نحو منفصل المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بأي ) ز( المدفوعات من النظام، ا

  .عمليات تسوية
 .آثار عمليات تجميع األعمال أو التصرفات) ح(

يز بـين طبيعـة ومخـاطر تلـك     تقسم المنشأة القيمة العادلة ألصول النظام إلى فئات تم       -١٤٢
األصول، وتقسم كل فئة من أصول النظام إلى فئات فرعية يكون لها أسعار سوق معلنـة       

قيـاس  ) " ٤٥(حسبما ورد تعريفها في معيار المحاسبة المـصري رقـم    (في سوق نشط    
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وعلى سـبيل المثـال، وبـالنظر إلـى     . وفئات ال يكون لها تلك األسعار ") القيمة العادلة   
 :، يمكن أن تميز المنشأة بين"١٣٦"اإلفصاح الذي نوقش في الفقرة مستوى 

 .النقدية وما في حكمها )أ(  
مفصلة حسب نـوع الـصناعة وحجـم الـشركة والموقـع      (أدوات حقوق الملكية   )ب(و

  ).إلخ.. الجغرافي
مفــصلة حــسب نــوع المــصدر وجــودة االئتمــان والموقــع (أدوات الــدين  )ج(و

  ).إلخ...الجغرافي
  ).إلخ.. مفصلة حسب الموقع الجغرافي(العقارات  )د(و
مفصلة حسب نوع المخاطر الكامنة في العقد، على سبيل المثال، عقـود          (المشتقات   )ه(و

أسعار الفائدة وعقود الصرف األجنبي وعقود حقـوق الملكيـة وعقـود االئتمـان       
  ).إلخ... والمبادالت طويلة األجل

  ).وع الصندوقمفصلة حسب ن(صناديق االستثمار  )و(و
  ).Asset- Backed securities(األوراق المالية المضمونة باألصول  )ز(و
 .الديون المهيكلة )ح(و

تفصح المنشأة عن القيمة العادلة لألدوات المالية القابلـة للنقـل التـي تخـص المنـشأة           -١٤٣
أو والمحتفظ بها كأصول للنظام، والقيمة العادلة ألصول النظام التـي تمتلكهـا المنـشأة       

 .األصول األخرى التي تستخدمها المنشأة
تفصح المنشأة عن االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة لتحديـد القيمـة الحاليـة          -١٤٤

وينبغي أن يتم هذا اإلفصاح ببنـود مطلقـة    "). ٧٦"راجع الفقرة   (اللتزام المزايا المحددة    
). المتغيـرات األخـرى  مثل النسبة المطلقة وليس فقط كهامش بين النـسب المختلفـة و    (

وعندما تقدم المنشأة إفصاحات كلية عن مجموعة من النظم ينبغـي عليهـا تقـديم تلـك           
ااإلفصاحات على شكل متوسطات مرجحة أو نطاقات ضيقة نسبي.  

  قيمة وتوقيت ودرجة عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية 
 :على المنشأة أن تفصح عن -١٤٥

 اكما هو مفصح عنه وفقً(فتراضات االكتوارية الرئيسية تحليل حساسية لكل من اال  ) أ(
في نهاية الفترة المالية، مع بيان كيف يتأثر التزام المزايا المحددة ") ١٤٤"للفقرة 

بالتغيرات في االفتراضات االكتوارية ذات العالقة التي كانت محتملة بشكل معقول 
 .في ذلك الوقت
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لبند الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد  ) ب( ) أ( تحليالت الحساسية المطلوبة في ا
 .وقيود تلك الطرق

لسابقة في الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليالت ) ج( التغيرات عن الفترة ا
 .الحساسية وأسباب تلك التغيرات

تفصح المنشأة عن وصف ألى استراتيجيات لمطابقة األصول وااللتزامـات يـستخدمها              -١٤٦
 بما في ذلك استخدام الدخل السنوي وأساليب أخـرى مثـل المبـادالت    النظام أو المنشأة، 

 .طويلة األجل إلدارة المخاطر
من أجل تقديم مؤشر حول تأثير نظام المزايا المحددة على التـدفقات النقديـة المـستقبلية      -١٤٧

 : للمنشأة تفصح المنشأة عن
 . المستقبليةوصف ألي ترتيبات تمويل وسياسة التمويل التي تؤثر على االشتراكات  )  أ(
 .االشتراكات المتوقعة في النظام لفترة إعداد القوائم المالية السنوية التالية   )  ب(
وتشمل هذه مدة المتوسـط المـرجح     . معلومات حول استحقاق التزام المزايا المحددة     ) ج(

اللتزام المزايا المحددة وقد تشمل معلومات أخرى حول توزيع توقيت دفعات المزايا،       
  .ستحقاق لدفعات المزايامثل تحليل اال

 نظم أصحاب العمل المتعددين 
 :إذا شاركت المنشأة في نظام مزايا محددة ألصحاب عمل متعددين، فإنها تفصح عن -١٤٨

وصف لترتيبات التمويل، بما في ذلك الطريقة المستخدمة لتحديد معـدل اشـتراكات            )  أ(
 .المنشأة وأى متطلبات تمويل في حدها األدنى

 لبنود امنشأة تجاه النظام عن االلتزامات األخرى للمنشآت وفقً     وصف لمدى مسئولية ال    )  ب(
 .وشروط نظام أصحاب العمل المتعددين

  : وصف ألي توزيع متفق عليه للعجز أو الفائض في) ج(
  .تصفية النظام) ١(    
  .انسحاب المنشأة من النظام) ٢( أو 

ـ إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن ذلك النظام كما لو كان         )  د (  انظام اشتراكات محددة وفقً
، فإن عليها أن تفصح عن اآلتى، باإلضافة إلى المعلومات التي تتطلبهـا       "٣٤"للفقرة  

  "١٣٩" من المعلومات التـي تتطلبهـا الفقـرات مـن        الًوبد) ج(إلى  ) أ(البنود من   
  ":١٤٧"إلى 

  .حقيقة أن النظام هو نظام مزايا محددة )١(
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ات كافية لتمكين المنشأة من المحاسبة عن النظـام   السبب وراء عدم توفر معلوم     )٢(
  .كنظام مزايا محددة

  .االشتراكات المتوقعة في النظام لفترة إعداد القوائم المالية السنوية التالية )٣(
معلومات حول أي عجز أو فائض في النظام قد يؤثر على مبلـغ االشـتراكات          )٤(

يـد ذلـك العجـز أو الفـائض        المستقبلية، بما في ذلك األساس المستخدم لتحد      
  . على المنشأة– إن وجدت –وانعكاساته 

إشارة إلى مستوى مشاركة المنشأة في النظام مقارنة مع المنـشآت المـشاركة            )٥(
وتتضمن األمثلة على المقاييس التي قد تـوفر تلـك اإلشـارة نـسبة          . األخرى

لعـدد الكلـى   المنشأة من االشتراكات الكلية في النظام أو نسبة المنـشأة مـن ا    
لألعضاء النشطين والمتقاعدين باإلضافة إلى األعضاء السابقين الذين يحق لهـم     

  .الحصول على مزايا، في حال توفر تلك المعلومات
 نظم المزايا المحددة التي تشارك في مخاطرها منشآت تحت سيطرة واحدة 

حـت سـيطرة   إذا شاركت المنشأة في نظام مزايا محددة تتشارك في مخاطرها منـشآت ت   -١٤٩
 :واحدة فإنها تفصح عن

االتفاقية التعاقدية أو السياسة المعلنة لتحميل صافي تكلفة المزايا المحـددة أو حقيقـة       )  أ(
  .عدم وجود مثل تلك السياسة

 .سياسة تحديد االشتراكات التي تدفعها المنشأة  )  ب(

ارد إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن مخصص صافي تكلفة المزايا المحددة كما هـو و     ) ج(
" ١٣٥"، جميع المعلومات حول النظام ككل التي تتطلبها الفقرات مـن  "٤١"في الفقرة  

  ".١٤٧"إلى 
  إذا قامت المنشاة بالمحاسبة عن اشتراكات مـستحقة الـدفع للفتـرة كمـا هـو وارد          ) د(

  "١٣٥"، معلومات حول النظام ككل التـي تقتـضيها الفقـرات مـن       "٤١"في الفقرة   
 )".ب(و) أ (١٤٧"إلى " ١٤٢"ومن " ١٣٩"و" ١٣٧"إلى 
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باإلشـارة إلـى    ) " د(و) ج(١٤٩"يمكن اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبهـا الفقـرة           -١٥٠
 :اإلفصاحات في القوائم المالية لمنشأة أخرى بالمجموعة في حال

كون القوائم المالية للمنشأة تحدد وتفصح بشكل منفصل عن المعلومات المطلوبـة              )  أ(
 .حول النظام

وائم المالية للمنشأة األخرى متاحة لمستخدمى القوائم المالية للمنشأة وفـق       كانت الق ) ب(و
  نفس بنود القوائم المالية للمنشأة وفـى نفـس وقـت البيانـات الماليـة للمنـشأة،            

  .أو في وقت يسبق ذلك
 اإلفصاحات المطلوبة في معايير المحاسبة المصرية األخرى 

ـ           -١٥١   ، تفـصح المنـشأة عـن   )١٥(م كما هو مطلوب في معيار المحاسـبة المـصري رق
 :معلومات حول

 .معامالت األطراف ذوي العالقة مع نظم مزايا ما بعد التوظيف   )  أ(

 .مزايا ما بعد التوظيف لموظفي اإلدارة الرئيسيين) ب( و

تفصح المنشأة عـن معلومـات   ) ٢٨(كما هو مطلوب من معيار المحاسبة المصري رقم    -١٥٢
 .تزام مزايا ما بعد التوظيفحول االلتزامات المحتملة الناتجة عن ال

  مزايا العاملين األخرى طويلة األجل
تشمل مزايا العاملين األخرى طويلة األجل ما يلي على سبيل المثـال إذا لـم يكـن مـن       -١٥٣

 شهر من نهاية الفترة المالية الـسنوية التـي قـام فيهـا      ١٢المتوقع سدادها بالكامل قبل     
 : العاملون بتقديم خدماتهم

 .طويلة األجل المعوضة مثل إجازة الخدمة الطويلة أو التفرغحاالت الغياب   )  أ(

 .مزايا االحتفاالت بالمناسبات أو مزايا الخدمة طويلة األجل األخرى) ب(و 

 .مزايا العجز طويل األجل) ج(و 

المشاركة في األرباح والمكافآت المستحقة بعد اثني عشر شهرا أو أكثر بعـد نهايـة   ) د(و  
 .اللها العامل بتقديم الخدمةالفترة التي يقوم خ

التعويض المؤجل المدفوع بعد اثني عشر شهرا أو أكثر بعد نهاية الفترة التـي يـتم      ) ه(و  
 .الحصول على التعويض فيها
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ال يكون قياس مزايا العاملين األخرى طويلة األجل عادةً خاضعا لنفس الدرجة من عـدم          -١٥٤
لهذه األسباب يتطلب هـذا المعيـار أسـلوبا    التأكد مثل قياس مزايا بعد انتهاء الخدمة، و       

مبسطًا للمحاسبة عن مزايا العاملين األخرى طويلة األجل، ويختلف هذا األسـلوب عـن           
المحاسبة المطلوبة لمزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة حيث ال تعترف هذه الطريقة بإعـادة    

  .القياس في الدخل الشامل اآلخر
  االعتراف والقياس

في االعتراف وقياس الفائض أو العجز فـي  " ٩٨"إلى " ٥٦"أة الفقرات من    تطبق المنش  - ١٥٥
عنـد  " ١١٩"إلى " ١١٦"نظام مزايا العاملين األخرى طويلة األجل وتطبق الفقرات من        

 .االعتراف أو قياس أية حقوق تعويض
بالنسبة لمزايا العاملين األخرى طويلة األجل، على المنشأة االعتراف بصافي مجمـوع         - ١٥٦

  لغ التالية في األرباح أو الخسائر، إال إذا تطلب معيـار محاسـبة مـصري آخـر            المبا
 : أو يسمح بإضافتها إلى تكلفة أصل

 ").أ١٢٢"والفقرة " ١١٢"إلى " ٦٦"راجع الفقرات من (تكلفة الخدمة الحالية   )  أ(
  راجـع الفقـرات  (المزايـا المحـددة    ) أصـل (تكلفة الفوائد على صافي التزام      ) ب(و  

 ").١٢٦ "إلى" ١٢٣"من 
  "١٢٧"راجـع الفقـرات مـن    (المزايا المحددة ) أصل(إعادة قياس صافي التزام ) ج(و  

  ").١٣٠"إلى 
أحد أشكال مزايا العاملين طويلة األجل هي ميزة العجز طويل األجل، وإذا كان مـستوى        -١٥٧

الميزة على طول فترة الخدمة ينشئ التزاما عندما يتم تقديم الخدمة، ويعكس قيـاس ذلـك     
تزام توقع طلب الدفع والفترة الزمنية التي يتوقع إجراء الدفع فيها، وإذا كان مـستوى        االل

  الميزة هو نفسه بالنسبة ألي عامل مصاب بالعجز بغض النظـر عـن سـنوات الخدمـة      
  فإنه يتم االعتراف بالتكلفة المتوقعة لهذه المزايا عندما يقع حـدث يتـسبب فـي عجـز            

  .طويل األجل
  اإلفصاح

أن هذا المعيار ال يتطلب إفصاحات محددة بشأن مزايـا العـاملين األخـرى       بالرغم من    -١٥٨
طويلة األجل فقد تتطلب المعايير األخرى إفصاحات، على سبيل المثـال عنـدما يكـون          

 بحيث يتطلب اإلفـصاح عنـه وفقًـا لمعيـار     االمصروف الناجم عن هذه المزايا جوهري 
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، وحيث يتطلب معيـار المحاسـبة      "ية  عرض القوائم المال  ) " ١(المحاسبة المصري رقم    
تقوم المنشأة باإلفصاح عـن  " اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة ) " ١٥(المصري رقم   

  .المعلومات حول مزايا العاملين األخرى طويلة األجل لكبار موظفي اإلدارة
  تعويضات إنهاء الخدمة

ا العـاملين األخـرى   يتناول هذا المعيار تعويضات إنهاء الخدمة بشكل منفصل عن مزاي       -١٥٩
. ألن الحدث المتسبب في االلتزام هو انتهاء مدة خدمة العاملين ولـيس خـدمتهم نفـسها      

وتنتج مزايا إنهاء الخدمة إما من قرار المنشأة إلنهاء الخدمة أو من قرار العامـل فـي             
 .قبول عرض المنشأة في تقديم مزايا مقابل إنهاء خدماته

 علـى  ازايا العاملين الناتجة عن إنهاء خدمات العامل بناءال تتضمن مزايا انهاء الخدمة م      -١٦٠
طلبه دون عرض من المنشأة، أو نتيجة متطلبات التقاعد اإللزامي، ألن تلك المزايـا هـي    

وتقدم بعض المنشآت مستوى متدن من المزايا مقابل إنهاء خدمـة  . مزايا ما بعد التوظيف 
 على طلبه  االعامل بناء )وليس مقابل إنهاء خدمة العامـل  ) عد التوظيف، مزايا ما باجوهري

ويكون االختالف بين المزايا المقدمة مقابل إنهاء خدمة العامـل      .  على طلب المنشأة   ابناء
ابناءعلى طلب المنشأة هو مزايا إنهاء الخدمةا على طلبه والمزايا األكبر المقدمة بناء . 

قابل تقديم خدمة أو مقابل إنهاء خدمـة  ال يحدد شكل مزايا العاملين ما إذا كانت مقدمة م        -١٦١
  وتكون مزايا إنهاء الخدمة هي مدفوعات بمبـالغ مقطوعـة، ولكنهـا تتـضمن         . العامل

 :في بعض األحيان

   لمزايا ما بعد التوظيف، سواء بشكل غير مباشر عبـر نظـام مزايـا العـاملين     اتحسينً  )  أ(
 .أو بشكل مباشر

تقديم العامل أية خـدمات إضـافية   مرتب حتى نهاية فترة إشعار محدد في حال عدم         )  ب(
 .توفر منافع اقتصادية للمنشأة

 :تتضمن المؤشرات التي تدل على تقديم مزايا للموظفين مقابل الخدمات ما يلي -١٦٢

بما في ذلك المزايا التي تزيد في حـال  (تكون المزايا مشروطة بتقديم خدمات مستقبلية       )  أ(
 ).تقديم خدمات إضافية

 .نظام مزايا العاملين لبنود اتقديم المزايا وفقً  )  ب(
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على سـبيل المثـال،   .  لبنود نظام مزايا العاملين القائماتقدم بعض مزايا إنهاء الخدمة وفقً    -١٦٣
 اقد تحدد تلك المزايا بموجب قانون أو عقد توظيف أو اتفاقية نقابة، أو قد يشار لها ضـمنً      

خر، إذا قـدمت  وكمثال آ. نتيجة الممارسة السابقة لصاحب العمل في تقديم مزايا مشابهة        
المنشأة عرض مزايا متاحة ألكثر من فترة زمنية قصيرة، أو كان هنالك أكثر مـن فتـرة    
زمنية قصيرة بين العرض والتاريخ المتوقع إلنهاء الخدمات، يجب عندها أن تأخـذ فـي         
حسابها ما إذا كانت وضعت نظام مزايا جديد للعاملين وبالتالي مـا إذا كانـت المزايـا              

. جب هذا النظام تمثل مزايا إنهاء خدمة أم مزايـا بعـد انتهـاء الخدمـة    المعروضة بمو 
 لبنود نظام لمزايا العاملين تمثل مزايا إنهاء خدمة إذا كانـت       اوتكون المزايا المقدمة وفقً   

تنتج عن قرار المنشأة في إنهاء توظيف عامل ولم تكن هذه المزايـا مـشروطة بتقـديم              
  .خدمات في المستقبل

ايا العاملين بغض النظر عن سبب ترك العامـل للخدمـة، ودفـع هـذه     تستحق بعض مز  -١٦٤
إال أن ) مع مراعاة أية متطلبات مكتسبة أو حد أدنى من متطلبات الخدمـة       (المزايا مؤكد   

ومع أن هذه المزايا يتم وصـفها فـي بعـض األحيـان بأنهـا      . توقيت دفعها غير مؤكد 
 بعد انتهاء الخدمة وليست مزايا إنهـاء  تعويضات أو مكافآت إنهاء الخدمة، إال إنها مزايا    

  .الخدمة، وتعاملها المنشأة محاسبيا على أنها مزايا بعد انتهاء الخدمة
  االعتراف

  تعترف المنشأة بالتزام ومصروف مزايا إنهاء الخدمة في أحـد التـاريخين التـاليين،          - ١٦٥
 :الًأيهما يأتي أو

 .عندما ال يعد بإمكان المنشأة سحب عرض تلك المزايا  )  أ(
عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة التي تكـون ضـمن نطـاق معيـار         ) ب(و

  .والتي تتضمن دفع مزايا إنهاء الخدمة) ٢٨(المحاسبة المصري رقم 
بالنسبة لمزايا إنهاء الخدمة مستحقة الدفع نتيجة قرار العامل قبول عرض المزايا مقابـل           -١٦٦

بإمكان المنشأة سحب عـرض مزايـا إنهـاء    إنهاء خدماته، يكون الوقت الذي ال يعد فيه   
 :الخدمة هو

 .عند قبول الموظف العرض  )  أ(

عند حلول تاريخ أي قيد على قدرة المنشأة في سحب العرض مثل متطلـب قـانوني    ) ب(أو
وقد يكون هذا هو تاريخ تقـديم العـرض، إذا   . أو تنظيمي أو تعاقدي أو قيود أخرى   

الًأيهما يحدث أو في تاريخ تقديم العرض، اكان القيد قائم. 
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بالنسبة لمزايا إنهاء الخدمة مستحقة الدفع نتيجة قرار المنشأة إنهاء خـدمات العامـل، ال          -١٦٧
يمكن للمنشأة سحب العرض عندما تكون قد أبلغت العاملين المتأثرين بنظام إنهاء الخدمة           

 :التي تلبى جميع المعايير اآلتية

ى أنه من غير المرجح القيام بتغييرات    تشير اإلجراءات المطلوبة الستكمال النظام إل       )  أ(
 .أساسية فيه

يحدد النظام عدد العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وتصنيفاتهم أو مهامهم الوظيفية          )  ب(
وتـاريخ  ) لكن ال يحتاج النظام إلى تعريف كل موظف بـشكل فـردى          (ومواقعهم  

 .االستكمال المتوقع

اء الخدمة التي سيتلقاها العـاملون بحيـث    ينص النظام بتفاصيل كافية على مزايا إنه      ) ج(
  .يستطيعون تحديد نوع ومقدار المزايا التي سيستلمونها عند إنهاء خدماتهم

عندما تعترف المنشأة بمزايا إنهاء الخدمة، قد يتعين عليها كذلك المحاسـبة عـن تعـديل        -١٦٨
  ").١٠٣"راجع الفقرة (نظام أو تقليص مزايا العاملين األخرى 

 القياس
  لمنشأة مزايا إنهاء الخدمة عند االعتـراف األولـى، كمـا تقـيس وتعتـرف         تقيس ا  - ١٦٩

 لطبيعة مزايا العاملين، شريطة أنه إذا كانت مزايا إنهاء الخدمة        ابالتغيرات الالحقة وفقً  
هي تحسين لمزايا ما بعد التوظيف، عندئذ تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا مـا     

 :وإال. بعد التوظيف

 شـهر بعـد   ١٢المتوقع تسوية مزايا إنهاء الخدمة بشكل كامل قبـل  إذا كان من     )  أ(
نهاية الفترة المالية السنوية التي يتم فيها االعتراف بمزايا إنهاء الخدمة، تطبـق        

 .المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا العاملين قصيرة األجل

هر بعد  ش١٢إذا كان من غير المتوقع تسوية مزايا إنهاء الخدمة بشكل كامل قبل          )  ب(
نهاية الفترة المالية السنوية، تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايـا العـاملين        

  .األخرى طويلة األجل
١٧٠- ٧٠"مـن  " لعدم تقديم مزايا إنهاء الخدمة مقابـل الخـدمات، ال تكـون الفقـرات      انظر"  

 .المتعلقة بتوزيع المنافع على فترات الخدمة ذات الصلة" ٧٤"إلى 
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  " ١٧٠"إلى " ١٥٩"ت من مثال يوضح الفقرا
  الحالة

 أشهر وستقوم في ذلك ١٠نتيجة عملية اقتناء حديثة، تخطط المنشأة إلغالق مصنع في غضون 
 الحتياج المنشأة لخبرات العاملين في المصنع اونظر. الوقت بإنهاء خدمات جميع العاملين المتبقين فيه

  :على النحو اآلتىاستكمال بعض العقود، فقد أعلنت عن نظام إنهاء خدمة 
 ٣٠٠٠٠يستلم كل موظف يستمر في العمل ويقدم خدماته إلى حين اغالق المصنع دفعة نقدية قدرها 

في حين يستلم العاملون الذين يتركون العمل قبل اغالق المصنع . جنيه في تاريخ إنهاء الخدمة
  . جنيه١٠٠٠٠

 منهم قبل موعد ٢٠منشأة مغادرة وفى وقت اعالن النظام، تتوقع ال.  عامل في المصنع١٢٠يوجد 
 ٢٠أي ( جنيه ٣٢٠٠٠٠٠ للنظام الذلك يبلغ إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة وفقً. االغالق

، تقوم المنشأة بالمحاسبة "١٦٠" لمتطلبات الفقرة اوطبقً)  جنيه٣٠٠٠٠ × ١٠٠) + ( جنيه١٠٠٠٠× 
 إنهاء خدمة في حين تقوم بالمحاسبة عن المزايا عن المزايا المقدمة مقابل إنهاء الخدمات كمزايا

  . المقدمة مقابل الخدمات كمزايا توظيف قصيرة األجل
  مزايا إنهاء الخدمة

هذا هو المبلغ الذي ينبغي على المنشأة دفعه .  جنيه١٠,٠٠٠تبلغ المزايا المقدمة مقابل إنهاء الخدمات 
ملون سيستمرون في العمل ويقدمون خدمات إلى مقابل إنهاء الخدمات بغض النظر عما إذا كان العا

ل اغالقه ل اغالق . حين اغالق المصنع أو يتركون العمل قب ورغم أنه بإمكان العاملين ترك العمل قب
المصنع، إال أن إنهاء خدمات جميع العاملين هو نتيجة قرار المنشأة إغالق المصنع وإنهاء خدماتهم 

لذلك، تعترف المنشأة بالتزام قدره ). اغالق المصنعأي سيترك جميع الموظفين العمل عند (
ا إنهاء الخدمة المقدمة وفقً)  جنيه١٠,٠٠٠ × ١٢٠أي ( جنيه ١,٢٠٠,٠٠٠  لنظام مزايا المزاي

العاملين عند اعالن نظام إنهاء الخدمة أو عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة 
   ٠الًبإغالق المصنع، أيهما يحدث أو

  المنافع المقدمة مقابل الخدمة
تكون المنافع اإلضافية التي يستلمها الموظفون في حال تقديمهم لخدمات في فترة األشهر العشرة الكاملة 

وتقوم المنشأة بالمحاسبة عنها كمنافع توظيف قصيرة األجل . هي مقابل الخدمات المقدمة خالل تلك الفترة
وفى هذا المثال، ال يكون .  شهر بعد نهاية الفترة المالية السنوية١٢ألنها تتوقع تسوية تلك المنافع قبل 

١٠ ÷ ٢,٠٠٠,٠٠٠أي ( جنيه ٢٠٠,٠٠٠ لذلك يتم االعتراف بمصروف شهري قدره االتخصيم مطلوب (
  . أشهر، مع زيادة مقابلة في المبلغ المسجل كالتزام١٠خالل فترة الخدمة البالغة 
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 اإلفصاح 
  لمعيار ال يتطلب إفصاحات محددة حول مزايا إنهـاء الخدمـة،      على الرغم من أن هذا ا      -١٧١

على سبيل المثـال،  . إال أن معايير المحاسبة المصرية األخرى قد تتطلب إفصاحات معينة  
إفصاحات حول مزايـا العـاملين الخاصـة بمـوظفي     ) ١٥(يتطلب معيار المحاسبة رقم  

إفصاحات عن مـصروف  ) ١(ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم    . اإلدارة الرئيسيين 
 . مزايا العاملين

  تاريخ السريان
 . ملغاة ١٧٨ - ١٧٢
  "٥٧"وعـدلت الفقـرات   "  أ١٢٣" أ و  ١٢٢"و  "  أ ١٠١"الفقـرات    أضيفت لهذا المعيار     - ١٧٩

يجب علـى  " ١٦٤"و " ١٦٣"و " ١٥٦"و " ١٢٦"و  " ١٢٥"و  "  أ ١٢٣"و  " ١٢٠"و  " ٩٩"و  
 ، ٢٠٢٠ يوليـو  ١التى تبدأ فى أو بعد فترات المالية المنشأة تطبيق هذه التعديالت على ال   

   . يجب اإلفصاح عن ذلك قامت المنشأة بالتطبيق المبكر إذا. ويسمح بالتطبيق المبكر 
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   )٣٩ (معيار احملاسبة املصرى رقم 
 املدفوعات املبنية على أسهم
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  )٣٩(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  املدفوعات املبنية على أسهم

  فقرات  المحتويات
  ١  هدف المعيار
  ٦ – ٢  نطاق المعيار

  ٩ – ٧  ترافاالع
    ) المسددة فى شكل أسهم( المدفوعات المبنية على أسهم 

  أ١٣ – ١٠  نظرة شاملة
  ١٥ – ١٤  المعامالت التى يتم تلقى الخدمات بمقتضاها

    المعامالت التى تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
  ١٨ - ١٦  لممنوحةتحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ا

  ٢١ – ١٩  معالجة شروط االستحقاق
  أ٢١  معالجة شروط عدم االستحقاق

  ٢٢  معالجة سمة إعادة المنح
  ٢٣  بعد تاريخ االستحقاق

  ٢٥ - ٢٤  إذا تعذر تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه
بما فى ذلك (قوق الملكية تعديل األحكام والشروط التى يتم بمقتضاها منح أدوات ح

  ) اإللغاءات والتسويات
  

٢٩ – ٢٦  
  ٣٣ – ٣٠  ) االمسددة نقد( المدفوعات المبنية على أسهم 

   ٣٤  المعامالت ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم
المدفوعات المبنية على أسهم والتى تنص شروطها على منح الطرف اآلخر خيار 

  التسوية
٤٠ – ٣٥  

  ٤٣ – ٤١  المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق فى اختيار طريقة السداد 
  د٤٣- أ٤٣  المدفوعات المبنية على أسهم بين منشآت المجموعة 

  ٥٢ – ٤٤  اإلفصاح
    ملحق إرشادات التطبيق
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  )٣٩(معيار احملاسبة املصري رقم  
 املدفوعات املبنية على أسهم

 هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية قيام المنشأة بإعداد تقاريرها المالية عندما تقـوم بمعاملـة       -١

ويقتضي هذا المعيار، على وجـه الخـصوص، أن      . تنطوى على مدفوعات مبنية على أسهم     
توضح المنشأة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعـامالت القائمـة علـى              

نية على األسهم، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعامالت التـي يمـنح         المدفوعات المب 
 .فيها العاملون خيار االكتتاب في األسهم

  نطاق المعيار 
على المنشأة أن تطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن جميع معـامالت المـدفوعات المبنيـة         - ٢

سواء كان بمقدور المنـشأة  ". ٦"إلى " أ٣"على أسهم فيما عدا ما ورد ذكره فى الفقرات من      
  :تحديد بعض أو كل السلع أو الخدمات المستلمة، بما في ذلك

  .معامالت المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية)  أ (  
  .معامالت المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة نقدا) ب(و 
 أو خدمات، وكانـت شـروط   اتضاها أو تتلقى سلعالمعامالت التي تشترى المنشأة بمق) ج(و  

العقد تنص على منح إما المنشأة أو مورد تلك السلع أو الخدمات الحق في اختيـار تـسوية             
أو عن طريق إصـدار أدوات حقـوق   ) أو بأصول أخرى(المعاملة من قبل المنشأة إما نقدا      

  .ملكية في المنشأة
ديدها يمكن ان تشير الظروف األخرى إلـى أن    وفى غياب السلع أو الخدمات التى يمكن تح       

 .تسليمها وفى كل األحوال ينطبق هذا المعيار عليها) أو سيتم(السلع والخدمات قد تم 
  .ملغاة - ٣
 ما لم يكن من الواضح أن المعاملة لغاية اخرى غير سداد السلع أو الخدمات المقدمة للمنشأة        -أ٣

عات المبنية على أسهم من قبل منـشأة أخـرى فـى    التى تستلمها يمكن تسوية معاملة المدفو    
نيابة عن المنشأة المستلمة أو المشترية للـسلع  ) أو مساهم فى منشأة فى المجموعة   (المجموعة  
  : على المنشأة التىاأيض" ٢"وتنطبق الفقرة . أو الخدمات

  أو مـساهم ( تستلم السلع أو الخدمات عندما يكون لمنشأة أخرى فـى المجموعـة             )  أ(
 . بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهمالتزام) شأة فى المجموعةفى من

 بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم عندما تستلم منشأة أخـرى   التزاملديها  ) ب(أو  
  .فى المجموعة السلع والخدمات
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بصفته ) رأو أي طرف آخ(ألغراض هذا المعيار، ال تعد المعاملة التي تتم مع أحد العاملين            - ٤
 ألسهم أو أدوات حقوق ملكية في المنشأة على أنها معاملة قائمة على مدفوعات مبنية           الًحام

كأن تمنح إحدى المنشآت ألحد حائزى أدوات حقوق الملكية فيهـا الحـق فـى          . على أسهم 
الحصول على أدوات إضافية بسعر أقل من القيمة العادلة لتلك األدوات، فإذا حصل العامـل   

 ألدوات حقوق ملكية في تلك الفئة بعينها، فإن منح هـذا الحـق   ا الحق بصفته حائز على ذلك 
  .أو ممارسته ال يخضع لمقتضيات هذا المعيار

، يطبق هذا المعيار على معامالت المدفوعات المبنية علـى     "٢"هو مبين في الفقرة      طبقًا لما  - ٥
   وتتضمن الـسلع المخـزون،   . خدمات أو اأسهم والتى تشتري المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلع

والسلع االستهالكية، واألصول الثابتة، واألصول غير الملموسة، وغيرها من األصول غيـر         
غير أن المنشأة ال يجوز لها أن تطبق هذا المعيار على المعـامالت التـي تـشتري            . المالية

التـي ينطبـق   بمقتضاها سلعا كجزء من صافي األصول التي تشتريها عند تجميع األعمـال       
، أو مشاركة في إنشاء مـشروع   "تجميع األعمال ) "٢٩(عليها معيار المحاسبة المصري رقم      

ومن ثم، فإن أدوات حقوق الملكية المصدرة عند تجميع األعمال في مقابل سـيطرة        . مشترك
إال أن أدوات حقوق الملكية التى تمنح للعاملين   . المشتري ال تقع في حدود نطاق هذا المعيار       

تـدخل ضـمن   ) على سبيل المثال مقابل الخدمة المستمرة(بصفتهم هذه   : دى المنشأة المقتناه  ل
وبالمثل، فإن إلغاء المدفوعات المبنية على أسهم أو اسـتبدالها أو إدخـال     . نطاق هذا المعيار  

أية تعديالت عليها نتيجة لتجميع األعمال أو غيرها من عمليات إعـادة هيكلـة المنـشأة يـتم       
إرشـادات فـى   ) ٢٩(ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم  .  معها طبقًا لهذا المعيار    التعامل

كيفية تحديد ما إذا كانت أدوات حقوق الملكية والتى صدرت فى عملية تجميع أعمال كجـزء      
وبالتالي فهى فـى  (من المقابل المدفوع للحصول على السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها       

 أم أنها مقابل اسـتمرار الخدمـة وبالتـالي يـتم     ))٢٩(المصرى رقم نطاق معيار المحاسبة   
  ).وبالتالي فهى فى نطاق هذا المعيار (االعتراف بها فى فترة ما بعد التجميع

  ال ينطبق هذا المعيار على المدفوعات المبنية على أسهم التـي تتلقـى المنـشأة بمقتـضاها         - ٦
  "٨"امه فـي حـدود نطـاق الفقـرات مـن      أو تشتري سلعا أو خدمات بموجب عقد يتم إبر 

أو الفقـرات  " العـرض : األدوات المالية) "٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١٠"إلى  
 ."ةاألدوات المالي) "٤٧( من معيار المحاسبة المصري رقم ٧,٢ إلى ٤,٢من 
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  االعتراف
طـار المـدفوعات   على المنشأة االعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها أو تشتريها في إ        - ٧

المبنية على أسهم عندما تحصل على السلع وبمجرد أن تتلقى الخدمات، وعلـى المنـشأة      
االعتراف بالزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية إذا تم تلقي السلع أو الخدمات مقابـل          
مدفوعات مبنية على أسهم تسدد في شكل أسهم، أو كالتزام إذا تم تلقي السلع أو الخدمات           

  .قابل مدفوعات مبنية على أسهم تسدد نقدام
إذا كانت السلع أو الخدمات التي يتم تلقيها أو شراؤها مقابل مدفوعات مبنية على أسـهم       - ٨

  .غير مستوفية للشروط التى تؤهلها لالعتراف بها كأصول، يتم االعتراف بها كمصروفات
علـى سـبيل المثـال،    .  الخدماتوبشكل نمطي فإن المصروفات تنشأ عن استهالك السلع أو   - ٩

عادةً ما يتم استهالك الخدمات على الفور، وفي هذه الحالة يتم قيد المصروفات عندما يقـوم            
 فـي حالـة   -الطرف اآلخر بتقديم الخدمة، وقد يتم استهالك السلع عبر فترة زمنية الحقة أو    

د المصروفات في حالـة   عندما يتم بيعها في تاريخ الحق، وفي هذه الحالة يتم قي        –المخزون  
غير أنه، في بعض األحيان، يكون من الضروري قيد المـصروفات  . استهالك السلع أو بيعها   

قبل استهالك السلع أو الخدمات أو بيعها، ألنها ال تستوفي الشروط الواجبة لالعتـراف بهـا           
على سبيل المثال، قد تحصل منشأة ما على سلع كجـزء مـن مرحلـة           . ضمن بند األصول  

وعلى الرغم من عدم استهالك تلك السلع، فإنهـا  . بحث الخاصة بمشروع لتطوير منتج جديد   ال
قد ال تستوفي الشروط الالزمة لالعتراف بها كأصول بموجب معيار المحاسـبة المـصرى           

  .واجب التطبيق
  ) المسددة في شكل أسهم(المدفوعات المبنية على أسهم 

  نظرة شاملة
نية على األسهم المسددة في شكل أسهم، يجب على المنشأة أن       بالنسبة للمدفوعات المب   - ١٠

تقيس السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة، والزيادة المقابلة لهـا فـي أدوات حقـوق         
الملكية مباشرةً، وذلك بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، ما لم يكن من المتعـذر       

 عليه، وإذا تعذر على المنشأة تقدير القيمـة  تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل يعتمد     
العادلة للسلع والخدمات المتلقاة بشكل يعتمد عليه، فإنه يجب عليها أن تقيس قيمتهـا،         
والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية، بشكل غير مباشر، عن طريق الرجـوع          

  .ة القيمة العادلة لألسهم أو أدوات حقوق الملكية الممنوح)١(إلى
                                                 

، ألن المعاملـة يـتم   "استخدام فـي "الً من بد" باإلشارة إلى أو بالرجوع إلى"فى هذا المعيار تستخدم عبارة    ) ١(
قياسها في النهاية عن طريق ضرب القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، التي يتم قياسـها فـي        

، في عدد أدوات حقوق الملكيـة التـي تـصبح    )أيهما السارية" (١٣"أو " ١١"التاريخ المحدد في الفقرة رقم  
  ".١٩ "مستحقة، كما هو مبين في الفقرة
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فبالنسبة للمعامالت التي تتم مع العاملين وغيرهم ممن يقـدمون        " ١٠"تطبيقًا لشروط الفقرة     -١١
، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع إلى القيمة        )١(خدمات مماثلة 

العادلـة   تقدير القيمة - عادة -العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة حيث إنه من المتعذر 
، ويجب أن يـتم قيـاس   "١٢"للخدمات المتلقاة بشكل يعتمد عليه، كما هو موضح في الفقرة     

 .القيمة العادلة لتلك األدوات في تاريخ منحها
كما هو معروف فإن األسهم وخيارات االكتتاب فيها أو غيرها من أدوات حقـوق الملكيـة        -١٢

 الممنوحة لهم، باإلضافة إلـى المرتـب   يتم منحها إلى العاملين كجزء من حزمة المكافآت      
وفي العادة، فإنه مـن المتعـذر أن يـتم قيـاس     . النقدي وغيره من مزايا العاملين األخرى 

الخدمات المتلقاة مباشرةً بالنسبة لبعض مكونات حزمة مكافآت العاملين، كما أنه قد يكـون        
ـ            ستقل، بـدون القيـاس   من المتعذر قياس القيمة العادلة إلجمالي حزمة المكافآت بشكل م

باإلضافة إلى ذلك، فأحيانًا ما تُمـنح  . المباشر للقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة   
 من كونهـا جـزءا مـن    الًاألسهم أو خيارات االكتتاب فيها كجزء من نظام العألوات، بد       

مكافـأتهم علـى   المكافأة األساسية، مثل منحها كحافز للعاملين للبقاء في خدمة المنشأة أو ل       
  .جهودهم المبذولة لتحسين أداء المنشأة

 أو خيارات لالكتتاب في أسهم، باإلضافة إلـى المكافـآت األخـرى، فـإن       اوبمنحها أسهم 
ومن المـرجح أن يكـون تقيـيم    . المنشأة تدفع مكافآت إضافية للحصول على مزايا إضافية 

لصعوبة القياس المباشر للقيمـة العادلـة   ونتيجةً . القيمة العادلة لتلك المزايا اإلضافية صعبا 
للخدمات المتلقاة، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلـة لخـدمات العامـل المتلقـاة             

  . بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
على المعامالت التي تجرى مع أطـراف أخـرى بخـالف          " ١٠"ولتطبيق متطلبات الفقرة     -١٣

  لين، يجب أن تكون هناك قرينة قابلة للدحض على أن القيمة العادلة للـسلع المـستلمة          العام
ويـتم قيـاس القيمـة العادلـة     . أو الخدمات المتلقاة يمكن أن يتم تقييمها بشكل يعتمد عليه       

المذكورة في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو الذي يقدم فيه الطرف اآلخـر          
الحاالت النادرة، إذا دحضت المنشأة هذه القرينـة ألنهـا ال تـستطيع          وفي بعض   . الخدمة

إجراء التقييم بشكل يعتمد عليه للقيمة العادلة للسلع المستلمة أو الخـدمات المتلقـاة، علـى       
  المنشأة أن تقيس السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة والزيـادة المقابلـة لهـا فـي أدوات           

ر، وذلك بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة  حقوق الملكية، بشكل غير مباش   
  الممنوحة، والتي تم قياسها في تاريخ حصول المنـشأة علـى الـسلع أو تقـديم الطـرف               

  .اآلخر للخدمات
                                                 

  .في بقية هذا المعيار، فإن جميع اإلشارات إلى العاملين تتضمن أيضا غيرهم ممن يوردون خدمات مماثلة) ١(
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مـن قبـل   ) إن وجـد ( على وجه الخصوص، إذا ظهر أن المبلغ القابل للتحديد المقبـوض    -أ١٣
ت حقوق الملكية الممنوحة أو االلتزام المتكبد، فإن هـذا  المنشأة أقل من القيمة العادلة ألدوا   

قـد تـم   ) أى السلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد(الوضع يشير عادة إلى أن المبلغ اآلخر     
وتقيس المنشأة الـسلع أو الخـدمات القابلـة للتحديـد        . استالمها من قبل المنشأة   ) أو سيتم (

وتقيس المنشأة السلع أو الخدمات غير القابلـة  .  هذا لمعيار المحاسبة المصرىاالمستلمة وفقً 
على أنها الفرق بين القيمـة العادلـة للمـدفوعات    ) أو التى سيتم استالمها(للتحديد المستلمة  

المبنية على أسهم والقيمة العادلة للسلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد المستلمة فى تـاريخ        
 فيتم إعادة قياس االلتزام فـى نهايـة    التى يتم تسويتها نقد   المنح، إال أنه بالنسبة للمعامالت ا     
  ". ٣٣"إلى " ٣٠" للفقرات من االفترة المالية إلى أن يتم تسويته وفقً

  المعامالت التي يتم تلقي الخدمات بمقتضاها
إذا كانت أدوات حقوق الملكية مستحقة على الفور، ال يقتضي ذلك من الطـرف اآلخـر أن     -١٤

. فترة خدمة بعينها قبل أن يصبح مستحقًا بشكل غيـر مـشروط لتلـك األدوات      يقوم بإتمام   
وفي ظل غياب أي دليل على عكس ذلك، على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة مـن   

وفي هذه الحالـة، يجـب   . الطرف اآلخر في مقابل أدوات حقوق الملكية قد تم تلقيها بالفعل  
المذكورة أن تقوم بقيد الخدمات المتلقاة بالكامل، وقيـد  على المنشأة في تاريخ منح األدوات    

  .زيادة مقابلة لها في أدوات حقوق الملكية
إذا لم تكن أدوات حقوق الملكية مستحقة إال بعد أن يتمم الطرف اآلخر مدة خدمة بعينهـا،       - ١٥

على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من قبل الطرف اآلخـر فـي مقابـل تلـك           
وات سوف يتم تلقيها في المستقبل أثناء فترة االسـتحقاق، ويجـب علـى المنـشأة أن          األد

تحسب تلك الخدمات كما تم تقديمها من قبل الطرف اآلخر أثناء فتـرة االسـتحقاق، مـع          
  : على سبيل المثال. الزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية

هم بشرط إتمام ثالث سنوات من الخدمـة،  إذا تم منح العامل خيارات االكتتاب في أس  )  أ (
تعتبر المنشأة أن الخدمات التي يجب على العامل تقديمها مقابل خيار االكتتاب فـي            

  .األسهم سوف يتم تلقيها في المستقبل، خالل فترة االستحقاق البالغة ثالث سنوات
 تحقيـق  إذا تم منح أحد العاملين خيار االكتتاب في األسهم بـشرط اسـتيفاء شـرط        ) ب (

مستوى أداء معين وأن يظل العامل في خدمة المنشأة إلـى أن يـتم اسـتيفاء هـذا           
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الشرط، وكانت فترة االستحقاق متغيرة بحسب موعد استيفاء شرط تحقيـق مـستوى     
اآلداء، على المنشأة أن تعتبر أن الخدمات التي يجب على العامل أداؤها في مقابـل          

قيها في المـستقبل خـالل فتـرة االسـتحقاق     خيار االكتتاب في األسهم سوف يتم تل   
وعلى المنشأة أن تقدر طول فترة االستحقاق المتوقعة في تـاريخ المـنح             . المتوقعة

على أساس النتيجة المرجحة الستيفاء شرط تحقيق مستوى اآلداء، وإذا كـان شـرط      
 بعوامل السوق، يجب أن يكـون تقيـيم طـول فتـرة        اتحقيق مستوى اآلداء مرتبطً   

قاق المتوقعة مالئما للفروض المستخدمة في تقييم القيمة العادلـة للخيـارات        االستح
الممنوحة، وعلى أال يتم تعديلها بشكل متتابع، أما إن لم يكن شرط تحقيـق مـستوى        

 بعوامل السوق، على المنشأة أن تعدل تقييمها لطول فترة االسـتحقاق        ااآلداء مرتبطً 
 الالحقة إلى أن تقييم طول فتـرة االسـتحقاق     إذا لزم األمر، إذا أشارت المعلومات     

  .يختلف عما سبقها من تقييمات
  المعامالت التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة 

 تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة 
ألدوات حقوق الملكية الممنوحـة،  بالنسبة للمعامالت التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة       -١٦

على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ القياس علـى     
 مع األخذ في االعتبار الشروط واألحكام التي تـم مـنح      - إن أمكن  -أساس أسعار السوق    

 ").٢٢"ى إل" ١٩"وذلك مع مراعاة متطلبات الفقرات من (تلك األدوات على أساسها 

القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو التـزام   "  تعرف القيمة العادلة في هذا المعيار بأنها         -أ١٦
 وهـو " بين أطراف راغبين في التعامل وعلى بينة من الحقائق ومتعـاملون بـإرادة حـرة     

 عن تعريف القيمة العادلة الـوارد فـي معيـار المحاسـبة     – في بعض النواحى    –يختلف  
تقيس المنـشأة  ) ٣٩(ولذلك عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم        ) ٤٥(ى رقم   المصر

قيـاس  "  )٤٥( لمعيار المحاسبة المصرى رقـم  ا لهذا المعيار وليس طبقً  االقيمة العادلة وفقً  
  ".القيمة العادلة 

كيـة  إذا لم تتوافر أسعار السوق، فعلى المنشأة أن تقدر القيمة العادلـة ألدوات حقـوق المل     -١٧
الممنوحة باستخدام أسلوب للتقييم لتقدير السعر الذي كانت تلك األدوات ستصل إليـه فـي           
تاريخ القياس في معاملة تتم بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينـة مـن          
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ـ         لمنهجيـات التقيـيم   االحقائق ويتعامالن بإرادة حرة، ويجب أن يكون أسلوب التقييم موافقً
بصفة عامة لتسعير األدوات المالية، ويجب أن يضم جميع العوامل واالفتراضـات    المقبولة  

التي يأخذها من هم على بينة من الحقائق ومن لديهم الرغبة فى التبادل من المشاركين فـي          
  ").٢٢"إلى " ١٩"وذلك طبقًا لمتطلبات الفقرات من (السوق لتحديد األسعار 

ادات التطبيق بـشأن قيـاس القيمـة العادلـة لألسـهم      يحتوي الملحق على المزيد من إرش     -١٨
وخيارات االكتتاب فيها، مع التركيز على األحكام والشروط الخاصة التي تعد من الـسمات      

  .المشتركة لمنح األسهم أو خيارات االكتتاب فيها للعاملين
 معالجة شروط االستحقاق 

علـى  . يفاء شروط استحقاق محددةقد يكون منح أدوات حقوق الملكية معلقًا على شرط است         -١٩
    أو خيارات اكتتاب في أسهم إلى العامـل مـشروطًا ببقـاء       اسبيل المثال، يعتبر منح أسهم 

العامل في خدمة المنشأة لمدة زمنية محددة، وقد يكون ثمة شروط أداء يجب استيفاؤها مثل         
 المنشأة، وال تؤخـذ  تحقيق المنشأة لنسبة نمومعينة في األرباح أو زيادة محددة في سعر سهم 

شروط االستحقاق بخالف شروط السوق في الحسبان عند تقييم القيمـة العادلـة لألسـهم أو     
 من ذلك أخذ شـروط االسـتحقاق فـي    الًلخيارات االكتتاب فيها في تاريخ القياس، ويتم بد      

االعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المتضمنة في قيـاس مبلـغ المعاملـة     
ث يكون المبلغ المعترف به نظير السلع أو الخدمات المتلقاة في مقابـل أدوات حقـوق           بحي

الملكية في النهاية قائما على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تـصبح مـستحقة فـي            
ومن ثم، فإنه على أساس تراكمي ال يتم االعتراف بأي مبلـغ للـسلع المـستلمة أو        . النهاية

لم تصبح أدوات حقوق الملكية مستحقة بسبب اإلخفاق فى استيفاء أحـد  الخدمات المتلقاة إذا    
شروط االستحقاق، مثل عدم إتمام الطرف اآلخر لمدة خدمة معينة، أو عدم استيفاء شـرط          

  ".٢١"اآلداء، وذلك طبقًا لمتطلبات الفقرة 
مـستلمة أو  ، على المنشأة أن تعترف بمبلـغ مقابـل الـسلع ال      "١٩"تطبيقًا لمتطلبات الفقرة     -٢٠

الخدمات المتلقاة خالل فترة االستحقاق بناء على أفضل تقييم متـاح لعـدد أدوات حقـوق           
 - إذا لزم األمـر -الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة خاللها، وعليها أن تراجع ذلك التقييم         

إذا ما أشارت المعلومات الالحقة إلى أن عدد أدوات حقوق الملكيـة المتوقـع أن تـصبح          
 تختلف عن التقييمات السابقة، وفي تاريخ االستحقاق يجب على المنـشأة أن تعـدل           مستحقة

   لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعـل، وذلـك مـع          االتقييم بحيث يصبح مساوي 
  ".٢١"مراعاة متطلبات الفقرة 
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فـي   مثل تحديد سعر سهم مستهدف يسمح بممارسة حق االكتتاب -يتم اتخاذ شروط السوق     -٢١
 في االعتبار عند تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، ومـن ثـم    -األسهم  

فبالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي تمنح بشروط السوق، يجب علـى المنـشأة أن تعتـرف      
بالسلع أو الخدمات المتلقاة من الطرف اآلخر الذي يستوفي جميع شروط استحقاق ممارسـة    

على سبيل المثال الخدمات المقدمة من العامل الذي يظل  ( األسهم األخرى    حق االكتتاب في  
، بغض النظر عما إذا كان شرط السوق المذكور قد    )في الخدمة طوال مدة الخدمة المحددة     

  .تم استيفاؤه من عدمه
  معالجة شروط عدم االستحقاق

 عـدم االسـتحقاق عنـد    مماثل، على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار كافة شروط      على نحو  -أ٢١
وبالنسبة لمنح أدوات حقـوق ملكيـة    . تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة      

بشروط عدم االستحقاق على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات مـن الطـرف المقابـل     
ى تـم   الخدمات التالًمث( سوقية اوالتى تستوفى كافة شروط االستحقاق والتى ال تعتبر شروطً   

وذلك بغض النظـر عـن   ) الحصول عليها من موظف يبقى فى الخدمة للفترة المحددة لها          
  .استيفاء شروط عدم االستحقاق هذه

 Reload Featureمعالجة سمة إعادة المنح 
بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم التي تتميز بسمة إعادة المنح، ال يتم اتخاذ سمة إعـادة         -٢٢

 تقدير القيمة العادلة لخيارات االكتتاب في األسـهم الممنوحـة فـي     المنح في الحسبان عند   
 من ذلك، يتم حساب خيار إعادة اإلصدار على أنه مـنح لخيـار جديـد    الًوبد. تاريخ القياس 

  .لالكتتاب في األسهم، وذلك إذا تم منح خيار إعادة المنح في وقت الحق
 بعد تاريخ االستحقاق 

، وبعد قيد الزيادة "٢٢"إلى " ١٠"ات المتلقاة طبقًا للفقرات من بعد االعتراف بالسلع أو الخدم     -٢٣
المقابلة في أدوات حقوق الملكية، يجب على المنشأة أال تجري أية تعـديالت الحقـة علـى     

على سبيل المثال، ال يجوز للمنشأة أن تقوم الحقًا     . إجمالي رأس المال بعد تاريخ االستحقاق     
خدمات المتلقاة من أي عامل إذا تم التنـازل عـن أدوات   بعكس المبلغ المعترف به نظير ال    

 إذا لم يتم ممارسة خيار - في حالة خيار االكتتاب في األسهم      -حقوق الملكية المستحقة أو     
غير أن هذا الشرط ال يمنع المنشأة من االعتراف بعملية تحويـل داخـل أدوات             . االكتتاب

  . الملكية المنشأة إلى مكون آخرحقوق الملكية، أي التحويل من أحد مكونات حقوق
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 إذا تعذر تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه
عندما تكون المنـشأة مطالبـة   " ٢٣"إلى " ١٦"تنطبق الشروط الوارد بيانها في الفقرات من        -٢٤

ـ       ة بقياس المدفوعات المبنية على أسهم بالرجوع إلى القيمة العادلـة ألدوات حقـوق الملكي
وفي بعض الحاالت النادرة، قد يتعذر على المنشأة تقدير القيمة العادلـة ألدوات       . الممنوحة

حقوق الملكية الممنوحة بشكل يعتمد عليه في تاريخ القياس، طبقًا للقياسـات الـواردة فـي        
 مـن  الًوفي هذه الحاالت النادرة فقط، يجب على المنشأة بـد       ". ٢٢"إلى  " ١٦"الفقرات من   

 :وم بما يليذلك أن تق

 فـي  اأوليIntrinsic value ((قياس أدوات حقوق الملكية بما يعادل فرق القيمة بالزيادة   )أ(
تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف اآلخر للخدمة، ويتم القياس بعد ذلك     
  في كل تاريخ إلعداد القوائم المالية وفي كل تاريخ سداد نهائي، مـع قيـد أي تغييـر     

  ولمنح خيـارات االكتتـاب  .  في األرباح أو الخسائرIntrinsic valueرق القيمة في ف
في األسهم، يتم تسوية المعاملة القائمة على أساس السعر األساسي للسهم نهائيا عنـدما   

على سبيل المثـال عنـد   (تتم ممارسة خيار االكتتاب في األسهم، أو إسقاط الحق فيه         
  ).على سبيل المثال في نهاية فترة خيار االكتتاب(، أو انقضائه )التوقف عن العمل

االعتراف بالسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة على أساس عدد أدوات حقوق الملكيـة      ) ب(
. أو التي تـتم ممارسـتها فـي النهايـة    ) إن أمكن(التي تصبح مستحقة في النهاية أو      

ـ -وتطبيقًا لهذا الشرط على خيارات االكتتاب فـي األسـهم       -ى سـبيل المثـال    عل
  على المنشأة أن تقيد السلع المستلمة أو الخـدمات المتلقـاة أثنـاء فتـرة االسـتحقاق      

 ١٥"، إال أن الشروط الواردة فـي الفقـرة   "١٥"و" ١٤" طبقًا للفقرتين    - إن وجدت    -
المتعلقة بشرط السوق ال تطبق، ويرتكز المبلغ المعتـرف بـه نظيـر الـسلع         ) " ب(

ت المتلقاة أثناء فترة االستحقاق على أساس عدد خيارات االكتتـاب   المستلمة أو الخدما  
  ويجب على المنشأة أن تعـدل ذلـك التقـدير      . في األسهم المتوقع أن تصبح مستحقة     

 على ذلك التقدير إلـى أنـه مـن    تالية إذا ما أشارت أية معلومات - إذا لزم األمر  -
لتي تصبح مـستحقة للممارسـة   المتوقع أن يختلف عدد خيارات االكتتاب في األسهم ا   

عن التقديرات السابقة، وفي تاريخ استحقاق ممارسة الخيار علـى المنـشأة أن تعـدل      
   وبعـد  .  لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعـل     االتقدير بحيث يصبح مساوي
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تاريخ االستحقاق، يجب على المنشأة أن تعكس المبلغ المعتـرف بـه نظيـر الـسلع            
  الخدمات المتلقاة إذا تم إسقاط حق خيار االكتتاب في األسهم بعـد ذلـك،   المستلمة أو   

  .أو انقضى هذا الحق في نهاية مدة خيار االكتتاب في األسهم
إلـى  " ٢٦"، فإنه من غير الضروري أن تطبق الفقرات مـن    "٢٤"إذا طبقت المنشأة الفقرة      -٢٥

ساسـها أدوات حقـوق   ، حيث إن أي تعديل في األحكام والشروط التي تمـنح علـى أ    "٢٩"
 Intrinsic valueالملكية سوف يتم أخذها في االعتبار عند تطبيـق طريقـة فـرق القيمـة     

، ومع هذا فإنه إذا ما قامت المنشأة بتـسوية مـنح أدوات حقـوق    "٢٤"المذكورة في الفقرة  
  ":٢٤"الملكية التي تنطبق عليها الفقرة 

 االستحقاق، أن تنظر إلى التسوية على أنهـا   على المِنشأة إذا حدثت التسوية أثناء فترة        )أ(
أداة لإلسراع في عملية استحقاق ممارسة خيار االكتتاب، ومن ثم عليها أن تقوم على           
الفور باالعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم االعتراف به نظير الخـدمات   

 .المتلقاة خالل بقية فترة االستحقاق

على أنها مخصصة إلعادة شراء أدوات حقوق الملكيـة  أن يتم حساب أية مبالغ تسدد        )  ب(
 إلى المدى الذي ال تتجاوز فيـه هـذه   - أي على سبيل االقتطاع من حقوق الملكية   -

 ألدوات حقوق الملكية المقاسة في تـاريخ إعـادة   Intrinsic valueالمبالغ فرق القيمة 
  .نها مصروفاتالشراء، ويجب االعتراف بأية مبالغ إضافية على هذا النحوعلى أ

  تعديل األحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلـك  
 اإللغاءات والتسويات 

يجوز ألية منشأة أن تدخل تعديالت على األحكام والشروط التي يتم بمقتضاها مـنح أدوات           -٢٦
تـاب فـي   على سبيل المثال، يجوز لها تخفيض سعر ممارسـة خيـار االكت  . حقوق الملكية 

الذي يرفـع القيمـة العادلـة لتلـك     ) أي إعادة تسعير الخيارات(األسهم الممنوحة للعاملين  
، الالزمـة لحـساب آثـار    "٢٩"إلى " ٢٧"ويتم التعبير عن متطلبات الفقرات من    . الخيارات

 .التعديالت، في سياق معامالت المدفوعات المبنية على أسهم التى يتم إجراؤها مع العاملين          
ن المتطلبات يتم تطبيقها أيضا على المعامالت التي تتم بناء على المـدفوعات المبنيـة   غير أ 

على أسهم مع أطراف أخرى بخالف العاملين والتي يتم قياسها بالرجوع إلى القيمة العادلـة     
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وفي الحالة األخيرة، تعتبر أية إشارة واردة في الفقـرات      . ألدوات حقوق الملكية الممنوحة   
إلى تاريخ المنح إشارة إلى تاريخ حصول المنشأة على الـسلع أو تقـديم     " ٢٩"ى  إل" ٢٧"من  

 .الطرف اآلخر للخدمة

 بالخدمات المتلقاة والمقاسة بالقيمة العادلـة ألدوات  - كحد أدنى    -على المنشأة أن تعترف      -٢٧
يفاء حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح، إال إذا لم تستحق تلك األدوات نتيجة لعدم اسـت     

وينطبق هذا الشرط بغـض  . المحدد في تاريخ المنح) بخالف شرط السوق  (شرط االستحقاق   
النظر عن أية تعديالت تدخل على األحكام والشروط التي تم مـنح أدوات حقـوق الملكيـة      

عـالوة علـى ذلـك،    . على أساسها، أو إلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية المذكورة  
عترف بآثار التعديالت التي ترفع إجمالي القيمة العادلة للمـدفوعات       يجب على المنشأة أن ت    

ويرد في الملحق إرشادات لتطبيـق  . المبنية على أسهم أو التي تعد ذات فائدة بالنسبة للعامل    
 .هذا الشرط

بخـالف  (إذا قامت المنشأة بإلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية أثناء فترة االستحقاق            -٢٨
 :فعليها)  بطريق سقوط الحق عند عدم استيفاء شروط االستحقاقالمنح الملغاة

أن تعتبر اإللغاء أو التسوية إجراء تم اتخاذه بغيـة اإلسـراع فـي اسـتحقاق خيـار           ) أ(
االكتتاب، ولذا عليها أن تقوم على الفور باالعتراف بالمبلغ الذي كان من المفتـرض         

  . فترة االستحقاق المتبقيةأن يتم االعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خالل
حساب أية مبالغ تدفع إلى العامل في تاريخ إلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكيـة       ) ب(

 إلـى  - أي على أنها اقتطاع من حـق الملكيـة   -على أنها إعادة شراء لحق الملكية    
منوحة، المدى الذي ال تتجاوز فيه تلك المبالغ القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الم          

ومـع  . ويتم االعتراف بأية مبالغ زائدة كمصروفات. والمقاسة في تاريخ إعادة الشراء  
هذا فإذا تضمنت ترتيبات المدفوعات المبنية على أسهم عناصـر التزامـات فعلـى              

ويتم المحاسبة . المنشأة إعادة قياس القيمة العادلة لاللتزام فى تاريخ اإللغاء أو التسوية          
  .تم لتسوية عنصر االلتزام هذا كاستهالك لاللتزامعلى أى مدفوعات ت

إذا تم منح أدوات حقوق ملكية جديدة إلى العامل، وفـي تـاريخ مـنح تلـك األدوات        ) ج(
الجديدة، قامت المنشأة بتعريف األدوات الجديدة الممنوحة على أنها بديلة عـن أدوات       

ات حقوق الملكية البديلـة  حقوق الملكية الملغاة، فعلى المنشأة أن تتعامل مع منح أدو          
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 للمنح األصلي ألدوات حقوق الملكية، وذلـك طبقًـا   الًبذات الطريقة كما لوكانت تعدي 
وإرشادات التطبيق المبينة في الملحق، وتعد القيمـة العادلـة اإلضـافية        " ٢٧"للفقرة  

يمـة  الممنوحة بمثابة الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية البديلة وصافي الق 
العادلة ألدوات حقوق الملكية الملغاة، وذلك في تاريخ مـنح أدوات حقـوق الملكيـة       

هـو ذاتـه قيمتهـا     البديلة، ويعد صافي القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الملغاة        
العادلة، وذلك قبل اإللغاء مباشرةً، مخصوما منها قيمة أية مبالغ مدفوعة إلى العامـل     

 الملكية المحسوبة على أنها اقتطاع من حقوق الملكيـة طبقًـا    عند إلغاء أدوات حقوق   
وإذا لم تقم المنشأة بتعريف أدوات حقوق الملكية الجديدة على أنهـا          . أعاله) ب(للبند  

بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة، فعلى المنشأة أن تعتبر األدوات الجديدة بمثابـة   
  .منحة جديدة من أدوات حقوق الملكية

 إذا كان باستطاعة المنشأة أو الطرف المقابل اختيار شروط عدم االستحقاق فعلـى المنـشأة     -أ٢٨
معالجة إخفاقها أو إخفاق الطرف المقابل فى استيفاء شروط عدم االستحقاق هـذه خـالل          

  .فترة االستحقاق كعملية إلغاء
يتم التعامل مع المبلـغ   أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية المستحقة للعامل، فإنه     إذا -٢٩

المدفوع إلى العامل على أنه اقتطاع من حقوق الملكية إلى المدى الذي ال يتجاوز فيه ذلـك     
المبلغ القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها، والمقاسـة فـي تـاريخ إعـادة      

  .ويتم قيد أية زيادة من هذا النوع كمصروفات. الشراء
  ) االمسددة نقد(ى أسهم المدفوعات المبنية عل

  على المنشأة أن تقـيس الـسلع  ): المسددة نقدا(بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم      -٣٠
وإلى أن يـتم  . أو الخدمات المشتراة وااللتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة لاللتزام المذكور    

ام في كل تاريخ إعداد تسوية االلتزامات، على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة لاللتز      
للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع األخذ في االعتبار أى تغيير يطرأ علـى القيمـة          

  .العادلة المعترف بها في األرباح أو الخسائر عن الفترة
على سبيل المثال، قد تمنح المنشأة حقوق ارتفاع قيمة األسهم للعاملين كجزء مـن حزمـة            -٣١

لهم، والتي يصبح العاملون من خاللهـا مـستحقين لمـدفوعات نقديـة      المكافآت المستحقة   
، قائمة على أساس الزيادة في سعر سهم المنـشأة     )  من أدوات حقوق الملكية    الًبد(مستقبلية  
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عن مستوى معين خالل مدة زمنية معينة، أو قد تمنح المنشأة لعامليها الحق في تلقي مبـالغ      
بما في ذلك األسهم التـي يـتم إصـدارها    (ق في أسهم نقدية مستقبلية عن طريق منحهم الح 

قابلة لالسترداد، سواء كان ذلك على سبيل اإللـزام  ) عند ممارسة خيار االكتتاب في األسهم    
  . أو بناء على رغبة العامل) على سبيل المثال عند التوقف عن العمل(

يجب عليها سدادها مقابل تلـك  على المنشأة أن تعترف بالخدمات المتلقاة، وااللتزامات التي        -٣٢
على سبيل المثال، تستحق بعض حقـوق ارتفـاع    . الخدمات، عندما يقدم العاملون الخدمات    

قيمة األسهم على الفور، ومن ثم ال يلتزم العاملون بإتمام مدة خدمة بعينها لكـي يـستحقوا        
تـرض أن  وفي حالة عدم وجود دليل يؤيد عكس ذلك فعلـى المنـشأة أن تف      . السداد النقدي 

الخدمات المقدمة من قبل العاملين في مقابل حقوق ارتفاع قيمة األسهم قـد تـم تقـديمها            
ومن ثم يجب على المنشأة أن تعترف، على الفور، بالخدمات المتلقـاة وأن تتحمـل        . بالفعل

مسئولية سداد مقابلها، وإذا لم يحق للعاملين ممارسة حقوق ارتفاع قيمة األسـهم إال بعـد           
لمدة خدمة معينة، يجب على المنشأة أن تعترف بالخـدمات المتلقـاة، وأن تلتـزم          إتمامهم  

  . بسداد مقابلها، طالما أن العامل يقدم خدمات أثناء تلك الفترة
٣٣-    وفي كل تاريخ إلعداد القوائم المالية إلى أن يـتم تـسويتها بالقيمـة        ايتم قياس االلتزام أولي 

، وذلك عن طريق تطبيق نموذج تسعير خيـار االكتتـاب   العادلة لحقوق ارتفاع قيمة األسهم 
في األسهم، مع األخذ في االعتبار الشروط التي تم منح حقوق ارتفاع قيمة األسـهم علـى         

 .أساسها، ومدى تقديم العاملين للخدمات حتى ذلك التاريخ

 المعامالت ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم
  ت المبنية على أسهم والتي تضم شـروطًا تـوفر ألي مـن المنـشأة          بالنسبة للمدفوعا  -٣٤

أو بأيـة أصـول   (أو الطرف اآلخر الخيار في إما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقدا        
أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، على المنـشأة أن تتعامـل مـع تلـك        ) أخرى

عات مبنية على أسهم مسددة نقـدا   على أنها مدفو- أو مكونات تلك المعاملة  -المعاملة  
 بالدفع نقدا أو بأيـة أصـول   ا تكبدت المنشأة في حدوده التزام- وإلى المدى الذي     -إذا  

 وإلى المدى -أخرى، أو على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة في شكل أسهم إذا           
 . لم يتم تكبد ذلك االلتزام في حدوده-الذي
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  والتي تنص شروطها على منح الطرف اآلخر خيار التسوية المدفوعات المبنية على أسهم
إذا منحت المنشأة إلى الطرف اآلخر الحق في اختيار السداد النقدى مقابل مدفوعات مبنيـة     - ٣٥

 أو بإصدار أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة بـذلك قـد منحـت الطـرف           )١(على أسهم 
) ق الطرف اآلخر في طلب السداد نقداأي ح (المذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دين        

أي حق الطرف اآلخر في طلب السداد في شكل أدوات حقوق ملكيـة  (ومكون حقوق ملكية  
وبالنسبة للمعامالت التي تكون بها أطراف بخالف العاملين، والتي يتم فيهـا    ).  عن النقد  الًبد

نـشأة أن تقـيس مكـون    قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بشكل مباشر، يجب على الم   
  حقوق الملكية في األداة المالية المركبة على أساس الفـرق بـين القيمـة العادلـة للـسلع         

 .أو الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات

نـشأة أن  بالنسبة للمعامالت األخرى، بما في ذلك المعامالت التي تتم مع العاملين، على الم           -٣٦
تقيس القيمة العادلة لألداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذةً فـي االعتبـار األحكـام          

  .والشروط التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقدا أو بأدوات حقوق ملكية
يمـة   القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القالً، على المنشأة أن تقيس أو   "٣٦"لتطبيق الفقرة    -٣٧

العادلة لمكون حقوق الملكية آخذةً في االعتبار أنه يجب على الطرف اآلخر أن يتنازل عـن     
الحق في تلقي المبلغ نقدا لكي يستلم أدوات حقوق الملكية، والقيمة العادلة لـألداة الماليـة             

تـي  إال أن المدفوعات المبنية على أسهم ال . المركبة هي إجمالي القيم العادلة لكال المكونين      
يملك فيها الطرف اآلخر خيار التسوية عادةً ما تكون مهيكلة بحيث تكـون القيمـة العادلـة     

  . ألحد بدائل التسوية هي ذاتها القيمة العادلة للبديل اآلخر
على سبيل المثال، قد يكون للطرف اآلخر الحق في اختيار استالم خيارات لـشراء األسـهم     

في تلك الحاالت، تكون القيمة العادلة لمكون حقـوق      . أو حقوق تقييم األسهم المدفوعة نقدا     
 ومن ثم تكون القيمة العادلة لألداة المالية المركبة هي ذاتها القيمـة العادلـة    االملكية صفر ،
وبالعكس، إذا تباينت القيم العادلة لبدائل السداد، عادةً ما تكون القيمة العادلـة       . لمكون الدين 

الصفر، وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلة لـألداة الماليـة   لمكون حقوق الملكية أعلى من  
  .المركبة أعلى من القيمة العادلة لمكون الدين

                                                 
  .، جميع اإلشارات إلى النقد تتضمن أيضاً غيره من أصول المنشأة"٤٣"إلى " ٣٥"في الفقرات من ) ١(
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على المنشأة أن تعترف بالسلع التى تم شراؤها أو الخدمات المتلقاة كل علـى حـدى فيمـا          -٣٨
ـ  . يتصل بكل مكون من مكونات األداة المالية المركبة  ب علـى  وبالنسبة لمكون الـدين، يج

  المنشأة أن تعترف بالسلع المشتراة أو الخدمات المقدمة، والتزام سداد مقابـل تلـك الـسلع      
      أو يقدم خدمات، طبقًا لمتطلبـات تطبيـق   اأو الخدمات، طالما أن الطرف اآلخر يورد سلع 

وبالنـسبة  "). ٣٣"إلـى  " ٣٠"الفقـرات مـن   ) (المسددة نقدا (المدفوعات المبنية على أسهم     
، يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقـاة،   )إن وجد (وق الملكية   لمكون حق 

والزيادة في حصص رأس المال، طالما أن الطرف اآلخر يورد السلع أو يقـدم الخـدمات،     
" ١٠"الفقـرات مـن   (طبقًا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على األسهم المسددة بأسهم        

  ").٢٩"إلى 
إذا أصـدرت  . لتسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس االلتزام بقيمتـه العادلـة  فى تاريخ ا  -٣٩

 من السداد نقدا، يتم تحويل االلتـزام مباشـرةً    الًالمنشأة أدوات حقوق ملكية عند التسوية بد      
  . إلى حقوق ملكية مقابل أدوات حقوق الملكية التي تم إصدارها

 من إصدار أدوات حقوق ملكيـة فإنـه يـتم     الًالسداد بد إذا دفعت المنشأة المبلغ نقدا عند        -٤٠ 
ويظل مكون حقوق الملكية المعترف به سـلفًا      . استخدام ذلك المبلغ لتسوية االلتزام بالكامل     

 تحت بند حقوق الملكية، وعند اختيار تلقي المبلغ نقدا عنـد الـسداد، يعتبـر الطـرف       امثبتً
إال أن هذا الشرط ال يمنع المنـشأة  . ق ملكيةاآلخر قد تنازل عن حقه في استالم أدوات حقو     

  من االعتراف بتحويله ضمن بند حقوق الملكية، أى تحويل أحد مكونـات حقـوق الملكيـة        
 .إلى آخر

  المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السداد
  شأة حق اختيار الـسداد إمـا نقـدا   بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المن        -٤١

أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، فعلى المنشأة أن تحدد ما إذا كان عليهـا التـزام     
حال بالدفع نقدا، ومن ثم حساب المدفوعات المبنية على أسهم على هـذا األسـاس، وعلـى       

ت حقـوق ملكيـة أي   المنشأة التزام حال بالدفع نقدا إذا لم يكن لخيار السداد في شـكل أدوا  
، أو أن ) على سبيل المثال ألن المنشأة محظورة قانونًا مـن إصـدار أسـهم   (أساس تجاري   

 عنـدما  - أو أنها تدفع بوجه عام نقـدا   -للمنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للدفع نقدا         
  . يطلب الطرف اآلخر السداد نقدا
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قدا، فعليها أن تثبـت المعاملـة طبقًـا لمتطلبـات     إذا كان على المنشأة التزام حال بالسداد ن    -٤٢
  "٣٠"، والـواردة فـي الفقـرات مـن      )االمسددة نقد (تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم      

  ". ٣٣"إلى 
إذا لم يوجد مثل هذا االلتزام، على المنشأة أن تثبت المعاملة طبقًا لمتطلبـات المـدفوعات              -٤٣

". ٢٩"إلـى  " ١٠"، والواردة في الفقـرات مـن   )سهمالمسددة فى شكل أ (المبنية على أسهم    
  : وعند السداد

إذا اختارت المنشأة أن تدفع نقدا، يجب أن يتم إثبات السداد النقدي على أنه إعادة شـراء         ) أ(
  مساهمات في حقوق الملكية، أي خصما من حقوق الملكيـة، فيمـا عـدا مـاهو وارد      

  .أدناه) ج(في البند 
أة أن تقوم بالسداد بإصدار أسهم، فإنه ال يشترط إجراء المزيـد مـن     إذا اختارت المنش  ) ب(

 - بخالف التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية إلى آخر، إذا لزم األمـر     -الحسابات  
  .أدناه) ج(فيما عدا ماهو مبين في البند 

فعلـى  إذا اختارت المنشأة بديل السداد ذا القيمة العادلة األعلى، فـي تـاريخ الـسداد،     ) ج(
المنشأة أن تثبت مصروفات إضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبلـغ النقـدي    
المدفوع والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التي كانت ستُصدر في حالة عدم اللجوء       
إلى بديل السداد المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المـصدرة   

  .نقدي الذي كان من المفترض أن يدفَع، أيهما أصلح للتطبيقوالمبلغ ال
  معامالت المدفوعات المبنية على أسهم بين منشآت المجموعة 

 بالنسبة لمعامالت المدفوعات المبنية على أسهم بين منشآت المجموعة، فى قوائمها الماليـة       -أ٤٣
مات السلع أو الخدمات المـستلمة  المستقلة أو المنفردة، تقيس المنشأة المستلمة للسلع أو الخد   

إما على أنها المعامالت التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هى المقابل ألدوات الملكيـة          
أو المعامالت التى تشترى فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل االلتزامات التى تتحملها         

  :أمام المورد من خالل تقييم
 طبيعة المقابل الممنوح )  أ(

  .وقها والتزاماتهاحق) ب(و 
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ويمكن أن يختلف المبلغ المعترف به من قبل المنشأة المستلمة للسلع أو الخدمات عن المبلغ         
المعترف به من قبل المجموعة المجمعة أو منشأة أخرى فى المجموعة تقوم بتسوية معاملة       

  .المدفوعات المبنية على أسهم
سلع أو الخدمات المـستلمة إمـا علـى أنهـا      تقيس المنشأة المستلمة للسلع أو الخدمات ال   -ب٤٣

  :المعامالت التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هى المقابل ألدوات الملكية عندما
 .يكون المقابل الممنوح هو أدوات حقوق ملكيتها  )  أ(

  .ال يكون لدى المنشأة التزام بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم) ب( أو 
قياس المعامالت التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هـى المقابـل      اوتعيد المنشأة الحقً  

 للفقـرات  األدوات الملكية فقط من أجل التغيرات فى شروط االستحقاق غير السوقية وفقً      
  وفى جميع األحـوال األخـرى تقـيس المنـشأة المـستلمة للـسلع         ". ٢١"إلى  " ١٩"من  

عامالت مدفوعات مبنية علـى أسـهم   أو الخدمات السلع أو الخدمات المستلمة على أنها م  
امسددة نقد.  

 تعترف المنشأة التى تسوى معاملة المدفوعات المبنية على أسهم عندما تقوم منشأة أخـرى    -ج٤٣
فى المجموعة باستالم السلع أو الخدمات بالمعاملة على أنها المعاملة التـى تكـون فيهـا        

 إذا تم تسويتها بأدوات حقوق ملكيـة  البضاعة أو الخدمات هى المقابل ألدوات الملكية فقط 
 لذلك، يتم االعتراف بالمعاملة على أنها معامالت مـدفوعات مبنيـة       اخالفً. المنشأة نفسها 

اعلى أسهم مسددة نقد.  
 من إحدى منشآت المجموعة الـدفع  تقتضي تشمل بعض معامالت المجموعة ترتيبات سداد  -د٤٣

فوعات المبنية على أسهم إلـى مـوردى   لمنشأة أخرى فى المجموعة مقابل مخصص المد 
وفى هذه الحاالت، تحاسب المنشاة التى تـستلم الـسلع أو الخـدمات           . السلع أو الخدمات  

بغض النظر عن ترتيبات الـسداد  " ب٤٣" للفقرة امعاملة المدفوعات المبنية على أسهم وفقً  
  .ضمن المجموعة

  اإلفصاح
مكـن مـستخدمي القـوائم الماليـة مـن فهـم طبيعـة        على المنشأة أن تفصح عن المعلومـات التـي ت         -٤٤

 .ومدى الترتيبات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة أثناء الفترة
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 :، على المنشأة أن تفصح على األقل عما يلي"٤٤"لتفعيل المبدأ المبين في الفقرة  -٤٥

على أسهم التي كانت قائمة فـي أي   بيان بكل نوع من أنواع عقود المدفوعات المبنية         )  أ (
وقت أثناء الفترة، بما في ذلك الشروط العامة لكل عقد، مثـل مقتـضيات اسـتحقاق            
  ممارسة خيار الشراء، والحد األقصى لمدة الخيارات الممنوحـة، وطريقـة الـسداد             

، ويجوز للمنشآت التـي تتـشابه أنـواع    )على سبيل المثال ما إذا كانت نقدا أو بأسهم     (
فوعات المبنية على أسهم فيها بشكل جوهري أن تجمع هذه المعلومات، ما لم يكن           المد

من الضروري اإلفصاح عن كل عقد أو معاملة على حدى الستيفاء المبدأ المبين فـي      
  ".٤٤"الفقرة 

عدد خيارات االكتتاب في األسهم والمتوسط المرجح ألسعار ممارسة تلك الخيـارات            ) ب(
  :لية من الخياراتلكل من المجموعات التا

  .القائمة في بداية الفترة المالية) ١(   
  .الممنوحة أثناء الفترة المالية) ٢(و 
  .التى سقط الحق فيها أثناء الفترة المالية) ٣(و 
  .التى تم ممارستها أثناء الفترة المالية) ٤(و 
  .التى انقضت أثناء الفترة المالية) ٥(و 
  .لماليةالقائمة في نهاية الفترة ا) ٦(و 
  .القابلة للممارسة في نهاية الفترة المالية) ٧(و 

بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم التي تتم ممارستها أثنـاء الفتـرة الماليـة، يـتم               ) ج(
اإلفصاح عن المتوسط المرجح لسعر السهم في تاريخ الممارسة، وإذا تمـت ممارسـة     

نـشأة أن تفـصح عـن المتوسـط     الخيارات على أساس منتظم خالل الفترة، يجوز للم       
  .المرجح لسعر السهم أثناء الفترة

بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم القائمة في نهاية الفترة المالية، يتم اإلفـصاح عـن     ) د(
أسعار الممارسة والمدة التعاقدية المتبقية للمتوسط المرجح، وإذا كـان نطـاق أسـعار      

المعلقة إلى نطاقات ذات مغز ومعن لتقدير عـدد  الممارسة متسعا، يتم تقسيم الخيارات     
وتوقيت األسهم اإلضافية التي قد يتم إصدارها والمبالغ النقدية التي قد يتم تلقيهـا عنـد      

  .ممارسة تلك الخيارات
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على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن فهـم            -٤٦
سلع والخدمات المتلقاة، أو القيمة العادلـة ألدوات حقـوق       كيفية تحديد القيمة العادلة لل    

  .الملكية الممنوحة، خالل الفترة المالية
إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة نظير أدوات حقوق الملكيـة    -٤٧

لممنوحـة  للمنشأة بشكل غير مباشر، بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة ا           
  :، فعلى المنشأة أن تفصح على األقل عما يلي"٤٦"لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة 

بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة خالل الفترة المالية أن تفـصح عـن             )  أ (
القيمة العادلة لتلك الخيارات في تاريخ القياس والمعلومات الخاصة بكيفية قياس القيمة           

  :المذكورة، بما في ذلكالعادلة 
نموذج تسعير الخيار المستخدم والمدخالت إلى ذلك النمـوذج، بمـا فـي ذلـك        ) ١(

المتوسط المرجح لسعر السهم، وسعر الممارسة، ونسبة التذبذب المتوقعة، ومـدة   
خيار االكتتاب في األسهم، وتوزيعات األرباح المتوقعة، وسعر الفائدة الخالي من      

أخرى على النموذج، بما في ذلك الطريقة المـستخدمة     المخاطرة، وأية مدخالت    
  .واالفتراضات الموضوعة إلدماج آثار الممارسة المبكرة المتوقعة

كيفية تحديد التذبذب المتوقع، بما في ذلك تفسير إلى أي مدى تـم تعيـين نـسبة          ) ٢(
  .التذبذب المتوقعة على أساس التذبذب التاريخي

ة سمات أخرى لمنح الخيار في قيـاس القيمـة   ما إذا كان قد تم أو كيفية إدماج أي   ) ٣(
  .على سبيل المثال، ظروف السوق. العادلة

أي بخـالف  (بالنسبة ألدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة أثنـاء الفتـرة الماليـة        ) ب(
، يتم اإلفصاح عن عدد أدوات حقوق الملكية ومتوسـط        )خيارات االكتتاب في األسهم   
الحصص في تاريخ القياس، ومعلومات عن كيفيـة قيـاس    القيمة العادلة المرجح لتلك     

  :القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك
  إن لم يتم قياس القيمة العادلة على أساس سعر السوق القابلـة للرصـد، فكيـف      ) ١(  

  .تم تحديدها
ما إذا كان قد تم إدماج توزيعات األرباح المتوقعة في قيـاس القيمـة العادلـة،    ) ٢(و  

  .ذا اإلدماجوكيفية ه
ما إذا كانت أية سمات أخرى ألدوات حقوق الملكية الممنوحة قد تـم إدماجهـا     ) ٣(و  

  .في قياس القيمة العادلة وإن كان األمر كذلك فكيف تم هذا اإلدماج
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  :بالنسبة لعقود المدفوعات المبنية على األسهم المعدلة أثناء الفترة المالية) ج(
  .عديالت بشكل واضحيتم اإلفصاح عن تلك الت) ١   (
  ).نتيجة لتلك التعديالت(القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة ) ٢(و 
معلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة، بمـا يتوافـق مـع         ) ٣(و  

  .أعاله، إن أمكن) ب(و ) أ(الشروط المبينة في البندين 
لة للسلع أو الخدمات المتلقاة أثناء الفترة الماليـة،  إذا قامت المنشأة مباشرةً بقياس القيمة العاد  -٤٨

فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن كيفية تحديد تلك القيمة العادلة، على سبيل المثـال مـا     
  .إذا كان قد تم قياس القيمة العادلة بسعر السوق لتلك السلع والخدمات

، فإنه يجب عليها اإلفصاح عن هـذه  "١٣"إذا قامت المنشأة بدحض القرينة المبينة في الفقرة     -٤٩
  .الواقعة، وتفسير سبب هذا الدحض

على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر            -٥٠
  المعامالت القائمة على المدفوعات المبينة على أسهم التي تتم علـى أربـاح المنـشأة             

 .ركزها الماليأو خسائرها عن الفترة المالية وعلى م
 :، على المنشأة اإلفصاح عما يلي على األقل"٥٠" لتفعيل المبدأ المبين في الفقرة - ٥١

إجمالي المصروفات المعترف بها عن الفترة المالية والناشئة عن المعامالت القائمة           ) أ( 
على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تم بمقتضاها تلقي سـلع أو خـدمات غيـر              

العتراف بها كأصول، ومن ثم تم االعتراف بهـا علـى الفـور        مستوفية لشروط ا  
كمصروفات، بما في ذلك اإلفصاح المستقل عن تلك الشريحة مـن المـصروفات          
  التي تنشأ عن المعامالت التي يتم التعامـل معهـا علـى أنهـا معـامالت قائمـة       

  .على المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أسهم
  تزامات الناشئة عـن المعـامالت القائمـة علـى المـدفوعات المبنيـة       بالنسبة لالل ) ب(و  

 :على أسهم
  .يتم اإلفصاح عن إجمالي القيمة الدفترية في نهاية الفترة المالية) ١(
إجمالي فرق القيمة بالزيادة في نهاية الفترة المالية لاللتزام الذي استحق للطرف    ) ٢(

 السداد النقدي أو بأصول أخرى اآلخر بمقتضاها ممارسة الحق في الحصول على
 ).على سبيل المثال حقوق ارتفاع قيمة األسهم(في نهاية الفترة المالية 

 إذا كانت المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب هذا المعيار غير مـستوفية للمبـادئ         - ٥٢
 ، فعلى المنشأة اإلفصاح عن أية معلومات إضـافية        "٥٠"و" ٤٦"و" ٤٤"المبينة في الفقرات  

  .طبقًا لما يكون ضروريا الستيفائها
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  ملحق
  إرشادات التطبيق

  . ال يتجزأ منهاويعتبر جزء) ٣٩(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
  :تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة

لألسـهم  من هذا الملحق قيـاس القيمـة العادلـة      " ٤١أت"إلى  " ٢أت" تناقش الفقرات من     -١أت
والخيارات الممنوحة لالكتتاب في األسهم، مع التركيز على شروط وأحكام معينـة تعـد           

  ومـن ثـم،  . بمثابة سمات مشتركة لمنح األسهم أو خيارات االكتتاب في األسهم للعاملين       
عالوة على ذلك، وحيث إن مسائل التقييم الـواردة  . فإن فقرات هذا الملحق غير مستفيضة    

ألسهم والخيارات الممنوحة للعـاملين لالكتتـاب فـي األسـهم، فمـن      أدناه تركز على ا   
المفترض أن يتم قياس القيمة العادلة لألسهم أو خيارات االكتتاب في األسهم فـي تـاريخ       

على سبيل المثـال تحديـد   ( من موضوعات التقييم الواردة أدناه اإال أن عددا كبير  . المنحة
في سياق تقدير القيمة العادلة لألسـهم أو الخيـارات       تنطبق أيضا ) نسبة التذبذب المتوقعة  

  الممنوحة ألطراف بخالف العاملين لالكتتاب في األسهم فـي تـاريخ حـصول المنـشأة        
  .على سلع أو تقديم الطرف اآلخر لخدمة

  األسهم 
 بالنسبة لألسهم الممنوحة للعاملين، يتم قياس القيمة العادلة لألسهم بالسعر السوقي ألسـهم            -٢أت

، المعـدل  )أو بسعر سوقي مقدر، إذا لم تكن أسهم المنشأة متداولة بشكل علنـي        (لمنشأة  ا
إال بالنـسبة لـشروط االسـتحقاق    (باألحكام والشروط التي تم منح األسهم على أساسـها      

  ").٢١"إلى " ١٩"المستبعدة من قياس القيمة العادلة طبقًا للفقرات من 
 فـي األربـاح أثنـاء فتـرة     ااملين الحق في تلقي حصص على سبيل المثال، إذا لم يكن للع -٣أت

االستحقاق، يجب أن يتم أخذ هذا العامل في الحسبان عند تقدير القيمـة العادلـة لألسـهم         
وبالمثل، إذا كانت األسهم خاضعة لقيود عند التحويل بعد تـاريخ االسـتحقاق،        . الممنوحة

إلى المدى الذي تؤثر فيه قيـود مـا   فإنه يجب أن يتم أخذ هذا العامل في االعتبار، ولكن        
بعد االستحقاق على السعر الذي يفترض أن يدفعه مشارك السوق الـذي لديـه الدرايـة            

على سبيل المثال، إذا كـان الـسهم مـن األسـهم     . والرغبة في الشراء نظير ذلك السهم    
بعـد  المتداولة بشكل نشط في سوق تتسم بالعمق والسيولة، قد يكون لقيود التحويـل لمـا        
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 على السعر الذي قد يدفعه شريك الـسوق ذى الـذي   - إن وجد   -االستحقاق أثر محدود    
وال تؤخذ القيـود علـى التحويـل أو     . الدراية والرغبة في الشراء نظير تلك األسهم       لديه

غيرها من القيود التي تكون قائمة أثناء فترة االستحقاق في الحسبان عنـد تقـدير القيمـة         
منوحة في تاريخ المنح، حيث إن تلك القيود تنبع مـن وجـود شـروط          العادلة لألسهم الم  

  ".٢١"إلى " ١٩"االستحقاق التي يتم التعامل معها طبقًا للفقرات من 
  خيارات االكتتاب في األسهم 

 بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة للعاملين، ال تكون أسعار السوق متاحة فـي   -٤أت
ث إن الخيارات الممنوحة تكون خاضعة ألحكـام وشـروط غيـر         كثير من الحاالت، حي   

سارية على خيارات االكتتاب في األسهم المتداولة، وفي حالـة عـدم وجـود خيـارات             
االكتتاب في أسهم متداولة بأحكام وشروط مماثلة، يتم تقدير القيمـة العادلـة للخيـارات          

   خيـار االكتتـاب  الممنوحة لالكتتاب في األسهم عن طريـق تطبيـق نمـوذج تـسعير           
  .في األسهم

 على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل التي يراعيها مشاركوالـسوق الـذين لـديهم           -٥أت
علـى سـبيل   . الرغبة في الشراء عند انتقاء نموذج تسعير خيار االكتتاب الذي يطبقونـه        
كونـوا قـابلين   المثال، تتمتع الكثير من خيارات اكتتاب العاملين بمدة طويلة وعادةً مـا ي        

للممارسة أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ االستحقاق ونهاية مدة الخيارات، وغالبا مـا تـتم         
ممارستها في وقت مبكر، ويجب أن تراعى هذه العوامل عنـد تقـدير القيمـة العادلـة            

وبالنسبة لكثير من المنشآت، قـد يحـول هـذا دون اسـتخدام      . للخيارات في تاريخ المنح   
، التي ال تسمح بإمكانية الممارسة قبل نهاية مدة خيـار     Black-Scholes-Mertonمعادلة  

االكتتاب في األسهم وقد ال تعكس بشكل كاٍف آثار الممارسة المبكرة المتوقعة، كما أنهـا      
ال تسمح بإمكانية تغير نسبة التذبذب المتوقعة وغيرها من مـدخالت النمـوذج األخـرى        

لنسبة لخيارات االكتتاب فـي األسـهم ذات المـدة التعاقديـة     خالل مدة الخيار، إال أنه با     
 - أو التي يجب ممارستها خالل فترة زمنية قصيرة بعد تاريخ االستحقاق -القصيرة نسبيا،   

  وفـي هـذه الحـاالت قـد ينـتج عـن معادلـة       . وقد ال تنطبق العوامل المبينة أعـاله     
Black-Scholes – Mertonللقيمة الناتجة عـن نمـوذج    قيمة تعتبر في جوهرها مساوية 

  .تسعير خيار االكتتاب في األسهم األكثر مرونة
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  : تراعي جميع نماذج تسعير خيارات االكتتاب في األسهم، على أقل تقدير، العوامل التالية-٦أت
  .سعر ممارسة الخيار ) أ (   
 .مدة الخيار) ب( و 

 .السعر الحالي لألسهم األساسية) ج( و 

  .بذب المتوقعة لسعر السهمنسبة التذ) د(و  
  ).إن كانت مناسبة(توزيعات األرباح المتوقعة على األسهم ) ه( و 
 .سعر الفائدة الخالي من المخاطر بالنسبة لمدة خيار االكتتاب في األسهم) و( و 

 يراعيهـا مشاركوالـسوق   - يجب أن تؤخذ هي األخرى في االعتبار  - ثمة عوامل أخرى     -٧أت
فيما عدا شـروط االسـتحقاق   ( الرغبة في االكتتاب عند تحديد السعروة الذين لديهم الدراي  

  "١٩"وسمات إعادة اإلصدار المستبعدة من قياس القيمة العادلـة طبقًـا للفقـرات مـن               
  ").٢٢"إلى 

 على سبيل المثال، ال يمكن ممارسة خيار االكتتاب في األسهم الممنوحة للعـاملين بـشكل       -٨أت
على سبيل المثال أثناء فترة االستحقاق أو أثناء فترات محـددة     (نمطي أثناء فترات محددة     

، ويجب أن يراعى هذا العامل إذا كـان نمـوذج تـسعير    ) من قبل منظم األوراق المالية    
خيار االكتتاب في األسهم المطبق من شأنه أن يفترض أن خيار االكتتاب يمكـن أن تـتم           

 لتـسعير  اأنه إذا استخدمت المنشأة نموذجممارسته في أي وقت أثناء مدة هذا الخيار، إال        
خيارات االكتتاب في األسهم ال تقيم الخيارات التي يمكن ممارستها إال فـي نهايـة مـدة       
الخيارات، فال يوجد أي تعديل يمكن إدخاله في حالة عدم القـدرة علـى ممارسـة تلـك          

، حيـث إن  ) يـارات أو غيرها من الفترات أثناء عمر الخ(الخيارات أثناء فترة االستحقاق     
  .النموذج يفترض أن الخيارات ال يمكن ممارستها أثناء تلك الفترات

 بالمثل، فهناك عامل آخر معتاد بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحـة للعـاملين      -٩أت
وهي إمكانية الممارسة المبكرة لخيار االكتتاب في األسهم، على سبيل المثال، ألن الخيـار    

 للتحويل بحرية، أو ألن العامل يجب عليه ممارسة جميع الخيـارات المـستحقة         الًليس قاب 
عند التوقف عن العمل، ويجب أن تراعى آثار الممارسة المبكـرة المتوقعـة، كمـا هـو      

  ".٢١أت"إلى " ١٦أت"مناقش في الفقرات من 
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ية عند تحديد سـعر  النوبالنسبة للعوامل التي ال يراعيها مشارك السوق الذي لديه الدراية      -١٠أت
، لـن يـتم أخـذها فـي     )أو غيرها من أدوات حقوق الملكية (خيار االكتتاب في األسهم     

أو غيرهـا مـن أدوات   (االعتبار عند تقدير القيمة العادلة لخيارات االكتتاب في األسهم        
على سبيل المثال، بالنسبة لخيـارات االكتتـاب فـي األسـهم         .الممنوحة) الملكيةحقوق  

للعاملين، فإن العوامل التي تؤثر في قيمة خيار االكتتاب من منظـور العامـل      الممنوحة  
  .الدراية والنية الفرد فقط غير مرتبطة بتقدير السعر الذي قد يحدده مشارك السوق ذو

  المدخالت إلى نماذج تسعير خيارات االكتتاب في األسهم
لمستحقة علـى األسـهم المعنيـة،     عند تقدير نسبة التذبذب المتوقعة وتوزيعات األرباح ا   -١١أت

هو تقريب التوقعات التي تنعكس في سعر السوق الراهن أو سـعر التبـادل    يكون الهدف 
وبالمثل، عند تقدير آثار الممارسة المبكرة لخيارات االكتتاب فـي        . المتداول لهذا الخيار  

 هو تقريب التوقعـات التـي يطورهـا طـرف     األسهم الممنوحة للعاملين، يكون الهدف   
خارجي لديه إمكانية اإلطالع على معلومات مفصلة بشأن سلوك ممارسة العاملين علـى       

  .أساس المعلومات المتاحة في تاريخ المنح
 غالبا، من المرجح أن يكون هناك نطاق من التوقعات المعقولـة عـن نـسبة التذبـذب               -١٢أت

ك فإنـه، يجـب أن   وإن كان األمر كذل . المستقبلية، وتوزيعات األرباح وسلوك الممارسة    
يتم حساب القيمة المتوقعة، عن طريق ترجيح كل مبلغ داخل النطاق باسـتخدام إمكانيـة          

  .حدوثه المرتبطة به
 بوجه عام تقوم التوقعات المستقبلية على أساس الخبرة، ويتم تعديلها إذا كان من المتوقـع      -١٣أت

قد تـشير عوامـل   وفي بعض الظروف، . بشكل معقول أن يختلف المستقبل عن الماضي  
علـى  . بعينها إلى أن الخبرة التاريخية غير المعدلة تعد بمثابة عامل تكهن متـدني نـسبيا   

سبيل المثال، إذا كانت هناك منشأة لديها خطان مختلفان ومتميزان من النشاط وتـصرفت       
في الخط األقل مخاطرة بشكل واضح، قـد ال تكـون نـسبة التذبـذب التـاريخي هـي        

  . لبناء توقعات معقولة بالنسبة للمستقبلاضل واألكثر اعتمادالمعلومات األف
على سبيل المثال، ال يكـون  .  في ظروف أخرى، قد ال تكون المعلومات التاريخية متاحة     -١٤أت

 بـشأن  - إن وجـدت  -لدى المنشأة المسجلة حديثًا سوى القليل من البيانـات التاريخيـة    
  . للمنشآت غير المسجلة والمسجلة حديثًاويرد فيما يلي مناقشة. تذبذب سعر أسهمها
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 لما سبق، على المنشأة أال تعتمد في تقديرات التذبـذب، وسـلوك الممارسـة    الًإجما -١٥أت  
وتوزيعات األرباح على مجرد المعلومات التاريخية بدون مراعاة إلى أي مدى يتَوقـع      

  .ةأن تكون الخبرة السابقة منبئة بشكل معقول عن الخبرة المستقبلي
  الممارسة المبكرة المتوقعة

علـى  . ، لعدد من األسبابا غالبا ما يمارس العاملون خيارات االكتتاب في األسهم مبكر        -١٦أت
سبيل المثال، تتسم خيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة للعاملين بـشكل نمطـي بأنهـا     

مارسـة خيـارات   وغالبا ما يؤدي ذلـك بالعـاملين إلـى م   . غير قابلة للتحويل أو النقل    
االكتتاب في األسهم الممنوحة لهم مبكرا، ألن تلك هي الطريقة الوحيدة للعاملين لتـسوية      

كما أن العاملين الذين يتوقفون عن العمل عادةً ما يكونوا مطالبين بممارسة أيـة      . موقفهم
خيارات مستحقة خالل مدة زمنية قصيرة، وإال سقط حقهم فـي خيـار االكتتـاب فـي           

 كما يتسبب هذا العامل أيضا في الممارسة المبكرة من جانب العاملين لخيـارات      .األسهم
ومن بين العوامل األخرى التي تؤدي إلى الممارسة المبكرة النفور      . االكتتاب في األسهم  

  .من المخاطر وانعدام تنوع الثروة
 على نوعية نموذج  تعتمد الوسائل المستخدمة في مراعاة آثار الممارسة المبكرة المتوقعة       -١٧أت

على سبيل المثال، يمكن أن تؤخذ الممارسة المبكرة المتوقعـة       . تسعير الخيارات المطبق  
والـذي يكـون،   ( في االعتبار باستخدام تقدير للعمر المتوقع لخيار االكتتاب في األسهم       

المنح بالنسبة لخيار االكتتاب في األسهم الممنوح للعامل، المدة الزمنية الممتدة من تاريخ        
كمدخل في نموذج تسعير خيار االكتتـاب  ) إلي التاريخ الذى يتوقع أن يمارس فيه الخيار       

 من ذلـك، يمكـن أن يـتم        الًبد). Black-Scholes-Mertonعلي سبيل المثال معادلة     (
التخطيط للمارسة المبكرة المتوقعة في نموذج تسعير خيارات االكتتاب الثنائي أو نموذج           

  .ة التعاقدية كمدخل أو مكونمماثل يستخدم المد
  : العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الممارسة المبكرة-١٨أت

طول فترة االستحقاق، حيث إن خيار االكتتاب في األسهم ال يمكن ممارسـته عـادةً           ) أ(
ومن ثم، فإن تحديد مضامين تقييم الممارسـة المبكـرة         . حتى نهاية فترة االستحقاق   

. على أساس فرضية أن الخيارات سوف تـصبح مـستحقة الممارسـة   المتوقعة تقوم  
  ".٢١"إلى " ١٩"ووردت مناقشة لمضامين شروط االستحقاق في الفقرات من 

 . في الماضيااستمرار متوسط طول مدة الخيارات المماثلة قائم) ب(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٨٥٩

قد تشير الخبرة إلى أن العـاملين يميلـون إلـى ممارسـة            . سعر األسهم األساسية    )  ج(
 .ات عندما يصل سعر السهم إلى مستوى معين فوق سعر الممارسةالخيار

على سبيل المثال، قد تشير الخبرة إلى أن العاملين ذوي . مستوى العامل داخل المؤسسة) د(
 متأخرة المستويات األعلى يميلون إلى ممارسة خيارات االكتتاب في األسهم في أو قات

اقشة هذا البند بشكل أو سع فـي الفقـرة     تتم من (عن العاملين ذوي المستويات األقل      
  ").٢١أت"

في المتوسط، قد يميل العـاملون   . نسبة التذبذب المتوقعة في أسعار األسهم األساسية      ) ه(
ة في وقت مبكر عـن  اليإلى ممارسة خيارات االكتتاب في أسهم ذات نسبة تذبذب ع      

 .األسهم ذات نسبة التذبذب المنخفضة

، يمكن أخذ آثار الممارسـة المبكـرة فـي االعتبـار     "١٧أت"قرة   وكما هو مبين في الف     -١٩أت
باستخدام تقييم العمر المتوقع لخيار االكتتاب في األسهم كمدخل في نموذج تسعير خيـار      
االكتتاب في األسهم، وعند تقدير العمر المتوقع لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحـة     

س ذلك التقييم على أساس المتوسط المـرجح  لمجموعة من العاملين، يمكن للمنشأة أن تؤس 
للعمر المتوقع لمجموعة العاملين بالكامل بشكل معقول أو على المتوسط المرجح ألعمار     
المجموعات الفرعية من العاملين داخل المجموعة، وذلك علـى أسـاس بيانـات أكثـر          

  ).دالتي ترد مناقشتها بشكل أوسع فيما بع( عن سلوك ممارسة العاملين الًتفصي
 من المرجح أن يكون من األهمية بمكان أن يتم تقسيم منحة خيارات االكتتاب في األسـهم   -٢٠أت

وال تعتبر قيمـة الخيـار   . إلى مجموعات من العاملين ذوي سلوك ممارسة متجانس نسبيا  
ـ  فالقيمة تزيد بمعدل متناقص م،دالة خطية مستقيمة لمدة الخيار    علـى  . ل المـدة واع تط

إذا كانت جميع االفتراضات األخرى متساوية، على الرغم مـن أن خيـار         سبيل المثال،   
االكتتاب ذى السنتين يكون أكبر قيمة من الخيار ذي السنة الواحدة، فإنه ال يـصل إلـى           

ويعني ذلك أن حساب القيمة المقدرة للخيار على أساس المتوسط المـرجح      . ضعف قيمته 
   شكل كبير من شأنه أن يعطي قيمة مبالغ فيهـا   مستقلة متباينة بالعمر واحد يتضمن أعمار

إلجمالي القيمة العادلة لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة، ومن ثم فمن شأن فـصل      
الخيارات الممنوحة إلى مجموعات يكون لكل منها نطاق ضـيق نـسبيا مـن األعمـار         

  .متضمنة داخل عمر المتوسط المرجح أن يخفض من المبالغة في التقدير
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علـى سـبيل   .  تنطبق اعتبارات مماثلة عند استخدام النموذج الثنائي أو أي نموذج مشابه        -٢١أت
المثال، قد تشير خبرة المنشأة التي تمنح خيارات اكتتـاب علـى نطـاق واسـع لجميـع         
مستويات العاملين إلى أن مديري اإلدارة العلىـا التنفيـذيين يميلـون إلـى االحتفـاظ           

عاملين في اإلدارة المتوسطة، كما أن العاملين األدنـى فـي       بخياراتهم لمدة أطول من ال    
وباإلضافة إلـى  . التدرج الوظيفي يميلون إلى ممارسة خياراتهم قبل أية مجموعة أخرى        

ذلك، فإن العاملين الذين يتم تشجيعهم أو إلزامهم باالحتفاظ بالحد األدنى من قيمـة أدوات     
 بما في ذلك خيارات االكتتـاب فـي   -يه حقوق الملكية لدى رب العمل الذين يعملون لد     

 قد يمارسوا خيارات االكتتاب، في المتوسط، بعد العاملين الذي ال يخـضعون          -األسهم  
وفي هذه المواقف، فإن فصل الخيارات بناء على مجموعات المتلقين الذين         . لذلك الشرط 

قيمة العادلـة  يشتركون في سلوك ممارسة متجانس سينتج عنه تقدير أكثر دقة إلجمالي ال          
  .لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة

  نسبة التذبذب المتوقعة
 إن نسبة التذبذب المتوقعة هي مقياس للمبلغ الذي يتوقع أن يتقلب فـي نطاقـه أي سـعر     -٢٢أت

ومقياس التذبذب المستخدم في نماذج تسعير خيارات االكتتـاب فـي   . أثناء أية فترة مالية   
معياري السنوي لمعدالت العائد المركبة على السهم خالل مـدة        هو االنحراف ال   األسهم

زمنية، ويتم التعبير عن التذبذب بشكل نمطي بالسنوات التي يمكـن مقارنتهـا ببعـضها         
عن المدة الزمنية المستخدمة للحساب، على سبيل المثال، مالحظـات   البعض بغض النظر 

  .السعر اليومية أو األسبوعية أو الشهرية
على السهم لمدة مـا مـدى اسـتفادة    ) الذي قد يكون إيجابيا أو سلبيا  (س معدل العائد     يقي -٢٣أت

  .سعر السهم) انخفاض(حامل السهم من توزيعات األرباح وقيمة ارتفاع 
 نسبة التذبذب السنوية المتوقعة للسهم هي النطاق الذي يتوقع خالله أن ينخفض معدل العائد -٢٤أت

على سبيل المثال، فإن القول بأن الـسهم ذا  . اقع الثلثين تقريباالسنوي المركب المستمر بو   
  ٣٠ في المائة تصل نسبة تذبذبـه إلـى     ١٢معدل العائد المركب المستمر المتوقع بنسبة       

  )١٨ -( في المائة يعني أن إمكانية أن يكون معدل العائد على السهم لـسنة واحـدة بـين    
وإذا كان سعر . يكون ثلثيه تقريبا%) ٣٠%+١٢( في المائة ٤٢و%) ٣٠-%١٢(في المائة  

وح سعر ا في بداية العام ولم يتم دفع أية توزيعات لألرباح، من المتوقع أن يتر  ١٠٠السهم  
  )٠,٤٢س × ١٠٠ (١٥٢,٢٠، و)-٠,١٨س × ١٠٠ (٨٣,٥٣السهم في نهاية العـام بـين    

  .أي حوإلى ثلثى الفترة
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  : نسبة التذبذب المتوقعة تضم العوامل التي تجب مراعاتها عند تقييم-٢٥أت
التذبذب الضمني المستنبط من خيارات االكتتاب في األسهم المتداولة علـى أسـهم         )  أ (

المنشأة، أو غيرها من أدوات حقوق الملكية المتداولة الخاصة بالمنشأة التي تتـضمن    
  ،)مثل أدوات الدين القابلة للتحويـل إلـى أسـهم    (سمات خيار االكتتاب في األسهم      

  .جدتإن و
التذبذب التاريخي لسعر السهم عبر الفترات األكثر حداثة والتي تكون بوجـه عـام           ) ب(

مع األخذ في االعتبـار بقيـة   (متعادلة مع المدة المتوقعة لخيار االكتتاب في األسهم  
  ).العمر التعاقدي للخيار واآلثار المتوقع أن تسفر عنها الممارسة المبكرة

ها تداول األسهم وطرحها لالكتتاب العام، وقد يكـون لـدى    طول المدة التي تم خالل    ) ج(
  من التذبذب التاريخي، مقارنـةً بمنـشآت مماثلـة   عالية  المنشأة المسجلة حديثًا نسبة     

  ويوجد إرشاد إضافي للمنـشآت المـسجلة حـديثأ   . تم االعتراف بها منذ فترة أطول  
  .فيما بعد

 - متوسطها علـى المـدى الطويـل     -ا  قابلية نسبة التذبذب إلى االرتداد إلى معدله      ) د(
وغيرها من العوامل التي تشير إلى أن نسبة التذبذب المستقبلية المتوقعة قد تختلـف          

على سبيل المثال، إذا اتسم سعر سهم إحدى المنـشآت بنـسبة   . عن التذبذب الماضي  
تذبذب غير عادية لمدة زمنية محددة نتيجة خسارة مناقصة عامة أو إعـادة هيكلـة             

نطاق واسع، يمكن التغاضي عن هذه الفترة عند حـساب المتوسـط التـاريخي     على  
  .لنسبة التذبذب السنوية

فترات مالئمة أو منتظمة لمالحظات األسعار، يجب أن تتـسم مالحظـات األسـعار      ) ه(
على سبيل المثال، قد تستخدم المنشأة سـعر اإلغـالق        . بالثبات من فترة إلى أخرى    
ي كل أسبوع، إال أنه ال يجـوز لهـا اسـتخدام سـعر        لكل أسبوع أو أعلى سعر ف     

عالوة على ذلـك، يجـب   . اإلغالق في بعض األسابيع وأعلى سعر في أسابيع أخرى 
 .أن يتم التعبير عن مالحظات األسعار بذات العملة المستخدمة في سعر الممارسة

  المنشآت المسجلة حديثًا
نشأة أن تراعي نسبة التذبـذب التاريخيـة   ، يجب على الم"٢٥أت" كما هو مبين في الفقرة      -٢٦أت

لسعر السهم خالل أقرب مدة والتي تكون متعادلة بصفة عامة مع المدة المتوقعة لخيـار        
االكتتاب في األسهم، وإذا لم تتوافر معلومات كافية لدى إحدى المنشآت المسجلة حـديثًا         
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بة التذبذب التاريخيـة  بشأن نسبة التذبذب التاريخية، فعليها على الرغم من ذلك حساب نس          
عن أطول فترة يكون نشاط التداول متاحا فيها، كما يمكنها أن تأخذ في اعتبارهـا نـسبة           

على سـبيل  . التذبذب التاريخية لدى المنشآت المماثلة بعد مرور فترة مشابهة من عمرها      
المثال، بالنسبة للمنشأة التي مر على تسجيلها سنة واحدة فقـط والتـي تمـنح خيـارات             
لالكتتاب في األسهم بمتوسط عمر متوقع خمس سنوات قد تأخذ بعـين االعتبـار نمـط            
ومستوى التذبذب التاريخي للمنشآت التي تمارس ذات النشاط خالل مدة الـست سـنوات       

  .ول أسهم تلك المنشآت بطريقة االكتتاب العامااألولى التي تم فيها تد
  المنشآت غير المسجلة

ة غير المسجلة أية معلومات تاريخية عنـد تقـدير نـسبة التذبـذب         ال يكون لدى المنشأ    -٢٧أت
  .وترد بعض العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار فيما بعد. المتوقعة

 في بعض الحاالت، قد تكون إحدى المنشآت غير المسجلة التي تصدر خيـارات اكتتـاب    -٢٨أت
تكون قد أقامت سوقًا بشكل منتظم، قد   ) أو ألطراف أخرى  (في االسهم أو أسهم للعاملين      

ويمكن أخذ تذبذب أسعار تلك األسهم في الحـسبان عـن تقـدير نـسبة     . داخلية ألسهمها 
  .التذبذب المتوقعة

 من ذلك أن تراعي نسبة التذبذب التاريخية أو الضمنية لمثيالتهـا مـن    الً يمكن للمنشأة بد   -٢٩أت
 سعر خيار االكتتاب فـي  المنشآت المسجلة التي تتاح بشأنها معلومات عن سعر السهم أو    

ومـن المتوقـع أن   . األسهم، وذلك الستخدامها في حالة توقع حدوث تذبذب في األسعار      
يكون ذلك مالئما إذا أسست المنشأة قيمة أسهمها على أسـعار األسـهم فـي المنـشآت         

  .المسجلة المماثلة
ر أسهم المنشآت المـسجلة  إذا لم تقم المنشأة باالعتماد في تقييمها لقيمة أسهمها على أسعا   -٣٠أت

 من ذلك منهجية تقييم أخرى لتقييم أسهمها، يمكـن للمنـشأة أن    الًالمماثلة، واستخدمت بد  
على سبيل المثال، قـد  . تستنبط تقييما للتذبذب المتوقع يتالءم مع منهجية التقييم المستخدمة   

تراعـي نـسبة   كما أنها قد . تقيم المنشأة أسهمها على أساس صافي األصول أو األرباح        
  .التذبذب المتوقعة لقيم أو أرباح صافي تلك األصول
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  توزيعات األرباح المتوقعة
يعتمد وجوب أخذ توزيعات األرباح المتوقعة في االعتبار عند قيـاس القيمـة العادلـة               -٣١أت

لألسهم أو خيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة على ما إذا كان الطـرف اآلخـر لـه       
  . األرباح أو ما في حكمهاالحق في توزيعات

 على سبيل المثال، إذا تم منح العاملين خيارات لالكتتاب في األسهم ولهـم الحـق فـي              -٣٢أت
والتي يمكن أن يـتم  (الحصول على توزيعات األرباح على األسهم المعنية أو ما يعادلها         

 الممارسـة،  بين تاريخ المنح وتـاريخ ) دفعها نقدا أو يتم تطبيقها لتخفيض سعر الممارسة   
لم تكن هناك أية توزيعات أرباح سـتدفع علـى      فإنه يتم تقييم الخيارات الممنوحة كما لو      

ااألسهم المعنية، أي أنه يجب أن تكون مدخالت توزيعات األرباح المتوقعة صفر.  
بالمثل، عندما يتم تقييم القيمة العادلة لألسهم الممنوحة في تاريخ المنح، فـإن األمـر ال            -٣٣أت

ستلزم إجراء أي تعديل لتوزيعات األرباح المتوقعة إذا كان من حق العامـل أن يـستلم        ي
  .توزيعات األرباح المدفوعة أثناء فترة االستحقاق

 بالعكس، ال يحق للعاملين الحصول على توزيعات في األرباح أو ما في حكمهـا أثنـاء          -٣٤أت
، ويجـب  )االكتتاب في األسـهم أو قبل الممارسة، في حالة وجود خيار    (فترة االستحقاق   

أن يتم اتخاذ توزيعات األرباح المتوقعة في االعتبار عند تقييم الحقوق في الحصول علـى   
أسهم أو خيارات االكتتاب في أسهم في تاريخ المنح، ويعني هذا أنه عنـدما يـتم تقيـيم            

عـات  القيمة العادلة لمنح خيارات االكتتاب في أسهم، فإنه يجـب أن يـتم تـضمين توزي     
وعندما يتم تقـدير  . األرباح المتوقعة في تطبيق نموذج تسعير خيار االكتتاب في األسهم        

القيمة العادلة لمنحة األسهم، يجب أن يتم تخفيض التقييم بواقع القيمة الحاليـة لتوزيعـات     
  .األرباح المتوقع أن يتم دفعها أثناء فترة االستحقاق

اب في األسهم بوجـه عـام أداء عوائـد توزيعـات      تتطلب نماذج تسعير خيارات االكتت    -٣٥أت
األرباح المتوقعة، إال أنه يجوز التعديل بحيث يتم استخدام مبلغ متوقع لتوزيعات األربـاح   

.  من عائدها، ويجوز للمنشأة أن تستخدم إما عائدها المتوقع أو مـدفوعاتها المتوقعـة    الًبد
  ن تراعي النمط التـاريخي للزيـادات  وإذا استخدمت المنشأة مدفوعاتها المتوقعة فعليها أ    

ـ       . في توزيعات األرباح   اعلى سبيل المثال، إذا كانت سياسة المنشأة بشكل عام تقوم أساس 
 في المائة تقريبا سنويا، فإنـه يجـب أال تفتـرض       ٣على زيادة توزيعات األرباح بواقع      

ألرباح المتوقعـة طـوال   القيمة المقدرة لخيار االكتتاب في األسهم عائدا ثابتًا لتوزيعات ا 
  .مدة خيار االكتتاب في األسهم ما لم يكن هناك دليل يدعم ذلك االفتراض
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ـ       -٣٦أت علـى أسـاس   ا بوجه عام، يجب أن يكون افتراض توزيعات األربـاح المتوقعـة قائم 
وعلى المنشأة التي ال تدفع توزيعات أرباح وال تتبنى خططًـا    . المعلومات المتاحة المعلنة  

 لتوزيعات األرباح بمعدل صفر، إال أنه بالنـسبة للمنـشأة      ا متوقع افترض عائد لذلك أن ت  
الناشئة التي ليس لديها تاريخ في دفع توزيعات األرباح والتى قد تتوقع أن تبدأ فـي دفـع       
. توزيعات األرباح أثناء المدد المتوقعة لخيارات االكتتاب في األسهم من قبـل عامليهـا       

ومعـدل  ) صفر(ستخدم متوسط عوائد توزيعات أرباحها السابقة  وبوسع تلك المنشآت أن ت    
  .عائد توزيعات األرباح الخاصة بمجموعة مشابهة من مثيالتها بشكل مناسب

  سعر الفائدة الخالي من المخاطرة
هو العائـد المحـسوب المتـاح      كما هو معروف، فإن سعر الفائدة الخالي من المخاطرة  -٣٧أت

 من قبل حكومة البالد التي تستخدم عملتها فـي  ا قيمته صفرعلى إصدارات بكوبون  حاليا  
التعبير عن سعر الممارسة بمدة متبقية مساوية للمدة المتوقعة لخيار االكتتاب في األسهم           

على أساس المدة التعاقدية المتبقية من خيار االكتتاب فـي األسـهم مـع    (التي تم تقييمها   
وقد يكون من الضروري اسـتخدام  ). رة المتوقعةاألخذ في االعتبار آثار الممارسة المبك    

بديل مناسب في حالة عدم وجود مثل هذه اإلصدارات الحكومية أو إذا أشارت الظروف           
إلى أن العائد المتضمن على إصدارات الحكومة هذه ال تمثل سعر الفائدة الخـالي مـن          

الـسوق   مـشاركو عالوة على ذلك، يجب أن يتم استخدام بديل مالئم إذا كان        . المخاطرة
 الًيقومون بشكل نمطي بتحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطرة باستخدام ذلك البديل بـد        

من العائد الضمني على اإلصدارات الحكومية عند تقييم القيمة العادلة لخيار االكتتاب في      
  األســهم بمــدة تــساوي المــدة المتوقعــة لخيــار االكتتــاب فــي األســهم الــذي 

  .تم تقييمه
  الهيكل الرأسماليآثار 

كما هو معروف، يحرر الغير، وليس المنشأة، خيارات اكتتاب في أسهم متداولة، وعنـد          -٣٨أت
ممارسة هذه الخيارات يقوم المحرر بتسليم األسهم إلى حامـل خيـار االكتتـاب، ويـتم       
الحصول على تلك األسهم من حاملي األسهم الموجودين، ومن ثم فإن ممارسة خيـارات       

  . في األسهم المتداولة ليس لها أثر في تضخيم عدد األسهم بإصدارات جديدةاالكتتاب
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بالعكس، إذا قامت المنشأة بتحرير خيارات االكتتاب في األسهم، يتم إصدار أسهم جديـدة    -٣٩أت
سواء المصدرة بالفعل أو المصدرة فـى  (عند ممارسة خيارات االكتتاب في تلك األسهم      

دام األسهم التي تم إعادة شرائها في السابق واالحتفـاظ بهـا      جوهرها، وذلك إذا تم استخ    
 مـن سـعر   الًونظرا ألن األسهم سوف يتم إصدارها بسعر الممارسة بـد     ). في الخزانة 

السوق الحالي في تاريخ الممارسة، فإنه من شأن هذه اإلصدارات الفعلية أو المحتملـة أن   
 كبيرا عنـد  اكتتاب في األسهم ربحتخفض من سعر السهم، بحيث ال يحقق حامل خيار اال   

ممارسة هذا الخيار مثل ذلك الربح الذي يحققه عند ممارسة خيارات االكتتاب في أسـهم      
  .متداولة مماثلة ال تخفض من سعر السهم

 يعتمد تحديد ما إذا كان لتلك الممارسة أثر على قيمة خيارات االكتتاب في األسهم علـى        -٤٠أت
األسهم الجديدة التي سوف يتم إصدارها عند ممارسة خيـارات   عوامل مختلفة، مثل عدد     

االكتتاب في األسهم مقارنةً بعدد األسهم التي تم إصدارها بالفعل، كمـا أنـه إذا كانـت       
السوق تتوقع بالفعل أن يتم منح خيارات لالكتتاب في األسهم، فإن السوق تكون قد قامـت    

  . إلى سعر السهم في تاريخ المنحبالفعل بتحليل التخفيض المحتمل في سعر السهم
 يجب على المنشأة أن تراعي ما إذا كان من الممكن أن يكون لألثـر المخفـض لـسعر         -٤١أت

 أثر على القيمـة العادلـة   الًالسهم الناجم عن ممارسة خيارات االكتتاب في األسهم مستقب  
ير خيـارات  المقدرة لتلك الخيارات في تاريخ المنح، ويمكن أن يتم تكييف نمـاذج تـسع       

  .االكتتاب في األسهم بحيث تراعي هذا األثر المحتمل لتخفيض سعر السهم
  ) المسددة في شكل أسهم(إدخال تعديالت على العقود القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم 

، بغض النظر عن أية تعديالت تدخل على األحكام والشروط التي تـم     "٢٧"تتطلب الفقرة    -٤٢أت
 الملكية على أساسها، أو أي إلغـاء أو تـسوية لمنحـة أدوات حقـوق     منح أدوات حقوق 

 الخدمات المتلقاة والمقاسـة  - على أقل تقدير -الملكية المذكورة، أن تقوم المنشأة بإثبات  
بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح، إال إذا لم تـستحق تلـك        

المحـددة فـي   ) بخالف شرط السوق( شروط االستحقاق  األدوات نتيجة لعدم استيفاء أحد    
باإلضافة إلى ذلك، على المنشأة أن تثبت آثار التعديالت التـي تزيـد مـن          . تاريخ المنح 

إجمالي القيمة العادلة للعقود القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم أو تكون ذات ميـزة      
  .بخالف ذلك بالنسبة للعامل
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  "٢٧"رة  لتطبيق متطلبات الفق-٤٣أت
  إذا أدى التعديل إلى زيادة القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق الملكيـة الممنوحـة               )  أ (

المقاسة قبل أو بعد التعـديل    ) على سبيل المثال عن طريق تخفيض سعر الممارسة       (
مباشرةً، فعلى المنشأة أن تدخل القيمة العادلة الزائدة الممنوحة فـي قيـاس المبلـغ        

 المتلقاة في مقابل أدوات حقـوق الملكيـة الممنوحـة،        المعترف به نظير الخدمات   
والقيمة العادلة الزائدة الممنوحة هي الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية         
المعدلة والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية األصلية، وكالهما مقدر فـي تـاريخ       

 يتم تـضمين القيمـة العادلـة     وإذا وقع التعديل أثناء فترة االستحقاق، فإنه      . التعديل
المعترف به نظير الخدمات المتلقاة خالل الفترة الممتدة مـن   الزائدة في قياس المبلغ 

تاريخ التعديل وحتى تاريخ استحقاق أدوات حقوق الملكية المعدلة، باإلضـافة إلـى         
المبلغ القائم على أساس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية األصـلية فـي تـاريخ      

منح المعترف به خالل بقية فترة االستحقاق األصلية، أما إذا وقـع التعـديل بعـد        ال
تاريخ االستحقاق فانه يتم االعتراف بالقيمة العادلة اإلضافية الممنوحة علـى الفـور     
أو خالل فترة االستحقاق إذا كان يجب على العامل إتمام فترة الخدمة اإلضافية قبـل    

  .وات حقوق الملكية المعدلةأن يصبح مستحقًا بدون شرط ألد
بالمثل، إذا أدى التعديل إلى زيادة عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة، فإنـه يجـب    ) ب(

على المنشأة أن تدخل القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة اإلضـافية الممنوحـة          
والمقاسة في تاريخ التعديل ضمن قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقـاة          

 )أ(ابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة، بالتناسب مع المقتضيات المذكورة في البند   مق
على سبيل المثال، إذا وقع التعديل أثناء فترة االستحقاق، فإنـه يـتم تـضمين      . أعاله

أدوات حقوق الملكية اإلضافية الممنوحة في قياس المبلـغ المعتـرف بـه نظيـر             
ة من تاريخ التعديل وحتى تاريخ استحقاق أدوات      الخدمات المتلقاة خالل المدة الممتد    

حقوق الملكية اإلضافية باإلضافة إلى المبلغ القائم على أساس القيمة العادلة ألدوات         
 في تاريخ المنح التي يتم االعتراف بها خـالل بقيـة         الًحقوق الملكية الممنوحة أص   

 .فترة االستحقاق األصلية
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االستحقاق بأسلوب يؤدي إلى حصول العامل علـى    إذا قامت المنشأة بتعديل شروط      ) ج(
مزايا، على سبيل المثال بتخفيض فترة االستحقاق أو بتعديل أو إزالـة شـرط اآلداء      

بخالف شرط السوق، الذي يتم التعامل من خالله مع التغيرات التـي تطـرأ عليـه      (
في االعتبـار  ، فعلى المنشأة أن تأخذ شروط االستحقاق المعدلة       )أعاله) أ(طبقًا للبند   

 ".٢١"إلى " ١٩"عند تطبيق مقتضيات الفقرات من 

 عالوة على ذلك، إذا قامت المنشأة بتعديل أحكام وشروط أدوات حقوق الملكية الممنوحة         -٤٤أت
بأسلوب يخفض من إجمالي القيمة العادلة للعقد القائم على مدفوعات مبنية على أسهم، أو        

 للعامل، يجب على المنشأة على الرغم مـن ذلـك أن    إذا لم تكن منشئة ألية ميزة بالنسبة      
تستمر في التعامل مع الخدمات المتلقاة كمقابل ألدوات حقوق الملكية الممنوحة كأن تلك           

بخالف إلغاء بعض أو كل أدوات حقوق الملكية الممنوحة، التـي يـتم   (التعديالت لم تكن  
  :على سبيل المثال"). ٢٨"التعامل معها طبقًا لنص الفقرة 

إذا أدى التعديل إلى تخفيض القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة المقاسـة   )  أ (
قبل التعديل أو بعده مباشرةً، فعلى المنشأة أن تراعي االنخفاض في القيمة العادلـة            
وأن تستمر في قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة مقابل أدوات حقـوق   

  لى أسـاس القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق الملكيـة الممنوحـة      الملكية القائمة ع 
  .في تاريخ المنح

إذا أدى التعديل إلى تخفيض عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى العامل، فإنـه          ) ب(
كان إلغاء لتلك الـشريحة مـن المنحـة طبقًـا      يتم التعامل مع هذا التخفيض كما لو 

  ".٢٨"لمتطلبات الفقرة 
المنشأة بتعديل شروط االستحقاق بشكل ال تنشأ عنه مزايا بالنسبة للعامـل،        إذا قامت   ) ج(

على سبيل المثال، عن طريق زيادة فترة االسـتحقاق أو تعـديل أو إضـافة شـرط       
بخالف شرط السوق، الذي يتم التعامل من خالله مع التغيرات التـي تـدخل     (اآلداء  

أة أن تراعـي شـروط االسـتحقاق     ، ال يجوز للمنش   )أعاله) أ(عليه طبقًأ لنص البند     
  ". ٢١"إلى " ١٩"المعدلة عند تطبيق متطلبات الفقرات من 
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  معامالت المدفوعات المبنية على أسهم بين منشآت المجموعة 
محاسبة معامالت المدفوعات المبنية على أسـهم بـين         " ج٤٣"إلى  " أ٤٣"تعالج الفقرات    -٤٥أت

وتناقش الفقرات . لمالية المنفردة أو المستقلة منشآت المجموعة فى كل من قوائم المنشأة ا       
وكما هـو  " ج٤٣"إلى " أ٤٣"كيفية تطبيق متطلبات الفقرات من      " ٦١أت"إلى  " ٤٦أت"من  

يمكن أن تحدث معامالت المدفوعات المبنية على أسهم بـين     " د٤٣"مشار إليه فى الفقرة     
   لذلك ال يعتبر هـذا  . ف على الحقائق والظروامنشآت المجموعة لعدد من األسباب اعتماد

 ويفترض أنه عندما ال يكون لدى المنشأة التـى تـستلم الـسلع والخـدمات     الًالنقاش شام 
التزام لتسوية المعاملة، تعتبر المعاملة مساهمة فى حقوق ملكية المنـشأة التابعـة مـن              

  .المنشأة األم بغض النظر عن أى ترتيبات سداد داخل المجموعة
 علـى  انقاش أدناه يركز على المعامالت مع الموظفين، فإنه ينطبق أيض بالرغم من أن ال    -٤٦أت  

مع موردى السلع أو الخدمات من غيـر  المماثلة  معامالت المدفوعات مبنية على أسهم      
وقد يقتضي الترتيب بين المنشأة األم والمنشأة التابعة من المنشأة األخيـرة أن    . الموظفين

واليعالج النقـاش  . أدوات حقوق الملكية إلى الموظفينتدفع إلى الشركة األم مقابل تقديم   
  .أدناه كيفية محاسبة ترتيب الدفع هذا فى داخل المجموعة

 هناك أربع قضايا شائعة تواجه معامالت المدفوعات المبنية على أسـهم بـين منـشآت          -٤٧أت  
ألم وألجل التسهيل، تناقش األمثلة أدناه القـضايا فيمـا يتعلـق بالمنـشأة ا            . المجموعة

  . ومنشآتها التابعة
  ) التى تتضمن أدوات حقوق ملكية المنشأة(ترتيبات المدفوعات المبنية على أسهم 

المسألة األولى هى ما إذا كانت المعامالت التالية التى تتـضمن أدوات حقـوق ملكيـة       -٤٨أت  
       لملكيـة   أو تم تسويتها بأدوات حقوق ااالمنشأة ينبغى أن تحاسب على أنها تم تسويتها نقد

  . لمتطلبات المعيار المحاسبى المصرى هذااوفقً
)  خيارات أسـهم الًمث( ألدوات حقوق ملكية المنشأة   اتمنح المنشأة لموظفيها حقوقً    )  أ(

  )أسـهم الخزينـة  (وإما أن تختار أو يتعين عليها شراء أدوات حقـوق الملكيـة    
 من طرف آخر لسداد التزاماتها تجاه موظفيها،

 خيـارات  الًمـث ( فى أدوات حقوق ملكيـة المنـشأة   انشأة حقوقًالم يمنح موظفو) ب(و  
، إما عن طريق المنشأة نفسها أو مساهميها، ويوفر مساهموالمنشأة أدوات        )أسهم

  .حقوق الملكية المطلوبة
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 تحاسب المنشأة معامالت المدفوعات المبنية على أسهم التى تستلم فيها خـدمات مقابـل     -٤٩أت  
وينطبق هـذا األمـر بغـض    . أنه تم تسويتها بحقوق الملكيةأدوات حقوق ملكيتها على     

النظر عما إذا اختارت المنشأة أو كان يتعين عليها شراء أدوات حقوق الملكية تلك مـن       
. طرف آخر لسداد التزاماتها تجاه موظفيها بموجب اتفاقية المدفوعات المبنية على أسهم       

  :  بغض النظر عما إذااينطبق أيض وهو
انت حقوق الموظف فى أدوات حقوق ملكية المنشأة ممنوحـة مـن المنـشأة            ك)  أ (   

 .نفسها أو من قبل مساهميها
  تم تسوية معاملة المدفوعات المبنية علـى أسـهم مـن قبـل المنـشأة نفـسها         ) ب(أو  

  .أو من قبل مساهميها
ها فإنه يقـدم   إذا كان على المساهم التزام بتسوية المعاملة مع موظفى المنشأة المستثمر في   -٥٠أت

لـذلك إذا كانـت   .  من حقوق ملكيتهالًأدوات حقوق ملكية المنشأة المستثمر فيها لديه بد     
 ،"ج٤٣" للفقرة االمنشأة المستثمر فيها تقع فى نفس المجموعة التى يوجد فيها المساهم، وفقً

  للمتطلبات المطبقة على المعامالت التـى تـشترى     افعلى المساهم أن يقيس التزامه وفقً     
فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل االلتزامات التى تتحملها أمام المورد فى قـوائم      
  المـساهم الماليــة المــستقلة والمنفـردة وتلــك المطبقــة علـى المعــامالت التــى   
  تكون فيها البضاعة أو الخدمات هى المقابـل ألدوات الملكيـة فـى قـوائم المـساهم           

  .المالية المجمعة
  ) التى تشمل أدوات حقوق ملكية المنشأة األم(ت المبنية على أسهم ترتيبات المدفوعا

 تتعلق المسألة الثانية بمعامالت الدفع على أساس األسهم بين منشأتين أو أكثـر ضـمن           -٥١أت  
فعلى سـبيل  . نفس المجموعة والتى تشمل أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى فى المجموعة    

 فى أدوات حقوق الملكية لمنشآتها األم كمقابـل  اقوقًالمثال يمنح موظفو المنشأة التابعة ح 
  .للخدمات التى يقدمها هؤالء الموظفين إلى المنشأة التابعة

  : لذلك تتعلق المسألة الثانية بترتيبات المدفوعات المبنية على أسهم التالية-٥٢أت 
ـ           )  أ(  فـى أدوات حقـوق    اتمنح المنشأة األم مباشرة لموظفى منشآتها التابعة حقوقً

التزام بتـسليم مـوظفى   ) وليس المنشأة التابعة(كيتها، ويكون على المنشأة األم  مل
 .المنشأة التابعة أدوات حقوق الملكية

تمنح المنشأة التابعة لموظفيها فى أدوات حقوق ملكيـة منـشآتها األم ويكـون            ) ب(و  
  .للمنشأة التابعة التزام بتسليم موظفيها أدوات حقوق الملكية
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   فى أدوات حقوق ملكيتها األم لموظفى منشآتها التابعة حقوقًتمنح المنشأة ا
لـذلك،  .  ليس على المنشأة التابعة التزام بتسليم موظفيها أدوات حقوق ملكية منشأتها األم  -٥٣أت  

ـ        "ب٤٣ " للفقرة اووفقً  للمتطلبـات  ا، تقيس المنشأة الخدمات المقدمة من موظفيهـا وفقً
  فيهـا البـضاعة أو الخـدمات هـى المقابـل     المطبقة على المعامالت التـى تكـون        

  ألدوات حقوق الملكية وتعترف بالزيادة المقابلة فى أدوات حقـوق الملكيـة كمـساهمة    
  .من المنشأة األم

 على المنشأة األم التزام بتسوية المعاملة مع موظفى المنشأة التابعة مـن خـالل تقـديم        -٥٤أت  
ـ    "ج٤٣" للفقرة اأدوات حقوق ملكيتها لذلك، ووفقً   ا، تقـيس المنـشآة األم التزامهـا وفقً

للمتطلبات المطبقة على المعامالت التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هـى المقابـل       
  .ألدوات حقوق الملكية

   فى أدوات حقوق ملكية منشأتها األماتمنح المنشاة التابعة موظفيها حقوقً
، فعليها أن تحاسـب  "ب٤٣"د فى الفقرة الوارملك ممارسة الخيار  ألن المنشأة التابعة ال ت     -٥٥أت

ويطبق هذا المطلب بغض النظر عـن    . المعاملة مع موظفيها على أنه تم تسويتها بالنقد       
  .موظفيها كيفية حصول المنشأة التابعة على أدوات حقوق الملكية لسداد التزاماتها نحو
  ويتها بالنقـد ترتيبات المدفوعات المبنية على أسهم التي تشمل الدفعات التى يتم تس   

  إلى الموظفين 
 المسألة الثالثة هى كيف ينبغى على المنشأة التى تستلم السلع أو الخدمات مـن مورديهـا   -٥٦أت  

 ا ترتيبات المدفوعات المبنية على أسـهم نقـد   اأن تعالج محاسبي  ) بما فى ذلك الموظفين   (
. بة إلـى المـوردين  عندما ال يكون على المنشأة نفسها أى التزام بعمل الدفعات المطلو      

ولـيس  (فعلى سبيل المثال، ادرس الترتيبات التالية التى يكون فيها علـى المنـشأة األم         
  :التزام بعمل الدفعات النقدية المطلوبة إلى موظفى المنشأة) المنشأة نفسها

 .المنشأة على دفعات نقدية مرتبطة بسعر أدوات حقوق الملكية سيحصل موظفو  )  أ(

لى دفعات نقدية مرتبطة بـسعر أدوات حقـوق ملكيـة     سيحصل موظفو المنشأة ع     )  ب(
 .منشاتها األم
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لـذلك، تعـالج المنـشاة    .  ليس على المنشأة التابعة التزام بتسوية المعاملة مع موظفيهـا -٥٧أت  
امحاسبي        وتعترف بالزيادة المقابلـة فـى   ا المعاملة مع موظفيها على أنه تم تسويتها نقد 

وتعيد المنشأة التابعـة قيـاس   . اهمة من المنشأة األم  أدوات حقوق الملكية على أنها مس     
 تغيرات ناجمة عن شروط االستحقاق غيـر الـسوقية وغيـر     ألي اتكلفة المعاملة الحقً  

ويختلف هذا األمر عن قياس المعاملة علـى    ". ٢١"إلى  " ١٩" للفقرات من    االمحققة وفقً 
ة فى القوائم المالية المجمعة للمجموعاانه تم تسويتها نقد.  

 بتسوية المعاملة مع الموظفين، وألن المقابل عبـارة  ا ألن المنشأة األم ليس عليها التزام      -٥٨أت  
 للمتطلبـات المطبقـة     االتزامها وفقً ) والمجموعة المجمعة (عن نقد، تقيس المنشأة األم      

على المعامالت التى تشترى فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل االلتزمات التـى            
  ".ج. ٤٣"ها أمام المورد فى الفقرة تتحمل

  نقل الموظفين بين منشآت المجموعة 
 تتعلق المسألة الرابعة بترتيبات الدفع على أساس األسـهم للمجموعـة والتـى تـشمل            -٥٩أت  

فعلى سبيل المثال، تمنح المنـشأة األم مـوظفى   . موظفى أكثر من منشأة فى المجموعة   
وق ملكيتها مشروطة بإتمام الخدمات المستمرة مـع   فى أدوات حق امنشآتها التابعة حقوقً  

ويمكن أن ينقل موظف احدى المنشآت التابعة إلى منشأة تابعـة  . المجموعة لفترة محددة 
أخرى خالل فترة االستحقاق دون تأثر حقوق الموظـف فـى أدوات حقـوق الملكيـة        

، وإذا لـم  الخاصة بالشركة األم بموجب ترتيب المدفوعات المبينة على أسهم األصـلى    
يكن هناك على المنشآت التابعة التزام بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم مـع       

   على أنها معاملة تم تسويتها بـأدوات حقـوق الملكيـة        اموظفيها، فإنها تعالج محاسبي  .
وتقيس كل منشأة الخدمات المستلمة من الموظف بالرجوع إلى القيمة العادلـة ألدوات         

ـ حقوق الملكية  مـن قبـل المنـشأة األم    ا فى تاريخ منح الحقوق فى تلك األدوات أساس 
  .ونسبة فترة االستحقاق التى خدمها الموظف مع كل منشأة تابعة

 إذا كان على المنشأة التابعة التزام بتسوية المعاملة مع موظفيها بأدوات حقـوق ملكيـة       -٦٠أت  
     على  امنشأتها األم، فإنها تعالج المعاملة محاسبي وتقيس كـل منـشأة   اأنه تم تسويتها نقد 

تابعة الخدمات المستلمة على أساس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة فـى تـاريخ      
إضافة لذلك، تعترف كـل  . المنح لنسبة فترة االستحقاق التى خدمها الموظف فى المنشأة 

ـ           رة خدمـة  منشأة تابعة بأى تغير فى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة خـالل فت
  .الموظف لدى كل منشأة تابعة
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 يمكن أن يخفق الموظف، بعد تنقله بين منشآت المجموعـة، فـى تلبيـة أحـد شـروط            -٦١أت
. االستحقاق عدا شرط السوق مثل أن يترك الموظف المجموعة قبل إتمام مـدة الخدمـة       

أة هو الخدمة فى المجموعة، تقوم كـل منـش      وفى هذه الحالة، وبما أن شرط االستحقاق      
ـ  اتابعة بتعديل المبلغ المعترف به سابقً   ا فيما يتعلق بالخدمات المستلمة من الموظـف وفقً

وعليه، إذا لم تستحق الحقوق الممنوحة من المنـشأة األم  " ١٩"للمبادئ الواردة فى الفقرة    
فى أدوات حقوق الملكية بسبب إخفاق الموظف فى تلبية أحد شـروط االسـتحقاق عـدا        

يتم األعتراف بأى مبلغ على أساس تراكمى للخدمات المـستلمة مـن         شرط السوق، فال    
  . منشأة فى المجموعةأليالموظف فى القوائم المالية 
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   )٤٠( معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اإلفصاحات-األدوات املالية 
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  )٤٠(معيار احملاسبة املصرى رقم 
   اإلفصاحات–األدوات املالية 

 من الفقرة  المحتويات

  ١  هدف المعيار
  ٣  نطاق المعيار

  ٦  ستوى اإلفصاح فئات األدوات المالية وم
  ٧  أهمية األدوات المالية للمركز المالي واآلداء المالي 

  ٨  قائمة المركز المالي 
  ٢٠  قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل 

  ٢١ اإلفصاحات األخرى 
  ٣١  طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية

  ٣٣  اإلفصاحات النوعية
  ٣٤  اإلفصاحات الكمية

  أ٤٢  األصول الماليةتحويالت 
  د٤٢  األصول المالية المحولة التي لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها

  ه٤٢  األصول المالية المحولة التي تم استبعادها من الدفاتر بكاملها
  ح٤٢  معلومات إضافية 

  ٤٣  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية
    تعريف المصطلحات )أ(ملحق 
     التطبيقإرشادات )ب(ملحق 
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  )٤٠(معيار احملاسبة املصرى رقم 
   اإلفصاحات–األدوات املالية 

  هدف المعيار 
يهدف هذا المعيار إلى مطالبة المنشآت بتوفير اإلفصاحات في قوائمها المالية التي تتيح  - ١

قييم ما يلي  :للمستخدمين ت
 .أةأهمية األدوات المالية بالنسبة للمركز المالي واآلداء المالي للمنش  ) أ(
طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية والتي تتعرض لها المنشأة أثناء ) ب(و 

  .الفترة وفي نهاية الفترة المالية، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر
تكمل مبادئ هذا المعيار مبادئ االعتراف باألصول المالية وااللتزامات المالية وقياسها  - ٢

ومعيار " العرض: األدوات المالية) "٢٥(اسبة المصري رقم وعرضها في معيار المح
  ".األدوات المالية) " ٤٧(المحاسبة المصري رقم 

 نطاق المعيار
 :على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع األدوات المالية، باستثناء - ٣

جتهـا  الحصص في الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة والتـي يـتم معال         ) أ (
أو معيـار المحاسـبة   " القوائم المالية المستقلة) "١٧( لمعيار المصري رقم اطبقً امحاسبي

أو معيـار   " المحاسبة عن االستثمارات فـي شـركات شـقيقة          ) " ١٨(المصري رقم   
غير أنه في بعض الحـاالت يـسمح   " الترتيبات المشتركة) "٤٣(المحاسبة المصري رقم  

أو معيـار  ) ١٨(أو معيار المحاسبة المصري رقم ) ١٧(معيار المحاسبة المصري رقم    
   الحـصة فـي شـركة تابعـة      اللمنشأة أن تعالج محاسبي   ) ٤٣(المحاسبة المصري رقم    

، وفي هـذه  )٤٧(أو شقيقة أو مشروع مشترك باستخدام معيار المحاسبة المصري رقم        
  نـسبة لتلـك  وبال. الحاالت على المنشآت تطبيق المتطلبات الواردة فـي هـذا المعيـار     

قيـاس القيمـة   ) " ٤٥(التي تقاس بالقيمة العادلة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقـم    
، وعلى المنشآت كذلك تطبيق هذا المعيار على جميـع المـشتقات المرتبطـة            "العادلة  

بالحصص في الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة إال إذا كان المشتق         
 ).٢٥( حقوق الملكية في معيار المحاسبة المصري رقم يستوفي تعريف أداة

حقوق والتزامات أصحاب العمل الناجمة عن لوائح مزايا الموظفين التي ينطبق عليهـا            ) ب (
 ".مزايا العاملين) " ٣٨(معيار المحاسبة المصري رقم 

  .ملغاة   ) ج (



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٨٧٦

لتأمينعقود ) " ٣٧(عقود التأمين كما تم تعريفها في معيار المحاسبة المصري رقم ) د( " ا
غير أن هذا المعيار ينطبق على المشتقات الضمنية في عقود التأمين إذا طلب معيار 

إلى جانب .  بشكل منفصلامن المنشأة معالجتها محاسبي) ٤٧(المحاسبة المصري رقم 
ذلك على الجهة المصدرة تطبيق هذا المعيار على عقود الكفاالت المالية إذا طبقت 

عند االعتراف بهذه العقود ) ٤٧(لمحاسبة المصري رقم الجهة المصدرة معيار ا
إذا اختارت ) ٣٧(وقياسها، إال أنه يجب عليها تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

تطبيق ) ٣٧(من معيار المحاسبة المصري رقم )" د (٤"الجهة المصدرة حسب الفقرة 
د االعتراف بها وقياسها) ٣٧(معيار المحاسبة المصري رقم    . عن

األدوات المالية والعقود وااللتزامات بموجب عمليات المدفوعات المبنية على أسهم ) ه(
 "المدفوعات المبنية عل أسهم ) " ٣٩(والتي ينطبق عليها معيار المحاسبة المصري رقم 

 "٧,٢" إلى "٤,٢" الفقرات من باستثناء أن هذا المعيار ينطبق على العقود ضمن نطاق
  ).٤٧(صري رقم معيار المحاسبة الممن 

  )"ب (١٦"و)" أ (١٦" للفقرتين ااألدوات المطلوب تبويبها كأدوات حقوق ملكية طبقً) و(
 ).٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم )" د (١٦"و)" ج (١٦"أو الفقرتين 

ينطبق هذا المعيار على األدوات المالية المعترف بها وغير المعترف بها، وتشمل األدوات  - ٤
ف بها األصول المالية وااللتزامات المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المالية المعتر

، وتشمل األدوات المالية )٤٧(ومعيار المحاسبة المصري رقم ) ٢٦(المحاسبة المصري رقم 
غير المعترف بها بعض األدوات المالية التي هي برغم أنها خارج نطاق معيار المحاسبة 

إال أنها تقع ضمن نطاق هذا ) ٤٧(المصري رقم ومعيار المحاسبة ) ٢٦(المصري رقم 
 ).مثل بعض ارتباطات القروض(المعيار 

معيار  ينطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع بند غير مالي والتي تقع ضمن نطاق - ٥
من معيار المحاسبة " ٧,٢" إلى "٤,٢"من راجع الفقرات ) (٤٧(المحاسبة المصري رقم 

  )).٤٧(المصري رقم 
على الحقوق " ن٣٥"إلى " أ٣٥"ق متطلبات اإلفصاح عن مخاطر االئتمان في الفقرات تنطب - أ٥

 لمعيار المحاسبة اوجوب المحاسبة عنها وفقً) ٤٨(التي حدد معيار المحاسبة المصري رقم 
المكسب الناتج عن عكس (بغرض االعتراف بخسارة أو مكسب ) ٤٧(المصري رقم 

وسوف تتضمن أي إشارة إلى أصول . ضمحاللاال) خسارة اضمحالل سبق االعتراف بها
  .مالية أو التزامات مالية هذه الحقوق، إال إذا تم النص على غير ذلك
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 فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح
عندما يتطلب هذا المعيار اإلفصاحات حسب فئة األداة المالية فإن على المنشأة تجميع  - ٦

لتي تأخذ في األدوات المالية في فئات تناسب طبيعة ال معلومات التي تم اإلفصاح عنها وا
االعتبار خصائص هذه األدوات المالية، وعلى المنشأة تقديم معلومات كافية إلتاحة المطابقة 

 .مع البنود الرئيسية في قائمة المركز المالي

 أهمية األدوات المالية للمركز المالي واآلداء المالي 
التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم أهمية على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات  - ٧

 .األدوات المالية بالنسبة لمركزها المالي وأدائها المالي

  قائمة المركز المالي 
 فئات األصول المالية وااللتزامات المالية 

لية كما هي معرفة في معيار  - ٨ يجب اإلفصاح عن األرصدة الدفترية لكل فئة من الفئات التا
وذلك إما في قائمة ) ٢٦(أو معيار المحاسبة المصري رقم ) ٤٧(مصري رقم المحاسبة ال

 :المركز المالي أو في اإليضاحات

 :األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، مبينة بشكل منفصل  )أ (

تلك التي تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند ) ١(  
  .األولىاالعتراف 

لتي يجب قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حسب معيار ) ٢(و تلك ا
 ).٤٧(المحاسبة المصري رقم 

 .ملغاة) د (إلى  )ب (
  :االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، مبينة بشكل منفصل) ه(

أو الخسائرتلك التي تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل  )١( ألولى األرباح   .عند االعتراف ا

لتي ينطبق عليها تعريف المحتفظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة المصري  )٢( تلك ا
 ).٤٧(رقم 

  .األصول المالية التي تم قياسها بالتكلفة المستهلكة) و(
لتي تم قياسها بالتكلفة المستهلكة) ز(   .االلتزامات المالية ا
م قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألصول المالية ا) ح(   .لتي يت
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  األصول المالية أو االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
بالقيمة العادلة من خالل ) أو مجموعة أصول المالية(إذا خصصت المنشأة أصل مالي  - ٩

اسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األرباح أو الخسائر، كان يتعين بخالف ذلك قي
لتكلفة المستهلكة، فإن عليها اإلفصاح عما يلي  :اآلخر أو با

أو مجموعة (لألصل المالي )") أ (٣٦"راجع الفقرة (أقصى تعرض لخطر االئتمان   )أ (
 .في نهاية الفترة المالية) أصول المالية

أدوات مماثلة للحد من هذا التعرض المبلغ الذي تحدثه أية مشتقات ائتمان ذات عالقة أو   )ب (
 )").ب(٣٦"راجع الفقرة (األقصى لخطر االئتمان 

أو مجموعة (مبلغ التغير خالل الفترة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة لألصل المالي ) ج (
  :الذي ينسب للتغيرات في خطر االئتمان لألصل المالي والذي يتم تحديده إما) أصول المالية

تغير في القيمة العادلة الذي ال ينسب للتغيرات في ظروف السوق التي كمبلغ ال) ١(
  .تتسبب في نشأة خطر السوق

   مبلغ التغيراباستخدام أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر تعبير) ٢(أو 
  .في القيمة العادلة الذي ينسب للتغيرات في خطر االئتمان لألصل

ق التي تتسبب في نشأة خطر السوق التغيرات في وتشمل التغيرات في ظروف السو
 لسعر الفائدة أو سعر سلعة أو سعر الصرف األجنبي أو مؤشر أسعار أو) مؤشر منشور(

  .معدالت
مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي حدث ألية مشتقات ائتمان ذات عالقة أو أدوات ) د(

 .األصل الماليمماثلة خالل الفترة وبشكل تراكمي منذ أن تم تخصيص 

١٠- اإذا خصصت المنشأة التزامبقيمته العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حسب الفقرة ا مالي 
وكان يجب عرض التغير في القيمة ) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٢,٢,٤"

من معيار " ٧,٧,٥"انظر الفقرة (العادلة لهذا االلتزام من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر 
 :فإن عليها اإلفصاح عما يلي)) ٤٧(المحاسبة المصري رقم 

مبلغ التغير خالل الفترة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي ينسب  )أ(
" ٢٠,٧,٥ب "إلى " ١٣,٧,٥ب "انظر الفقرات (للتغيرات في خطر االئتمان لذلك االلتزام 

اد عن كيفية تحديد آثار التغيرات في خطر لإلرش) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم 
 ).االئتمان لاللتزام
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 دفعه االفرق بين الرصيد الدفتري لاللتزام المالي والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقدي )ب(
  .عند االستحقاق لصاحب االلتزام

ذلك أية تحويالت للمكسب أو الخسارة المجمعة ضمن حقوق الملكية خالل الفترة بما في  )ج(
  .سبب مثل هذه التحويالت

إذا تم االستبعاد من الدفاتر اللتزام خالل الفترة، المبلغ الذي تم عرضه في الدخل الشامل  )د(
  ).إن وجد(اآلخر الذي تحقق عند االستبعاد من الدفاتر 

إذا قامت المنشأة بتخصيص التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  - أ١٠
 عرض كل اوكان مطلوب) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٢,٢,٤" للفقرة اوفقً

بما في ذلك آثار التغيرات في خطر االئتمان (تغيرات القيمة العادلة في هذا االلتزام 
من معيار المحاسبة " ٨,٧,٥"و " ٧,٧,٥"انظر الفقرة (في األرباح أو الخسائر ) لاللتزام

  : يتم اإلفصاح عن، يجب أن))٤٧(المصري رقم 
مبلغ التغير خالل الفترة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي  )أ(

  "١٣,٧,٥ب "انظر الفقرة (ينسب للتغيرات في خطر االئتمان لهذا االلتزام 
لإلرشاد عن كيفية ) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٢٠,٧,٥ب "إلى 

 .)ر االئتمان لاللتزامتحديد آثار التغيرات في خط

 دفعه االفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقدي )ب(و
 .عند االستحقاق لصاحب االلتزام

 :على المنشأة اإلفصاح عما يلي -١١
ء المتطلبات في الفقرة  )أ( ليب المستخدمة الستيفا والفقرة )" ج(٩"وصف تفصيلي لألسا

من معيار المحاسبة المصري رقم )" أ(٧,٧,٥"والفقرة )" أ(أ١٠"رة والفق)" أ(١٠"
  .، بما في ذلك توضيح سبب كون هذه األساليب مالئمة)٤٧(

إذا كانت المنشأة تعتقد أن اإلفصاح الذي قدمته، إما في قائمة المركز المالي أو في  )ب(
أو الفقرة )" أ(١٠"أو الفقرة )" ج(٩"اإليضاحات، لالستيفاء بالمتطلبات في الفقرة 

ال يمثل بصدق ) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم ) أ(٧,٧,٥أو الفقرة ) أ(أ١٠"
م المالي الذي ينسب للتغيرات في  التغير في القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزا
مخاطره االئتمانية، يجب اإلفصاح عن أسباب هذا االستنتاج والعوامل التي ترى أنها 

 .ذات عالقة
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األساليب المستخدمة لتحديد ما إذا كان عرض آثار  وصف تفصيلي لألسلوب أو )ج(
د من  التغيرات في خطر االئتمان لاللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد ينشأ عنه أو يزي

من " ٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"أنظر الفقرتين (تعارض محاسبي في األرباح أو الخسائر 
إذا كان مطلوبا من المنشأة عرض آثار و)). ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 

  "٨,٧,٥"انظر الفقرة (التغيرات في خطر االئتمان لاللتزام في الربح أو الخسارة 
، يجب أن يتضمن اإلفصاح وصف تفصيلي ))٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم 

  من معيار المحاسبة المصري" ٦,٧,٥ب "للعالقة االقتصادية المبينة في الفقرة 
  ).٤٧(رقم 

إذا قامت المنشأة بتخصيص استثمارات في أدوات حقوق ملكية للقياس بالقيمة العادلة من  -  أ١١
من معيار المحاسبة " ٥,٧,٥" للفقرة اخالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو مسموح به وفقً

  :، يجب أن تفصح عن)٤٧(المصري رقم 
م ت )أ( خصيصها للقياس بالقيمة ما هي االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ت

 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .أسباب استخدام هذا البديل للعرض )ب(

 .القيمة العادلة لكل من هذه االستثمارات في تاريخ القوائم المالية )ج(

توزيعات األرباح التي تم االعتراف بها خالل الفترة، مع بيان توزيعات األرباح  )د(
رات تم استبعادها من الدفاتر خالل الفترة عن تلك التي ال تزال المتعلقة باستثما

 .بحوزة المنشأة في نهاية الفترة

أي نقل للمكسب أو الخسارة المتراكمة بين بنود حقوق الملكية خالل الفترة مع بيان  )ه(
  .أسباب هذا النقل

وق ملكية يتم قياسها إذا قامت المنشأة باالستبعاد من الدفاتر الستثمارات في أدوات حق - ب١١
  :بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة، يجب اإلفصاح عن

 .أسباب التخلص من االستثمارات ) أ (

  .القيمة العادلة لالستثمارات في تاريخ االستبعاد من الدفاتر )ب(
د االستبعاد )ج(   .المكسب أو الخسارة المتراكمة عن
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 إعادة التبويب
 .ملغاة -١٢
  .ملغاة -أ١٢
لسابقة بإعادة تبويب  - ب١٢ يجب على المنشأة أن تفصح عما إذا قامت خالل الفترة أو الفترة ا

وفي ). ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١,٤,٤" للفقرة اأي أصول مالية وفقً
  :هذه الحالة، يجب اإلفصاح عما يلي

 .تاريخ إعادة التبويب )أ( 
ير في نموذج األعمال ووصف نوعي ألثـر ذلـك علـى    توضيح تفصيلي عن التغ   )ب(

 .القوائم المالية للمنشأة
  .المبلغ المتراكم الذي تم إعادة تبويبه إلى ومن كل مجموعة تبويب )ج(

إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصول مالية من مجموعة القيمة العادلة من خالل األرباح  -ج١٢
 المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أو الخسائر بحيث يتم قياسها بالتكلفة

، يجب على المنشأة )٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١,٤,٤" للفقرة ااآلخر وفقً
لتبويب وحتى يتم االستبعاد من الدفاتر، عن  أن تفصح في كل فترة تالية إلعادة ا

م إعادة تبويبها   :المعلومات التالية لألصول التي ت
 .معدل الفائدة الفعلي الذي تم تحديده في تاريخ إعادة التبويب ) أ ( 

  .إيراد الفوائد الذي تم االعتراف به )ب(و
إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصول مالية من مجموعة القيمة العادلة من خالل الدخل  - د١٢

مالية من الشامل اآلخر بحيث يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة، أو بإعادة تبويب أصول 
م قياسها بالتكلفة المستهلكة  مجموعة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بحيث يت
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن تقوم المنشأة بعد السنة المالية 

لتبويب أن تفصح عن   :التي تم فيها إعادة ا
 . نهاية الفترة الماليةالقيمة العادلة لألصول المالية في ) أ ( 
مكسب أو خسارة القيمة العادلة الذي كان من الممكن االعتراف به في األربـاح أو    )ب(و

الخسائر أو في الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة لو لـم يـتم إعـادة تبويـب هـذه        
  .األصول المالية

 .ملغاة -١٣
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  المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية 
متطلبات اإلفصاح األخرى " ه١٣"إلى " ب١٣"الواردة في الفقرات من  تكمل اإلفصاحات -أ١٣

 للفقرة الهذا المعيار وهي مطلوبة لكافة األدوات المالية المعترف بها التي تم مقاصتها وفقً
 على اوتنطبق هذه اإلفصاحات أيض). ٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٤٢"

ترتيبات تصفية حسابات رئيسية نافذة أو اتفاق األدوات المالية المعترف بها الخاضعة ل
من معيار المحاسبة " ٤٢" للفقرة امماثل بغض النظر عما إذا كان قد تم مقاصتها وفقً

  ).٢٥(المصري رقم 
 تفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم األثر أو -ب١٣

ويشمل هذا األثر . ابات على مركز المنشأة الماليالتأثير المحتمل لترتيبات تصفية الحس
أو التأثير المحتمل لحقوق المقاصة المرافقة لألصول المالية وااللتزامات المالية المعترف 

  ".أ١٣"بها الخاصة بالمنشأة، والتي تقع ضمن نطاق الفقرة 
المعلومات الكمية تفصح المنشأة في نهاية الفترة المالية عن " ب١٣"لتحقيق أهداف الفقرة  -ج١٣

التالية بشكل منفصل لألصول المالية وااللتزامات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن 
  ".أ١٣"نطاق الفقرة 

 .المبلغ اإلجمالي لتلك األصول وااللتزامات المالية المعترف بها) أ   ( 

معيار المحاسـبة  من " ٤٢" للمعايير الواردة في الفقرة االمبالغ التي تم مقاصتها وفقً    ) ب(و  
  .عن تحديد صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي) ٢٥(المصري رقم 

  .صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي) ج(و 
المبالغ الخاضعة لترتيبات تصفية حسابات رئيسية نافـذة أو اتفـاق مماثـل وغيـر            ) د(و  

  :بما في ذلك)" ب(ج ١٣" لذلك في الفقرة االمشمولة خالفً
  المبالغ المرتبطة باألدوات المالية المعتـرف بهـا والتـي ال تحقـق بعـض       ) ١(

مـن معيـار المحاسـبة      " ٤٢"أو كافة معايير المقاصة الواردة في الفقـرة         
 ).٢٥(المصري رقم 

ة المالية ) ٢(و  لضمانة اإلضافي لضمانة اإلضافية النقدية(المبالغ المتعلقة با   ).بما فيها ا
  ).ج(من المبالغ الواردة في ) د(ي المبلغ بعد اقتطاع المبالغ الواردة في صاف) ه(و 

ويتم عرض المعلومات المطلوبة في هذه الفقرة في صورة جداول بشكل منفصل عن األصول 
  .المالية وااللتزامات المالية، إال إذا كانت هناك صورة أخرى أكثر مالءمة
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 على المبلغ الألداة مقتصر)" د(ج ١٣" للفقرة اقًيكون إجمالي المبالغ المفصح عنها وف - د١٣
  .لتلك األداة)" ج(ج ١٣"الوارد في الفقرة 

 لحقوق المقاصة المرافقة لألصول المالية اتدرج المنشأة في اإلفصاحات وصفً -ه١٣
وااللتزامات المالية للمنشأة الخاضعة لترتيبات تصفية حسابات رئيسية نافذة أو اتفاق 

  .بما في ذلك طبيعة تلك الحقوق)" د(ج ١٣" للفقرة اعنها وفقًمماثل والمفصح 
 عنها في أكثر امفصح" ه١٣"إلى " ب١٣"إذا كانت المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من  - و١٣

إليضاحاتامن إيضاح في القوائم المالية، فيجب على المنشأة اإلشارة إليها مرجعي لك ا   .  بين ت
  الضمانات

 :صاح عما يليعلى المنشأة اإلف -١٤

الرصيد الدفتري لألصول المالية المرهونة كـضمان لاللتزامـات أو االلتزامـات            )  أ(
من معيـار  )" أ(٢٣,٢,٣"المحتملة، بما في ذلك المبالغ التي أعيد تبويبها حسب الفقرة   

 ).٤٧(المحاسبة المصري رقم 
  .األحكام والشروط المتعلقة بتقديمها كضمان) ب(و 

لية(ة ضمان عندما يكون لدى المنشأ -١٥ ومسموح لها ببيع الضمان ) ألصول مالية أو غير ما
 من جانب صاحب الضمان فإن عليها Defaultأو إعادة رهنه في حالة عدم وجود تقصير 

 :اإلفصاح عما يلي
 .القيمة العادلة للضمان المحتفظ به  )  أ(

شأة التـزام  القيمة العادلة ألي ضمان تم بيعه أو إعادة رهنه، وما إذا كان على المن        ) ب(و  
  .بإعادته

  .الشروط واالحكام المتعلقة باستخدامها للضمان) ج(و 
  حساب مخصص خسائر االئتمان

  .ملغاة -١٦
ال يتم خصم خسارة االضمحالل من القيمة الدفترية لألصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة  -أ١٦

ر المحاسبة المصري من معيا" أ٢,١,٤" للفقرة االعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً
، كما يتعين أال تقوم المنشأة بعرض خسارة االضمحالل بشكل منفصل في قائمة )٤٧(رقم 

ولكن تقوم المنشأة باإلفصاح عن . المركز المالي كتخفيض للقيمة الدفترية لألصل المالي
م المالية   .خسارة االضمحالل ضمن اإليضاحات بالقوائ
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 شتقات الضمنية المتعددةاألدوات المالية المركبة ذات الم
راجع الفقرة (إذا أصدرت المنشأة أداة تحتوي على كل من التزام ومكون حقوق ملكية  -١٧

وكان لألداة مشتقات ضمنية متعددة )) ٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٢٨"
Multiple Embedded Derivatives لتحويل ( تعتمد قيمتها على بعضها مثل أداة مالية قابلة ل

Callحملة بحق إعادة الشراء وم abl e C onvertibl e (فإن عليها اإلفصاح عن وجود هذه الخصائص. 

 عدم الوفاء واإلخالل بالشروط
على المنشأة اإلفصاح عما يلي بالنسبة للقروض المستحقة الدفع المعترف بها في نهاية  -١٨

 :الفترة المالية

ـ    )  أ( لي أو الفائـدة أو احتيـاطي   تفاصيل أية حاالت عدم وفاء خالل الفترة بالمبلغ األص
 .استهالك القروض أو أحكام استهالك القروض المستحقة

  .الرصيد الدفتري للقروض المستحقة التي لم يتم الوفاء بها في نهاية الفترة المالية) ب(و 
ما إذا تمت معالجة حاالت عدم الوفاء أو أعيد التفاوض بشأن شروط القروض قبـل    ) ج(و  

  .م الماليةاعتماد إصدار القوائ
إذا كانت هناك أثناء الفترة حاالت إخالل بأحكام اتفاقية قرض باستثناء تلك الحاالت المبينة  -١٩

" ١٨"فإن على المنشأة اإلفصاح عن نفس المعلومات حسبما تتطلب الفقرة " ١٨"في الفقرة 
د تمت (إذا سمحت حاالت اإلخالل هذه للمقرض طلب اإلسراع في التسديد  ما لم يكن ق

د التفاوض بشأن شروط القرض في تاريخ نهاية الفترة معا لجة حاالت اإلخالل أو أعي
 ).المالية أو قبله

  قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل
 الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر

لتالية للدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما  -٢٠ على المنشأة اإلفصاح عن البنود ا
  :في قائمة الدخل الشامل أو في اإليضاحاتفي قائمة الدخل أو 

  :صافي المكاسب أو صافي الخسائر من ) أ (
األصول المالية أو االلتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  - ١

 لألصول المالية أو االلتزامات – بشكل منفصل –األرباح أو الخسائر، مع عرض 
 ا على هذا النحو عند االعتراف األولي أو الحقًالمالية التي تم تخصيصها للقياس
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األصول المالية  ، وتلك)٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١,٧,٦" للفقرة اوفقً
أو االلتزامات المالية التي يجب قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

المالية التي ينطبق عليها مثل االلتزامات ) (٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم اوفقً
ويجب )). ٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم اتعريف المحتفظ بها للمتاجرة وفقً

على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل عن مبلغ المكسب أو الخسارة التي تم 
االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر عن تلك التي يتم االعتراف بها في األرباح 

ج عن االلتزامات المالية التي تم تخصيصها للقياس بالقيمة أو الخسائر التي تنت
  .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 .ملغاة - ٢
 .ملغاة - ٣
  .ملغاة - ٤
 .االلتزامات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة - ٥

 .األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة - ٦

  تم تخصيها للقياس بالقيمة العادلةاالستثمارات في أدوات حقوق ملكية التي ي - ٧
من معيار المحاسبة المصري " ٥,٧,٥" للفقرة امن خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً

 ).٤٧(رقم 

 ااألصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً - ٨
لغ المكسب ، مع عرض مب)٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " أ٢,١,٤"للفقرة 

أو الخسارة الذي تم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة عن المبلغ 
الذي تم إعادة تبويبه عند االستبعاد من الدفاتر من الدخل الشامل اآلخر المتراكم إلى 

  .األرباح أو الخسائر خالل الفترة
خدام طريقة الفائدة محسوبين باست(إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة  )ب(

لتي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة أو التي يتم ) الفعلية وذلك بالنسبة لألصول المالية ا
من معيار " أ٢,١,٤" للفقرة اقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً

 أو االلتزامات ،)مع عرض تلك المبالغ بشكل منفصل) (٤٧(المحاسبة المصري رقم 
م قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   .المالية التي ال يت
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باستثناء المبالغ التي تدخل في تحديد سعر الفائدة  (ا أم مصروفًالًالرسوم سواء دخ )ج(
  :الناجمة عن) الفعلية

األصول المالية وااللتزامات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  -١
  .باح أو الخسائراألر

لتي ينجم عنها االحتفاظ  - ٢و نشاط أمناء الحفظ واألنشطة المشابهة األخرى ا
بأصول أو استثماراها نيابة عن أفراد أو صناديق أو لوائح مزايا التقاعد 

  .والمؤسسات األخرى
 .ملغاة )د(
 .ملغاة )ه(

م اال -أ٢٠ عتراف بها في قائمة الدخل يجب على المنشأة تقديم تحليل بالمكسب أو الخسارة التي ت
لتكلفة ) الخسائر األرباح أو( والناتجة عن االستبعاد من الدفاتر ألصول مالية يتم قياسها با

المستهلكة، مع عرض المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد من الدفاتر لهذه األصول 
ن الدفاتر لهذه ويجب أن يتضمن هذا اإلفصاح أسباب االستبعاد م. المالية بشكل منفصل

  .األصول المالية
  اإلفصاحات األخرى 
 السياسات المحاسبية

، على "عرض القوائم المالية) "١(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١١٧" للفقرة اوفقً -٢١
القياس ) أسسأو(ات المحاسبية الهامة عن أساس المنشأة اإلفصاح في ملخص السياس
والسياسات المحاسبية األخرى المستخدمة والتي تكون المستخدمة في إعداد القوائم المالية، 

  .الزمة لفهم القوائم المالية
على مخاطر " و٢٤"إلى " ب٢١"يجب على المنشأة تطبيق متطلبات اإلفصاح في الفقرات   -أ٢١

وتبين . التعرضات التي تقوم المنشأة بتغطيتها والتي تختار تطبيق محاسبة التغطية عنها
  :طية المعلومات التاليةإيضاحات محاسبة التغ

 .استراتيجية إدارة المخاطر للمنشأة وكيفية تطبيقها إلدارة الخطر )أ(
كيف تؤثر أنشطة التغطية على مبلغ وتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية  )ب(و

 .المستقبلية
ل أثر محاسبة التغطية على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشام )ج(و

  .وقائمة التغير في حقوق الملكية للمنشأة
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يجب على المنشأة أن تعرض اإليضاحات المطلوبة في إيضاح واحد أو قسم مستقل في  -ب٢١
د المعلومات التي قدمتها في مكان . القوائم المالية ومع ذلك، ال يتعين على المنشأة أن تعي

لومات في قوائم أخرى، مثل تقرير آخر، إذا تمت اإلشارة في القوائم المالية إلى هذه المع
لإلدارة أو تقرير بالمخاطر، تكون متاحة لمستخدمي القوائم المالية بنفس الشروط 

  إذا لم يتم إضافة اإلشارة المرجعية. والتوقيت الذي تكون القوائم المالية متاحة فيه
  .في القوائم المالية إلى هذه المعلومات، ال تعد هذه القوائم المالية كاملة

تقديم معلومات منفصلة " و٢٤"إلى " أ٢٢" للفقرات ا من المنشأة وفقًاعندما يكون مطلوب -ج٢١
على أساس نوع الخطر، يجب على المنشأة تحديد كل نوع خطر على أساس خطر 

ويجب تحديد أنواع . التعرض الذي تقرر المنشأة تغطيته وتستخدم محاسبة التغطية له
  .محاسبة التغطيةالخطر بثبات في كل إيضاحات 

أن تحدد ) اباستثناء ما تم تحديده الحقً(، يجب على المنشأة "أ٢١"لتحقيق أهداف الفقرة  - د٢١
مدى تفاصيل اإلفصاح، ومدى التركيز الذي تعطيه للنواحي المختلفة من متطلبات 
اإلفصاح، والمستوى المناسب لتجميع أو تفصيل المعلومات، وما إذا احتاج مستخدمي 

م المعلومات الكمية التي تم اإلفصاح عنهاالقوائ ومع ذلك، . م المالية لتفسيرات إضافية لتقيي
يجب على المنشأة استخدام نفس مستوى التجميع والتفصيل الذي تستخدمه لمتطلبات 
  اإلفصاح عن المعلومات ذات العالقة بين هذا المعيار ومعيار المحاسبة المصري

  ."قياس القيمة العادلة) "٤٥(رقم 
 محاسبة التغطية 

  .ملغاة -٢٢
يجب على المنشأة توضيح استراتيجية إدارة الخطر لكل نوع من خطر التعرضات التي  -أ٢٢

يجب أن يمكن هذا التوضيح مستخدمي . تقرر تغطيتها ولكل تطبيق لمحاسبة التغطية
  ):على سبيل المثال(القوائم المالية من تقييم 

 .كيف ينشأ كل خطر ) أ (

ند بكامله ، المنشأة كل خطركيف تدير )ب(  بما في ذلك ما إذا كانت المنشأة تقوم بتغطية ب
لخطر  مخاطر أو تغطية مكون من مكونات ا بند، ولم) أو أكثر من مكون(لجميع ال  .ذاال

  .مدى خطر التعرضات التي تديرها المنشأة )ج(
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  ):ال على سبيل الحصر(، يجب أن تتضمن المعلومات وصف لكل من "أ٢٢"لتحقيق أهداف الفقرة  - ب٢٢
 .لتغطية خطر التعرضات) وكيفية استخدامها(أداة التغطية المستخدمة  ) أ (  
كيف تقوم المنشأة بتحديد العالقة االقتصادية بين البند المغطى وأداة التغطية  )ب(و

 .لغرض تقييم فعالية التغطية
لتغطية وما هي المصادر التي ينشأ )ج(و  عنها عدم فعالية كيف تؤسس المنشأة نسبة ا

  .للتغطية
، عندما تخصص المنشأة مكون "ب٢٢"و" إ٢٢"باإلضافة لإلفصاح المطلوب في الفقرات  -ج٢٢

د مغطى  من معيار المحاسبة المصري " ٧,٣,٦"انظر فقرة (معين من مكونات الخطر كبن
  :، يجب تقديم معلومات نوعية أو كمية عن))٤٧(رقم 

بما في ذلك وصف (لخطر التي تخصصه كبند مغطى كيف تحدد المنشأة مكون ا ) أ (
لبند ككل  .)لطبيعة العالقة بين مكون الخطر وا

 مكون اعلى سبيل المثال، يمثل تاريخي(كيف يتعلق مكون الخطر بالبند ككل  )ب(و
  ).٪ من التغيرات في القيمة العادلة للبند ككل٨٠الخطر المخصص 

  .ملغاة -٢٣
، يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات "ج٢٣" الفقرة فيما عدا اإلعفاء الوراد في -أ٢٣

كمية على مستوى نوع الخطر بحيث تسمح لمستخدمي القوائم المالية من تقييم األحكام 
والشروط ألدوات التغطية وكيفية تأثيرها على مبلغ وتوقيت وعدم التأكد للتدفقات النقدية 

  .المستقبلية للمنشأة
  :، يجب على المنشأة تقديم تحليل لإلفصاح عن"أ٢٣"لتحقيق أهداف الفقرة  -ب٢٣

 .نمط توقيت القيمة األسمية ألداة التغطية ) أ ( 
على سبيل المثال، األسعار اآلجلة أو  (امتوسط السعر أو المعدل، إذا كان مناسب )ب(و

  .ألداة التغطية) أسعار الممارسة، إلخ
إعادة ض - ج٢٣ ال التي تقوم فيها المنشأة ب ألحو بدأ من جديد(بط في ا ة ) أي تتوقف ثم ت ات التغطي عالق

ة والبند المغطى يتغيرا كثير أداة التغطي أن كال من  أن المنشأة  (ابشكل متكرر بسبب  أي 
ة المستخدمة إلدارة خطر  اة التغطي اء كال من خطر التعرض وأد تستخدم آلية ال يتم فيها بق

مدة طويلة  ة المبي–التعرض على حالهما ل ة في الفقرة  مثل الحال ار ) ب( ٢٤,٥,٦ب "ن من معي
 :، تكون المنشأة عندها)٤٧(المحاسبة المصري رقم 

 ".ب٢٣"و" أ٢٣"معفاة من اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرات  )أ(
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 :مطالبة باإلفصاح عن )ب(

معلومات عن الحد األقصى الستراتيجية إدارة الخطر فيما يتعلق بمثل هذه العالقـات     -١
 .غطيةللت

وصف لكيفية تحقيق استراتيجية إدارة الخطر باستخدام محاسبة التغطيـة وتخـصيص       -٢و
اهذه العالقات للتغطية تحديد. 

إشارة إلى مدى التكرارية التي يتم فيها إيقاف عالقات التغطية وبـدأها مـن جديـد،           -٣و
  .كجزء من آلية المنشأة فيما يتعلق بتلك العالقات للتغطية

ى المنشأة اإلفصاح، لكل نوع خطر، عن وصف لمصادر عدم فعالية التغطية يجب عل - د٢٣
لتغطية خالل فترة التغطية   .التي يتوقع أن تؤثر على عالقة ا

إذا نشأت مصادر أخرى لعدم فعالية التغطية في عالقة تغطية، يجب على المنشأة  -ه٢٣
  .طية التي نتجتاإلفصاح عن تلك المصادر لكل نوع خطر مع بيان عدم فعالية التغ

يجب أن تفصح المنشأة بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية عن وصف ألي معاملة متوقعة  -و٢٣
  .والتي تم استخدام محاسبة التغطية عنها في الفترة السابقة، والتي لم يعد هناك توقع لحدوثها

  .ملغاة  -٢٤
لقة بالبنود التي تم تخصيصها يجب أن تفصح المنشأة في هيئة جدول عن المبالغ التالية المتع -أ٢٤

 تغطية ،تغطية القيمة العادلة(كأدوات تغطية بشكل منفصل لكل نوع خطر ولكل نوع تغطية 
  ): أو تغطية صافي االستثمار في نشاط أجنبي،التدفقات النقدية

 .)األصول المالية منفصلة عن االلتزامات المالية(القيمة الدفترية ألدوات التغطية  ) أ ( 
 .البند في قائمة المركز المالي الذي يتضمن أداة التغطية )ب(و

التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية المستخدمة كأساس لالعتـراف بعـدم فعاليـة         )ج(و
 .التغطية خالل الفترة

 .ألدوات التغطية) بما في ذلك الكميات مثل األطنان أو األمتار المربعة(القيمة األسمية  )د(و
لتالية المتعلقة بالبنود المغطاة بشكل يجب أن  -ب٢٤ تفصح المنشأة في هيئة جدول عن المبالغ ا

  :منفصل لكل نوع خطر ولكل نوع تغطية
 :بالنسبة لتغطيات القيمة العادلة ) أ (

القيمة الدفترية للبنود المغطاة التي تم االعتراف بها في قائمـة المركـز المـالي       -١
 .)زامات الماليةاألصول المالية منفصلة عن االلت(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٨٩٠

المبلغ المتراكم لتعديالت تغطية القيمة العادلة على البنـد المغطـى والـذي تـم       -٢و
إدراجه في القيمة الدفترية للبند المغطى الذي تم االعتراف به في قائمة المركـز   

 .)األصول المالية منفصلة عن االلتزامات المالية(المالي 
 .ذي يتضمن البند المغطىالبند في قائمة المركز المالي ال -٣و
  التغير في القيمة للبند المغطى المستخدم كأساس لالعتراف بعدم فعالية التغطيـة            -٤و

 .خالل الفترة
المبلغ المتراكم لتعديالت تغطية القيمة العادلة التي الزالـت تظهـر فـي قائمـة       -٥و

ائر المركز المالي ألي بنود مغطاة والتي تم التوقف عن تعديلها بمكاسـب وخـس    
  ).٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١٠,٥,٦" للفقرة االتغطية وفقً

 :بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية وتغطيات صافي االستثمار في نشاط أجنبي )ب(
التغير في القيمة للبند المغطى المستخدم كأساس لالعتراف بعدم فعالية التغطية  - ١

د عدم فعالية التغطية الذي يتم أي التغير في القيمة ال(خالل الفترة  مستخدم لتحدي
) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم )" ج(١١,٥,٦" للفقرة ااالعتراف به وفقً

 .بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية
أرصدة احتياطي تغطية التدفقات النقدية واحتياطي ترجمة العملة األجنبية  - ٢و

" ١١,٥,٦" للفقرتين احاسبة عنها وفقًلعمليات التغطية المستمرة التي يتم الم
 .)٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم )" أ(١٣,٥,٦"و

األرصدة الباقية في احتياطي تغطية التدفقات النقدية واحتياطي ترجمة العملة  - ٣و
  .األجنبية ألي عالقات تغطية لم يعد المحاسبة عنها باستخدام محاسبة التغطية

في هيئة جدول عن المبالغ التالية بشكل منفصل لكل نوع خطر يجب أن تفصح المنشأة  -ج٢٤
  :ولكل نوع تغطية

 :بالنسبة لتغطيات القيمة العادلة ) أ (
أي الفرق بين مكاسب أو خسائر التغطيـة ألداة التغطيـة        (عدم فعالية التغطية     -١

أو فـي الـدخل   (الذي تم االعتراف به في األرباح أو الخسائر    ) وللبند المغطى 
مل اآلخر لتغطية أداة حقوق ملكية اختارت المنشأة أن تعـرض التغيـرات    الشا

مـن معيـار   " ٥,٧,٥" للفقـرة  افي قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر وفقً   
  .))٤٧(المحاسبة المصري رقم 

البند في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عـدم فعاليـة التغطيـة الـذي تـم         -٢و
 .االعتراف به
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 : لتغطيات التدفقات النقدية وتغطيات صافي االستثمار في نشاط أجنبيبالنسبة )ب(
 .المكاسب والخسائر للفترة الحالية التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر -١
 .عدم فعالية التغطية التي تم العتراف بها في األرباح أو الخسائر -٢و
 .فعالية التغطيةالبند في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم  -٣و
المبلغ الذي تم إعادة تبويبه من احتياطي تغطية التـدفقات النقديـة أو احتيـاطي         -٤و

ترجمة العمالت األجنبية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تسوية إعـادة تبويـب       
مع التفرقة بين المبالغ التـي كـان    )) (١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم      (

 إال أنه لم يعـد مـن المتوقـع حـدوث     اتغطية عنها سابقً  يتم استخدام محاسبة ال   
التدفقات النقدية التي تم تغطيتها، وبين المبالغ التي تم تحويلها بسبب تـأثير البنـد    

  .المغطى على األرباح أو الخسائر
راجع معيـار  (البند في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن تسويات إعادة التبويب         -٥و

  .))١(المحاسبة المصري رقم 
بالنسبة لتغطيات صافي المراكز، مكاسب وخسائر التغطية التي تـم االعتـراف          -٦و

 مـن معيـار   ٤,٦,٦راجع فقـرة  (بها في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل         
  )). ٤٧(المحاسبة المصري رقم 

ر غي" ج٢٣"عندما يكون حجم عالقات التغطية التي ينطبق عليها اإلعفاء الوارد في الفقرة  - د٢٤
م الطبيعية خالل الفترة  أي أن الحجم في تاريخ القوائم المالية ال يعكس (معبر عن األحجا

لحقيقة وعن سبب االعتقاد )األحجام خالل الفترة ، يجب على المنشأة اإلفصاح عن هذه ا
  .بأن األحجام غير معبرة

ليل الدخل يجب على المنشأة أن تقدم تحليل لكل مكون من مكونات حقوق الملكية وتح -ه٢٤
  : في االعتبارا، آخذً)١( لمعيار المحاسبة المصري رقم االشامل اآلخر وفقً

" ))٤( )ب( و) ١( )ب(( ج٢٤"التفرقة كحد أدنى بين المبالغ المتعلقة باإليضاحات في الفقـرة     ) أ ( 
ـ        "))٣( )د(  و) ١( )د(( ١١,٥,٦" للفقـرة  اوكذلك المبالغ التي تم المحاسبة عنها وفقً

  .)٤٧(يار المحاسبة المصري رقم من مع
التفرقة بين المبالغ المرتبطة بقيمة الزمن لعقود الخيار التي تغطي معامالت تتعلـق           )ب(و

ببنود مغطاة وبين المبالغ المرتبطة بقيمة الزمن لعقود خيار تتعلـق ببنـود مغطـاة         
 مـن  ١٥,٥,٦ للفقـرة  اعندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن قيمة الزمن لعقد خيار وفقً    

  .)٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 
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التفرقة بين المبالغ المرتبطة بالعناصر اآلجلة من العقود اآلجلـة وهـوامش أسـاس        )ج(و
لألدوات الماليـة التـي تغطـي    ) foreign currency basis spreads(العملة األجنبية 

لة مـن العقـود   معامالت تتعلق ببنود مغطاة، وبين المبالغ المرتبطة بالعناصر اآلج       
اآلجلة وهوامش أساس العملة األجنبية لألدوات المالية التي تغطي فترة زمنية تتعلـق   

 مـن  ١٦,٥,٦ للفقرة اببنود مغطاة، عندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن هذه المبالغ وفقً  
  ).٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 

بشكل منفصل لكل " ه٢٤" الفقرة يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة في - و٢٤
  .يمكن تقديم هذا التفصيل على مستوى الخطر في اإليضاحات بالقوائم المالية. نوع خطر

ة من خالل األرباح أو الخسائر ماني للقياس بالقيمة العادل   خيار تخصيص خطر تعرض ائت
ادلة من خالل إذا قامت منشأة بتخصيص أداة مالية، أو جزء منها، للقياس بالقيمة الع -ز٢٤

األرباح أو الخسائر بسبب استخدام مشتقة ائتمانية إلدارة خطر االئتمان لهذه األداة 
  :المالية، يجب اإلفصاح عن

تسوية لكل من القيمة األسمية والقيمة العادلة في أول وفـي آخـر الفتـرة بالنـسبة       ) أ (  
دوات ماليـة تـم   لمشتقات االئتمان التي يتم اسـتخدامها إلدارة خطـر االئتمـان أل    
" ١,٧,٦" للفقـرة  اتخصيصها للقياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقً 

  .)٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم 
المكسب أو الخسارة التي تم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر عنـد تخـصيص         )ب(و

 من خالل األربـاح أو الخـسائر   األداة المالية، أو جزء منها، للقياس بالقيمة العادلة       
  .)٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١,٧,٦" للفقرة اوفقً

ـ   )ج(و مـن معيـار   )" ب(٤,٧,٥" للفقـرة  االقيمة العادلة التي تصبح الرصيد الدفتري وفقً
عند إيقاف قياس األداة المالية، أو جزء منها، بالقيمـة    ) ٤٧(المحاسبة المصري رقم    

ألرباح أو الخسائر، وكذلك القيمة األسمية أو أصل المبلغ المتعلق      العادلة من خالل ا   
، ال )١( لمعيار المحاسبة المصري رقـم      اباستثناء تقديم معلومات المقارنة وفقً    (بها  

  ).يتعين على المنشأة االستمرار في هذا اإلفصاح في الفترات التالية
 القيمة العادلة 

سبة لكل فئة من فئات األصول المالية وااللتزامات ، بالن"٢٩"باستثناء ما ورد في الفقرة  -٢٥
على المنشأة اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك الفئة من األصول ") ٦"راجع الفقرة (المالية 

 .وااللتزامات بطريقة تسمح بمقارنتها مع رصيدها الدفتري



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٨٩٣

ات المالية في عند اإلفصاح عن القيم العادلة على المنشأة تجميع األصول المالية وااللتزام -٢٦
فئات، ولكن ال يجب أن تجرى المقاصة بينها إال إلى المدى الذي يتم به عمل المقاصة بين 

  .أرصدتها الدفترية في قائمة المركز المالي
 .ملغاة -٢٧
 .ملغاة -أ٢٧

  .ملغاة -ب٢٧
في بعض الحاالت ال تعترف المنشأة بمكسب أو خسارة عند االعتراف األولى باألصل  -٢٨

تزام المالي ألن القيمة العادلة ليست مؤيدة بسعر معلن في سوق نشط ألصل أو المالي أو االل
وليست مستندة إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط البيانات ) ١أي مدخل المستوى (التزام مطابق 

)). ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " أ٢,١,٥ب "راجع الفقرة (من أسواق ملحوظة 
 :أة حسب فئة األصل المالي أو االلتزام المالي عنوفي هذه الحاالت، تفصح المنش

  سياستها المحاسبية لالعتراف في األرباح أو الخسائر بـالفرق بـين القيمـة العادلـة       ) أ (
) بما فيها الوقـت (عند االعتراف األولى وسعر المعاملة لتعكس التغيير في العوامل     

ب "راجع الفقرة ( االلتزام الذي يأخذه المشاركون في االعتبار عند تسعير األصل أو       
 )).٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم )" ب(أ٢,١,٥

الفرق التراكمي الذي سيتم االعتراف به في األرباح أو الخسائر فـي بدايـة ونهايـة       )ب(
 .الفترة وتحليل التغييرات في رصيد هذا الفرق

مة العادلة، بما في ذلـك  سبب استنتاج المنشأة ان سعر المعاملة ليس أفضل دليل للقي         )ج (
 .وصف للدليل الذي يدعم القيمة العادلة

 :ال تطلب اإلفصاحات عن القيمة العادلة -٢٩

 للقيمة العادلة، على سبيل المثال لـألدوات    الً معقو اعندما يكون المبلغ المسجل تقريب     ) أ ( 
 .المالية مثل العمالء والموردين قصيرة األجل

 . ملغاة )ب(أو 

كما هو مبـين فـي معيـار    ) (اختيارية(حتوي على خاصية مشاركة تقديرية     لعقد ي  )ج(أو  
إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخاصية ال يمكن قياسها    )) ٣٧(المحاسبة المصري رقم    

 .بشكل موثوق به
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على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات لمساعدة )" ج(٢٩"في الحاالت المبينة في الفقرة  -٣٠
ية في اتخاذ أحكامهم الخاصة بهم بشأن مدى الفروق الممكنة بين مستخدمي البيانات المال

 :الرصيد الدفتري لهذه العقود وقيمتها العادلة، بما في ذلك
حقيقة أنه لم يتم اإلفصاح عن معلومات القيمة العادلة لهذه األدوات ألنـه ال يمكـن        ) أ ( 

 .قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به
ية وأرصدتها الدفترية وإيضاح أسباب عدم إمكانية قياس قيمتها       وصف لألدوات المال   )ب(و

  .العادلة بشكل يعتمد عليه
  .معلومات حول سوق األدوات )ج(و
  .معلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوى التصرف في األدوات المالية وكيفية ذلك )د(و
قيمتها العادلـة بـشكل   إذا استبعدت من الدفاتر أدوات مالية لم يمكن في السابق قياس   )ه(و

يعتمد عليه، يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة ورصيدها الدفتري في وقت االسـتبعاد          
  .من الدفاتر ومبلغ المكسب أو الخسارة المعترف بها

  طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية 
قييم طبيعة على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تتيح لمستخدمي القوائم المالية ت -٣١

ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة في تاريخ نهاية 
 .الفترة المالية

على المخاطر التي تنجم عن " ٤٢"إلى " ٣٣"تركز اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرات من  -٣٢
تصرة  دون أن تكون مق–األدوات المالية وكيف تمت إدارتها، وتشمل هذه المخاطر عادة 

  . مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق–على ذلك 
 إن تقديم إفصاحات نوعية في سياق اإلفصاحات الكمية يساعد المستخدمين على ربط -أ٣٢

لتالي تشكيل صورة كلية لطبيعة ونطاق المخاطر الناجمة عن  اإلفصاحات ذات العالقة وبا
صاحات النوعية والكمية من شأنه أن يسهم في كما أن التفاعل بين اإلف. األدوات المالية

اإلفصاح عن المعلومات بطريقة تساعد المستخدمين بشكل أفضل على تقييم تعرض 
  .المنشأة للمخاطر
 اإلفصاحات النوعية 

 :على المنشأة اإلفصاح لكل نوع من المخاطر الناجمة عن األدوات المالية عما يلي -٣٣
 .التعرض للمخاطر وكيف تنجم )أ( 
  .أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر) ب(و
  .عن الفترة السابقة) ب(أو البند ) أ(أية تغيرات في البند ) ج(و
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 اإلفصاحات الكمية 
 :على المنشأة اإلفصاح لكل نوع من المخاطر الناجمة عن األدوات المالية عما يلي -٣٤

عرضها لتلك المخاطر في تاريخ نهاية الفتـرة الماليـة،   ملخص للبيانات الكمية حول ت     ) أ (
 على المعلومات المتوفرة داخلي لمـوظفي اإلدارة  اويجب أن يكون هذا اإلفصاح بناء 

) ١٥((حسب التعريف الوارد في معيار المحاسبة المصري رقـم    (الرئيسيين للمنشأة   
 اإلدارة أو المسئول، على سبيل المثال مجلس  ")اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة    "

 .التنفيذي الرئيسي للمنشأة
 ).أ(إلى المدى الذي لم يرد في البند " ٤٢"إلى " ٣٦"اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرات من  )ب(
 ).ب(والبند ) أ(حاالت تركيز المخاطر إذا لم تكن ظاهرة من البند  )ج(

لتي تم اإلفصاح عنها كما هي في ت -٣٥ اريخ نهاية الفترة المالية ال إذا كانت البيانات الكمية ا
توضح تعرض المنشأة للمخاطر خالل الفترة فإن على المنشأة تقديم مزيد من المعلومات 

  .لتوضيح مدى التعرض للمخاطر من قبل المنشأة
على األدوات " ن٣٥"إلى " و٣٥"يجب على المنشأة تطبيق متطلبات اإلفصاح في الفقرات  -أ٣٥

م تطبيق متط   ).٤٧(لبات االضمحالل في معيار المحاسبة المصري رقم المالية التي ت
  :ومع ذلك

  على المدينين التجاريين، وأصـول العقـود مـع العمـالء          " ي٣٥"يتم تطبيق الفقرة     ) أ (
ـ           اومدينو التأجير التي يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر وفقً

، إذا تم تعديلها بينما كانت   )٤٧(قم  من معيار المحاسبة المصري ر    " ١٥,٥,٥"للفقرة  
  . يوم٣٠متأخرة ألكثر من 

  . على مدينو التأجير) ب(ك٣٥"ال تنطبق الفقرة  )ب(و
مستخدمي " ن٣٥"إلى " و٣٥" للفقرات اسوف تمكن اإليضاحات عن خطر االئتمان وفقً -ب٣٥

 التدفقات القوائم المالية من فهم أثر خطر االئتمان على مبلغ وتوقيت وعدم التأكد من
  :لتحقيق هذا الهدف، سوف تقدم إيضاحات خطر االئتمان. النقدية المستقبلية

معلومات عن ممارسات المنشأة إلدارة خطر االئتمان وكيف يرتبط ذلك بـاالعتراف      ) أ ( 
وقياس خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك األسـاليب والفـروض والمعلومـات         

  .ان المتوقعةالمستخدمة لقياس خسائر االئتم
معلومات كمية ونوعية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقييم المبالغ في القـوائم         )ب(و

المالية الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك التغيرات في مبلغ خـسائر            
  .االئتمان المتوقعة وأسباب هذه التغيرات
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أي خطـر االئتمـان المتأصـل فـي      (معلومات عن تعرض المنشأة لخطر االئتمان    )ج(و
بما في ذلـك تركـزات خطـر    ) األصول المالية للمنشأة واالرتباطات لمنح االئتمان  

  .االئتمان الهامة
ال يجب على المنشأة تكرار المعلومات التي قدمتها في مكان آخر، بشرط أن يتم اإلشارة  -ج٣٥

دارة أو الخطر المتاحة لمستخدمي في القوائم المالية إلى البيانات األخرى، مثل تقارير اإل
لتي تصدر بها القوائم المالية وفي نفس التوقيت وال تعد . القوائم المالية بنفس الشروط ا

  . تلك المعلوماتإلىالقوائم المالية كاملة إذا لم يتم اإلشارة 
ال إذا تم استثناء ذلك(، يجب على المنشأة "ب٣٥"لتحقيق أهداف الفقرة  - د٣٥ في أن تأخذ ) إ

لنواحي المختلفة  االعتبار مدى تفاصيل اإلفصاح، ومدى التركيز الذي تضعه على ا
لتفصيل، وما إذا كان مستخدمي القوائم المالية  لمتطلبات اإلفصاح، ومستوي التجميع أو ا

م اإلفصاح عنها قييم المعلومات الكمية التي ت   .يحتاجون إلى تفسيرات إضافية لت
غير كافية لتحقيق أهداف " ن٣٥"إلى " و٣٥" للفقرات امقدمة وفقًإذا كانت اإليضاحات ال -ه٣٥

، يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات اإلضافية الضرورية التي "ب٣٥"الفقرة 
  . تحقق هذه األهداف

  ممارسات إدارة خطر االئتمان
 يجب أن توضح المنشأة ممارسات إدارة خطر االئتمان وكيفية ارتباطها باالعتراف -و٣٥

ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تفصح المنشأة عن . وقياس خسائر االئتمان المتوقعة
  :المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم وتقييم

ـ      ) أ    (  منـذ  اكيف تحدد المنشأة ما إذا ارتفع خطر االئتمـان لـألدوات الماليـة جوهري 
  :االعتراف األولي، بما في ذلك

ـ األدوات الما  -١  للفقـرة  الية التي اعتبرت ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة وفقً
، بمـا فـي ذلـك فئـات      )٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم      " ١٠,٥,٥"

 .األدوات المالية التي ينطبق عليها ذلك

مـن معيـار المحاسـبة    " ١١,٥,٥"إذا تم نقض االفتراض الوارد في الفقرة       -٢و
وهرية في خطر االئتمان من االعتـراف  بوجود زيادة ج ) ٤٧(المصري رقم   

  . يوم٣٠األولي عندما يكون األصل المالي متأخر ألكثر من 
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  .تعريفات المنشأة لإلخفاق، بما في ذلك أسباب اختيار هذه التعريفات )ب(و
  .كيفية تجميع األدوات إذا تم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس إجمالي )ج(و
  .ا أن أصول مالية تعد مضمحلة ائتمانيكيف حددت المنشأة )د(و
سياسة المنشأة إلعدام األصول، بما في ذلـك المؤشـرات بعـدم وجـود توقعـات             )ه(و

لالسترداد والمعلومات حول سياسة المنشأة بخصوص األصول الماليـة التـي تـم              
  .إعدامها والزالت تخضع ألنشطة متابعة التحصيل

) ٤٧(من معيار المحاسـبة المـصري رقـم    " ١٢,٥,٥"كيفية تطبيق متطلبات الفقرة      )و(و
على تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية، بما في ذلك كيفية قيام المنـشأة     

  :بما يلي
تحديد ما إذا كان خطر االئتمان ألصل مالي قد تحسن بينما يتم قياس خسارة  - ١

المتوقعة على مدار االضمحالل على أساس المبلغ المساوي للخسارة االئتمانية 
لتحسن إلى المدى الذي يعود بخسارة االضمحالل إلى المبلغ  العمر، وكان هذا ا

من " ٥,٥,٥" للفقرة ا شهر وفق١٢ًالمساوي للخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
 .)٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 

 على خسارة االضمحالل لألصول) ١(مراقبة مدى انطباق الضوابط في  - ٢و
 على أساس المبلغ المساوي للخسارة االئتمانية االمالية الذي يتم قياسه الحقً

من معيار المحاسبة المصري ." ٣,٥,٥" للفقرة االمتوقعة على مدار العمر وفقً
  ).٤٧(رقم 

يجب أن توضح المنشأة المدخالت والفروض وأساليب التقديرات المستخدمة لتطبيق  -ز٣٥
ويجب أن ). ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم ) ٥,٥(سم المتطلبات الواردة في الق

  :تفصح المنشأة عما يلي لتحقيق هذا الهدف
  :المدخالت والفروض وأساليب التقديرات المستخدمةأسس  )أ(

 . شهر ولمدة العمر١٢لقياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  -١ 
 . منذ االعتراف األوليالتحديد ما إذا زاد خطر االئتمان ألصول مالية جوهري - ٢و
  .التحديد ما إذا أصبح األصل المالي مضمحل ائتماني - ٣و

كيف تم دمج معلومات ذات نظرة مستقبلية عند تحديد خسائر االئتمان المتوقعة، بمـا      )ب(و  
  .في ذلك استخدام معلومات االقتصاد الكلي

  . وأسباب هذه التغيراتالتغير في أساليب التقدير أو الفروض الهامة خالل الفترة )ج(و
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  المعلومات الكمية والنوعية حول المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
  حتى توضح المنشأة التغيرات في خسارة االضمحالل وأسـباب هـذه التغيـرات، يجـب        -ح٣٥

على المنشأة تقديم تسوية بين الرصيد االفتتاحي ورصيد أخر الفترة لخسارة االضـمحالل       
وى فئة األداة المالية، وذلك في جدول يوضح بشكل منفصل التغيـرات التاليـة         على مست 

  :خالل الفترة
خسارة االضمحالل التي يتم قياسها على أساس مبلغ الخسارة االئتمانيـة المتوقعـة            ) أ (

  . شهر١٢لمدة 
خسارة االضمحالل التي يتم قياسها على أساس مبلغ الخـسارة االئتمانيـة المتوقعـة       )ب(و

  :دة العمر، لكل منلم
  ١-       منذ االعتـراف األولـي،   ااألدوات المالية التي زاد لها خطر االئتمان جوهري 

اولكنها لم تصبح أصول مالية مضمحلة ائتماني. 
ولكنهـا ليـست   ( في تاريخ القوائم الماليـة      ااألصول المالية المضمحلة ائتماني    -٢و

 .)أصول مالية مضمحلة عند شرائها أو إنشائها
المدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء ومدينو التأجير التي تـم قيـاس     -٣و

من معيار المحاسبة المـصري    " ١٥,٥,٥" للفقرة   اخسارة االضمحالل لها وفقً   
  ).٤٧(رقم 

باإلضافة إلى التسوية، يجب علـى  . األصول المالية المضمحلة عند شرائها أو إنشائها   )ج(و
الي المبلغ غير المخصوم للخسائر االئتمانية المتوقعة عنـد   المنشأة اإلفصاح عن إجم   

خالل الفترةااالعتراف األولي لألصول المالية التي تم االعتراف بها أولي .  
م  -ط٣٥ لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم التغيرات في خسارة االضمحالل التي يت

توضيح كيفية تأثير التغيرات ، يجب على المنشأة "ح٣٥" للفقرة ااإلفصاح عنها وفقً
الهامة في إجمالي مبلغ الرصيد الدفتري لألدوات المالية خالل الفترة على التغيرات في 

ويجب تقديم هذه المعلومات بشكل منفصل لألدوات المالية التي . خسارة االضمحالل
 ماتوأن تتضمن المعلو )"ج(-)أ( ح٣٥"تمثل خسارة االضمحالل كما هو مبين في الفقرات 

د الدفتري . الكمية والنوعية ذات العالقة ومن أمثلة التغيرات في إجمالي مبلغ الرصي
  :لألدوات المالية التي تؤثر على خسارة االضمحالل

  .التغيرات الناتجة عن إنشاء أو شراء أدوات مالية خالل الفترة ) أ ( 
االسـتبعاد  التي ال ينتج عنها التعديالت على التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية   )ب(و

  .)٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم امن الدفاتر لتلك األصول المالية وفقً
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بما في ذلك تلك التي تـم  (التغيرات الناتجة عن االستبعاد من الدفاتر لألدوات المالية          )ج(و
  .خالل الفترة) إعدامها

 محسوبة علـى أسـاس الخـسائر    التغيرات الناتجة عما إذا كانت خسارة االضمحالل      )د(و
  . شهر أو لمدى العمر١٢االئتمانية المتوقعة لمدة 

م المالية من فهم طبيعة وأثر تعديالت التدفقات النقدية التعاقدية  -ي٣٥ لتمكين مستخدمي القوائ
لتعديالت على  د من الدفاتر وأثر تلك ا لتي لم ينتج عنها االستبعا على األصول المالية ا

  :الئتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أن تفصح عنقياس الخسائر ا
التكلفة المستهلكة قبل التعديل وصافي المكسب أو الخسارة من التعـديل التـي تـم            ) أ ( 

االعتراف بها لألصول المالية التي تم تعديل تدفقاتها النقدية التعاقدية خـالل الفتـرة      
غ الخسائر االئتمانية المتوقعـة  في الوقت الذي فيه يتم قياس خسارة االضمحالل بمبل       

  .لمدى العمر
إجمالي الرصيد الدفتري لألصول المالية في نهاية الفترة التـي تـم تعـديلها منـذ            )ب(و

االعتراف األولي في الوقت الذي يتم فيه قياس خسارة االضمحالل بمبلـغ الخـسائر    
لتصبح بمبلـغ  االئتمانية المتوقعة لمدى العمر والذي تغير قياس خسارة االضمحالل     

  . شهر١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى  - ك٣٥

لناشئة من الخسائر االئتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أن تفصح لكل  على المبالغ ا
  :فئة من فئات األدوات المالية عن

المبلغ الذي يمثل الحد األقصى للتعرض لخطر االئتمان في نهاية الفترة دون األخـذ             ) أ (
مثل اتفاقيات عمل المقاصة والتـي ال   (في االعتبار أي ضمانات أو تحسينات ائتمانية        

  ).٢٥( لمعيار المحاسبة المصري رقم اتستوفي شروط عمل المقاصة وفقً
  :ينات االئتمانية األخرى، بما في ذلكوصف ملخص للضمانات المحتفظ بها والتحس )ب(

  .وصف طبيعة وجودة الضمان المحتفظ به -١

توضيح أي تغيرات هامة على جودة الضمان أو التحسينات االئتمانيـة كنتيجـة              -٢و
 .لتلف الضمان أو لتغيير سياسات الضمانات بالمنشأة خالل الفترة

  نشأة لها بمخـصص خـسارة  معلومات حول األدوات المالية التي لم تعترف الم      -٣و
 .بسبب الضمان
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مثل مـدى  (معلومات كمية عن الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية األخرى        )ج(
لألصـول الماليـة   ) الخطر االئتماني الذي تغطيه الضمانات والتحـسينات االئتمانيـة     

  .المضمحلة ائتمانية في تاريخ القوائم المالية
عن المبلغ التعاقدي القائم لألصول المالية التي تم إعدامها خالل يجب أن تفصح المنشأة  -ل٣٥

  .الفترة والزالت تخضع إلجراءات التنفيذ عليها
  التعرض لخطر االئتمان

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقدير تعرض المنشأة لخطر االئتمان وفهم تركزات  - م٣٥
لكل درجة مخاطر ائتمانية عن خطر االئتمان الهامة، يجب على المنشأة أن تفصح 

إجمالي الرصيد الدفتري لألصول المالية والتعرض لخطر االئتمان الناتج من ارتباطات 
  :ويجب تقديم هذه المعلومات مفصلة لألدوات المالية. اإلقراض وعقود الضمانات المالية

  لمتوقعـة التي يتم قياس خسارة االضمحالل على أساس مبلغ الخـسائر االئتمانيـة ا             ) أ ( 
   . شهر١٢لمدة 

التي يتم قياس خسارة االضمحالل على أساس مبلغ الخـسائر االئتمانيـة المتوقعـة             )ب(و
  :لمدي العمر والتي تمثل

 ١- منذ االعتراف األولي ولكن لم اأدوات مالية زاد خطر االئتمان لها جوهري 
اتصبح أصول مالية مضمحلة ائتماني.  

ولكنها ليست مشتراه ( في تاريخ القوائم المالية اانيأصول مالية مضمحلة ائتم - ٢و
اأو تم إنشائها مضمحلة ائتماني(.  

مدينون تجاريون أو أصول عقود مع عمالء أو مدينو تأجير والتي يتم قياس  - ٣و
من معيار المحاسبة المصري " ١٥,٥,٥" للفقرة اخسارة االضمحالل لها وفقً

 ).٤٧(رقم 

 .اإنشائها مضمحلة ائتمانيالتي تم شرائها أو  )ج(و

لنسبة للمدينين التجاريين وأصول العقود مع العمالء ومدينو التأجير والتي يتم قياس  -ن٣٥ با
، )٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١٥,٥,٥" للفقرة اخسارة االضمحالل لها وفقً

مخصصات على أساس مصفوفة ال" م٣٥" للفقرة ايجوز تقديم المعلومات المطلوبة وفقً
  )).٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٣٥,٥,٥ب"راجع الفقرة (
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 خطر االئتمان 
على المنشأة اإلفصاح لكل فئة من فئات األدوات المالية التي تقع في نطاق هذا المعيار  -٣٦

 ):٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم اولكن ال ينطبق عليها متطلبات االضمحالل وفقً

يمثل أقصى درجة تعرض لمخاطر االئتمان فـي تـاريخ نهايـة الفتـرة      المبلغ الذي    ) أ (
المالية بدون األخذ في االعتبار أي ضمانات محـتفظ بهـا أو تحـسينات االئتمـان               

على سبيل المثال اتفاقيات عمل المقاصة والتي ال تـستوفي شـروط عمـل    (األخرى  
صاح غيـر مطلـوب    وهذا اإلف.))٢٥( لمعيار المحاسبة المصري رقم االمقاصة طبقً 

 .لألدوات المالية التي يبلغ رصيدها الدفتري أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمان

 الًمـث (وصف البنود المحتفظ بها كضمان وتحسينات االئتمان األخرى، وأثرها المالي        )ب(
تحديد مدى إسهام الضمان وتحسينات االئتمان األخرى في التخفيـف مـن مخـاطر         

بالمبلغ الذي يعد أفضل تمثيل ألقصى تعرض لخطـر االئتمـان     فيما يتعلق   ) االئتمان
  ).أو كان يمثل الرصيد الدفتري لألداة المالية) أ( للفقرة اسواء تم اإلفصاح عنه وفقً(

  .ملغاة )ج(
  .ملغاة )د(

 صول المالية التي انقضى استحقاقها أو اضمحلت قيمتها الًا
  .ملغاة -٣٧

 ي تم الحصول عليها الضمانات وتحسينات االئتمان األخرى الت
عندما تحصل المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خالل فترة االستحواذ على البنود  -٣٨

على سبيل المثال (التي تحتفظ بها كضمانات أو اللجوء إلى تحسينات االئتمان األخرى 
، وكانت هذه األصول تفي بشروط االعتراف في المعايير األخرى فإن على )الكفاالت
 : اإلفصاح عما يليالمنشأة

 .طبيعة األصول التي تم االستحواذ عليها وأرصدتها الدفترية ) أ (

عندما ال تكون األصول قابلة للتحويل بسهولة للنقد، اإلفصاح عن سياسـة المنـشأة              )ب(و
  .الخاصة بالتصرف في هذه األصول أو باستخدامها في عملياتها



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٩٠٢

  خطر السيولة 
 :على المنشأة اإلفصاح عما يلي -٣٩

بمـا فـي ذلـك عقـود     (تحليل بتواريخ استحقاق االلتزامات المالية غير المـشتقات    ) أ ( 
 .يبين تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية) الضمانات المالية المصدرة

اإلفصاح عن تحليل بتواريخ استحقاق االلتزامات المالية المشتقة علـى أن يتـضمن           )ب(و
دية المتبقية والتي تعد فيها هذه التواريخ هامة لفهـم       التحليل تواريخ االستحقاق التعاق   

  ).“ب ١١ب“راجع الفقرة (توقيت التدفقات النقدية 
  ).ب(و) أ(وصف لكيفية إدارة المنشآت لمخاطر السيولة المتأصلة في البندين  )ج(و

  خطر السوق
 تحليل الحساسية

 ":٤١"على المنشأة اإلفصاح عما يلي ما لم تكن تخضع للفقرة  -٤٠

تحليل الحساسية لكل نوع من مخاطر السوق التي تتعرض لها المنشأة خـالل الفتـرة     ) أ ( 
المالية وبيان كيف أن الربح أو الخسارة وحقـوق الملكيـة كانـت سـتتأثر بـسبب          
التغيرات في المخاطر ذات العالقة المتغيرة التي كانت محتملة بشكل معقـول فـي       

 .ذلك التاريخ

  . المستخدمة في إعداد تحليل الحساسيةاألساليب واالفتراضات )ب(و
التغيرات عن الفترة السابقة في األساليب واالفتراضات المستخدمة، وأسـباب هـذه              )ج(و

 .التغيرات

إذا قامت المنشأة بإعداد تحليل الحساسية مثل القيمة المعرضة للمخاطر والتي تعكس  -٤١
) أسعار الفائدة وأسعار الصرفعلى سبيل المثال (االعتماد المتبادل بين متغيرات المخاطر 

 من الًواستخدامه إلدارة المخاطر المالية فإنه يمكنها استخدام تحليل الحساسية هذا بد
 :، وعلى المنشأة كذلك اإلفصاح عما يلي"٤٠"التحليل المحدد في الفقرة 

إيضاح لألسلوب المستخدم في إعداد تحليل الحساسية هـذا وللمؤشـرات الرئيـسية         ) أ (
 .تراضات التي ترتكز عليها البيانات المقدمةواالف

إيضاح لهدف األسلوب المستخدم ومحددات المعلومات التي ال تعكس بشكل كامـل         )ب(و
  .القيمة العادلة لألصول وااللتزامات ذات العالقة
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 إفصاحات مخاطر السوق األخرى 
ال " ٤١"أو الفقرة " ٤٠" للفقرة اعندما تكون تحليالت الحساسية التي تم اإلفصاح عنها طبقً -٤٢

على سبيل المثال ألن التعرض في نهاية السنة (تمثل المخاطر المتأصلة في األداة المالية 
فإن على المنشأة اإلفصاح عن هذه الحقيقة وسبب اعتقادها ) ال يعكس التعرض خالل السنة

  .الحساسية ال تمثل هذه المخاطرةأن تحليالت 
  تحويالت األصول المالية 

والمتعلقة بتحويالت االصول " ج٤٢"و" ب٤٢" متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرتين  إن-أ٤٢
وتعرض المنشأة . المالية تأتى مكملة لمتطلبات اإلفصاح األخرى في هذا المعيار

. في إيضاح واحد ضمن القوائم المالية" ج٤٢"، "ب٤٢"اإلفصاحات التي تقتضيها الفقرتين 
المطلوبة لجميع األصول المالية المحولة التي لم يتم كما تقدم المنشأة اإلفصاحات 

استبعادها من الدفاتر وألي تدخل مستمر في أي أصل محول قائم في تاريخ إعداد القوائم 
وألغراض تطبيق . بغض النظر عن الوقت الذي حصلت فيه معاملة التحويل ذات العالقة

و بعض األصول المالية متطلبات اإلفصاح في تلك الفقرات، تحول المنشأة جميع أ
  :إذا، وفقط إذا) األصول المالية المحولة(
 .قامت بنقل الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية لذلك األصل المالي ) أ (  

  احتفظت بالحقوق التعاقدية السـتالم التـدفقات النقديـة لـذلك األصـل المـالي،            )ب(أو
  الكنها تكبدت التزام ات النقدية لواحد أو أكثـر مـن المـستلمين    بدفع التدفق ا تعاقدي  

  .في ترتيب معين
  :تفصح المنشأة عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمها المالية -ب٤٢

فهم العالقة بين االصول المالية المحولة التي لم يتم استبعادها مـن الـدفاتر بكاملهـا     ) أ (
 .وااللتزامات ذات العالقة

مستمر للمنشأة في االصول المالية التي تم استبعادها من الـدفاتر   تقييم طبيعة التدخل ال    )ب(
  .والمخاطر المرتبطة بهذا التدخل

، يكـون للمنـشأة تـدخل    "ح٤٢"و" ه٤٢"ألغراض تطبيق متطلبات اإلفصاح في الفقرتين     -ج٤٢
 احتفظـت المنـشأة بـأي مـن     – كجزء من التحويل –مستمر في أصل مالي محول إذا  

ت التعاقدية المتأصلة في األصل المالي المحول أو حـصلت علـى أي   الحقوق وااللتزاما 
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وألغـراض تطبيـق   . حقوق أو التزامات تعاقدية جديدة متعلقة باألصل المالي المحـول      
  :، ال يشكل أي مما يلي تدخل مستمر"ح٤٢"و" ه٤٢"متطلبات اإلفصاح في الفقرتين 

ل الصوري ومفاهيم مدى المعقوليـة  اإلقرارات والضمانات العادية المتعلقة بالتحوي   ) أ (
  وحسن النية والتعامالت العادلة التي يمكن أن تبطـل أي عمليـة تحويـل نتيجـة              

 .إجراء قانوني

العقود المستقبلية والخيارات والعقود األخرى إلعادة شراء األصل المالي المحـول      ) ب(أو
  .المالي المحولهو القيمة العادلة لألصل ) سعر الممارسة أو(الذي يكون سعر عقده 

ترتيب معين تحتفظ المنشأة بموجبه بالحقوق التعاقديـة السـتالم التـدفقات النقديـة         )ج(أو
    الألصل المالي لكنها تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية لواحـدة أو أكثـر      ا تعاقدي   

  ) "ج (–) أ (٥,٢,٣"من المنشآت واستيفاء الشروط المنصوص عليها فـي الفقـرة        
  ).٤٧(لمحاسبة المصري رقم من معيار ا

  األصول المالية المحولة التي لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها 
 يمكن أن تحول المنشأة األصول المالية بطريقة يكون فيها بعض أو جميع األصول - د٤٢

ومن أجل تحقيق األهداف المبينة في الفقرة . المحولة غير مؤهلة لالستبعاد من الدفاتر
، ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي في كل تاريخ قوائم مالية عن كل صنف ") أ(ب ٤٢"

  .من األصول المالية المحولة التي لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها
 .طبيعة االصول المحولة ) أ (

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

ولة وااللتزامات ذات العالقة بمـا فـي ذلـك    وصف طبيعة العالقة بين األصول المح   )ج(
  .القيود الناتجة عن التحويل على استخدام األصول المحولة من قبل المنشأة

في االلتزامات ذات العالقة حـق فـي   ) األطراف المقابلة(عندما يكون للطرف المقابل   )د(
ة والقيمـة  المطالبة باألصول المحولة فقط، جدول يبين القيمة العادلة لألصول المحول       

الفرق بين القيمة العادلة لألصـول  (العادلة لاللتزامات ذات العالقة والمركز الصافي    
  ).المحولة وااللتزامات ذات العالقة

عندما تستمر المنشأة في االعتراف بجميع األصـول المحولـة، األرصـدة الدفتريـة          )ه(
  .لألصول المحولة وااللتزامات ذات العالقة
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راجع الفقـرتين  (منشأة في االعتراف باألصول بمقدار تدخلها المستمر      عندما تستمر ال   )و(
، إجمـالي   ))٤٧(من معيار المحاسبة المـصري رقـم        " ١٦,٢,٣"و"  )٢)(ج(٦,٢,٣"

  .الرصيد الدفتري والرصيد الدفتري لاللتزامات ذات العالقة
  األصول المالية المحولة التي تم استبعادها من الدفاتر بكاملها 

، عندما تستبعد المنشأة من الدفاتر )"ب(ب ٤٢"جل تحقيق األهداف المبينة في الفقرة  من أ-ه٤٢
من معيار )" ١)(ج(٦,٢,٣"و)" أ(٦,٢,٣"راجع الفقرة (األصول المالية المحولة بكاملها 

لكن يبقى لها تدخل مستمر فيها، فينبغي أن تفصح كحد )) ٤٧(المحاسبة المصري رقم 
  :التدخل المستمر في تاريخ قائمة المركز الماليأدنى عما يلي لكل نوع من 

الرصيد الدفتري لألصول وااللتزامات التي يعترف بها في قائمـة المركـز المـالي       ) أ (
للمنشأة والذي يمثل المقابل المادي لمدى التدخل المستمر للمنشأة في األصول المالية        

ا بالرصيد النقـدي لتلـك    التي استبعدت من الدفاتر والبنود التي تم االعتراف ضمنه        
 .األصول وااللتزامات

القيمة العادلة لألصول وااللتزامات التي تمثل التدخل المستمر للمنشأة فـي األصـول     )ب(
 .المالية التي تم استبعادها من الدفاتر

المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل أقصى حد لتعرض المنـشأة للخـسارة مـن تـدخلها                )ج(
ة التي تم استبعادها من الدفاتر، ومعلومات تبـين كيفيـة         المستمر في األصول المالي   

  .تحديد أقصى حد لتعرض المنشأة للخسارة
التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة التي تطلب أو يمكن أن تطلب إلعادة شـراء         )د(

أو ) مثل سعر التنفيذ في اتفاقيـة خيـار  (األصول المالية التي تم استبعادها من الدفاتر  
. غ األخرى واجبة الدفع إلى الجهة المحول لها فيما يخص األصـول المحولـة          المبال

     فإن المبلغ المفصح عنه ينبغي أن يستند إلـى   اوإذا كان التدفق النقدي الخارج متغير ،
  .الشروط القائمة في كل تاريخ مركز مالي

يمكـن أن  تحليل االستحقاق للتدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة التي تطلـب أو           )ه(
تطلب إلعادة شراء االصول المالية التي تم استبعادها من الدفاتر أو المبالغ األخـرى      

 االسـتحقاقات  اواجبة الدفع إلى الجهة المحول لها فيما يخص االصول المحولة، مبينً        
  .التعاقدية المتبقية للتدخل المستمر للمنشأة

  .من هذه الفقرة) ه (–) أ(طلوبة في معلومات نوعية توضح وتدعم اإلفصاحات الكمية الم )و(
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فيما يخص أصل محدد إذا " ه٤٢"يمكن أن تجمع المنشأة المعلومات التي تقتضيها الفقرة  -و٤٢
كان لدى المنشأة أكثر من نوع واحد من التدخل المستمر في ذلك األصل المالي الذي تم 

  .خل المستمراستبعاده من الدفاتر وتقوم بالتقرير عنه ضمن نوع واحد من التد
لنسبة لكل نوع من أنواع -ز٤٢   باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي با

  :التدخل المستمر
 .المكاسب أو الخسارة المعترف بها في تاريخ تحويل األصول ) أ (
الدخل والمصروفات المعترف بها خالل الفترة وكذلك وبشكل تراكمي مـن التـدخل        )ب(

مثـل تغيـرات   (في األصول المالية التي تم استبعادها من الـدفاتر       المستمر للمنشأة   
 ).القيمة العادلة في المشتقات

المؤهـل لالسـتبعاد   (إذا لم يتم توزيع المبلغ اإلجمالي للمتحصالت من نشاط التحويل         )ج(
 إذا حصلت نـسبة كبيـرة   الًمث(خالل الفترة بشكل متساوي طوال الفترة      ) من الدفاتر 

  ):اط التحويل في آخر أيام الفترةمن إجمالي نش
   آخر خمس أيام قبل نهايـة   الًمث(عندما يحدث نشاط التحويل األكبر خالل الفترة         -١

 .)الفترة المالية
  المعترف بـه مـن نـشاط التحويـل    ) المكاسب أو الخسائر ذات العالقة   (المبلغ   -٢و

 .في ذلك الجزء من الفترة
 .ط التحويل في ذلك الجزء من الفترةالمبلغ اإلجمالي للمتحصالت من نشا -٣و

  .وينبغي أن تقدم المنشأة هذه المعلومات لكل فترة يعرض لها قائمة الدخل الشامل
  معلومات إضافية 

ينبغي أن تفصح المنشأة عن أي معلومات إضافية تراها ضرورية لتحقيق اهداف  -ح٤٢
  ".ب٤٢"اإلفصاح المنصوص عليها في الفقرة 

أة أن تفصح عما يلي لكل فئة من فئات األصول المالية وااللتزامات يجب على المنش -ط٤٢
  )٤٧(المالية في بداية الفترة التي يتم تطبيق فيها معيار المحاسبة المصري رقم 

  :ألول مرة
د الدفتري وفقً )أ(    لمعيار المحاسبة المصريامجموعة القياس األصلية والرصي

 .)٢٦(رقم 
اس الجديدة و )ب(و محاسبة المصري رقم االرصيد الدفتري وفقًمجموعة القي ار ال   .)٤٧( لمعي
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مبلغ أي أصول مالية أو التزامات مالية في قائمة المركز المالي كان قد تم  )ج(و
 للقياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ولم تعد اتخصيصها سابقً

لتي يتطلب معيار المحا سبة المصري رقم مخصصة كذلك، مع التفرقة بين تلك ا
)٤٧ (إعادة تبويبها في تاريخ اإعادة تبويبها وتلك التي قررت المنشأة اختياري 

 .التطبيق األولي

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات النوعية التالية في الفترة التي يتم فيها تطبيق  -ي٤٢
  وائم الماليةألول مرة، بحيث تمكن مستخدمي الق) ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 

  :من فهم
علـى  ) ٤٧( لمعيار المحاسـبة المـصري رقـم      اكيف طبقت المنشأة متطلبات التبويب وفقً      ) أ ( 

 .)٤٧(األصول المالية التي تغير تبويبها نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 
أسباب أي تخصيص أو إلغاء تخصيص أصول مالية أو التزامـات ماليـة للقيـاس             )ب(و

  .يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ التطبيق األوليبالق
" س٤٢"إلى " ل٤٢" للفقرات ايجب على المنشأة أن تفصح عن اإليضاحات المطلوبة وفقً - ك٤٢

  من معيار المحاسبة المصري" ١٥,٢,٧" للفقرة امن هذا المعيار كما هو مطلوب وفقً
) ٤٧(ها تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم في، وذلك في الفترة التي يتم )٤٧(رقم 

  .ألول مرة
يجب على المنشأة أن تفصح عن التغيرات في تبويب األصول المالية وااللتزامات المالية  -ل٤٢

وعلى أن تعرض "ك٤٢" للفقرة ا وفقًافي تاريخ التطبيق األولي، عندما يكون مطلوب ،
  :بشكل منفصل

 لمعيار المحاسـبة  ارية على أساس مجموعات القياس وفقًالتغيرات في األرصدة الدفت    ) أ ( 
أي التغيرات التي لم تنتج من تغيير صفة القياس عند االنتقـال     ) (٢٦(المصري رقم   

 .))٤٧(إلى معيار المحاسبة المصري رقم 
التغيرات في األرصدة الدفترية التي نتجت من تغيير صفة القياس عند االنتقال إلـى          )ب(و

  ).٤٧(ة المصري رقم معيار المحاسب
 في تقديم هذا اإلفصاح بعد الفترة المالية السنوية التي تطبق فيهـا   االستمرارال يجب   

 متطلبات التبويب والقياس لألصـول الماليـة فـي معيـار المحاسـبة         االمنشأة أولي 
  .)٤٧(المصري رقم 
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لنسبة لألصول المالية وااللتزا - م٤٢ م يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي با مات المالية التي ت
لتكلفة المستهلكة، ولألصول المالية التي تم إعادة تبويبها  إعادة تبويبها بحيث يتم قياسها با
خارج فئة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

، )٤٧(مصري رقم خالل الدخل الشامل اآلخر، كنتيجة لالنتقال إلى معيار المحاسبة ال
ك٤٢" للفقرة ا وفقًاعندما يكون ذلك مطلوب:"  

 .القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية في نهاية الفترة ) أ ( 
مكسب أو خسارة القيمة العادلة التي كان سيتم االعتـراف بهـا فـي األربـاح أو                )ب(و

تم إعادة تبويب األصول الماليـة  الخسائر أو الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة لو لم ي   
  .وااللتزامات المالية

 في تقديم هذا اإلفصاح بعد الفترة المالية السنوية التي تطبق فيهـا   االستمرارال يجب   
 متطلبات التبويب والقياس لألصـول الماليـة فـي معيـار المحاسـبة         االمنشأة أولي 

  ).٤٧(المصري رقم 
م يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي -ن٤٢ لنسبة لألصول المالية وااللتزامات المالية التي ت  با

إعادة تبويبها خارج فئة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كنتيجة لالنتقال إلى 
  ":ك٤٢" للفقرة ا وفقًا، عندما يكون ذلك مطلوب)٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 

 . تاريخ التطبيق األوليمعدل الفائدة الفعلي الذي تم تحديده في ) أ ( 
  .إيراد أو مصروف الفائدة الذي تم االعتراف به )ب(و

إذا قامت المنشأة بمعالجة القيمة العادلة ألصل مالي أو التزام مالي على أنها إجمالي 
من " ١١,٢,٧"راجع الفقرة (الرصيد الدفتري الجديد في تاريخ التطبيق األولي 

 يجب أن يتم تقديم هذا اإلفصاح في كل فترة ،))٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 
 في تقديم هذا االستمراربخالف ذلك، ال يجب . إلى أن يتم االستبعاد من الدفاتر

متطلبات التبويب ااإلفصاح بعد الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أولي 
  ).٤٧(والقياس لألصول المالية في معيار المحاسبة المصري رقم 

، يجب أن تسمح "ن٤٢"إلى " ك٤٢"عندما تقدم المنشأة اإلفصاحات المبينة في الفقرات  - س٤٢
  :من هذا المعيار بتسوية" ٢٥"هذه اإلفصاحات واإلفصاحات في الفقرة 

ومعيـار  ) ٢٦( لمعيار المحاسبة المصري رقـم    امجموعات القياس المعروضة وفقً    ) أ ( 
 .)٤٧(المحاسبة المصري رقم 

  .داة المالية في تاريخ التطبيق األوليفئة األ )ب(و
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 من معيار المحاسبة المصري ٥,٥يجب على المنشأة في تاريخ التطبيق األولي للقسم  - ع٤٢
 لمعيار اأن تقوم بتقديم إفصاح يسمح بتسوية مخصصات االضمحالل وفقً) ٤٧(رقم 

) ٢٨(م  لمعيار المحاسبة المصري رقاوالمخصصات وفقً) ٢٦(المحاسبة المصري رقم 
 لمعيار المحاسبة امع الرصيد االفتتاحي لخسارة االضمحالل التي يتم تحديدها وفقً

بالنسبة لألصول المالية، ويجب أن يقدم هذا اإلفصاح على مستوى ). ٤٧(المصري رقم 
 اووفقً) ٢٦( لمعيار المحاسبة المصري رقم امجموعات القياس لألصول المالية وفقً

، وأن يبين بشكل منفصل أثر التغيرات في )٤٧( رقم لمعيار المحاسبة المصري
  .مجموعات القياس على خسارة االضمحالل في هذا التاريخ

 )٤٧(ال يجب على المنشأة في الفترة التي يتم التطبيق األولي لمعيار المحاسبة المصري رقم  -ف٤٢
التبويب والقياس  لمتطلبات اأن تقوم باإلفصاح عن مبالغ البنود التي كان سيتم عرضها وفقً

  بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالقياس بالتكلفة المستهلكة لألصول المالية واالضمحالل(
  :في)) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٥,٥"والقسم " ٥,٤"في القسم 

 .للفترات السابقة) ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم  ) أ ( 
  .للفترة الحالية) ٢٦(معيار المحاسبة المصري رقم  )ب(و

، إذا كان من غير العملي )٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٤,٢,٧" للفقرة اوفقً -ص٤٢
للمنشأة في تاريخ التطبيق األولي أن ) )٥(كما تم تعريفه في معيار المحاسبة المصري (

" د٩,١,٤ب"إلى " ب٩,١,٤ب" للفقرات اتقيم العنصر المعدل للقيمة الزمنية للنقود وفقً
على أساس الحقائق والظروف التي وجدت ) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم 

لتدفق  عند االعتراف األولي لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تقيم خصائص ا
النقدي التعاقدي لذلك األصل المالي على أساس الحقائق والظروف التي وجدت عند 

 األخذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل االعتراف األولي لألصل المالي دون
من " د٩,١,٤ب"إلى " ب٩,١,٤ب"عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات 

د الدفتري ). ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم  يجب على المنشأة اإلفصاح عن الرصي
قات النقدية لها في تاريخ القوائم المالية لألصول المالية التي تم تقييم خصائص التدف

د االعتراف األولي لألصل المالي دون  لحقائق والظروف التي وجدت عن على أساس ا
األخذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في 

إلى أن ) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " د٩,١,٤ب"إلى " ب٩,١,٤ب"الفقرات 
  . من الدفاتر لتلك األصول الماليةيتم االستبعاد
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، إذا كان من غير العملي )٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٥,٢,٧" للفقرة اوفقً -ق٤٢
للمنشأة في تاريخ التطبيق األولي أن ) )٥ (كما تم تعريفه في معيار المحاسبة المصري(

)" ج(١٢,١,٤ب" للفقرة افقًتقيم ما إذا كانت القيمة العادلة لخاصية السداد المعجل ضئيلة و
على أساس الحقائق والظروف التي وجدت عند ) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم 

لتدفق النقدي  االعتراف األولي لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تقيم خصائص ا
التعاقدي لذلك األصل المالي على أساس الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ 

 األولي لألصل المالي دون األخذ في الحسبان االستثناء الخاص بخاصية االعتراف
). ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١٢,١,٤ب"السداد المعجل الوارد في الفقرة 

يحب على المنشأة اإلفصاح عن الرصيد الدفتري لألصول المالية التي تم تقييم خصائص 
لي على أساس الحقائق والظروف التي وجدت التدفق النقدي التعاقدي لذلك األصل الما

في تاريخ االعتراف األولي لألصل المالي دون األخذ في الحسبان االستثناء الخاص 
  )٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١٢,١,٤ب "بخاصية السداد المعجل الوارد في الفقرة 

  .إلى أن يتم االستبعاد من الدفاتر لتلك األصول المالية
  لسريان والقواعد االنتقاليةتاريخ ا

 ويسري ٢٠١٦الصادر في ) ٤٠(حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم ي -٤٣
، ويسمح بالتطبيق ٢٠٢٠ يوليو ١تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

في نفس " األدوات المالية) "٤٧(المبكر إذا تم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 
 .إذا قامت المنشأة بالتطبيق المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك. يتالتوق

 من معيار ٧ للقسم اعند تطبيق هذا المعيار ألول مرة، يتم تطبيق القواعد االنتقالية وفقً -٤٤
 ).٤٧(المحاسبة المصري رقم 
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  ) أ (ق ـملح
  تعريفات

  .جزأ منه ال يتاويعتبر جزء) ٤٠(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري رقم 
خطر أن يؤدي أحد أطراف أداة مالية إلى خسارة مالية للطرف األخر   )Credit risk( خطر االئتمان

  .عن طريق اإلخفاق في الوفاء بالتزامه
  درجات الجدارة االئتمانية 

)Credit risk rating grades(  
إلى خطر وقوع إخفاق لألداة الماليةامعدل خطر االئتمان استناد .  

  لعملةخطر ا
) Currency risk(  

خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 
  .بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

  خطر سعر الفائدة
)Interest rate risk(  

خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 
  .في أسعار الفائدة السوقيةبسبب التغيرات 

  خطر السيولة
)Liquidity risk( 

خطر أن تواجه المنشأة صعوبة في مقابلة التزاماتها المتعلقة بالتزامات 
  .مالية التي يتم تسويتها بتقديم نقدية أو أصل مالي آخر

  القروض الدائنة
)Loans payable(  

ألجل بشروط التزامات مالية، بخالف الدائنون التجاريون قصيرة ا
  .تجارية عادية

  خطر السوق
)Market risk(  

خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 
  .بسبب التغيرات في أسعار السوق

  خطر السعر 
)Price risk(  

خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 
بخالف تلك المخاطر الناشئة عن (ي أسعار السوق بسبب التغيرات ف

، سواء كانت تلك التغيرات بسبب )خطر سعر الفائدة أو خطر العملة
عوامل محددة لألداة المالية أو للمصدر، أو بسبب عوامل تؤثر على 

  .جميع األدوات المالية المشابهة التي يتم المتاجرة فيها بالسوق

  تأخر السداد 
)Past due(  

 األصل المالي متأخر عندما يخفق الطرف المقابل ألداء السداد يعتبر
اعندما يستحق تعاقدي.  
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، والفقرة )٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١١"المصطلحات التالية تم تعريفها في الفقرة 
) ٤٧(لمعيار المحاسبة المصري رقم ) أ(، والملحق )٢٦(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٩"

م استخدامها في هذا المعيار بالمعاني )٤٥(لمعيار المحاسبة المصري رقم ) أ(ملحق أو ال ، ويت
  ):٤٥(و) ٤٧(و) ٢٦(و) ٢٥(التي وردت في معايير المحاسبة المصرية أرقام 

 التكلفة المستهلكة ألصل مالي أو التزام مالي. 

 أصل عقد مع عميل. 
 اأصل مالي مضمحل ائتماني. 

 االستبعاد من الدفاتر. 
 المشتقة. 

 التوزيعات. 
 طريقة الفائدة الفعلية. 

 أداة حقوق الملكية. 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 القيمة العادلة. 
 األصل المالي. 

 عقد الضمان المالي. 
 األداة المالية. 

 االلتزام المالي. 
 االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 معاملة متوقعة. 
  الرصيد الدفتريإجمالي. 

 أداة التغطية. 
 مكاسب أو خسائر االضمحالل. 

 خسارة االضمحالل. 
 ااألصول المالية التي تم شرائها أو إنشائها مضمحلة ائتماني. 

 لتبويب  .تاريخ إعادة ا
 الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة. 
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  ) ب (ق ـملح
  إرشادات التطبيق

  . ال يتجزأ منهاويعتبر جزء) ٤٠(قم يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري ر
  )٦الفقرة (فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح 

أن تقوم المنشأة بتبويب األدوات المالية في فئات تناسب طبيعة  " ٦" تتطلب الفقرة  -١ب
المعلومات التي تم اإلفصاح عنها والتي تأخذ في االعتبار خصائص هذه األدوات المالية، 

، ولذلك فهي تختلف عن فئات األدوات المالية  "٦" أة الفئات المبينة في الفقرة وتحدد المنش
الذي يحدد كيفية قياس األدوات المالية ) (٤٧(المحددة في معيار المحاسبة المصري رقم 

لتغيرات في قيمتها العادلة   ).وأين يتم االعتراف با
  : ما يلي كحد أدنىعند تحديد فئات األدوات المالية، على المنشأة إجراء -٢ب

أن تميز األدوات التي تم قياسها بالتكلفة المستهلكة عن األدوات التـي يـتم قياسـها            ) أ  ( 
 .بالقيمة العادلة

 .أن تعامل هذه األدوات المالية كفئة أو فئات منفصلة خارج نطاق هذا المعيار) ب(

لبية متطلبات هذا على المنشأة أن تقرر في ظل ظروفها مقدار التفاصيل التي توفره -٣ب ا لت
المعيار ومقدار التأكد الذي تضعه على مختلف نواحي المتطلبات وكيف تبوب المعلومات 
لعرض الصورة الكلية بدون دمج المعلومات مختلفة الخصائص، ومن الضروري إجراء 
توازن بين تحميل القوائم المالية بتفاصيل مفرطة قد ال تساعد مستخدمي القوائم المالية 

ن اغفال معلومات هامة كنتيجة لضمها مع بعضها أكثر مما يجب، فعلى سبيل المثال وبي
على المنشأة عدم جعل المعلومات الهامة غامضة بإدخالها ضمن مقدار كبير من التفاصيل 

وبالمثل على المنشأة عدم ضم المعلومات التي تفصح عنها أكثر مما يجب . غير الهامة
  .ن المعامالت الفردية أو المخاطر المرتبطة بها غامضةبحيث تجعل الفروق الهامة بي

  داء الماليأهمية األدوات المالية للمركز المالي واأل
ة من خالل األرباح أو الخسائر  ة بالقيمة العادل مالي    ")١١" و " ١٠"ن االفقرت(االلتزامات ال

  .ملغاة -٤ب
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  ) ٢١الفقرة ( السياسات المحاسبية –اإلفصاحات األخرى 
القياس المستخدمة في إعداد القوائم ) أو أسس(اإلفصاح عن أساس  " ٢١" تطلب الفقرة ت -٥ب

لنسبة  المالية والسياسات المحاسبية األخرى المستخدمة الالزمة لفهم هذه القوائم، وبا
  :لألدوات المالية من الممكن أن يشمل هذا اإلفصاح ما يلي

  :قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالنسبة لاللتزامات المالية المخصصة بال ) أ (
طبيعة االلتزامات المالية التي خصصتها المنشأة بالقيمة العادلـة مـن خـالل             )١ (

  .األرباح أو الخسائر
  .معايير هذا التبويب لاللتزامات المالية عند االعتراف األولى )٢(و 
يـار المحاسـبة   مـن مع " ٢,٢,٤"كيفية تحقيق المنشأة الشروط فـي الفقـرة       )٣(و  

  .لمثل هذا التبويب) ٤٧(المصري رقم 
  :بالنسبة لألصول المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )أأ(

طبيعة األصول المالية التي خصصتها المنشأة بالقيمة العادلـة مـن خـالل         )١( 
  .األرباح أو الخسائر

من معيـار المحاسـبة    " ٥,١,٤"قرات  كيفية تحقيق المنشأة الشروط في الف      )٢(و  
  .لمثل هذا التبويب) ٤٧(المصري رقم 

  .ملغاة )ب(
ما إذا تم حساب معامالت شراء وبيع األصول المالية بالطرق المعتـادة فـي تـاريخ          )ج(

   من معيـار المحاسـبة المـصري   ٢,١,٣راجع الفقرة (المعاملة أو في تاريخ التسوية  
  )).٤٧(رقم 

ام حساب مخصص لتخفيض القيمة الدفترية لألصـول الماليـة التـي         عندما يتم استخد   )د(
  :اضمحلت قيمتها بمقدار خسائر االئتمان

المقاييس المستخدمة لتحديد متى تم بـشكل مباشـر تخفـيض الرصـيد الـدفتري           )١( 
أو في حالة عكـس االضـمحالل زيـادة      (لألصول المالية التي اضمحلت قيمتها      

  .ستخدام حساب المخصصومن ثم ا) المبلغ بشكل مباشر
مقاييس إعدام المبالغ التي تم تحميلها على حـساب المخـصص مقابـل الرصـيد          )٢(و

   ")١٦" راجع الفقرة (الدفتري لألصل المالي الذي اضمحلت قيمته 
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") أ ٢٠" راجع الفقـرة  (كيفية تحديد صافي مكاسب أو صافي خسائر كل فئة أداة مالية       )ه(
ان صافي المكاسب أو صافي الخسائر في البنـود بالقيمـة   على سبيل المثال ما إذا ك   

  . العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يشمل دخل من العوائد أو أرباح األسهم
  .ملغاة )و(
  .ملغاة )ز(

   ")٤٢" إلى  " ٣١" الفقرات من (طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية 
إما في القوائم المالية  ") ٤٢" إلى  " ٣١" الفقرات من (ا يتم عمل اإلفصاحات التي تتطلبه - ٦ب

أو إدخالها من خالل اإلشارة إليها من القوائم المالية إلى بيان آخر مثل تعليق اإلدارة أو 
تقرير مخاطر يتم توفيره لمستخدمي القوائم المالية بنفس ضوابط اإلفصاح بالقوائم المالية 

لتوقيت، وعليه فبدون ا لمعلومات المدخلة من خالل اإلشارة إليها تكون القوائم وفي نفس ا
  .المالية غير مكتملة

   ")٣٤" الفقرة (اإلفصاحات الكمية 
اإلفصاح عن البيانات الكمية الملخصة حول تعرض المنشأة  ") ٣٤" الفقرة (تتطلب  -٧ب

على المعلومات المتوفرة داخلي ء تستخدم  لكبار موظفي المنشأة، وعندما اللمخاطر بنا
المنشأة عدة أساليب إلدارة التعرض للمخاطر فإن على المنشأة اإلفصاح عن هذه 
المعلومات باستخدام األسلوب أو األساليب التي توفر أكثر المعلومات موثوقية ومالئمة، 

  . المالءمة والموثوقية) ٥(ويناقش معيار المحاسبة المصري رقم 
   تركيزات المخاطر، وتنجم تركيزات المخاطراإلفصاح عن)" ج (٣٤" تتطلب الفقرة  -٨ب

لتغيرات في  من األدوات المالية التي لها خصائص متشابهة وتتأثر بشكل مماثل با
الظروف االقتصادية والظروف األخرى، ويتطلب تحديد تركيزات المخاطر الحكم 

مع األخذ في االعتبار ظروف المنشأة، ويشمل اإلفصاح عن حاالت تركيز  الشخصي
  -:خاطر ما يليالم

  .وصف لكيفية تحديد اإلدارة لحاالت تركيز المخاطر ) أ (
  على سبيل المثـال الجهـة المقابلـة   (وصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركيز   ) ب(

  ).أو المنطقة الجغرافية أو العملة أو السوق
  .تلك الخاصيةمقدار التعرض للمخاطر المرتبطة بكافة األدوات المالية التي تتشارك في  )ج(
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اإلفصاح عن معلومات حول كيف تعرف المنشأة اإلخفاق )" ب(و٣٥"تتطلب الفقرة  -أ٨ب
لتعريفات من معيار " ٩,٥,٥" للفقرة اوفقً. لألدوات المالية المختلفة واألسباب الختيار هذه ا

، فإن تحديد ما إذا كان يجب االعتراف بالخسائر االئتمانية )٤٧(المحاسبة المصري رقم 
ذ االعتراف األوليا قد . لمتوقعة على مدى العمر يعتمد على الزيادة في خطر اإلخفاق من

تتضمن المعلومات حول تعريفات المنشأة لإلخفاق التي تساعد مستخدمي القوائم المالية 
على فهم كيف تطبق المنشأة متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة في معيار المحاسبة 

  ):٤٧(المصري رقم 
  .العوامل الكمية والنوعية التي يتم أخذها في االعتبار لتعريف اإلخفاق ) أ (  
  .ما إذا كان يتم تطبيق تعريفات مختلفة على األنواع المختلفة لألدوات المالية) ب(و
أي عدد األصول المالية التي تعـود إلـى حالـة        (الفروض الخاصة بمعدل التحسن     ) ج(و

  .في األصل الماليبعد حدوث إخفاق ) الديون الجيدة
لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقييم سياسات المنشأة إلعادة الهيكلة والتعديالت،  - ب ٨ب

اإلفصاح عن المعلومات عن كيفية مراقبة المنشأة المدى ) ١)(و(و٣٥"تتطلب الفقرة 
م اإلفصاح عنها  م فيه الحقا قياس خسارة االضمحالل لألصول المالية التي ت الذي يت

على أساس مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدى )" ٢)(و(و٣٥" للفقرة ا وفقًاسابقً
قد تتضمن ). ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٣,٥,٥" للفقرة االعمر وفقً

م المالية من فهم الزيادة الالحقة في خطر  المعلومات الكمية التي تمكن مستخدمي القوائ
لمعدلة المعلومات حول األصول المالية التي ينطبق عليها االئتمان لألصول المالية ا

والتي عاد قياس خسارة االضمحالل لها ) ١)(و(و٣٥"الضوابط الواردة في الفقرة 
  ).أي معدل التراجع(ليكون باستخدام مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدى العمر 

أساس المدخالت والفروض اإلفصاح عن المعلومات حول )" أ(ز٣٥"تتطلب الفقرة  -ج ٨ب
لتقدير المستخدمة لتطبيق متطلبات االضمحالل في معيار المحاسبة المصري  وأساليب ا

قد تتضمن فروض المنشأة والمدخالت المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية ). ٤٧(رقم 
ذ االعتراف األولي، المعلومات  د مدى الزيادة في خطر االئتمان من المتوقعة أو تحدي

 يتم الحصول عليها من المعلومات الداخلية التاريخية أو تقارير الجدارة االئتمانية التي
  .والفروض حول العمر المتوقع لألدوات المالية وتوقيت بيع الضمانات
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  ")ح٣٥"فقرة (التغيرات في خسارة االضمحالل 
االضمحالل أن توضح أسباب التغيرات في خسارة " ح٣٥" للفقرة ايجب على المنشأة وفقً -د ٨ب

 باإلضافة إلى تسوية خسارة االضمحالل من رصيد أول اقد يكون ضروري. خالل الفترة
وقد يتضمن هذا التوضيح . المدة إلى رصيد آخر المدة، تقديم توضيح كتابي للتغيرات

  :الكتابي تحليل أسباب التغيرات في خسارة االضمحالل خالل الفترة، بما في ذلك
  .ةمكونات المحفظ ) أ (  
  .حجم األدوات المالية المشتراة أو التي تم إنشائها) ب(و 
  . الخسائر االئتمانية المتوقعةةحد) ج(و 

يتم االعتراف بخسارة االضمحالل كمخصص بالنسبة الرتباطـات القـروض وعقـود            - ه٨ب
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات حـول التغيـرات فـي      . الضمانات المالية 

 لألصول المالية بشكل منفصل عـن تلـك المتعلقـة بارتباطـات            خسارة االضمحالل 
ومع ذلك، إذا كانت األداة المالية تتضمن كال مـن     . القروض وعقود الضمانات المالية   

، وال تتمكن المنـشأة  )أي ارتباط قرض (وارتباط غير مستخدم    ) أي أصل مالي  (قرض  
صل عن تلـك الخاصـة   من خسائر االئتمان المتوقعة لمكون ارتباط القرض بشكل منف      

بمكون األصل المالي، عندها يجب االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمكون ارتبـاط     
ويـتم االعتـراف بخـسائر االئتمـان     . القرض مع خسارة االضمحالل لألصل المالي   

المتوقعة كمخصص إلى المدى الذي تزيد فيه خسائر االئتمان المتوقعة للمكونين عـن          
  .تري لألصل الماليإجمالي الرصيد الدف

  ")ك٣٥"الفقرة (الضمانات 
اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن        " ك٣٥"تتطلب الفقرة    -و ٨ب

. فهم أثر الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى على مبلغ خسائر االئتمـان المتوقعـة   
العادلـة للـضمانات   وال يجب على المنشأة اإلفصاح عـن المعلومـات عـن القيمـة        

والتحسينات االئتمانية األخرى كما ال يجب عليها التحديد الكمي للمبلغ الدقيق للضمانات           
  ).أي الخسارة عند اإلخفاق(الذي تم استخدامه عند حساب خسائر االئتمان المتوقعة 
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يتضمن الوصف الكتابي للضمانات وأثرها علـى مبـالغ خـسائر االئتمـان المتوقعـة           -ز ٨ب
  :مات عنمعلو

مـن أمثلـة   (األنواع الرئيسية للضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية األخرى      ) أ (
خطابات الضمان والمشتقات االئتمانية وترتيبات المقاصة والتي ال تـستوفي   : األخيرة

  .))٢٥(سبة المصري رقم ا لمعيار المحاشروط عمل المقاصة وفقً
التحسينات االئتمانية األخرى وأهميتهـا مـن ناحيـة         حجم الضمانات المحتفظ بها و    ) ب(و

  .خسارة االضمحالل
  .السياسات واإلجراءات لتقييم وإدارة الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى) ج(و
  .األنواع الرئيسية لألطراف المقابلة للضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى) د(و
  .ة في الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرىالمعلومات حول التركزات االئتماني) ه(و

  ")ن٣٥"إلى " م٣٥"الفقرات (التعرض لخطر االئتمان 
اإلفصاح عن المعلومات حول خطر تعرض المنشأة لخطر " م٣٥"تتطلب الفقرة  - ح ٨ب

لتركز في . االئتمان وتركزات خطر االئتمان الهامة في تاريخ القوائم المالية ويوجد ا
ندما يتواجد عدد من األطراف المقابلة في نطاق جغرافي أو يكونون خطر االئتمان ع

مشتركون في أنشطة مشابهة ولهم خصائص اقتصادية مشابهة التي قد تتسبب في 
التأثير على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل مشابه بتغير الظروف 

م المعلومات التي تمكن يجب على المنشأة أن تقد. االقتصادية أو الظروف األخرى
مستخدمي القوائم المالية من فهم ما إذا كان هناك مجموعات أو محافظ من األدوات 
المالية لها خصائص معينة قد تؤثر على جزء كبير من تلك المجموعة من األدوات 

وقد يتضمن ذلك على سبيل المثال مجموعات من . المالية مثل تركز مخاطر معينة
، والتركزات الجغرافية )loan-to-value groupings(إجمالي قيمتها القروض نسبة إلى 

  .أو لقطاع الصناعة أو نوع المقترض
 ايجب أن تتفق عدد درجات الجدارة االئتمانية المستخدمة لإلفصاح عن المعلومات وفقً -ط ٨ب

ض مع العدد الذي تعد عنه المنشأة تقريرها ألفراد اإلدارة العليا ألغرا" م٣٥"للفقرة 
ويجب على المنشأة تقديم تحليل بموقف متأخرات السداد . إدارة خطر االئتمان

لألصول المالية إذا كانت معلومات تأخر السداد هي المعلومات الوحيدة المتوفرة فيما 
م ما إذا كان  يخص مقترض بذاته وكانت المنشأة تستخدم معلومات تأخر السداد لتقيي

من معيار المحاسبة " ١١,٥,٥" للفقرة ااألولي وفقًخطر االئتمان زاد منذ االعتراف 
  ).٤٧(المصري رقم 
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عندما تقوم المنشأة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مجموعة، قد ال تتمكن  -ي ٨ب
المنشأة من توزيع إجمالي الرصيد الدفتري لكل أصل من األصول المالية أو خطر 

روض وعقود الضمانات المالية على التعرض لخطر االئتمان من ارتباطات الق
درجات الجدارة االئتمانية التي تم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

على هذه " م٣٥"في هذه الحالة، يجب على المنشأة تطبيق متطلبات الفقرة . العمر لها
 وأن تفصح األدوات المالية التي يمكن توزيعها مباشرة على درجات الجدارة االئتمانية

لتي تم قياس الخسائر  بشكل منفصل عن إجمالي الرصيد الدفتري لألدوات المالية ا
  .االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لها على أساس المجموعة

  ))أ " (٣٦" الفقرة (الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
غ الذي يمثل بأفضل شكل اإلفصاح عن المبل) " أ(٣٦" والفقرة )" أ(ك٣٥"تطلب الفقرة ت - ٩ب

الحد األقصى لتعرض المنشاة لمخاطر االئتمان وبالنسبة لألصل المالي فإنه يكون عادة 
يلي منه ما اإجمالي القيمة الدفترية مطروح :-  

  ).٢٥( لمعيار المحاسبة المصري رقم اأية مبالغ تم عمل مقاصة بها طبقً ) أ ( 
  ).٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم أية خسارة اضمحالل معترف بها حسب ) ب(و

تشمل األنشطة التي تتسبب في نشأة مخاطر ائتمان وما يرتبط بذلك من الحد األقصى  -١٠ب
  -:للتعرض لمخاطر االئتمان ما يلي، دون أن تكون مقتصرة على

منح قروض للعمالء وعمل ايداعات لدى منشآت أخرى، وفي هذه الحـاالت يكـون           ) أ (
  عرض لمخاطر االئتمان هو الرصـيد الـدفتري لألصـول الماليـة     الحد األقصى للت  

  .ذات العالقة
  الدخول في عقود مشتقات، على سبيل المثـال عقـود صـرف أجنبيـة ومقايـضات        )ب(

أسعار فائدة ومشتقات ائتمان، وعندما يتم قياس األصل الناجم بالقيمة العادلة فإن الحد           
  لفتــرة الماليـة سيــساوي األقـصى للتعـرض لمخــاطر االئتمـان فــي نهايـة ا    

  . الرصيد الدفتري
  منح كفاالت مالية، ففي هذه الحالة يكون الحد األقصى للتعـرض لمخـاطر االئتمـان     )ج(

هو الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن للمنشأة أن تدفعه إذا طلب دفع الكفالة والذي قـد        
  .يكون أكبر بكثير من المبلغ المعترف به كالتزام
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باط بقرض غير قابل للنقض على مدى عمر التسهيل أو قابـل للـنقض      الدخول في ارت   )د(
فقط استجابة لتغير عكسي جوهري، وإذا لم تستطع الجهة المـصدرة تـسوية التـزام          

 أو بأداة أخرى فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمـان هـو مبلـغ    االقرض نقد 
مبلغ أي جزء غير مـسحوب  االلتزام بكامله، ويعود ذلك ألنه من غير المؤكد إذا كان    

يمكن السحب منه في المستقبل، وقد يكون هذا المبلغ غير المسحوب إلـى حـد كبيـر     
  .أكبر من المبلغ المعترف به كالتزام

  )")ب(٣٩"و )"أ(٣٩"و)" أ(٣٤"الفقرات (إفصاحات مخاطر السيولة الكمية 
كميـة المختـصرة الخاصـة    ، على المنشأة اإلفصاح عن البيانات ال     )"أ(٣٤" للفقرة   اوفقً -أ١٠ب

ـ         لمـوظفي اإلدارة  ابتعرضها لمخاطر السيولة بناء على المعلومـات المتـوفرة داخلي 
وإذا كانت التـدفقات النقديـة   . وعلى المنشأة توضيح كيفية تحديد هذه البيانات  . الرئيسيين
  :الداخلة ضمن هذه البيانات يمكن أن) أو أصل مالي آخر(الخارجة 

 .هري قبل الزمن المحدد لها في البياناتتحدث بشكل جو) أ ( 

 لمـشتقة  الًمـث (أن تكون لمبالغ مختلفة بشكل جوهري عن تلك المحددة في البيانات      ) ب(أو
مشمولة في البيانات على أساس صافي التسوية والتي يكون فيها للطـرف المقابـل             

  ).خيار طلب التسوية اإلجمالية
لحقيقة وتوف ير معلومات كمية تمكن مستخدمي قوائمها فعلى المنشأة االقرار بتلك ا

المالية من تقييم مدى المخاطرة ما لم تكن هذه المعلومات قد تم اإلفصاح عنها في 
  )".ب(أو) أ(٣٩"تحليل االستحقاقات التعاقدية المطلوبة في الفقرة 

الفقرة (لبه  للتعاقد لاللتزامات المالية والذي تتطاعند إعداد تحليل تواريخ االستحقاق طبقً -١١ب 
د عدد مناسب من الفترات الزمنية، ))ب(، )"أ (٣٩" م حكمها لتحدي ، على المنشأة استخدا

لية مناسبة   :فعلى سبيل المثال يمكن أن تحدد المنشأة أن الفترات الزمنية التا
  .ما ال يزيد عن شهر واحد ) أ  ( 

  .أكثر من شهر واحد وما ال يزيد عن ثالثة شهور )ب( و
  . من ثالثة شهور وما ال يزيد عن سنة واحدةأكثر )ج( و
  .أكثر من سنة واحدة وما ال يزيد عن خمس سنوات) د( و
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 االتزام) المجموعة(على المنشأة أال تفصل المشتقة الضمنية عن األداة المالية المختلطة  -أ١١ب
  ".)أ(٣٩"وبالنسبة لهذه األداة، على المنشأة تطبيق الفقرة )". ب(و) أ(٣٩"بالفقرة 

من المنشأة اإلفصاح عن تحليل تواريخ االستحقاق الكمية )" ب(٣٩"تتطلب الفقرة  -ب١١ب
الخاص بااللتزامات المالية المشتقة الذي يبين بقية االستحقاقات التعاقدية في حال 

لنقدية فقد ينطبق األمر . كانت االستحقاقات التعاقدية ضرورية لفهم توقيت التدفقات ا
  : على ما يليالًمث
في تغطية التـدفق  ) خمس سنوات (مبادلة سعر الفائدة مع فترة االستحقاق المتبقية          )  أ(

 .النقدي لألصل أو االلتزام المالي ذو السعر المتغير

  .جميع تعهدات القرض  )  ب(
من المنشأة اإلفـصاح عـن تحليـل تـواريخ اسـتحقاق           )" ب(و) أ(٣٩"تتطلب الفقرة    -ج١١ب

من االستحقاقات التعاقدية لعدد مـن االلتزامـات   االلتزامات المالية التي تبين ما تبقى       
  :ويأخذ هذا االستحقاق بعين االعتبار األمور التالية. المالية

عندما يملك الطرف المقابل حق اختيار تاريخ الدفع، يبوب االلتزام في أقرب فتـرة     ) أ(
عين فعلى سبيل المثال، تبوب االلتزامات المالية التي يت     . تلتزم المنشأة بالدفع خاللها   

 .في أقرب فترة زمنية) ودائع تحت الطلب(على المنشأة تسديدها عند الطلب 

 عندما تتعهد المنشأة بتوفير المبالغ على أقساط يبوب كل قسط في أقرب فترة قـد          )  ب(
فعلى سبيل المثال يبوب تعهد القرض غير المستخدم       . تطالب المنشأة بالدفع خاللها   

 .في فترة زمنية تضم أقرب تاريخ للسحب

فيما يتعلق بعقود الضمان المالية الصادرة، تبوب أعلى قيمة للضمان فـي أقـرب       ) ج(
  .فترة يتم فيها المطالبة بالضمان

  تعد المبالغ التعاقدية المفصح عنها في تحليل تواريخ االستحقاق كما هو مطلوب - د١١ب
  :كتدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة، مثل)" ب(و) أ"(٣٩في الفقرة 

 ).قبل خصم التكاليف المالية( التمويلي التأجيرإجمالي التزامات عقود ) أ  ( 

  .ااألسعار المحددة في االتفاقيات اآلجلة لشراء األصول المالية نقد) ب(و
صافي المبالغ لمبادالت الدفع بسعر فائدة معوم والقبض بسعر فائدة ثابـت والتـي       ) ج(و

  .يتم فيها تبادل صافي التدفقات النقدية
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والتـي  ) كمبادلة العملـة ( المبالغ التعاقدية التي يتم مبادلتها في األداة المالية المشتقة  )د(و
  .يتم فيها تبادل إجمالي التدفقات النقدية

  إجمالي تعهدات القرض ) ه(و
لنقدية غير المخصومة عن المبلغ المدرج في قائمة المركز  تختلف مثل هذه التدفقات ا

لتدفقات النقدية المخصومةالمالي، ألن المبلغ المدرج ف فعندما تكون . ي القائمة قائم على ا
القيمة مستحقة الدفع غير ثابتة تحدد القيمة المفصح عنها بالرجوع إلى الظروف القائمة 

على سبيل المثال، عندما تتفاوت المبالغ مستحقة الدفع مع . في نهاية الفترة المالية
 على مستوى المؤشر في اغ المفصح عنه قائمالتغيرات في المؤشر، يمكن أن يكون المبل

  .نهاية الفترة
على المنشأة وصف كيفيـة تعاملهـا مـع مخـاطر الـسيولة      )" ج(٣٩"تفرض الفقرة   -ه١١ب  

) أ(٣٩"االساسية في البنود المفصح عنها في اإلفصاحات الكمية المطلوبة فـي الفقـرة       
 األصـول الماليـة التـي    وعلى المنشأة اإلفصاح عن تحليل تواريخ اسـتحقاق    )". ب(و

كاألصول المالية القابلة للبيع بـسهولة أو التـي   (تحتفظ بها للتعامل مع مخاطر السيولة     
من المتوقع أن تولد تدفقات نقدية للتعامل مع التدفقات النقديـة الخاصـة بااللتزامـات        

 في حال كانت تلك المعلومات ضرورية لتمكين مستخدمي قوائمها المالية مـن        ) المالية
  .تقييم طبيعة ومدى مخاطر السيولة

تتضمن العوامل االخرى التي تأخذها المنشأة بعين االعتبـار عنـد تـوفير اإلفـصاح      -و١١ب  
  : على سبيل المثال ال الحصر، ما إذا كانت المنشأة)" ج(٣٩"المطلوب في الفقرة 

الئتمـان  أو أنـواع ا ) كتـسهيالت األوراق التجاريـة  (ارتبطت بتسهيالت ائتمانية    ) أ  ( 
 .األخرى حتى تتمكن من تلبية احتياجات السيولة

  .تحتفظ بالودائع في البنوك لتلبية احتياجات السيولة) ب(أو 
  .تمتلك مصادر متنوعة للتمويل) ج(أو 
  .تمتلك تركيزات مخاطر سيولة جوهرية إما في أصولها أو مصادر تمويلها) د(أو 
  .ارئ من أجل التعامل مع مخاطر السيولةتمتلك عمليات رقابة داخلية وخطط طو) ه( أو

كما هو الحـال عنـد تخفـيض    (تمتلك األدوات التي تتضمن شروط التسديد العاجل  ) و(أو  
  ).التبويب االئتماني للمنشاة
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  ).كطلب تغطية المشتقات(تمتلك األدوات التي قد تتطلب ترحيل الضمان اإلضافي ) ز(أو
  ما بين تـسوية التزاماتهـا الماليـة بتـسليم النقـد     تمتلك أدوات تسمح لها باالختيار    ) ح(أو

  .أو تسليم األسهم التي تملكها) أو التزام مالي آخر(
  .تمتلك أدوات خاضعة لترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية) ط(أو 

  .ملغاة -١٢ب
  .ملغاة -١٣ب
  .ملغاة -١٤ب
  .ملغاة -١٥ب
  .ملغاة -١٦ب

   ") ٤١"و " ٤٠" ن االفقرت( تحليل الحساسية –مخاطر السوق 
 للحساسية لكل نوع من مخاطر السوق التي تتعـرض لهـا       الًتحلي)" أ (٤٠"تتطلب الفقرة    -١٧ب

على المنشأة أن تقرر كيفية تجميع المعلومـات لعـرض        " ٣ب" المنشأة، وحسب الفقرة    
الصورة الكلية بدون إدخال معلومات ذات خصائص مختلفة حول التعرض للمخاطر من         

  : ادية التي تختلف إلى حد كبير، على سبيل المثالالبيئات االقتص
يمكن للمنشأة التي تتداول األدوات المالية اإلفصاح عن هذه المعلومات بشكل منفصل   ) أ (

  .بالنسبة لألدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وتلك التي ليس لها نفس هذا التبويب
السوق مـن النـواحي ذات التـضخم    ال تقوم المنشأة بتجميع طريقة عرضها لمخاطر   )ب(

  .المفرط مع تعرضها لنفس مخاطر السوق من النواحي ذات التضخم المنخفض
إذا كانت المنشأة تتعرض فقط لنوع واحد من مخاطرة السوق في بيئة اقتصادية واحدة 

  .فقط فإنها تظهر معلومات مجمعة
لى الربح أو الخـسارة وحقـوق   أن يظهر تحليل الحساسية األثر ع  )" أ (٤٠"تتطلب الفقرة    -١٨ب

على سـبيل المثـال أسـعار    (الملكية للتغيرات الممكنة في متغير المخاطر ذات العالقة     
  حقـوق الملكيـة أو أسـعار الـسلع الـسائدة      أدوات  الفائدة أو أسعار العملة أو أسعار       

  :، ولهذا الغرض)في السوق
التي كانت ستتحقق لـو كانـت   ال يطلب من المنشآت تحديد ما هو الربح أو الخسارة         )  أ (

 من ذلك على المنشآت اإلفصاح عـن  الًمتغيرات المخاطر ذات العالقة مختلفة، وبد     
األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية في نهاية الفترة الماليـة بـافتراض إن          
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بشكل معقول في متغير المخاطر ذات العالقة قد حدث في نهاية الفتـرة  ا ممكنً اتغير 
ية وتم تطبيقه على التعرض للمخاطر القائمة في ذلـك التـاريخ، فعلـى سـبيل      المال

المثال إذا كان على المنشأة التزام ذو سعر متغير في نهاية السنة فإن علـى المنـشأة    
للسنة الحاليـة إذا  ) أي مصروف الفائدة (اإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة        

  .كنة بشكل معقولاختلفت أسعار الفائدة بمقدار مبالغ مم
ال يطلب من المنشآت اإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية لكـل   ) ب(

تغير ضمن مدى تغيرات ممكنة بشكل معقول في متغير المخاطر ذات العالقة وهنا        
اإلفصاح عن آثار التغيرات في حدود المدى الممكن بشكل معقولايكون كافي .  

 التغير الممكن بشكل معقول في متغير المخـاطر ذات العالقـة علـى    عند تحديد ما هو    -١٩ب
  :المنشأة األخذ في االعتبار ما يلي

البيئات االقتصادية التي تعمل بها، ويجب أن ال يشمل التغير الممكن بـشكل معقـول        ) أ (
أو اختبـارات الجهـد   " اسوأ حالـة    " السيناريوهات بعيدة االحتمال أو سيناريوهات      

Stress Testsًا إلى جانب ذلك إذا كان معدل التغير في متغير المخاطر المتأصلة ثابت 
فأن المنشأة ليست بحاجة لتعديل التغير الممكن بشكل معقول الذي تم اختيـاره فـي         

وتحدد المنشأة إن  % ٥متغير المخاطر فعلى سبيل المثال لنفترض إن أسعار الفائدة           
نقطة أساس ممكن بشكل معقول، ستقوم المنشأة   ٥٠± في أسعار الفائدة بمقدار      اتذبذب 

باإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية إذا كانت أسعار الفائـدة         
، %٥,٥، وفي الفترة التالية زادت أسعار الفائدة إلـى       %٥,٥ أو   %٤,٥ستتغير إلى   

 نقطـة  ٥٠±ر وتستمر المنشأة في االعتقاد إن معدالت الفائدة يمكن أن تتذبذب بمقدا     
، ستقوم المنشاة باإلفـصاح عـن   )أي أن معدل التغير في أسعار الفائدة ثابت   (أساس  

األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية إذا كانت أسعار الفائـدة سـتتغير إلـى     
، وال يطلب من المنشاة تعديل تقييمها بأن أسعار الفائـدة قـد تتذبـذب         %٦أو  % ٥

نقطة أساس إال إذا كان هناك دليـل علـى أن أسـعار     ك ٥٠± بشكل معقول بمقدار    
بشكل كبيراالفائدة قد أصبحت أكثر تقلب .  

اإلطار الزمني الذي يجرى التقييم على مداه، يجب إن يبين اختبـار الحـساسية آثـار          )ب(
التغيرات التي تعتبر انها ممكنة بشكل معقول على مدى الفترة حتى تقـوم المنـشاة        

  .إلفصاحات التي هي عادة الفترة المالية السنوية التاليةبعد ذلك بعرض هذه ا
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للمنشأة استخدام تحليل حساسية يعكس االعتماد المتبادل بين متغيـرات     " ٤١" تتيح الفقرة    -٢٠ب
المخاطر مثل منهجية القيمة المعرضة للمخاطر، إذا اسـتخدمت هـذا التحليـل إلدارة              

انت هذه المنهجيـة تقـيس فقـط احتمـال      تعرضها للمخاطر المالية، وينطبق ذلك إذا ك      
" )أ (٤١" طبق هذه المنشأة الفقـرة  الخسارة وال تقيس احتمال المكسب، ومن الممكن أن ت    

، Value – At- Risk Modelباإلفصاح عن نوع نمـوذج القيمـة المعرضـة للمخـاطر     
 _ Monte(على سبيل المثال إذا كان النموذج يعتمد على محاكاة مونت كارلو (المستخدم 

Carlo Simulations (  وإيضاح بشأن كيفية عمل النموذج واالفتراضات الرئيـسية)  علـى
ويمكن للمنشآت كذلك اإلفصاح عـن فتـرة       ). سبيل المثال فترة االحتفاظ ومستوى الثقة     

 المطبقة علـى المالحظـات ضـمن تلـك     Weightingsالمالحظة التاريخية والترجيحات  
مع الخيارات في الحسابات وأية تقلبات وعالقات متبادلـة       الفترة، وإيضاح كيفية التعامل     

Correlations)       أو بالتناوب محاكـاة توزيـع احتمـال مونـت كـارلو)Monte-Carlo 

Probability Distribution Simulation (تم استخدامها.  
مـن  على المنشأة تقديم تحليالت حساسية لكافة أنشطتها ولكن يمكنها تقديم أنواع مختلفـة     -٢١ب

  .تحليل الحساسية للفئات المختلفة ألدواتها المالية
  مخاطر سعر الفائدة

تنشأ مخاطر سعر الفائدة لألدوات المالية التي تحسب عليها الفائدة والمعترف بهـا فـي              -٢٢ب
لـبعض  ) على سبيل المثال أدوات الدين المـشتراة أو المـصدرة      (قائمة المركز المالي    

على سـبيل المثـال بعـض    ( بها في قائمة المركز المالي األدوات المالية غير المعترف  
  ).ارتباطات القروض

  مخاطر العملة
لألدوات المالية المقيمة بعملة أجنبيـة،  ) أو مخاطر الصرف األجنبي (تنشأ مخاطر العملة     -٢٣ب

 التـي يـتم قياسـها بهـا،     Functional Currencyأي بعملة غير عملة التعامل للمنـشأة  
حاسبة المصري هذا ال تنشأ مخاطر العملة من األدوات المالية التـي      ولغرض معيار الم  

  .ليست لها بنود ذات طبيعة نقدية أو من األدوات المالية المقيمة بعملة التعامل للمنشأة
  .يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية لكل عملة للمنشأة تتعرض للمخاطر -٢٤ب



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٩٢٦

  مخاطر األسعار األخرى
  ر األخرى لألدوات المالية بـسبب التغيـرات فـي أسـعار الـسلع     تنشأ مخاطر األسعا  -٢٥ب  

، على المنـشأة   "٤٠" أو أسعار أدوات حقوق الملكية على سبيل المثال، ولتطبيق الفقرة      
اإلفصاح عن أثر االنخفاض في مؤشر سوق أوراق مالية أو سـعر سـلعة أو متغيـر          

يمـة متبقيـة هـي أدوات    مخاطر آخر، فعلى سبيل المثال إذا أعطت المنشأة ضمانات ق  
مالية فإن على المنشأة اإلفصاح عن الزيادة أو االنخفاض في قيمة األصول التي ينطبـق   

  .عليها الضمان
  أدواتفيما يلي أمثلة عن األدوات الماليـة التـي تتـسبب فـي نـشأة خطـر أسـعار         -٢٦ب  

  -: وهماحقوق الملكية، 
استثمار في أمناء حفظ والـذي  ) ب( وحقوق ملكية محتفظ بها في منشأة أخرى  أدوات   ) أ (

بدوره يحتفظ باستثمارات في أدوات حقوق الملكية وتشمل األمثلة األخـرى العقـود    
اآلجلة والخيارات لشراء أو بيع كميات محددة من أدوات حقوق الملكية والمقايضات     

يـة  حقوق الملكية، وتتأثر القيم العادلة لهـذه األدوات المال      أدوات  المرتبطة بأسعار   
  . بالتغيرات في سعر السوق ألدوات حقوق الملكية

التي تنشأ على سـبيل  (، عن حساسية األرباح أو الخسائر   )"أ(٤٠" للفقرة   ايتم اإلفصاح وفقً   -٢٧ب
بـشكل  ) المثال من األدوات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر          

تي تنشأ على سبيل المثال مـن االسـتثمارات   منفصل عن حساسية الدخل الشامل اآلخر ال   
  .في أدوات حقوق ملكية يتم عرض تغيرات قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر

  ال يتم إعادة قياس األدوات المالية التي تبوبها المنشأة على أنهـا أدوات حقـوق ملكيـة            -٢٨ب
 لـذلك ال يطلـب   ا وتبعوال يتأثر الربح أو الخسارة بمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية،  

  .تحليل الحساسية
  ")ح٤٢"إلى " ج٤٢"ن من االفقرت(االستبعاد من الدفاتر 

  ")ج٤٢"الفقرة (التدخل المستمر 
يتم تقييم التدخل المستمر في األصل المالي المنقول ألغراض متطلبات اإلفصاح الواردة         -٢٩ب

على سبيل . ة للقوائم المالية  على مستوى المنشأة المعد   " ح٤٢"إلى  " ه٤٢"في الفقرات من    
ـ الًالمثال، إذا نقلت شركة تابعة إلى طرف ثالث غير ذي عالقة أص         تحـتفظ فيـه   ا مالي 
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، ال تدمج الشركة التابعة تدخل الشركة األم في تقييم مـا إذا     ا مستمر الًالشركة األم متدخ  
تقلة أو المنفـردة   في األصل المنقول ضمن قوائمها المالية المس   ا مستمر الًكان لديها تدخ  

لكن تقوم الشركة األم بـدمج  ). أي عندما تكون الشركة التابعة هي المنشأة المعدة للقوائم (
في أصل مالي منقـول مـن قبـل    ) أو تدخل عضو آخر في المجموعة  (تدخلها المستمر   

شركتها التابعة في تحديد ما إذا كان لديها تدخل مستمر فـي األصـل المنقـول ضـمن      
  ).أي عندما تكون المنشأة المعدة للقوائم المالية هي المجموعة(لية المجمعة قوائمها الما

 كجزء من التحويل لم تكن تحـتفظ  – ال يكون للمنشاة تدخل مستمر في أصل مالي محول   -٣٠ب
بأي من الحقوق أو االلتزامات التعاقدية المتأصلة في األصل المالي المحـول أو إذا لـم      

وال يكـون  . عاقدية جديدة متعلقة باألصـل المـالي المحـول   تمتلك حقوق أو التزامات ت  
للمنشأة تدخل مستمر في أصل مالي محول إذا لم يكن لديها مصلحة في اآلداء المستقبلي        

 تحت أي ظروف لسداد الدفعات الخاصة باألصـل  –لألصل المالي المحول أو مسؤولية     
ي هـذا الـسياق التـدفقات    ف" السداد"وال يتضمن مصطلح    . المالي المحول في المستقبل   

النقدية لألصل المالي المحول الذي تقوم المنشأة بتحـصيلها وتكـون ملزمـة بتـسليمها       
  .للمحول إليه

عندما تحول المنشأة أصل مالي، قد تحتفظ المنشأة بحق خدمة هذا األصل المالي مقابـل        -أ٣٠ب
ـ  يجب على المنشأة تقييم ع. رسوم ضمان، على سبيل المثال، عقد خدمة      اقد الخدمـة وفقً

لتحديد ما إذا كانت المنشأة لديها تدخل مستمر كنتيجـة لعقـد   " ٣٠ب  "و  " ج٤٢"للفقرات  
على سبيل المثال، سيكون لمقدم الخدمة تـدخل  . الخدمة، وذلك بغرض متطلبات اإلفصاح 

مستمر في األصل المالي المحول ألغراض متطلبات اإلفـصاح إذا اعتمـدت رسـوم            
و توقيت التدفقات النقدية التي يتم تحـصيلها مـن األصـل المـالي           الخدمة على مبلغ أ   

وبالمثل، سيكون لمقدم الخدمة تدخل مستمر فـي األصـل المـالي المحـول               . المحول
ألغراض متطلبات اإلفصاح إذا لم يكن سيتم سداد رسوم ثابتة بالكامـل بـسبب إخفـاق         

إن . من أداء األصل المحولفي هذه األمثلة، يكون لمقدم الخدمة منفعة       . األصل المحول 
 عما إذا كان من المتوقع كفايـة تعـويض الرسـوم التـي سـيتم       الًهذا التقييم يعد مستق   

  .الحصول عليها عن أداء الخدمة
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يمكن أن ينتج التدخل المستمر في األصل المالي المحول من النصوص التعاقديـة فـي              -٣١ب
لمحول لها أو طرف ثالث تـم إبرامهـا   اتفاقية التحويل أو في اتفاقية منفصلة مع الجهة ا     

  .بخصوص التحويل
  )د٤٢الفقرة (األصول المالية المحولة التي لم يتم استبعادها بكاملها من الدفاتر 

عمل إفصاحات عندما يكون بعـض أو جميـع األصـول الماليـة      " د٤٢"تقتضي الفقرة    -٣٢ب
ات في كل تاريخ إلعـداد  وتطلب هذه اإلفصاح. المحولة غير مؤهلة لالستبعاد من الدفاتر 

القوائم المالية تستمر فيه المنشأة باالعتراف باألصول المالية المحولة، بغض النظر عـن        
  .وقت حدوث التحويل
  أنواع التدخل المستمر 

  ")ح٤٢"إلى " ه٤٢"الفقرات من (
إجراء إفصاحات نوعية وكمية لكل نـوع مـن أنـواع      " ح٤٢ "–" ه٤٢"تتطلب الفقرات    -٣٣ب

ويجـب أن تجمـع   . المستمر في األصول المالية التي تم استبعادها من الـدفاتر         التدخل  
علـى سـبيل   . المنشأة تدخلها المستمر في انواع تمثل مدى تعرض المنـشأة للمخـاطر      
مثل الـضمانات  (المثال، يمكن أن تجمع المنشأة تدخلها المستمر حسب نوع األداة المالية     

مثل بيـع األرصـدة المدينـة والتوريـق       (ويل  ، أو حسب نوع التح    )أو خيارات الشراء  
  ).وإقراض األوراق المالية

تحليل تواريخ االستحقاق للتدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة إلعادة شراء 
  )")ه(ه٤٢"الفقرة(األصول المحولة 

من المنشأة اإلفصاح عن تحليل لتـواريخ االسـتحقاق للتـدفقات    )" ه(ه٤٢"تتطلب الفقرة    -٣٤ب
ة الخارجة غير المخصومة إلعادة شراء األصول المحولة التي تم اسـتبعادها مـن       النقدي

الدفاتر أو المبالغ األخرى واجبة الدفع إلى الجهة المحول لهـا فيمـا يخـص األصـول       
   تـواريخ االسـتحقاق التعاقديـة المتبقيـة     االمحولة التي تم استبعادها من الدفاتر موضح 

عـن  ) مثل العقـود اآلجلـة  (دفقات النقدية المطلوب دفعها ويميز هذا التحليل الت . للمنشأة
وعـن التـدفقات   ) مثل خيارات البيـع (التدفقات النقدية التي قد يطلب من المنشأة دفعها       

  ).مثل خيارات الشراء المشتراة(النقدية التي قد تختار المنشأة دفعها 
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الفترات الزمنية فـي إعـداد   ينبغي أن تستخدم المنشأة حكمها لتحديد العدد المناسب من     -٣٥ب  
على سـبيل المثـال، يمكـن أن    )". ه(ه٤٢"تحليل تواريخ االستحقاق الذي تقتضيه الفقرة     

  :تحدد المنشاة الفترات الزمنية التالية لتواريخ االستحقاق
 .فترة ال تزيد عن شهر واحد )أ  ( 

  .فترة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ثالثة أشهر) ب(و
  .عن ثالثة أشهر وال تزيد عن ستة أشهرفترة ال تقل ) ج(و
  .فترة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن السنة) د(و
  .فترة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد عن ثالث سنوات) ه(و
  .فترة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن خمس سنوات) و(و
  .فترة تتجاوز خمس سنوات )ز(و

ستحقاق المحتملة، تدمج التدفقات النقدية علـى أسـاس   إذا كان يوجد نطاق من تواريخ اال    -٣٦ب
  .أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه من المنشأة أو يسمح لها بالدفع

  )")و(ه٤٢"الفقرة (المعلومات النوعية 
 لألصول المحولة التي تـم  اوصفً)" و(ه٤٢"تشمل المعلومات النوعية التي تقتضيها الفقرة   -٣٧ب

وغرض التدخل المستمر الذي يتم الحفاظ عليه بعد تحويـل   استبعادها من الدفاتر وطبيعة     
  : للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة، بما في ذلكا وصفًاوهي تشمل أيض. تلك األصول

 للكيفية التي تدير فيها المنشأة المخاطر المتأصلة في تـدخلها المـستمر فـي     اوصفً) أ  ( 
 .األصول المحولة التي تم استبعادها من الدفاتر

ما إذا كان يتوجب على المنشأة تحمل الخسائر تجاه أطراف أخرى، وتبويب ومبـالغ       ) ب(
الخسائر التي تتحملها األطراف الذين تكون مصلحتهم أقل من مصلحة المنشأة فـي        

 ) أي تدخلها المستمر في األصل(األصل 

ل وصف ألي أحداث مرتبطة بالتزامات تقديم الدعم المالي أو إعادة شـراء األصـو   ) ج(
  .المالية المحولة
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  )")أ(ز٤٢"الفقرة (الربح أو الخسارة من االستبعاد من الدفاتر 
من المنشأة اإلفصاح عن الربح أو الخسارة من االسـتبعاد مـن         )" أ(ز٤٢"تتطلب الفقرة    -٣٨ب

وينبغـي أن  . الدفاتر فيما يتعلق باألصول المالية التي يكون للمنشأة فيها تـدخل مـستمر     
 إذا ينشأ الربح أو الخسارة من االستبعاد من الدفاتر ألن القيمة العادلة        تفصح المنشأة عما  

أي الحصة في األصل الذي تم استبعاده من الـدفاتر   (المكونات األصل المعترف به سابقً  
 اتختلف عن القيمة العادلة لألصل المعترف بـه سـابقً       ) والحصة التي تحتفظ بها المنشأة    

 عما إذا كانت مقاييس القيمة العادلـة  ان تفصح المنشأة أيضفي تلك الحالة، يجب أ  . بكامله
قد شملت المدخالت الهامة التي لم تكن تستند إلى بيانات السوق الملحوظة، كما هو مبـين   

  ".أ٢٨"في الفقرة 
  )"ح٤٢"الفقرة (معلومات إضافية 

 أهـداف  كافيـة لتحقيـق  " ز٤٢ "–" د٤٢"قد ال تكون اإلفصاحات المطلوبة في الفقرات       -٣٩ب
وإذا كان الحال كذلك، يجـب أن تفـصح    ". ب٤٢"اإلفصاح المنصوص عليها في الفقرة      

وينبغـي أن  . المنشأة عن أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف اإلفـصاح    
تقرر المنشأة، في ضوء الظروف، مقدار المعلومات اإلضافية التي يجب أن تقدمها لتلبية       

المعلومات ومقدار التأكيـد الـذي توليـه لمختلـف جوانـب      احتياجات المستخدمين من  
  ومن الضروري ايجاد تـوازن بـين تـضمين البيانـات الماليـة          . المعلومات اإلضافية 

تفاصيل زائدة قد ال تساعد مستخدمي البيانات المالية وحجب المعلومـات نتيجـة الكثيـر     
من التجميعاجد .  

  ")و١٣"إلى " أ١٣"الفقرات (مالية المقاصة بين األصول المالية وااللتزامات ال
مطلوبة لجميع األدوات المالية المثبتة  " ه١٣"إلى  " ب١٣"اإلفصاحات الواردة في الفقرات      -٤٠ب

). ٢٥(من معيار المحاسـبة المـصري رقـم    " ٤٢" للفقرة االتي تمت المقاصة بينها وفقً    
ح الـواردة فـي   باإلضافة إلى ذلك، تقع األدوات المالية ضمن نطاق متطلبات اإلفـصا        

إذا كانت تخضع لترتيب مقاصة رئيـسي ملـزم أو اتفاقيـة          " ه١٣"إلى  " ب١٣"الفقرات  
مشابهة تشمل أدوات مالية ومعامالت مشابهة، بغض النظـر عمـا إذا كانـت األدوات          

  ).٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٤٢" للفقرة االمالية تتم المقاصة بينها وفقً



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٩٣١

اتفاقيـات تـسوية   " ٤٠ب"و" أ١٣"ت المشابهة المشار إليها فـي الفقـرتين     تشمل االتفاقيا  -٤١ب
، واالتفاقيات الرئيـسية العالميـة إلعـادة    )derivative clearing agreements(المشتقات 
، واالتفاقيـات الرئيـسية العالميــة   )global master repurchase agreements(الـشراء  

ــة  ــراض األوراق المالي ، وأي )global master securities lending agreements(اإلق
تشمل األدوات المالية والمعامالت المشابهة المـشار       . حقوق ذات صلة بالضمان المالي    

المشتقات، واتفاقيات البيع وإعـادة الـشراء، واتفاقيـات البيـع      " ٤٠ب  "إليها في الفقرة    
  ، واتفاقيـات )reverse sale and repurchase agreements(العكـسي وإعـادة الـشراء    

ومن أمثلة األدوات المالية التي ال تقع ضمن نطـاق       . إقراض واقتراض األوراق المالية   
  ما لـم تـتم المقاصـة بينهـا    (القروض وودائع العمالء في نفس المؤسسة    " أ١٣"الفقرة  

  .، واألدوات المالية التي تخضع فقط التفاقية ضمان)في قائمة المركز المالي
ت الكمية لألصول المالية المعترف بها وااللتزامات المالية اإلفصاح عن المعلوما

  ")ج١٣"الفقرة " ()أ(١٣ "اتالمعترف بها والتي تقع ضمن نطاق الفقر
لمتطلبـات قيـاس   " ج١٣" للفقرة  اقد تخضع األدوات المالية التي يتم اإلفصاح عنها وفقً         -٤٢ب

لكة لمبلغ واجب الـسداد متعلـق   على سبيل المثال، قد يتم القياس بالتكلفة المسته    (مختلفة  
ويجب علـى المنـشاة   ). باتفاقية إعادة شراء، في حين يتم قياس أداة مشتقة بالقيمة العادلة    

إدراج األدوات بالمبالغ التي تم االعتراف بها وأن تصف أي فروق قيـاس ناتجـة فـي          
 . اإلفصاحات ذات الصلة

ا وااللتزامات المالية اإلفصاح عن إجمالي مبالغ األصول المالية المعترف به
 )) أ(ج١٣"الفقرة " (أ١٣"ا والتي تقع ضمن نطاق الفقرة المعترف به

باألدوات المالية المعترف بها والتي تـتم  )" أ(ج١٣"تتعلق المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة     -٤٣ب
وتتعلـق المبـالغ   ). ٢٥(من معيار المحاسبة المـصري  " ٤٢" للفقرة   االمقاصة بينها وفقً  

 باألدوات المالية المعترف بهـا التـي تخـضع        اأيض)" أ(ج١٣"وبة بموجب الفقرة    المطل
لترتيب مقاصة رئيسي ملزمة أو التفاقية مشابهة بغض النظر عما إذا كانـت مـستوفية           

ال تتعلـق بـأي   )" أ(ج١٣:ولكن اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة   . لضوابط المقاصة 
ات الضمان التي ال تستوفي ضوابط المقاصة الواردة     مبالغ تم االعتراف بها نتيجة التفاقي     

وبدال من ذلك، فإن المطلوب هـو     ). ٢٥(من معيار المحاسبة المصري     " ٤٢"ًفي الفقرة   
 ).د(ج١٣"أن يتم اإلفصاح عن مثل هذه المبالغ وفقا للفقرة 
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٩٣٢

 "٤٢" للضوابط الواردة في الفقرة ااإلفصاح عن المبالغ التي تتم المقاصة بينها وفقً
 )")ب(ج١٣"الفقرة ) (٢٥(من معيار المحاسبة المصري 

ـ      )" ب(ج١٣"تتطلب الفقرة    -٤٤ب  امن المنشآت اإلفصاح عن المبالغ التي تتم المقاصة بينها وفقً
عند تحديد صافي المبـالغ المعروضـة   ) ٢٥(من معيار المحاسبة المصري    " ٤٢"للفقرة  

ل من األصول المالية المعترف بهـا  ويتم اإلفصاح عن مبالغ ك. في قائمة المركز المالي   
وااللتزامات المالية المعترف بها التي تخضع للمقاصة بموجـب الترتيـب نفـسه فـي            

ولكن المبالغ التي يـتم اإلفـصاح عنهـا    . إفصاحات األصول المالية وااللتزامات المالية 
علـى سـبيل   . تقتصر على المبالغ التي تخضع للمقاصـة     ) على سبيل المثال في جدول    (
لمثال، قد يكون للمنشأة أصل مشتق معترف به والتزام مشتق معتـرف بـه مـستوفيان       ا

إذا كـان  ). ٢٥(من معيار المحاسبة المصري " ٤٢"لضوابط المقاصة الواردة في الفقرة     
إجمالي مبلغ األصل المشتق أكبر من إجمالي مبلغ االلتزام المشتق، فإن جدول اإلفصاح           

ومبلـغ  )") أ(ج١٣" للفقـرة   اوفقً(ألصل المشتق بكامله    عن األصل المالي سيشمل مبلغ ا     
ولكن في حين يشمل جـدول اإلفـصاح   )"). ب(ج١٣" للفقرة اوفقً(االلتزام المشتق بكامله  

-إال أنه سيـشمل  )") أ(ج١٣" للفقرة اوفقً(عن االلتزام المالي مبلغ االلتزام المالي بكامله      
  .المساوي لمبلغ االلتزام المشتق)") ب(ج١٣"وفقا للفقرة ( مبلغ األصل المشتق -فقط

 )") ج(ج١٣"الفقرة (اإلفصاح عن صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي 
، ")أ١٣"كما هو محدد في الفقـرة  (إذا كان للمنشأة أدوات تستوفي نطاق هذه اإلفصاحات      -٤٥ب

 المحاسـبة  مـن معيـار  " ٤٢"ولكنها ال تستوفي ضوابط المقاصة الواردة فـي الفقـرة     
تـساوي  )" ج(ج١٣"، فإن المبالغ المطلوب اإلفصاح عنها بموجب الفقرة       )٢٥(المصري  

  )".أ(ج١٣"المبالغ المطلوب اإلفصاح عنها بموجب الفقرة 
)" ج(ج١٣"يجب إجراء مطابقة بين المبالغ المطلوب اإلفصاح عنهـا بموجـب الفقـرة               -٤٦ب

على سـبيل المثـال، إذا   . المركز الماليومبالغ البنود المعروضة بشكل منفرد في قائمة    
كانت المنشأة تقرر أن تجميع أو تفصيل مبالغ البنود الفردية في القـوائم الماليـة يقـدم            
معلومات أكثر مالءمة، فيجب عليها إجراء مطابقة بين المبالغ المجمعة أو المفصلة التي        

  د الفرديـة المعروضـة  مع مبالغ البنـو )" ج(ج١٣"يتم اإلفصاح عنها الواردة في الفقرة    
 .في قائمة المركز المالي
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اإلفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيب مقاصة رئيسي ملزم أو اتفاقية مشابهة 
  )")د(ج١٣"الفقرة )" (ب(ج١٣"بخالف تلك التي تقع ضمن نطاق الفقرة 

من المنشآت اإلفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيـب مقاصـة   )" د(ج١٣"تتطلب الفقرة    -٤٧ب
)". ب(ج١٣"رئيسي ملزم أو اتفاقية مشابهة بخالف تلك التي تقع ضـمن نطـاق الفقـرة         

إلى المبالغ التي تتعلق باألدوات المالية المعترف بها والتـي         )" ١)(د(ج١٣"وتشير الفقرة   
من معيار المحاسـبة  " ٤٢"ال تستوفي بعض أو جميع ضوابط المقاصة الواردة في الفقرة   

المثال، الحقوق الحالية في المقاصة التي ال تستوفي الـضابط   على سبيل   ) (٢٥(المصري  
، أو الحقوق المـشروطة  )٢٥(من معيار المحاسبة المصري     )" ب(٤٢"الوارد في الفقرة    

 في حالة اإلخفاق، أو فقـط   -فقط-في المقاصة التي تكون واجبة النفاذ وقابلة للممارسة         
 ).ابلةفي حالة عجز سيولة أو إفالس أي من األطراف المق

إلى المبالغ التي تتعلق بالضمان المالي، بما في ذلك الـضمان        )" ٢)(د(ج١٣"تشير الفقرة    -٤٨ب
يجب على المنشأة اإلفصاح عن القيمة العادلة لهـذه      . النقدي، سواء المستلم أو المرهون    

وينبغي أن تكون المبـالغ  . األدوات المالية التي قد تم رهنها أو استالمها على أنها ضمان     
متعلقة بالضمان الفعلي الـذي تـم      )" ٢)(د(ج١٣"التي يتم اإلفصاح عنها بموجب الفقرة       

استالمه أو رهنه وليس بأي مبالغ واجبة السداد أو مستحقة التحصيل تم االعتـراف بهـا         
 .لرد أو استرداد مثل ذلك الضمان

إلفصاح عنها الواردة في الفقرة  تي يتم ا ى المبالغ ال  ")د١٣"لفقرة ا)" (د(ج١٣"القيود عل
، يجب على المنشأة األخذ فـي االعتبـار   )"د(ج١٣" للفقرة  اعند اإلفصاح عن المبالغ وفقً     -٤٩ب

 طرح المبـالغ  الًوللقيام بذلك، يجب على المنشأة أو. آثار زيادة الضمان عن األداة المالية    
ـ  ي تم اإلفصاح عذمن المبلغ ال)" ١)(د(ج١٣" للفقرة االتي تم اإلفصاح عنها وفقً     انـه وفقً

  ومن ثم، يجب على المنشأة قصر المبالغ التي يـتم اإلفـصاح عنهـا         )". ج(ج١٣"للفقرة  
فيمـا يتعلـق    )" ج(ج١٣"على المبلغ المتبقي الوارد في الفقرة       )" ٢)(د(ج١٣" للفقرة   اوفقً

ولكن إذا كانت الحقوق في الضمان يمكن تنفيذها علـى عـدد   . باألداة المالية ذات الصلة  
ـ      من األدوات ا     المالية، فإنه يمكن إدراج مثل تلك الحقوق ضمن اإلفـصاح المقـدم وفقً

  ".د١٣"للفقرة 
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وصف الحقوق في المقاصة التي تخضع لترتيبات مقاصة رئيسية ملزمة واالتفاقيات 
 ")ه١٣"الفقرة (المشابهة 

يجب على المنشأة وصف أنواع الحقوق في المقاصة واالتفاقيـات المـشابهة التـي تـم        -٥٠ب
على سبيل المثـال،  . ، بما في ذلك طبيعة تلك الحقوق)"د(ج١٣" للفقرة اصاح عنها وفقً  اإلف

ولـألدوات التـي تخـضع لحقـوق فـي      . يجب على المنشأة وصف حقوقها المشروطة  
المقاصة ال تتوقف على حدث مستقبلي ولكنها ال تستوفي بقية الـضوابط الـواردة فـي          

، يجب علـى المنـشأة توضـيح سـبب     )٢٥(من معيار المحاسبة المصري    " ٤٢"الفقرة  
ويجب على المنشأة توضيح شروط اتفاقية الـضمان ألي     . عدم استيفاء الضوابط  ) أسباب(

  ).على سبيل المثال، عند وجود قيود على الضمان(ضمان مالي تم استالمه أو رهنه 
 اإلفصاح بحسب نوع األداة المالية أو بحسب الطرف المقابل 

)" ه(ج١٣"إلـى  )" أ(ج١٣"فصاحات الكمية المطلوبة بموجـب الفقـرات   قد يتم تجميع اإل   -٥١ب
على سبيل المثال، المـشتقات، واتفاقيـات إعـادة    (بحسب نوع األداة المالية أو المعاملة      

 ).الشراء وإعادة الشراء العكسي أو اتفاقيات اقتراض أوراق مالية وإقراض أوراق مالية

ميع اإلفصاحات الكمية المطلوبـة بموجـب الفقـرات    تج – من ذلك الً بد-يمكن للمنشأة  -٥٢ب
بحسب نوع األداة الماليـة، واإلفـصاحات الكميـة المطلوبـة       )" ج(ج١٣"إلى  )" أ(ج١٣"

وإذا قامـت المنـشأة    . بحسب الطرف المقابل  )" ه(ج١٣"إلى  )" د(ج١٣"بموجب الفقرات   
طالبـة بتحديـد   بتقديم المعلومات المطلوبة بحسب الطرف المقابل، فإن المنشأة ليـست م    

 ،)أ(الطرف المقابل (ومع ذلك، فإن تخصيص األطراف المقابلة . األطراف المقابلة بأسمائها
يجب أن يبقى ثابتا من سنة ألخـرى     ) الخ).. ج(، والطرف المقابل    )ب(والطرف المقابل   

ويجـب أن تؤخـذ   . على مدى السنوات المعروضة للحفـاظ علـى القابليـة للمقارنـة         
عية في الحسبان بحيث يكون باإلمكان تقديم المزيد من المعلومات عـن          اإلفصاحات النو 

)" أ(ج١٣"وعند تقديم إفصاح عن المبالغ الواردة فـي الفقـرات   . أنواع األطراف المقابلة 
-بحسب الطرف المقابل، يجب اإلفصاح عن المبالغ التي تكـون مهمـة        )" ه(ج١٣"إلى  

 ويجـب تجميـع   -بشكل منفصل -ابل  من حيث إجمالي مبالغ الطرف المق -بشكل فردي 
  . في بند مستقل واحد-بشكل فردي  -مبالغ الطرف المقابل المتبقية غير المهمة 
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 رى ـأخ
هي الحد األدنى مـن     " ه١٣"إلى  " ج١٣"اإلفصاحات المحددة المطلوبة بموجب الفقرات       -٥٣ب

 تكملهـا  ، قـد يلـزم المنـشأة أن       "ب١٣"ولتحقيق الهدف الوارد في الفقرة      . المتطلبات
إضافية، باالعتماد على شروط ترتيبات المقاصـة الرئيـسية واجبـة       ) نوعية(بإفصاحات  

النفاذ واالتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك طبيعة الحقوق في المقاصة، وأثرها أو أثرهـا      
  .المحتمل على المركز المالي للمنشأة
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   )٤١( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 القطاعات التشغيلية
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  )٤١(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  القطاعات التشغيلية

 فقرات  لمحتوياتا

  ١  المبدأ األساسى
  ٤-٢  نطاق المعيار

  ١٠-٥  القطاعات التشغيلية
  ١٩-١١  القطاعات المطلوب التقرير عنها

  ١٢  معايير التجميع
  ١٩-١٣  الحدود الرقمية

  ٢٤-٢٠ اإلفصاح
  ٢٢  معلومات عامة

  ٢٤-٢٣  معلومات حول الربح أو الخسارة واألصول وااللتزامات
  ٣٠-٢٥  القياس

  ٢٨  المطابقات وتسويتها
  ٣٠-٢٩  إعادة عرض المعلومات السابق إصدار قوائم عنها 

  ٣٤-٣١  اإلفصاحات على نطاق المنشأة 
  ٣٢  معلومات حول المنتجات والخدمات
  ٣٣  معلومات حول المناطق الجغرافية

  ٣٤  معلومات حول كبار العمالء
    ملحق إرشادات التطبيق
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 )٤١(قم معيار احملاسبة املصرى ر

  القطاعات التشغيلية
  المبدأ األساسى

يتعين على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية مـن تقيـيم         - ١
 .طبيعة أنشطة االعمال التى تشارك فيها وآثارها المالية والبيئات االقتصادية التى تعمل بها

 نطاق المعيار 
 :يطبق هذا المعيار على ما يلي - ٢

 :قوائم المالية المستقلة أو المنفردة لمنشأةال  )  أ(

سـوق  (يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها فى سوق عامـة             ) ١(
بورصة محلى أو أجنبى أو سوق تداول مباشر، بما فى ذلك األسواق المحليـة            

 ).واإلقليمية

يـة أو أيـة هيئـة    قدمت أو فى طريقها لتقديم قوائمها المالية لهيئة الرقابة المال   ) ٢(أو  
 .رقابية أخرى بهدف إصدار أى نوع من أنواع األدوات فى سوق عامة

  :القوائم المالية المجمعة لمجموعة ولها شركة أم) ب(و
سـوق  (يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها فى سوق عامـة      ) ١(

يـة  بورصة محلى أو أجنبى أو سوق تداول مباشر، بما فى ذلك األسواق المحل   
 ).واإلقليمية

  قدمت أو فى طريقها لتقديم قوائمها المالية المجمعة لهيئـة الرقابـة الماليـة          ) ٢(أو  
  أو أية هيئة رقابية أخرى بهـدف إصـدار أى نـوع مـن أنـواع األدوات            

  .فى سوق عامة
  "التقارير القطاعية ) " ٣٣(يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصرى رقم 

 اإلفـصاح عـن معلومـات حـول     – غير مطالبة بتطبيق هذا المعيـار  –إذا اختارت منشأة   - ٣
القطاعات إال انها ال تلتزم بهذا المعيار، فال ينبغى أن تصف هـذه المعلومـات بالمعلومـات     

 . القطاعية

 .ملغاة - ٤
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  القطاعات التشغيلية
 :القطاع التشغيلي هو أحد عناصر المنشأة الذي - ٥

تجنـى منهـا المنـشأة إيـرادات وتتكبـد      يشارك فى أنشطة األعمال التى يمكـن أن      )  أ(
 فى ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع العناصـر         بما(مصروفات  

 ). األخرى ضمن نفس المنشأة
يتم مراجعة نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من قبل الـرئيس المـسئول عـن صـناعة            ) ب(و  

 التى سيتم تخصيـصها للقطـاع   القرار التشغيلي للمنشأة التخاذ قرارات حول الموارد    
  .وتقييم أدائه

  .تتوفر معلومات مالية منفصلة بشأنه) ج(و 
وقد يشارك قطاع تشغيلي معين فى أنشطة أعمال لم تتحقق منها إيـرادات حتـى اآلن فعلـى     

  .سبيل المثال قد تعتبر األنشطة التأسيسية بمثابة قطاعات تشغيلية قبل تحقيقها لإليرادات
 مـن قطـاع تـشغيلي    ا أو جزءا تشغيليان يكون كل جزء فى المنشأة قطاع     ليس بالضرروة أ   - ٦

  فعلى سبيل المثال قد ال يحقق المقر الرئيسى للشركة أو بعض الـدوائر الوظيفيـة إيـرادات        
. أو قد تحقق إيرادات عرضية فقط تابعة ألنشطة المنشأة لذا فهى ال تعتبر قطاعـات تـشغيلية     

  ر نظم مزايا مـا بعـد انتهـاء الخدمـة الخاصـة بالمنـشأة         وألغراض هذا المعيار ال تعتب    
 .قطاعات تشغيلية

وظيفة معينة وليس بالـضرورة  " الرئيس المسئول عن صناعة القرار التشغيلي   "يحدد مصطلح    - ٧
  وتكمن هذه الوظيفة فـى تخـصيص المـوارد للقطاعـات      .  ذا مسمى محدد   اأن يكون مدير

ادة ما يكون الرئيس المسئول عـن صـناعة القـرار      وع. التشغيلية وتقييم أدائها فى منشأة ما     
هو المدير التنفيذى أو مدير العمليات فـى المنـشأة ولكنـه قـد يكـون       التشغيلي فى المنشأة 

 .الًمجموعة من المديرين التنفيذيين أو آخرين مث
وفيما يخص العديد من المنشآت، تحدد الخصائص الثالثة للقطاعات التـشغيلية المبينـة فـى             - ٨

ومع ذلك قد تصدر المنـشأة تقـارير تعـرض فيهـا     . قطاعاتها التشغيلية بوضوح  " ٥ "الفقرة
وإذا استخدم الرئيس المسئول عن صناعة القرار التشغيلي أكثر مـن         . أنشطتها بطرق متعددة  

مجموعة واحدة من المعلومات القطاعية، فقد تحدد عوامل أخـرى مجموعـة واحـدة مـن          
التشغيلية للمنشأة، بما فى ذلك طبيعة أنشطة األعمال لكـل  العناصر على أنها تشكل القطاعات     

  عنصر ووجود مديرين مـسئولين عـن هـذه األنـشطة والمعلومـات المعروضـة أمـام            
 .مجلس اإلدارة
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 بشكل مباشر تجاه الـرئيس  الًبشكل عام، يتوفر فى القطاع التشغيلي مدير للقطاع يكون مسئو         - ٩
على اتصال دائم معه لمناقشة األنشطة التـشغيلية  المسئول عن صناعة القرار التشغيلي ويبقى       

" مدير القطـاع  " ويحدد مصطلح  . أو النتائج المالية أو التقديرات أو الخطط الخاصة بالقطاع        
     ويمكـن أن يكـون الـرئيس    .  ذا مسمى محدداوظيفة معينة وليس بالضرورة أن يكون مدير

طاع لبعض القطاعات التشغيلية وقـد    مدير الق  اهو أيض  المسئول عن صناعة القرار التشغيلي    
وفـى حـال تطبيـق    . هو مدير القطاع ألكثر من قطـاع تـشغيلي واحـد    يكون مدير واحد  

على أكثر من مجموعة واحدة من عناصر مؤسسة ما رغـم  " ٥"الخصائص الواردة فى الفقرة  
وجود مجموعة واحدة فقط مسئول عنها مديرى القطاعات، فإن مجموعة العناصر تلـك هـى     

 .لتى تشكل القطاعات التشغيليةا

على مجموعتين متداخلتين أو أكثر مـن   " ٥"يمكن أن تنطبق الخصائص الواردة فى الفقرة         -١٠
 إلى هذا الهيكل على أنه شـكل  اويشار أحيانً . العناصر التى يعتبر المديرون مسئولون عنها     

فـى بعـض   فعلى سبيل المثال، يكون بعض المـديرين     . من أشكال المصفوفة فى التنظيم    
  عن خطوط إنتاج وخدمات مختلفة بينما يعتبـر مـديرون أخـرون       االمنشآت مسئولين غالب 

ويراجع الـرئيس المـسئول عـن صـناعة القـرار       . مسئولين عن مناطق جغرافية معينة    
التشغيلي النتائج التشغيلية لكل من مجموعتى العناصر بشكل منتظم، كمـا أن المعلومـات         

وفى هذه الحالة، ينبغى أن تحـدد المنـشأة مجموعـة    . مجموعتينالمالية متاحة حول كال ال   
 .العناصر التى تشكل القطاعات التشغيلية من خالل الرجوع إلى المبدأ األساسى

  القطاعات المطلوب التقرير عنها 
 :ينبغى أن تعرض المنشأة بشكل منفصل المعلومات حول كل قطاع تشغيلي -١١

أو النتائج الناجمة عن تجميع اثنين أو أكثـر  " ١٠"إلى " ٥" للفقرات من    اتم تحديده وفقً    )  أ(
 ".١٢" للفقرة امن تلك القطاعات وفقً

  ".١٣"يتجاوز الحدود الرقمية المنصوص عليها فى الفقرة ) ب(و 
حاالت أخرى ينبغى فيها عرض معلومات منفصلة حـول      " ١٩"إلى  " ١٤"تحدد الفقرات من    

  .القطاع التشغيلي
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 معايير التجميع 
١٢- م اغالب  على المـدى الطويـل إذا كـان لـديها     الً مماثاا تظهر القطاعات التشغيلية أداء مالي 

فعلى سبيل المثال فإنه من المتوقع أن يكون متوسـط هـوامش         . خصائص اقتصادية مماثلة  
الربح اإلجمالية طويلة األجل لقطاعين تشغيليين ممـاثالُ إذا امتلـك القطاعـان خـصائص           

تجميع قطاعين تشغيليين أو أكثر فى قطاع تشغيلي واحد إذا كـان        وقد يتم   . اقتصادية مماثلة 
 مع المبدأ األساسى فى هذا المعيـار وكانـت القطاعـات ذات خـصائص          االتجميع متوافقً 

 :اقتصادية مماثلة وكانت القطاعات متشابهة فى كل من الجوانب التالية

 .طبيعة المنتجات والخدمات) أ   ( 

  .جطبيعة عمليات اإلنتا) ب(و 
  .نوع أو فئة العميل حسب منتجاته أو خدماته) ج(و 
  .األساليب المستخدمة لتوزيع منتجاتهم أو تقديم خدماتهم) د(و 
  . مثل العمل المصرفى أو التأمين أو المرافق العامةاطبيعة البيئة التنظيمية إذا كان ممكنً) ه(و 

 الحدود الرقمية 
لومات حـول القطـاع التـشغيلي الـذي     يتعين على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل مع       -١٣

من الحدود الرقمية التاليةايستوفى أي : 

أن يساوي إيراده المعترف به، بما فى ذلـك المبيعـات إلـى العمـالء الخـارجيين            )  أ(
أو أكثر من اإليراد المجمع الـداخلى      % ١٠والمبيعات أو التحويالت بين القطاعات،      

 .والخارجى، لكافة القطاعات التشغيلية

أو أكثر مـن أى المبلغـين   % ١٠اوي مبلغ أرباحه أو خسائره المحققة ما نسبته أن يس   )  ب(
 :التاليين، أيهما أكبر

 .األرباح المجمعة المعلنة لكافة القطاعات التشغيلية التى لم تحقق خسارة) ١  (

  .الخسائر المجمعة المعلنة لكافة القطاعات التشغيلية التى حققت خسائر) ٢(و 
  .أو أكثر من األصول المجمعة لكافة القطاعات التشغيلية% ١٠ أن تشكل أصوله) ج(

يمكن أن تعتبر القطاعات التشغيلية التى ال تستوفى أيا من حـدود التـصنيف الكميـة       
عتقـدت  اعاليه كقطاعات تعرض ويفصح عنها بشكل منفصل فى التقارير المالية إذا         

 .ى القوائم الماليةاإلدارة بأن المعلومات حول القطاع ستكون مفيدة لمستخدم
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قد تدمج المنشأة معلومات عن القطاعات التشغيلية التى ال تستوفى الحـدود الرقميـة مـع          -١٤
المعلومات عن القطاعات التشغيلية األخرى التى ال تستوفى الحدود الرقمية إليجاد قطـاع            

 فى التقارير المالية فقط فى حال كـون هـذه القطاعـات التـشغيلية ذات         الًيعرض منفص 
 ".١٢"ائص اقتصادية مماثلة وتتشارك فى أغلبية معايير التجميع المدرجة فى الفقرة خص

% ٧٥إذا شكل إجمالي اإليراد الخارجى المعترف به من قبل القطاعات التشغيلية أقل مـن         -١٥
من إيراد المنشأة، ينبغى تحديد قطاعات تشغيلية إضافية كقطاعات تعـرض فـى التقـارير      

% ٧٥إلى أن يصل ما نـسبته  ") ١٣"ق المعايير المدرجة فى الفقرة حتى وإن لم تحق  (المالية  
 .على األقل من إيراد المنشأة فى القطاعات المعروضة فى التقارير المالية

ينبغى دمج المعلومات حول أنشطة األعمال والقطاعات التشغيلية األخرى غير المطلـوب             -١٦
" كافـة القطاعـات األخـرى   "عرضها منفصلة فى التقرير عنه واإلفصاح عنها ضمن فئة    

". ٢٨"بشكل منفصل عن بنود التسويات األخرى فى المطابقات المطلوبة بموجـب الفقـرة        
 .وينبغى وصف مصادر اإليراد الذي تتضمنه فئة كافة القطاعات األخرى

١٧-      اإذا رأت اإلدارة أن هناك قطاعا تشغيليفى التقريـر عنـه فـى    الً قد عرض منفصا محدد 
 هذه الفترة، ينبغـى االسـتمرار فـى عـرض      ا أيض امباشرة قد استمر هام   الفترة السابقة   

المعلومات حول ذلك القطاع بشكل منفصل فى الفترة الحالية حتـى وإن لـم يعـد يحقـق        
 ".١٣"متطلبات العرض المنفصل المنصوص عليها فى الفقرة 

ر المالية فـى   فى التقاريالًإذا تم تحديد قطاع تشغيلي على أنه قطاع مطلوب عرضه منفص       -١٨
 للحدود الرقمية، ينبغى إعادة عـرض بيانـات القطـاع لفتـرة سـابقة          االفترة الحالية وفقً  

 فى التقـارير  ا حديثًالًمعروضة ألغراض المقارنة لتعكس القطاع المطلوب عرضه منفص      
المالية كقطاع منفصل، حتى وإن لم يحقق ذلـك القطـاع متطلبـات العـرض المنفـصل       

فى الفترة السابقة، إال إذا كانت المعلومات الالزمة غيـر  " ١٣"لفقرة المنصوص عليها فى ا   
امتوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جد. 

قد يكون هناك حد عملى لعدد القطاعات المطلوب عرضها منفصلة فى القوائم المالية التـى    -١٩
 هـذا  تفصح عنها المنشأة بشكل منفصل بحيث تصبح المعلومات القطاعية التى تقع خـارج     

ورغم عدم تعيين حد دقيق، إال أنه عند زيادة عدد القطاعات المطلـوب  . الحد مفصلة للغاية  
عـن عـشر   " ١٨"إلـى  " ١٣"عرضها منفصلة فى القوائم المالية بموجب الفقـرات مـن       

 .قطاعات، حينئذ ينبغى على المنشأة أن تنظر فى التوصل إلى حد عملى
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  اإلفصاح 
مات تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم طبيعـة   على المنشأة أن تفصح عن معلو      -٢٠

 .أنشطة األعمال التى تقوم بها وآثارها المالية والبيئة االقتصادية التى تعمل فيها

، على المنشأة أن تفصح عما يلي لكـل فتـرة   "٢٠"ومن أجل تفعيل المبدأ الوارد فى الفقرة     -٢١
 :يعرض بشأنها قائمة دخل

 ".٢٢" فى الفقرة هو موضح معلومات عامة كما   )  أ(

معلومات حول األرباح أو الخسائر الناتجـة للقطـاع، بمـا فـى ذلـك اإليـرادات       ) ب(و  
والمصروفات المحددة الواردة فى األرباح أو الخسائر الناتجـة للقطـاع وأصـول          

  ".٢٧"إلى " ٢٣"والتزامات القطاع وأساس القياس كما هو موضح فى الفقرات من 
ادات القطاع وإجمالي أرباح أو خسائر القطاع الناتجة وأصـول       مطابقات إجمالي إير  ) ج(و  

والتزامات القطاع وبنود القطاع الهامة األخرى مع المبالغ المقابلة للمنشأة ككل كما         
  ".٢٨" الفقرة يهو موضح ف

ويتعين إجراء مطابقات بين مبالغ قائمة المركز المالي للقطاعات المطلوب عرضها منفصلة         
. ائمة المركز المالي للمنشأة ككل لكل تاريخ تعرض فيه قائمة المركز المالي  مع المبالغ فى ق   

" ٢٩"وينبغى إعادة بيان المعلومات التى تتعلق بالفترات السابقة كما هو موضح فى الفقـرتين    
  ".٣٠"و

  معلومات عامة
 :على المنشأة أن تفصح عن المعلومات العامة التالية -٢٢

ـ       )  أ(   ات المنـشأة المطلـوب عرضـها منفـصلة    العوامل المستخدمة فى تحديد قطاع
فيما إذا اختـارت اإلدارة تنظـيم   (فى القوائم المالية بما فى ذلك أسس تنظيم المنشأة    

   والخدمات أو المنـاطق الجغرافيـة أو البيئـات التنظيميـة           للمنتجات اطبقًالمنشأة  
 ).أو مجموعة من العوامل وما إذا كان قد تم تجميع القطاعات التشغيلية

  الً أنواع المنتجات والخدمات التى يستمد منها كل قطاع مطلـوب عرضـه منفـص       )ب(و  
  .فى التقارير المالية إيراداته
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  معلومات حول الربح أو الخسارة واألصول وااللتزامات 
 الًيتعين على المنشأة التقرير عن قياس أرباح أو خسائر كل قطاع مطلوب عرضـه منفـص    -٢٣

كما ينبغى عليها التقرير عن قياس االلتزامـات لكـل    . هفى التقارير المالية وإجمالي أصول    
 فى التقارير المالية إذا كان يتم تزويد هـذا المبلـغ بـشكل      الًقطاع مطلوب عرضه منفص   

 اوعلى المنشأة أن تفـصح أيـض  . منتظم إلى الرئيس المسئول عن صناعة القرار التشغيلي       
 الماليـة إذا كانـت المبـالغ     فى التقاريرالًعما يلي حول كل قطاع مطلوب عرضه منفص     

المذكورة تدخل ضمن قياس أرباح أو خسائر القطاع الذي يراجعه الرئيس المـسئول عـن        
صناعة القرار التشغيلي أو يتم تقديمها بطريقة أخرى إلى هذا المسئول، حتى وإن لم تكـن            

 :تدخل ضمن ذلك القياس ألرباح أو خسائر القطاع

 .لخارجييناإليرادات من العمالء ا) أ   ( 

 .اإليرادات من المعامالت مع القطاعات التشغيلية األخرى فى نفس المنشأة) ب(و 

  .إيراد الفوائد) ج(و 
  .مصروفات الفوائد) د(و 
  .اإلهالك واالستهالك) ه(و 
مـن  " ٩٧" للفقـرة  االبنود ذات األهمية النسبية للدخل والمصروف المفصح عنها وفقً      ) و(و  

  ".عرض القوائم المالية) "١( رقم معيار المحاسبة المصرى
حصة المنشأة فى ربح أو خسارة الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التى يـتم          ) ز(و  

  .المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
  .مصروف أو دخل ضريبة الدخل) ح(و 
  .البنود غير النقدية ذات األهمية النسبية باستثناء اإلهالك واالستهالك) ط(و 

  ن على المنشأة تسجيل إيراد الفوائد بشكل منفصل عن مصروفات الفوائـد لكـل قطـاع     يتعي
  يتم التقرير عنه إال إذا كانت معظم إيرادات القطاع من الفائـدة وكـان الـرئيس المـسئول       

 عن صافي اإليراد من الفوائـد لتقيـيم   الًعن صناعة القرار التشغيلي فى المقام األول مسئو      
  وفى تلـك الحالـة،  . رارات حول الموارد التى سيتم تخصيصها للقطاع أداء القطاع واتخاذ ق   

   منه مصروفات الفوائد وتفـصح  اقد تعرض المنشأة صافي إيراد القطاع من الفوائد مطروح 
 .عن أنها قامت بذلك
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 فـى التقـارير   الًعلى المنشأة أن تفصح عما يلي حول كل قطاع مطلوب عرضه منفـص          -٢٤
مذكورة تدخل ضمن قياس أصول القطاع التى يراجعها الـرئيس      المالية إذا كانت المبالغ ال    

المسئول عن صناعة القرار التشغيلي أو ترفع إليه بطريقة أخرى بشكل منـتظم، حتـى وإن    
 :لم تكن تدخل ضمن قياس أصول القطاع

مبلغ االستثمار فى الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التى تتم المحاسبة عنهـا   ) أ    ( 
 . حقوق الملكيةبطريقة

 بإسـتثناء األدوات الماليـة وأصـول      *مبالغ اإلضافات إلى األصول غير المتداولة     ) ب(و  
راجـع معيـار المحاسـبة     (الضريبة المؤجلة وأصول مزايا ما بعد أداء الخدمـة          

  .والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين") مزايا العاملين) "٣٨(المصرى رقم 
 القياس 

هـو القيـاس الـذي تـم      الًغ كل بند من بنود القطاع تم عرضه منفص    ينبغى أن يكون مبل    -٢٥
التقرير عنه إلى الرئيس المسئول عن صناعة القرار التشغيلي ألغـراض اتخـاذ قـرارات     

 وينبغى أن تكون التعديالت والحذف الذي يـتم  ،حول تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه    
  توزيـع اإليـرادات والمـصروفات واألربـاح    إجراؤه لدى إعداد القوائم المالية للمنشأة و   

أو الخسائر تدخل ضمن تحديد أرباح أو خسائر القطاع فى التقارير المالية فقـط إذا كانـت      
تدخل ضمن قياس أرباح أو خسائر القطاع المستخدم من قبل الرئيس المسئول عن صـناعة       

زامات التى تدخل  وعلى نحومماثل، ينبغى فقط عرض تلك األصول وااللت       . القرار التشغيلي 
ضمن قياس أصول والتزامات القطاع والمستخدمة من قبل الرئيس المسئول عـن صـناعة     

وإذا تم توزيع المبالغ ألرباح أو خسائر وأصـول    . القرار التشغيلي فيما يتعلق بذلك القطاع     
 . للقطاع المعروض ينبغى توزيع هذه المبالغ على أساس معقولالتزاماتأو 

 فقط ألرباح أو خسائر ا واحداس المسئول عن صناعة القرار التشغيلي قياس      إذا استخدم الرئي   -٢٦
القطاع التشغيلي وأصول أو التزامات القطاع فى تقييم أداء القطاع واتخاذ قرار حول كيفية       
تخصيص الموارد، ينبغى التقرير عن ربح أو خسارة وأصول أو التزامات القطاع حسب تلك 

هذا الرئيس أكثر من قياس واحد ألرباح أو خسائر القطاع التشغيلي أما إذا استخدم  . القياسات
وأصول أو التزامات القطاع، ينبغى أن تكون القياسات المستخدمة فى إعداد القوائم المالية هى 

 مـع تلـك المقـاييس    ا لمبادئ القياس األكثر توافقً اتلك التى تعتقد اإلدارة بأنها محددة وفقً      
 .الغ المقابلة فى القوائم المالية الخاصة بالمنشأةالمستخدمة فى قياس المب
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٢٧-   لمقاييس أرباح أو خسائر القطاع وأصول والتزامـات القطـاع   اعلى المنشأة أن تقدم تفسير 
وعلى المنشأة أن تفصح كحد أدنـى  .  فى القوائم المالية  الًلكل قطاع مطلوب عرضه منفص    

 :عما يلي

 .عروضة فى القوائم الماليةأساس محاسبة أى معامالت بين القطاعات الم  )  أ(

طبيعة أية فروق بين مقاييس أرباح أو خسائر القطاعات المعروضة فى القوائم الماليـة       )  ب(
وأرباح أو خسائر المنشأة ككل قبل مصروف أو دخل ضريبة الدخل والعمليات غيـر          

وقد تتـضمن  ") ٢٨" فى المطابقات المبينة فى الفقرة اإذا لم يكن هذا واضح ( المستمرة  
 والالزمـة  الك الفروق السياسات المحاسبية وسياسات توزيع التكاليف المتكبدة مركزي       ت

 .لفهم المعلومات القطاعية المعروضة

طبيعة أية فروق بين مقاييس أصول القطاعات المعروضة فى القوائم المالية وأصـول         )  ج(
وقـد  "). ٢٨" فى المطابقات المبينة فـى الفقـرة   اإذا لم يكن هذا واضح( المنشأة ككل   

تتضمن تلك الفروق السياسات المحاسبية وسياسات توزيع األصول المـستخدمة بـشكل    
 .مشترك وذلك لفهم المعلومات القطاعية المعروضة

طبيعة أية فروق بين مقاييس التزامات القطاعات المعروضـة فـى القـوائم الماليـة             )  د(
لمبينـة فـى الفقـرة     فى المطابقات ا  اإذا لم يكن هذا واضح    (والتزامات المنشأة ككل    

وقد تتضمن تلك الفروق السياسات المحاسبية وسياسـات توزيـع االلتزامـات           "). ٢٨"
 .المستخدمة بشكل مشترك وذلك لفهم المعلومات القطاعية المعروضة

طبيعة أية تغيرات عن الفترات السابقة فى أساليب القياس المستخدمة فى تحديـد أربـاح       ) ه(
  أثر تلك التغيـرات، إن وجـدت، علـى قيـاس أربـاح     أو خسائر القطاع المعروض و 

  .أو خسائر القطاع
طبيعة وأثر أى توزيعات غير متناسقة للقطاعات المعروضة فى القوائم الماليـة، فعلـى     ) و(

سبيل المثال قد توزع منشأة ما مصروف اإلهالك لقطاع دون توزيع األصـول القابلـة    
  .لإلهالك ذات العالقة لذلك القطاع

   وتسوياتها المطابقات
 :على المنشأة أن تقدم مطابقات مع التسوية الالزمة لكافة البنود التالية -٢٨

 .إجمالي إيرادات القطاعات المعروضة فى القوائم المالية مع إيرادات المنشأة ككل  )  أ(
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إجمالي قياس أرباح أو خسائر القطاعات المعروضة فى القوائم المالية مع أربـاح أو            )  ب(
وإذا . الضريبة والعمليات غيـر المـستمرة  ) دخل(صروف خسائر المنشأة ككل قبل م   

          معينـة مثـل    اوزعت المنشأة على القطاعات المعروضة فى القوائم الماليـة بنـود 
الضريبة يمكن أن تطـابق المنـشأة إجمـالي أربـاح أو خـسائر              ) دخل(مصروف  

 .القطاعات مع أرباح أو خسائر المنشأة ككل بعد تلك البنود

  .قطاعات المعروضة فى القوائم المالية مع أصول المنشأة ككلإجمالي أصول ال) ج(
إجمالي التزامات القطاعات المعروضة فى القوائم المالية مع التزامات المنشأة ككل إذا      ) د(

  ".٢٣" للفقرة اتم عرض التزامات القطاع وفقً
ـ       ) ه( ة نـسبية  إجمالي مبالغ القطاعات المعروضة فى القوائم المالية لكل بند آخر ذى أهمي

  .من بنود المعلومات المفصح عنها مع المبلغ المقابل والخاص بالمنشأة ككل
. ينبغى تحديد ووصف كافة بنود المطابقة ذات األهمية النسبية وتـسويتها بـشكل منفـصل     

فعلى سبيل المثال ينبغى بطريقة منفصلة تحديد وشرح مبلـغ كـل تعـديل هـام ومـؤثر         
  لقطاع المعروض فى القـوائم الماليـة مـع أربـاح      ضرورى لمطابقة أرباح أو خسائر ا     

  .أو خسائر المنشأة ككل الناجمة عن سياسات محاسبية مختلفة
  إعادة عرض المعلومات السابق إصدار قوائم عنها 

إذا قامت المنشأة بتغيير هيكلها التنظيمى الداخلى بطريقة تؤدى إلى تغيير فى تركيبة قطاعاتها  -٢٩
وائمها المالية، ينبغى عليها إعادة عرض المعلومات المقابلة المطلوب عرضها منفصلة فى ق   

للفترات السابقة، بما فى ذلك الفترات الدورية، إال إذا كانت المعلومات غير متوفرة وكانت         
   وينبغى تحديد ما إذا كانت المعلومات غير متوفرة وما إذا كانت   . اتكلفة إعدادها مرتفعة جد
  وبعد حدوث تغيير فى تركيبـة  . ل بند منفرد من بنود اإلفصاح لكاتكلفة إعدادها مرتفعة جد

قطاعات المنشأة المطلوب عرضها منفصلة فى القوائم المالية، عليها إن تفصح عما إذا كانت 
 .قد أعادت عرض البنود المقابلة فى المعلومات القطاعية لفترات سابقة

إلى تغيير فى تركيبـة قطاعاتهـا   إذا غيرت المنشأة هيكلها التنظيمى الداخلى بطريقة تؤدى       -٣٠
المطلوب عرضها منفصلة فى قوائمها المالية وإذا لم يعد عرض المعلومات القطاعية لفترات 
سابقة، لتعكس التغيير بما فى ذلك الفترات الدورية، فعلى المنشأة أن تفصح فى السنة التـى        

ساس القديم واألساس الحديث حدث فيها التغيير عن المعلومات القطاعية للفترة الحالية وفق األ
اللتوزيع، إال إذا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جد. 
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  االفصاحات على مستوى المنشأة
على كافة المنشآت الخاضعة لهذا المعيار بما فى ذلك تلك " ٣٤"إلى " ٣٢"تنطبق الفقرات من   -٣١

    ا واحدبعض المنشآت ال تقوم بتنظـيم  . رض فى القوائم المالية   يع االمنشآت التى تملك قطاع
أنشطة اعمالها على أساس الفروق فى المنتجات والخدمات ذات العالقـة أو الفـروق بـين     

مثل هذه المنشأة تعرض إيرادات القطاعات فى القوائم المالية       . المناطق الجغرافية للعمليات  
 المختلفة بشكل أساسى، أو قد يقدم أكثر للمنشأة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات    

من قطاع واحد من قطاعاتها المعروضة فى القوائم المالية نفس المنتجات والخدمات بشكل           
وعلى نحومماثل، يمكن أن تحتفظ قطاعات المنشأة المعروضة فى القـوائم الماليـة     . أساسى

طق جغرافية مختلفة، بأصول فى مناطق جغرافية متنوعة وتعرض إيرادات من عمالء فى منا
أو قد يعمل أكثر من قطاع واحد من قطاعاتها المعروضة فى القوائم المالية فـى المنطقـة     

فقط فى " ٣٤"إلى " ٣٢"وينبغى تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من . الجغرافية ذاتها
طلوبة بموجب حالة عدم تقديمها كجزء من معلومات القطاع المعروض فى القوائم المالية الم

 . هذا المعيار

 معلومات حول المنتجات والخدمات 
يتعين على المنشأة التقرير عن اإليرادات من العمالء الخارجيين لكل منتج أو خدمة أو لكل          -٣٢

مجموعة من المنتجات والخدمات المماثلة إال إذا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة وكانت 
   هذه الحالة ينبغى اإلفصاح عن تلك الحقيقة وينبغى أن تستند  ، وفى اتكلفة إعدادها مرتفعة جد 

مبالغ اإليرادات التى تم التقرير عنها إلى المعلومات المالية المستخدمة إلصدار القوائم المالية 
  .الخاصة بالمنشأة ككل

 لومات حول المناطق الجغرافية عم
ة إال إذا كانت المعلومات الالزمة يتعين على المنشأة التقرير عن المعلومات الجغرافية التالي       -٣٣

اغير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جد: 

المتولدة مـن  ) ٢(المتولدة فى بلد إقامة المنشأة و ) ١(اإليرادات من العمالء الخارجيين       )  أ(
وإذا كانـت اإليـرادات مـن    . كافة الدول األجنبية التى تستمد منها المنشأة اإليـرادات  

المتولدة من دولة أجنبية منفردة هى إيرادات هامة، ينبغى اإلفـصاح    العمالء الخارجيين   
وعلى المنشأة أن تفصح عـن األسـاس الـذي تـم        . عن تلك اإليرادات بشكل منفصل    

 .بموجبه توزيع هذه اإليرادات من العمالء الخارجيين على الدول المختلفة
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ة المؤجلـة وأصـول   األصول غير المتداولة باستثناء األدوات المالية وأصول الضريب      )  ب(
التى تقـع فـى    )١(مزايا ما بعد انتهاء الخدمة والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين       

التى تقع فى كافة الدول األجنبية التى تحـتفظ فيهـا المنـشأة         ) ٢(بلد إقامة المنشأة و     
وإذا كانت األصول فى دولة أجنبية منفردة هى أصول هامة، ينبغى اإلفصاح         . بأصول

 .ألصول بشكل منفصلعن تلك ا

وينبغى أن تستند المبالغ المعروضة إلى المعلومات المالية المـستخدمة إلصـدار القـوائم        
وإذا كانت المعلومات الالزمة غير متـوفرة وكانـت تكلفـة    . المالية الخاصة بالمنشأة ككل 

  ضافة إلـى  وقد تقدم المنشأة، باإل. ، فإنه ينبغى اإلفصاح عن تلك الحقيقةاإعدادها مرتفعة جد
المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة، المجاميع الفرعية للمعلومـات الجغرافيـة حـول     

  .مجموعات الدول
 معلومات حول كبار العمالء 

وإذا كانـت  . ينبغى على المنشأة أن تقدم معلومات حول مدى إعتمادها على كبار عمالئهـا     -٣٤
أو أكثر من إيرادات % ١٠د تساوي اإليرادات المتولدة من المعامالت مع عميل خارجى واح

المنشأة، فإنه يتعين على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة وعن إجمالي مبلغ اإليرادات مـن   
وال تحتاج المنشأة إلى . كل عميل كهذا، وهوية القطاع أو القطاعات التى تولد هذه اإليرادات  

.  كل قطاع من ذلـك العميـل  هوية عميل كبير أو مبلغ اإليرادات التى يحققها اإلفصاح عن 
وألغراض هذا المعيار ينبغى أن تعتبر مجموعة المنشآت التى تعلم المنشأة المعدة للقـوائم         
المالية بأنها تخضع لسيطرة مشتركة على أنها عميل واحد، كما ينبغى أن تعتبـر الحكومـة       

م المنشأة المعـدة  والمنشأت التى تعل)  وطنية أو رسمية أو إقليمية أو محلية أو أجنبية          سواء(
 .للقوائم المالية بأنها تخضع لسيطرة تلك الحكومة كعميل واحد
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  ملحق
  إرشادات التطبيق

  . منهاولكنها ال تمثل جزء) ٤١(ترافق هذه اإلرشادات معيار المحاسبة المصرى رقم 
  المقدمة

لمحاسـبة   تعرض إرشادات التطبيق هذه أمثلة توضح االفصاحات المطلوبة بموجب معيار ا -١أت
ورسم تخطيطي للمساعدة في تحديد القطاعات المطلـوب عرضـها       ) ٤١(المصري رقم   

  وال تعتبـر النمـاذج الـواردة فـي األمثلـة التوضـيحية       . منفصلة في القوائم الماليـة    
واألمثلة التوضيحية التالية هي لمنشأة افتراضية يشار إليهـا هنـا باسـم           . بمثابة متطلبات 
  .شركة أ ب ج

  ية حول قطاعات المنشأة المعروضة في القوائم الماليةمعلومات وصف
   فيما يلي توضيح لالفصاح عن المعلومات الوصفية حول قطاعات المنـشأة المعروضـة            -٢أت

  ).تشير مراجع الفقرة إلى المتطلبات ذات الصلة في هذا المعيار(في القوائم المالية 
ع معروض في القـوائم    وصف أنواع المنتجات والخدمات التى يستمد منها كل قطا        

  ) ")ب (٢٢"الفقرة (المالية إيراداته 
قطع غيار سـيارات والـسفن   :  قطاعات معروضة في القوائم الماليةةتملك شركة أ ب ج خمس  

والبرمجيات وااللكترونيات والتمويل، وينتج قطاع السيارات قطع غيار للبيع لمحال بيـع قطـع      
 صغيرة لتخدم صناعة الـنفط واألعمـال البحريـة    اوينتج قطاع السفن سفنً  . السيارات بالتجزئة 

المماثلة، وينتج قطاع البرمجيات برامج تطبيقية بغرض بيعها لمنتجي أجهزة الحاسـب اآللـى          
ومحال بيع أجهزة الحاسب اآللى بالتجزئة وينتج قطاع اإللكترونيات دوائر متكاملـة ومنتجـات    

لى، في حين أن قطاع التمويـل مـسئول    ذات عالقة من أجل بيعها لمنتجى أجهزة الحاسب اآل        
عن بعض العمليات المالية للشركة بما في ذلك تمويـل مـشتريات العمـالء للمنتجـات مـن        

  .القطاعات األخرى وعمليات التمويل العقاري
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٩٥١

لتزامات القطاع التشغيلي    ") ٢٧"الفقرة (قياس أرباح أو خسائر وأصول وا
يلية هي نفـس الـسياسات الموضـحة فـي ملخـص         إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغ    

السياسات المحاسبية الهامة باستثناء أن مصروف التقاعد لكل قطاع تشغيلي يتم االعتـراف بـه     
وتقيم شركة أ ب ج اآلداء على أساس الـربح  . وقياسه على أساس الدفعات النقدية لنظام التقاعد    

ون ان يتـضمن ذلـك األربـاح     أو الخسارة من العمليات قبل اقتطاع مصروف الـضريبة د         
  .والخسائر غير المتكررة وأرباح أو خسائر الصرف األجنبى

  وتقوم شركة أ ب ج بالمحاسبة عن المبيعات والتحويالت بين القطاعات كما لـوأن المبيعـات            
  .أو التحويالت تخص طرف ثالث، أى حسب أسعار السوق الحالية

ت المنشأة التى تعرض منفـصلة فـي   العوامل التى تستخدمها اإلدارة لتحديد قطاعا    
  )") أ (٢٢"الفقرة (القوائم المالية 

تعتبر قطاعات شركة أ ب ج المعروضة في القوائم المالية وحدات عمـل اسـتراتيجية تقـدم           
وتتم إدارة هذه القطاعات بشكل منفصل ألن كل نشاط يتطلب تقنيـة        . منتجات وخدمات مختلفة  

، وقد تم االستحواذ على معظم أنشطة األعمـال كوحـدات   مختلفة واستراتيجيات تسويق مختلفة  
  .منفردة وتم اإلبقاء على اإلدارة كما هي في وقت االستحواذ

  معلومات حول أرباح أو خسائر وأصول والتزامات القطاعات المعروضة في القوائم المالية 
ح أو خـسائر   لإلفصاح عن المعلومات حـول أربـا  ا مقترحا يوضح الجدول التالي نموذج   -٣أت

 "). ٢٤ و٢٣"الفقرتـان  (وأصول والتزامات القطاعات المعروضة في القـوائم الماليـة          
ويطلب نفس النوع من المعلومات لكل سنة يتم عرض قائمة الدخل بـشأنها، وال تـوزع           

أو األرباح والخسائر غيـر المتكـررة   ) ضريبة الدخل(شركة أ ب ج مصروف الضريبة    
وائم المالية، وباإلضافة إلى ذلك، ليس لدى كافـة القطاعـات   للقطاعات المعروضة في الق 

    غير نقدية هامة باستثناء اإلهالك واالسـتهالك فـى        االمعروضة في التقارير المالية بنود 
األرباح أو الخسائر، ويفترض أن المبالغ المذكورة في هذا المثال التوضيحي هي المبـالغ       

  .يس المسئول عن صناعة القرار التشغيليالواردة في التقارير التي يستخدمها الرئ
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٩٥٢

قطاع   
  التمويل  االلكترونيات  البرمجيات  السفن  السيارات

كافة 
القطاعات 

  االخرى
  المجموع

  ٣٥,٥٠٠  ) أ (١,٠٠٠  ٥,٠٠٠  ١٢,٠٠٠  ٩,٥٠٠  ٥,٠٠٠  ٣,٠٠٠  اإليرادات من عمالء خارجيين

  ٤,٥٠٠  -  -  ١,٥٠٠  ٣,٠٠٠  -  -  اإليرادات بين القطاعات

دإيرادات ال   ٣,٧٥٠  -  -  ١,٥٠٠  ١,٠٠٠  ٨٠٠  ٤٥٠  فوائ

  ٢,٧٥٠  -  -  ١,١٠٠  ٧٠٠  ٦٠٠  ٣٥٠  ) ب (مصروفات الفوائد

د الفوائد   ١,٠٠٠  -  ١,٠٠٠  -  -  -  -  صافي إيرا

  ٢,٩٥٠  -  ١,١٠٠  ١,٥٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  اإلهالك واالستهالك

  ٤,٠٧٠  ١٠٠  ٥٠٠  ٢,٣٠٠  ٩٠٠  ٧٠  ٢٠٠  أرباح القطاع

                البنود الهامة غير النقدية

                األخرى

  ٢٠٠  -  -  -  -  ٢٠٠  -  اضمحالل األصول 

  ٨١,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ٥٧,٠٠٠  ١٢,٠٠٠  ٣,٠٠٠  ٥,٠٠٠  ٢,٠٠٠  أصول القطاع

  ٢,٩٠٠  -  ٦٠٠  ٨٠٠  ٥٠٠  ٧٠٠  ٣٠٠  النفقات المتعلقة باألصول

                غير المتداولة للقطاع

  ٤٣٨٥٠  -  ٣٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠  ١,٨٠٠  ٣,٠٠٠  ١,٠٥٠  التزامات القطاع 
 تشغيلية فـي شـركة أ ب ج وتتـضمن تلـك     تاإليرادات من القطاعات دون الحدود الرقمية إلى أربعة قطاعا   تنسب    ) أ(

القطاعات اعمال محدودة في مجال العقارات وتأجير المعدات االلكترونيات واالستـشارات فـي مجـال البرمجيـات      
رقمية لتحديـد القطاعـات المطلـوب    وعملية تأجير المستودعات ولم تستوف أى من هذه القطاعات أى من الحدود ال    

 .عرضها منفصلة في القوائم المالية
 يحصل قطاع التمويل على معظم إيراداته من الفوائد وتعتمد اإلدارة بشكل رئيسى في إدارة ذلك القطاع علـى صـافي      ) ب(

 فقـط كمـا هـو    إيرادات الفوائد وليس على إجمالي مبالغ اإليرادات والمصروفات لذلك يتم اإلفصاح عن صافي المبلغ  
  ").٢٣("مسموح بموجب الفقرة 

مطابقات إيرادات وأرباح أو خسائر وأصول والتزامات القطاعات المعروضـة فـي          
  القوائم المالية وتسويتها 

 يوضح الجدول التالي مطابقات إيرادات وأرباح أو خسائر وأصول والتزامات القطاعـات         -٤أت
) "). د(إلـى  ) أ (٢٨"الفقرة (لمقابلة للمنشأة ككل المعروضة في القوائم المالية مع المبالغ ا  

كما يطلب إظهار المطابقات فيما يتعلق بكل بند هام آخر من المعلومات المفـصح عنهـا      
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٩٥٣

ومن المفترض أال تتضمن البيانات المالية الخاصة بالمنـشأة عمليـات     ). ")ه (٢٨"الفقرة  (
شأة وتقيس مصروف التقاعـد  تعترف المن" ٢أت"غير مستمرة وكما هو موضح في الفقرة   

  لقطاعاتها المعروضة في القوائم المالية على أسـاس الـدفعات النقديـة لنظـام التقاعـد       
  .وال توزع المنشأة بعض البنود المعينة على قطاعاتها المعروضة في القوائم المالية

    اإليرادات
  ٣٩,٠٠٠  إجمالي إيرادات القطاعات المعروضة

  ١,٠٠٠  إيرادات أخرى
  ) ٤,٥٠٠(   ء اإليرادات بين القطاعاتإلغا

  ٣٥,٥٠٠  إيرادات المنشأة ككل
  

    الربح أو الخسارة
  ٣,٩٧٠  إجمالي الربح أو الخسارة للقطاعات المعروضة

  ١٠٠  األرباح أو الخسائر األخرى
  ) ٥٠٠ (  إلغاء األرباح بين القطاعات

  ٥٠٠  المبالغ غير الموزعة المتعلقة بتسويات قضايا مقبوضة
  ) ٧٥٠ (  صروفات الشركة األخرىم

  ) ٢٥٠(   تعديل مصروف التقاعد في القوائم المجمعة
  ٣,٠٧٠  الدخل قبل اقتطاع مصروف ضريبة الدخل للمنشأة ككل

  

    األصول
  ٧٩,٠٠٠  إجمالي األصول للقطاعات المعروضة

  ٢,٠٠٠  األصول األخرى
  ) ١,٠٠٠ (  إلغاء المدينون الناتجة أرصدتهم من مقر الشركة الرئيسى 

  ١,٥٠٠  المبالغ غير الموزعة األخرى
  ٨١,٥٠٠  أصول المنشأة ككل

  

    االلتزامات
  ٤٣,٨٥٠  إجمالي االلتزامات للقطاعات المعروضة

  ٢٥,٠٠٠  التزامات مزايا التقاعد المحددة غير الموزعة
  ٦٨,٨٥٠  التزامات المنشأة ككل
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٩٥٤

  مجاميع المنشأة ككل  تالتعديال  القطاعات المعروضة  البنود الهامة األخرى
  ٣,٨٢٥  ٧٥  ٣,٧٥٠  إيرادات الفوائد

  )٢,٧٠٠(  ) ٥٠ (  )٢,٧٥٠(  مصروفات الفوائد
  ١,٠٠٠  -  ١,٠٠٠  صافي إيراد

        ) قطاع التمويل فقط( الفوائد 
  ٣,٩٠٠  ١,٠٠٠  ٢,٩٠٠  النفقات الرأسمالية

  ٢,٩٥٠  -  ٢,٩٥٠  اإلهالك واالستهالك
  ٢٠٠  -  ٢٠٠  االضمحالل
 المطابقة لتعديل النفقات الرأسمالية في المبلغ المتكبد لبناء مقـر الـشركة وهـو غيـر       يتمثل بند 

  .معروض في المعلومات القطاعية، وال تعتبر أى من التعديالت األخرى هامة
  المعلومات الجغرافية

بما ان قطاعـات   " (٣٣"  يوضح الجدول التالي المعلومات الجغرافية التي تقتضيها الفقرة        -٥أت
ة أ ب ج المعروضة في القوائم المالية مبنية على االختالف في المنتجات والخدمات،        شرك

فإنه ال يطلب إجراء إفصاحات إضافية عن معلومات اإليراد حول المنتجـات والخـدمات     
  . ")) ٣٢" الفقرة (

  األصول غير المتداولة  )أ(اإليرادات   المعلومات الجغرافية
  ١١,٠٠٠  ١٩,٠٠٠  الواليات المتحدة

  -  ٤,٢٠٠  كندا
  ٦,٥٠٠  ٣,٤٠٠  الصين
  ٣,٥٠٠  ٢,٩٠٠  اليابان

  ٣,٠٠٠  ٦,٠٠٠  الدول األخرى
  ٢٤,٠٠٠  ٣٥,٥٠٠  المجموع

  .تنسب اإليرادات إلى الدول على أساس موقع العميل) أ(
  معلومات حول كبار العمالء

. لعمـالء حـول كبـار ا   " ٣٤"  يوضح الجدول التالي المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة   -٦أت
اإلفصاح عن هوية العميل أو مبلغ اإليرادات لكل قطاع تشغيلياوليس مطلوب .  

تمثل اإليرادات من أحد عمالء قطاعى البرمجيات وااللكترونيات التـابع للـشركة المتنوعـة           
  . من إجمالي إيرادات الشركة٥,٠٠٠حوالى 
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٩٥٥

   الماليةرسم تخطيطي للمساعدة في تحديد القطاعات المعروضة في القوائم
 يوضح الرسم التالي كيفية تطبيق النصوص الرئيسية لتحديد القطاعات المطلوب عرضـها        -٧أت

ـ امنفصلة في القوائم المالية كما هو محدد في هذا المعيار، ويعتبر هذا الرسم ملحقً        ا مرئي 
بهذا المعيار، وال ينبغى تفسير هذا الرسم على أنه يغير أو يضيف إلى أى متطلـب مـن           

  . عن المتطلباتالًبات هذا المعيار كما ال ينبغى اعتباره بديمتطل
  رسم تخطيطي لتحديد القطاعات المعروضة في القوائم المالية

هل تحدد القطاعات التشغيلية على أساس نظام إعداد     
 ") ١٠"إلى " ٥"الفقرات من (التقارير اإلدارية؟ 

ض القطاعات ھل تحقق بع
 التشغیلیة كافة معاییر التجمیع ؟

 ") ١٢"فقرة (

  ھل تستوفى
 بعض القطاعات التشغیلیة 

  الحدود الرقمیة 
 ") ١٣"الفقرة (

  ھل تحقق 
بعض القطاعات التشغیلیة 

المتبقیة أغلبیة معاییر التجمیع 
 ") ١٤"الفقرة (

  ھل تشكل 
القطاعات المحددة 

المعروضة فى القوائم 
% ٧٥ما نسبتھ المالیة 

  من إیرادات المنشأة 
 ") ١٥"الفقرة (

قم باإلبالغ عن قطاع إضافى إذا كان اإلیراد الخارجى 
. من إیراد المنشأة% ٧٥لكافة القطاعات أقل من 

 ") ١٥"الفقرة (

ة القطاعات المتبقیة ضمن فئ   قم بتجمیع 
 ") ١٦"الفقرة " (كافة القطاعات األخرى "

ینبغى اإلفصاح عن 
  اعات منفصلةالقط

ة   فى القوائم المالی

  تجميع القطاعاتبقم 
 إذ رغبت بذلك

قم بتجمیع 
القطاعات إذا 
ك   رغبت بذل

 نعم

  ال

  ال

  نعم

  ال

  ال

  نعم

 نعم
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٩٥٦

  

   )٤٢( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 القوائم املالية امعة
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٩٥٧

  )٤٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  القوائم املالية امعة

 فقرات  المحتويات

 ٣-١ هدف المعيار

 ٣-٢ تحقيق الهدف

 ٤ نطاق المعيار

 ١٨-٥ السيطرة

 ١٤-١٠ السلطة

 ١٦-١٥ العوائد

 ١٨-١٧ الصلة بين السلطة والعوائد

 ٢٦-١٩ المتطلبات المحاسبية

الحقوق غير المسيطرة/ حقوق األقلية   ٢٤-٢٢ 

 ٢٦-٢٥ فقد السيطرة

٣٠-٢٧ تحديد ما إذا كانت المنشأة تمثل منشأة استثمارية  
االستثناء من التجميع: المنشآت االستثمارية  ٣٣-٣١ 

    تعريف المصطلحات–) أ(حق مل
    ق إرشادات التطبي–) ب(ملحق
     تاريخ السريان والقواعد االنتقالية–) ج(ملحق 
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٩٥٨

  )٤٢(معيار احملاسبة املصري رقم 
  القوائم املالية امعة

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار الى وضع مبادئ إلعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عنـدما تـسيطر     -١

  .منشأة على واحدة أو أكثر من المنشآت األخرى
  تحقيق الهدف

  :فإن هذا المعيار" ١"لتحقيق الهدف الموضح في الفقرة  -٢
التي تسيطر على واحـدة أو أكثـر مـن المنـشآت األخـرى      ) األم(يتطلب من المنشأة    ) أ (

  .أن تعد قوائم مالية مجمعة) التابعة(
  .سيطرة هي األساس للتجميعيعرف مبدأ السيطرة ويعتبر أن ال) ب(و
يوضح كيفية تطبيق مبدأ السيطرة لتحديد ما إذا كان المستثمر يـسيطر علـى المنـشأة        ) ج(و

  .المستثمر فيها ومن ثم وجب علية تجميع المنشأة المستثمر فيها
  .يحدد المتطلبات المحاسبية إلعداد القوائم المالية المجمعة) د(و
ويحدد االستثناء من تجميع نوعية محـددة مـن الـشركات         يعرف المنشأة االستثمارية    ) ه(و

  .التابعة للمنشأة االستثمارية
ال يتناول هذا المعيار المتطلبات المحاسبية المتعلقة بتجميع األعمال وأثارها علـى التجميـع            -٣

) ٢٩(راجع معيار المحاسبة المصري رقـم  (بما في ذلك الشهرة الناتجة عن تجميع االعمال       
  ").عمالتجميع األ"

  نطاق المعيار
ـ  . على كل منشأة أم أن تعد قوائم مالية مجمعة   -٤  -ى كـل المنـشآت   ويطبق هذا المعيـار عل

  :باستثناء ما يلي
  ال تحتاج المنشأة األم أن تعد قوائم مالية مجمعة في حالـة إذا مـا تـوافرت الـشروط              ) أ(

  :التالية مجتمعة
ـ اتابعة مملوكة كليإذا كانت المنشأة األم هي في حد ذاتها شركة          ) ١( لمنـشأة  ا أو جزئي 

عن عـدم  ) بمن فيهم من ليس لهم حق التصويت(أخرى، وتم إبالغ مالكها اآلخرين      
 .قيام المنشأة األم بإعداد قوائم مالية مجمعة ولم يعترضوا على ذلك
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إذا كانت أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية للـشركة األم ال يـتم تـداولها فـي         ) ٢(و
بورصة محلية أو أجنبية أو خارج المقصورة بما فـي ذلـك         (وراق مالية   بورصة أ 

  .)األسواق المحلية واإلقليمية
إذا لم تقم المنشأة األم بتقديم قوائمها المالية ولم تشرع في اتخاذ أي إجراءات لتقـديم     ) ٣(و

تلك القوائم لهيئة الرقابة المالية أو ألي جهة رقابية أخرى بغرض إصدار أي نـوع         
   . انواع األدوات المالية ببورصة أوراق ماليةمن

إذا كانت المنشأة األم النهائية أو الوسيطة التابعة لها المنـشاة المـشار اليهـا فـي               ) ٤(و
تعد قوائم مالية مجمعة متوافقـة مـع معـايير المحاسـبة      " ٣"إلى  " ١"الفقرات من   

ث يتم فيها تجميـع  المصرية ومتاحة لالستخدام العام في جمهورية مصر العربية، حي  
ـ              االشركات التابعة أو يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االربـاح والخـسائر وفقً

  . لهذا المعيار
  .ملغاة) ب (
  .ملغاة) ج (

ال ينطبق هذا المعيار على نظم مزايا نهاية الخدمة أو أي نظم مزايا للعاملين طويلة األجـل             -أ٤
  ."مزايا العاملين") ٣٨(مصري رقم التي ينطبق عليها معيار المحاسبة ال

  ال تعد المنشأة األم المتمثلة في منشأة استثمارية قوائم ماليـة مجمعـة إذا كانـت مطالبـة        -ب٤
من هذا المعيار بقياس جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادلـة مـن خـالل           " ٣١" للفقرة   اوفقً

  .األرباح أو الخسائر
  السيطرة

 أن يحـدد  -)المستثمر فيهـا (النظر عن طبيعة ارتباطه بالمنشأة  وبغض -يجب على المستثمر   -٥
  .ما إذا كان منشأة أم وذلك من خالل تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها

 عوائـد متغيـرة   - أو يحق له -يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمر فيها عندما يتعرض        -٦
ر فيها ولديه القدرة على التأثير على تلـك العوائـد مـن    من خالل تدخله في المنشأة المستثم    

  .خالل سلطته على المنشأة المستثمر فيها
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وبالتالي فإن المستثمر يسيطر على المنشأة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يكون للمـستثمر        -٧
  :جميع ما يلي

  ").١٤"إلى " ١٠"راجع الفقرات من (السلطة على المنشأة المستثمر فيها   )أ (
التعرض أو الحق في العوائد المتغيرة من خالل تدخله في المنشأة المـستثمر فيهـا               )ب (

  ").١٦"و " ١٥"راجع الفقرتين (
القدرة على استخدام سلطته على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائد التـي       )ج (

  ").١٨"و " ١٧“راجع الفقرتين (يحصل عليها منها 
االعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقييم مـا إذا كـان يـسيطر    على المستثمر أن يأخذ في    -٨

 إعادة تقييم ذلك إذا أشارت الحقائق والظـروف  اوعليه أيض. على المنشأة المستثمر فيها أم ال  
" ٧"إلى وجود متغيرات لواحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورين فـي الفقـرة         

  ). "٨٥ب"إلى " ٨٠ب"راجع الفقرات من (
٩-         لتوجيه األنشطة ذات العالقـة  اعندما يتعين على اثنين أو أكثر من المستثمرين أن يعملوا مع 

في منشأة مستثمر فيها، فهم يسيطرون بشكل مشترك على تلك المنشأة المستثمر فيهـا، وفـى    
مثل هذه الحاالت وحيث أنه ال يمكن لمستثمر واحد توجيه األنشطة بدون تعـاون اآلخـرين           

يمكن لمستثمر بمفرده السيطرة على المنشأة المستثمر فيها، ويقوم كل مستثمر على حـده    فال  
) ٤٣( لمعيار المحاسبة المـصري رقـم   ابالمحاسبة عن حصته في المنشأة المستثمر فيها طبقً  

االستثمارات فـي شـركات     ) " ١٨(أو معيار المحاسبة المصري رقم      " الترتيبات المشتركة "
  ".األدوات المالية) "٤٧(محاسبة المصري رقم أو معيار ال"شقيقة 

  السلطة
يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمر فيها عندما يكون للمستثمر حقـوق قائمـة تعطيـه         -١٠

القدرة الحالية على توجيه األنشطة المعنية مثل األنشطة التي تؤثر علـى عوائـد المنـشأة           
  .المستثمر فيها

وفى بعض األحيان تكون عملية تقيـيم الـسلطة واضـحة        . قتنشأ السلطة من خالل الحقو     -١١
فعلى سبيل المثال عندما يكون للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فيها بـشكل مباشـر     
وحصري عن طريق حقوق التصويت الممنوحة من خالل أدوات حقـوق الملكيـة مثـل              

وفـى حـاالت   . األسـهم األسهم، ويمكن تقييمها باألخذ في االعتبار حقوق التصويت لهذه    
     وتتطلب األخذ في االعتبار أكثر من عامـل واحـد،    اأخرى تكون عملية التقييم أكثر تعقيد 

  .على سبيل المثال عندما تكون السلطة ناتجة من واحد أو أكثر من االتفاقيات التعاقدية
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 وإن لـم   الـسلطة حتـى  - الذي لديه القدرة الحالية على توجيه األنشطة  -يمتلك المستثمر    -١٢
ويساعد الدليل على أن المستثمر يقـوم بتوجيـه األنـشطة       . يمارس حقوقه في التوجيه بعد    

إال أن مثل . المعنية في تحديد ما إذا كان للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فيها أم ال          
في حد ذاته في تحديد سلطة المستثمر على المنشأة المستثمر فيهااهذا الدليل ليس حاسم .  

١٣-           أو بصورة منفردة السلطة لتوجيه اإذا كان الثنين أو أكثر حقوق حالية تعطي كل منهما مع 
األنشطة المعنية المختلفة، فإن المستثمر الذي لديه القدرة الحالية لتوجيه األنـشطة األكثـر         

على عوائد المنشأة المستثمر فيها هو المستثمر الذي لديـه الـسلطة علـى المنـشأة          اتأثير 
  .لمستثمر فيهاا

يكون للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فيها حتى إذا كانت المنشآت األخـرى لـديها     -١٤
حقوق قائمة تمنحهم المقدرة الحالية على أن تشارك في توجيه األنشطة المعنية، على سـبيل       
 المثال عندما يكون لشركة أخرى تأثير هام، وعلى الرغم من ذلك فـإن المـستثمر الـذي          

راجع الفقرات مـن  (يمتلك فقط حقوق حماية ال يكون له سلطة على المنشأة المستثمر فيها           
  . وبالتالي فإنه ال يسيطر على المنشأة المستثمر فيها)"٢٨ب"إلى " ٢٦ب"
  العوائد

يتعرض المستثمر للعوائد المتغيرة نتيجة تدخله في المنشأة المستثمر فيهـا أو يكـون لـه             -١٥
ائد، عندما يكون من المحتمل أن تختلف عوائد المستثمر الناجمـة عـن     حقوق في هذه العو   

وقد تكون عوائد المستثمر إيجابية فقـط أو سـلبية     . تدخله نتيجة أداء المنشأة المستثمر فيها     
افقط أو االثنان مع.  

على الرغم من أنه قد يستطيع مستثمر واحد فقط السيطرة على المنشأة المستثمر فيهـا، إال         -١٦
على سبيل المثـال،  . ه يسمح ألكثر من طرف بالمشاركة في عوائد المنشأة المستثمر فيها      أن

الحقوق غير المسيطرة بالمشاركة في أرباح أو توزيعـات     / يسمح ألصحاب حقوق األقلية     
  .المنشأة المستثمر فيها

  الصلة بين السلطة والعوائد 
ط في حال امتالكه السلطة على المنـشأة    ال يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمر فيها فق        -١٧

 في هـذه  االمستثمر فيها وتعرضه للعوائد المتغيرة الناتجة من تدخله معها أو امتالكه حقوقً   
 االعوائد، بل عندما يكون أيضعلى استخدام سلطته في التأثير على هذه العوائـد مـن   ا قادر 

  .خالل تدخله في المنشأة المستثمر فيها
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لى المستثمر الذي يتمتع بحقوق تمكنه من اتخاذ القرارات أن يحـدد هـل هـو            وبالتالي ع  -١٨
 ال الً، فالمستثمر الـذي يعـد وكـي   "٧٢ب"إلى " ٥٨ب" للفقرات من اووفقً. الً أم وكي  الًأصي

  .يسيطر على المنشأة المستثمر فيها عند ممارسة حقوق اتخاذ القرارات المفوضة إليه
  المتطلبات المحاسبية

 للمعـامالت  ةشركة األم إعداد قوائم مالية مجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحد        على ال  -١٩
  .المماثلة واالحداث األخرى في الظروف المشابهة

يبدأ تجميع المنشأة المستثمر فيها من تاريخ حصول المستثمر على السيطرة علـى المنـشأة       -٢٠
  .المنشأة المستثمر فيهاالمستثمر فيها ويتوقف عندما يفقد المستثمر السيطرة على 

  .إرشادات إلعداد القوائم المالية المجمعة" ٩٣ب"إلى " ٨٦ب"توضح الفقرات من  -٢١
  الحقوق غير المسيطرة / حقوق األقلية 

  الحقـوق غيـر المـسيطرة فـي قائمـة المركـز      / تعرض الشركة األم حقوق األقليـة      -٢٢
 عن حقـوق ملكيـة مـساهمي    - بشكل منفصل -المالي المجمع ضمن بند حقوق الملكية     

  .الشركة األم
التغيرات في نسب ملكية الشركة األم في الشركة التابعة والتي ال تؤدى إلى فقدان لسيطرة            -٢٣

مثال المعامالت مع المساهمين (األم على الشركة التابعة هي معامالت تتعلق بحقوق ملكية        
  ).بصفتهم هذه

الحقـوق غيـر    / دات لمعالجة حقوق األقليـة      اإلرشا" ٩٦ب"إلى  " ٩٤ب"توضح الفقرات    -٢٤
  .المسيطرة في القوائم المالية المجمعة

  فقد السيطرة
  :عندما تفقد الشركة األم السيطرة على الشركة التابعة فعلى الشركة األم -٢٥

   مـن قائمـة المركـز     ااستبعاد األصول وااللتزامات الخاصة بالشركة التابعة سابقً        )أ (
  .المالي المجمع

 عن أي مبـالغ  ااستثمار متبقي في الشركة التابعة سابقِا وتتم المحاسبة الحقً   أثبات أي     )ب (
.  لمعايير المحاسبة المـصرية ذات الـصلة  ا وفقًامستحقة من أو للشركة التابعة سابقً   

)". أ(٩٩ب"و )" ب(٩٨ب"يعاد قياس الحصة المحتفظ بها كما هو مبين في الفقـرات        
خ فقدان الـسيطرة هـي القيمـة العادلـة عنـد      وتعتبر القيمة المعاد قياسها في تاري 
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أو التكلفة ) ٤٧( لعيار المحاسبة المصري رقم     ااالعتراف األولى لألصل المالي وفقً    
عند األعتراف األولى لالستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك إذا مـا كـان          

  .ذلك قابل للتطبيق
مرتبطة بحـصص الـسيطرة   االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بفقد السيطرة ال   )ج (

  ".أ٩٩ب"إلى " ٩٨ب"السابقة كما هو مبين في الفقرات 
  .إرشادات المحاسبة عن فقد السيطرة على شركة تابعة" ٩٩ب"إلى " ٩٧ب"توضح الفقرات من  -٢٦

  تحديد ما إذا كانت المنشأة تمثل منشأة استثمارية
استثمارية، والمنـشأة االسـتثمارية   يجب على المنشأة األم أن تحدد ما إذا كانت تمثل منشأة     -٢٧

  :هي منشأة تتوافر فيها العناصر األربعة التالية مجتمعة
تحصل على األموال من مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين لغرض تقـديم خـدمات        ) أ (

  .إدارة االستثمار إلى أولئك المستثمرين
لها هو أن تـستثمر  تلتزم تجاه المستثمر أو المستثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعما         ) ب (

   ألجل العوائد من المكاسب الرأسمالية، أو مـن دخـل االسـتثمار،         – فقط   –األموال  
  .أو من كليهما

 . قيس وتقيم أداء كل استثماراتها تقريبا على أساس القيمة العادلةت  ) ج (

تخضع إلشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لكونها خاضعة لقانون سـوق رأس المـال       ) د (
  . والئحته التنفيذية وتعديالتهما١٩٩٢ة  لسن٩٥رقم 

  . إرشادات التطبيق ذات العالقة" م٨٥ب"إلى " أ٨٥ب"وتوفر الفقرات 
، فإنه يجب عليهـا  "٢٧"عند تقييم ما إذا كانت المنشأة تستوفي التعريف الموضح في الفقرة        -٢٨

  : يةأن تنظر فيما إذا كان لديها الخصائص القياسية للمنشأة االستثمارية التال
  .")ع ٨٥ب"إلى " س ٨٥ب"راجع الفقرتين (لديها أكثر من استثمار    ) أ (
  .")ق ٨٥ب"إلى " ف ٨٥ب"راجع الفقرات (لديها أكثر من مستثمر واحد   ) ب (
" ر٨٥ب"راجـع الفقـرتين   (لديها مستثمرين ال يمثلون أطراف ذوي عالقـة بالمنـشأة        ) ج (

  .")ش ٨٥ب"و
راجـع الفقـرتين   (بهة لديها حصص ملكية في شكل أدوات ملكيـة أو حـصص مـشا       ) د (

  "). ث٨٥ب"إلى " ت٨٥ب"
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أن غياب أي من تلك الخصائص القياسية ال يؤدي بالضرورة إلى عدم تأهـل منـشأة ليـتم        
ويجب على المنشأة االستثمارية التي ليس لـديها جميـع   . تصنيفها على أنها منشأة استثمارية  

من معيـار  " أ٩"لفقرة هذه الخصائص القياسية أن تعرض إفصاحا إضافيا مطلوبا بموجب ا          
  ".اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى) "٤٤(المحاسبة المصري رقم 

عندما تبين الحقائق والظروف أن هناك تغيرات في واحد أو أكثر من العناصـر األربعـة           -٢٩
، أو الخـصائص  "٢٧"التي تشكل تعريف المنشأة االستثمارية، كما هي موضحة في الفقـرة   

، فإنه يجب علـى المنـشأة األم   "٢٨"ة استثمارية، كما هي موضحة في الفقرة القياسية للمنشأ 
  . أن تعيد تقييم ما إذا كانت هي منشأة استثمارية

يجب على المنشأة األم، التي تتوقف عن كونها منشأة اسـتثمارية أو أنهـا تـصبح منـشأة           -٣٠
 مـن التـاريخ   –تقبلي  بأثر مـس  –استثمارية، أن تقوم بالمحاسبة عن التغيير في وضعيتها         

  ").١٠١ب"إلى " ١٠٠ب"راجع الفقرتين (الذي حدث فيه التغيير في الوضعية 
   االستثناء من التجميع: المنشآت االستثمارية

، ال يجوز للمنـشأة االسـتثمارية أن تقـوم بتجميـع     "٣٢"باستثناء ما هو موضح في الفقرة   -٣١
عندما تكتـسب الـسيطرة   ) ٢٩(مصري رقم منشآتها التابعة أو أن تطبق معيار المحاسبة ال       

وبدال من ذلك، يجب على المنشأة االسـتثمارية قيـاس االسـتثمار فـي     . على منشأة أخرى 
 لمعيار المحاسبة المـصري  االمنشأة التابعة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائر وفقً     

  ).٤٧(رقم 
ندما يكون لدى منشأة استثمارية منـشأة  ، ع"٣١"على الرغم من المتطلب الوارد في الفقرة         -٣٢

تابعة ليست في حد ذاتها منشأة استثمارية ولكن غرضها الرئيسي هو توفير الخدمات التـي          
، ")ه٨٥ب"إلـى  " ج٨٥ب"راجع الفقـرات  (تتعلق باألنشطة االستثمارية للمنشأة االستثمارية    

مـن  " ٢٦"إلـى  " ١٩"قرات من  للفافإنه يجب عليها أن تقوم بتجميع تلك المنشأة التابعة وفقً        
على االستحواذ علـى  ) ٢٩(هذا المعيار، وأن تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم  

  .أي منشأة تابعة من هذا القبيل
يجب على المنشأة األم لمنشأة استثمارية أن تقوم بتجميع جميـع المنـشآت التـي تـسيطر            -٣٣

ل منشأة استثمارية تابعة، ما لم تكن المنـشأة  عليها، بما في ذلك تلك المسيطر عليها من خال       
  .األم هي ذاتها منشأة استثمارية
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٩٦٥

)أ( مللحق ا    
  تعريف املصطلحات 

ال يتجزأ من هذا المعيارايعد هذا الملحق جزء .  

القوائم المالية لمجموعة يتم فيها عرض األصول وااللتزامات وحقوق الملكية        
 للشركة األم وشركاتها التابعة كأنهـا    والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية   

  . منشأة اقتصادية واحدة

  القوائم المالية المجمعة

يسيطر المستثمرعلى المنشأة المستثمر فيها عندما يتعرض المستثمر، أو يكون   
له الحق في عوائد متغيرة من تدخله في المنشأة المستثمر فيها ويمكـن لـه            

  .ته على المنشأة المستثمر فيهاالتأثير على تلك العوائد من خالل سلط

  السيطرة على المنشأة
  المستثمر فيها

 الً أو وكـي الًمنشأة لها حقوق في اتخاذ القرارات والتي إما أن تكـون أصـي       
  .ألطراف أخري

  متخذ القرار

  :هي منشأة
تحصل على األموال من مستثمر واحد أو أكثر لغرض تقديم خـدمات       )أ 

  ستثمرين إدارة االستثمار الي أولئك الم
تلتزم تجاه المستثمر أو المستثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعمالها     )ب 

 العوائد من المكاسب الرأسمالية - فقط -هو أن تستثمر األموال ألجل      
  أو من دخل االستثمار أو من كليهما

  . على أساس القيمة العادلة- تقريبا -تقيس وتُقيم أداء جميع استثماراتها    )ج 
هيئة العامة للرقابة المالية لكونها خاضـعة لقـانون   تخضع إلشراف ال    )د 

  . والئحته التنفيذية وتعديالتهما١٩٩٢ لسنة ٩٥سوق رأس المال رقم 

  المنشأة االستثمارية

 - بشكل مباشر أو غير مباشـر  -هي حقوق ملكية في منشأة تابعة ال تعود    
  .إلى المنشأة األم

  الحصة غير المسيطرة

  المنشأة األم  .دة أو أكثر من المنشآتهي منشأة تسيطر على واح

  السلطة  .هي الحقوق القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة

هي حقوق مصممه لحماية حصة طرف يحتفظ بتلك الحقوق دون إعطاء ذلك       
  .الطرف سلطة على المنشأة التي تتعلق بها تلك الحقوق

  حقوق حماية
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٩٦٦

ار المحاسبي، فأن األنـشطة ذات الـصلة هـي أنـشطة      ألغراض هذا المعي  
 على عوائـد األعمـال   - بشكل جوهري -األعمال المستثمر فيها التي تؤثر  

  .المستثمر فيها

  األنشطة ذات الصلة

  حقوق االنتزاع  هي حقوق تجرد متخذ القرار من سلطته التخاذ القرارات

  المنشأة التابعة  .منشأة تخضع لسيطرة منشأة أخري

محاسبي المصري رقم ت ار ال يبات المشتركة) "٤٣(م تعريف المصطلحات التالية في المعي " الترت
ار المحاسبي المصري رقم  شآت األخرى) "٤٤(والمعي لحصص في المن ومعيار " االفصاح عن ا

ة المصري رقم  شقيقة) "١٨(المحاسب شركات  سبة المصري رقم " االستثمارات في  محا ار ال ) ١٥(ومعي
يير "عن األطراف ذوي العالقةاالفصاح " لك المعا ار بالمعاني المحددة في ت هذا المعي ، وتُستخدم في 

ة ة المصري   .المحاسبي
لشقيقةأالمنش •   .ة ا
  .الحصص في منشأة أخري •
  .المشروع المشترك •
  .كبار موظفي اإلدارة •
  .الطرف ذو العالقة •
  .التأثیر الھام •
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٩٦٧

   )ب( امللحق 
  إرشادات التطبيق

" ٣٣"إلى " ١"حيث يصف تطبيق الفقرات من .  ال يتجزأ من هذا المعياراذا الملحق جزءيعد ه
  .وله الصالحية نفسها مثل االجزاء األخرى من هذا المعيار

ورغم أن بعض جوانب األمثلة قد . تمثل األمثلة الواردة في هذا الملحق حاالت افتراضية -١ب
لنمط سيلزم تقييم جميعتكون حاضرة في أنماط الواقع الفعلي، إال أنه   حقائق وظروف ا

  . عند تطبيق هذا المعيارالفعلي بعينة
  تقييم السيطرة

لتحديد ما إذا كان المستثمر يسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال، فيجب عليه تقييم ما  -٢ب
  :إذا كان لديه كل ما يلي

  .السلطة على المنشأة المستثمر بها ) أ(
  .وائد متغيرة نتيجة تدخل المستثمر في المنشأة المستثمر فيهاالتعرض أو الحق في ع )ب(و
  .القدرة على استخدام سلطته على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائد منها )ج(و

د أخذ العوامل التالية في االعتبار -٣ب   :قد يساعد في إجراء ذلك التحدي
  .")٨ب"إلى " ٥ب"لفقرات من راجع ا(غرض وتصميم المنشأة المستثمر فيها  )  أ ( 
راجـع الفقـرات مـن    (ماهية األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بـشأنها        )ب(و

  .")١٣ب"إلى " ١١ب"
ما إذا كانت حقوق المستثمر تمنحه القدرة الحالية على توجيه األنـشطة ذات الـصلة       )ج(و

  .")٥٤ب"إلى " ١٤ب"راجع الفقرات (
يتعرض لعوائد متغيرة أو له حقوق فيهـا نتيجـة تدخلـه فـي      ما إن كان المستثمر      )د(و  

  .)”٥٧ب"إلى " ٥٥ب"راجع الفقرات (المنشأة المستثمر فيها 
 على استخدام سلطته على المنشأة المستثمر فيهـا للتـأثير       اما إذا كان المستثمر قادر     )ه(و

  إلـى " ٥٨ب "راجـع الفقـرات مـن    (على مبلغ العوائد التي يحصل عليها منهـا        
  ").٧٢ب "

عند تقييم السيطرة على أعمال المنشأة المستثمر فيها يجب على المستثمر أن يأخذ في  -٤ب
  ").٧٥ب"إلى " ٧٣ب"راجع الفقرات من (االعتبار طبيعة عالقته مع األطراف األخرى 
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  الغرض من أعمال المنشأة المستثمر فيها وتصميمها
 يجب على المستثمر أن يأخذ في عند تقييم السيطرة على أعمال المنشأة المستثمر فيها -٥ب

د األنشطة ذات  االعتبار الغرض من أعمال المنشأة المستثمر فيها وتصميمها لتحدي
الصلة، وكيفية اتخاذ القرارات بشأن تلك األنشطة، ومن لدية القدرة الحالية على توجيه 

م العوائد من تلك األنشطة   .تلك األنشطة، ومن يتسل
غرض من أعمال المنشأة المستثمر فيها وتصميمها، قد يتضح عندما يؤخذ في االعتبار ال -٦ب

أن أعمالها تخضع للسيطرة من خالل أدوات حقوق الملكية التي تمنح أصحابها حقوق 
د غياب أي ترتيبات إضافية . تصويت تناسبية مثل األسهم العادية في هذه الحالة، وعن

 القادر على -  إن وجد- تعدل عملية صنع القرار، ينصب تقييم السيطرة على الطرف
لتشغيلية والمالية للمنشأة المستثمر فيها  لسياسات ا ممارسة حقوق تصويت كافية لتحديد ا

وفى أكثر الحاالت بساطة، فأن المنشأة "). ٥٠ب"إلى" ٣٤ب"راجع الفقرات من (
المستثمرة التي تمتلك أغلبية حقوق التصويت تلك، وفي غياب أي عوامل أخري، 

  .ال المنشأة المستثمر فيهاتسيطر على أعم
ولتحديد ما إذا كانت المستثمر يسيطر على أعمال المنشأة المستثمر فيها، في حاالت  -٧ب

أكثر تعقيدا، قد يكون من الضروري األخذ في االعتبار بعض أو جميع العوامل األخرى 
  ".٣ب“الواردة في الفقرة 

 التصويت العامل األساسي في قد تصمم أعمال المنشأة المستثمر فيها بحيث ال تعد حقوق -٨ب
تحديد من الذي يسيطر على أعمال المنشأة المستثمر فيها، مثل عندما تتعلق أي حقوق 

 أما األنشطة ذات الصلة فيتم توجيهها عن طريق - فقط - تصويت بالمهام اإلدارية 
في مثل هذه الحاالت، يجب على المستثمر عند أخذ أعمال المنشأة . ترتيبات تعاقدية

مستثمر فيها وتصميمها في االعتبار أن يضمن ذلك المخاطر التي صممت أعمال ال
المنشأة المستثمر فيها للتعرض لها والمخاطر التي صممت لتمررها إلى األطراف 
المرتبطة بأعمال المنشأة المستثمر فيها، وما إذا كان المستثمر معرض لبعض أو جميع 

 - ا أيض- مخاطر الهبوط ولكن - فقط - في االعتبار ال يشمل أخذ المخاطر. تلك المخاطر
  .االرتفاع المحتمل
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  السلطة
يجب أن يكون للمستثمر حقوق قائمة، لدي المنشأة المستثمر فيها، تمنحه القدرة الحالية  -٩ب

على توجيه األنشطة ذات الصلة وذلك حتى يكون له سلطة على أعمال المنشأة المستثمر 
 الحقوق الجوهرية -  فقط - يجب أن يؤخذ في االعتبار ولغرض تقييم السلطة. فيها

  ").٢٨ب"إلى " ٢٢ب"راجع الفقرات من (والحقوق التي ال تعد حقوق حماية 
د ما إذا كان المستثمر يمتلك السلطة هو أمر يعتمد على األنشطة ذات الصلة  -١٠ب إن تحدي

لتي يمتلكها المس تثمر واألطراف وكيفية اتخاذ القرارات بشأن تلك االنشطة والحقوق ا
  .األخرى في المنشأة المستثمر فيها

  األنشطة ذات الصلة وتوجيه األنشطة ذات الصلة 
لية والتمويلية بشكل جوهري على عوائد كثير من المنشآت  -١١ب يؤثر نطاق األنشطة التشغي

لتي. المستثمر فيها  يمكن أن تُعد أنشطة ذات - للظروفا تبع-ومن أمثلة األنشطة ا
قتصر عليهاصلة، ولكنها ال   : ت

  .بيع أو شراء سلع أو خدمات ) أ ( 
  .) عند التعثراوايض(إدارة األصول المالية خالل عمرها  )ب(و
  .اختيار األصول أو اقتنائها أو استبعادها )ج(و
  .البحث والتطوير لمنتجات أو عمليات جديدة )د(و
  .تحديد هيكل تمويل أو الحصول على التمويل )ه(و

لتي ال تقتصر عليهامن أمثلة القرار -١٢ب   :ات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة، وا
  .اتخاذ قرارات تشغيلية ورأسمالية للمنشأة المستثمر فيها ومن ضمنها الموازنات ) أ ( 
تعيين وتحديد مكافأة كبار موظفي اإلدارة بالمنشاة المستثمر فيها أو مقدمي الخدمـة        )ب(و

  .وانهاء خدماتهم أو توظيفهم
 الت، قد تُعد األنشطة، سواء قبل أو بعد نشوء مجموعة معينة من الظروففي بعض الحا -١٣ب

وعندما يكون لدى اثنين أو أكثر من المستثمرين . أو وقوع حدث معين، أنشطة ذات صلة
فإنه القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة، وتحدث تلك األنشطة في أوقات مختلفة، 

 –ماهية المستثمر القادر على توجيه األنشطة التي تؤثر يجب على المستثمرين أن يحددوا 
 على تلك العوائد بشكل يتسق مع معالجة حقوق اتخاذ –بشكل جوهري إلى أبعد حد 

أن يعيدوا النظر في هذا  ويجب على المستثمرين"). ١٣"راجع الفقرة . (القرارات المتزامنة
  . ذات الصلة وفالتقييم مع مرور الوقت عندما تتغير الحقائق أو الظر
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٩٧٠

  أمثلة على التطبيق
  ١المثال 

حيث يكـون المـستثمر األول   . كون مستثمران منشأة مستثمر فيها لتطوير وتسويق منتج طبي       
 وتتضمن مـسؤوليته  –مسؤول عن الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على المنتج الطبي        

طوير المنتج باإلضافة إلـى الحـصول   امتالك القدرة الفردية التخاذ جميع القرارات المتعلقة بت  
وما أن توافق الجهة التنظيمية على المنتج، يقـوم المـستثمر الثـاني بتـصنيعه       . على الموافقة 

وتسويقه، ويمتلك هذا المستثمر القدرة الفردية التخاذ جميع القرارات المتعلقة بتصنيع وتـسويق    
افقة باإلضـافة إلـى تـصنيع    والحصول على المو   - وحيث أن جميع هذه األنشطة    . المشروع

 ا هي انشطة ذات صلة، فيجب على كل مستثمر أن يحدد مـا إذا كـان قـادر   –وتسويق المنتج  
  ونتيجة لذلك يتوجـب علـى   .  على عوائد الجهة المستثمر فيهااعلى توجيه األنشطة األكثر تأثير

تـسويق المنـتج   المستثمرين تحديد ما إذا كان التطوير والحصول على الموافقة أو تـصنيع و           
    في عوائد الجهة المستثمر فيها وما إن كانت قادرة على توجيـه    االطبي هو النشاط األكثر تأثير 

  ومن أجل تحديد أي من المستثمرين يتمتع بالسلطة، يجـب أخـذ النقـاط التاليـة           . ذلك النشاط 
  :بعين االعتبار
 .غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها) أ ( 

حدد هامش الربح واإليرادات وقيمـة الجهـة المـستثمر فيهـا         العوامل التي ت  ) ب(و
 .باإلضافة إلى قيمة المنتج الطبي

  األثر المترتب على عوائد الجهة المستثمر فيها من صـالحيات كـل مـستثمر         ) ج(و
  ).ب(في صنع القرارات فيما يتعلق بالعوامل المذكورة في 

  .تعرض المستثمران لمخاطر تغير العوائد) د(و
  :ذا المثال بالتحديد يجب على المستثمران أخذ ما يلي بعين االعتبارفي ه

  آخـذين بعـين  (عدم التيقن من، والجهد المطلوب في، الحصول على الموافقـة       ) ه(و
  اعتبار سجل المستثمر في التطوير الناجح لمنتجـات طبيـة والحـصول علـى        

  ).الموافقة عليها
 .الطبي عندما تنتهي مرحلة التطوير بنجاحأي من المستثمران يسيطر على المنتج ) و(و
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  ٢المثال 
بواسـطة أداة الـدين التـي يملكهـا     ) الجهة المستثمر فيهـا (تم إنشاء وتمويل كيان استثماري   

وتم تـصميم   . وأدوات حقوق الملكية التي يملكها مستثمرون آخرون      ) مستثمر الدين (المستثمر  
والستالم أي من العوائد المتبقية مـن الجهـة   حصص حقوق الملكية الستيعاب الخسائر األولية  

من حقوق الملكية كمدير % ٣٠وعين أحد مستثمري حقوق الملكية والذي يملك      . المستثمر فيها 
وتستخدم الجهة المستثمر فيها عوائدها لشراء محفظة من األصـول الماليـة األمـر     . لألصول

عن سداد دفعات المبلـغ األصـلي   الذي يعرضها لمخاطر االئتمان المرتبطة بالتعثر المحتمل        
والفائدة المستحقة على هذه األصول، ويتم تسويق المعاملة لمستثمر الـدين كاسـتثمار ذو حـد     
أدنى من التعرض لمخاطر االئتمان المرتبطة بالتعثر المحتمل لألصول في المحفظـة وذلـك             

 األوليـة  بسبب طبيعة هذه األصول وألن حصص حقوق الملكية مصممة الستيعاب الخـسائر         
ويتم التأثير على عوائد الجهة المستثمر بها بشكل ملموس من قبـل إدارة     . للجهة المستثمر فيها  

والتي تتضمن القرارات المتخذة بشأن اختيـار وامـتالك      . محفظة أصول الجهة المستثمر فيها    
والتصرف باألصول المذكورة ضمن إرشادات المحفظة واإلدارة المتخذة عند التعثر عـن أي       

وتتم إدارة جميع هذه األنشطة من قبل مدير األصول لحين وصول معدل       . من أصول المحفظة  
مثال على ذلك، عندما تصل قيمة المحفظة لدرجـة  (التعثرات إلى نسبة معينة من قيمة المحفظة  

 – من ذلـك الوقـت، يبـدأ أمـين     اوبدء). استهالك حصص حقوق ملكية الجهة المستثمر فيها 
وتعـد إدارة محفظـة   .  لتعليمات المستثمر في أدوات الدينارة االصول وفقً بإدا -طرف ثالث   

ويمتلك مدير األصول القـدرة علـى   .  ذو صلة لتلك الجهة    اأصول الجهة المستثمر فيها نشاطً    
توجيه األنشطة ذات الصلة لحين وصول قيمة األصول المتعثرة لنـسبة محـددة مـن قيمـة               

 القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة عند تجاوز قيمـة   وكذلك يمتلك مستثمر الدين   . المحفظة
يجب على مدير األصول ومـستثمر الـدين    . األصول المتعثرة نسبة محددة من قيمة المحفظة      

   على عوائد الجهة المـستثمر فيهـا   اتحديد ما إن كانوا قادرين على توجيه األنشطة األكثر تأثير 
مستثمر فيها وتعرض كل طرف إلـى مخـاطر    باإلضافة إلى مراعاة غرض وتكوين الجهة ال      

  .تغير العوائد
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  حقوق تمنح المستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها 
ولكي يكون للمستثمر سلطة على أعمال المنشأة المستثمر . تستمد السلطة من الحقوق -١٤ب

لية على توجيه األنشطة دية حقوق قائمة تمنحه القدرة الحا   فيها، يجب أن يكون ل
لتي قد تمنح المستثمر السلطة فيما بين المنشآت . صلةذات ال وقد تختلف الحقوق ا

  المستثمر فيها 
 المستثمر السلطة، – إما بشكل منفرد أو مجتمعة –من أمثلة الحقوق التي يمكن أن تمنح  -١٥ب

قتصر عليها   : والتي ال ت
مر في المنـشأ ة المـستث  ) أو حقوق تصويت محتملة (حقوق في شكل حقوق تصويت       )أ(

  .")٥٠ب"إلى " ٣٤ب"راجع الفقرات (فيها 
حقوق تعيين، أو إعادة تعيين أو عزل أعضاء مـن كبـار مـوظفي إدارة المنـشأة           )ب(و

  .المستثمر فيها ممن لديهم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة
  .حقوق تعيين أو عزل منشأة أخرى والتي توجه األنشطة ذات الصلة )ج(و
منشأة المستثمر فيها للدخول في معامالت، أو االعتـراض علـى أي          حقوق توجيه ال   )د(و

  .تغييرات عليها، لصالح المنشأة المستثمرة
تمنح حاملها القدرة ) مثل حقوق اتخاذ القرارات المحددة في عقد إدارة      (أخرى  حقوق   )ه(و

  . على توجيه األنشطة ذات الصلة
م، عندما يكون لدى المنشأة المستثمر فيه -١٦ب ا نطاق من األنشطة التشغيلية بشكل عا

 بشكل مستمر – على عوائدها، وعندما يتطلب – بشكل جوهري –والتمويلية التي تؤثر 
اتخاذ قرارات جوهرية فيما يتعلق بتلك األنشطة، فسوف تكون حقوق التصويت أو  –

 سواء بشكل منفرد أو مجتمعة مع ترتيبات أخرى – المشابهة لها هي التي تمنح الحقوق
  . المستثمر السلطة –

عندما ال يكون لحقوق التصويت أثر هام على عوائد المنشأة المستثمر فيها، كما هو  -١٧ب
 وتحدد الترتيبات التعاقدية – فقط –الحال عندما تتعلق حقوق التصويت بالمهام اإلدارية 

توجيه األنشطة ذات الصلة، فإنه يجب على المستثمر أن يقوم بتقييم تلك الترتيبات 
عاقدية من أجل تحديد ما إذا كان لدية حقوق كافية تمنحه السلطة على المنشأة الت

د تحديد ما إذا كان لدى المستثمر حقوق كافية تمنحه السلطة، فإنه . المستثمر فيها وعن
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راجع (يجب علية أن يأخذ في االعتبار الغرض من المنشأة المستثمر فيها وتصميمها 
مع " ٥٤ب"إلى " ٥١ب"تطلبات الواردة في الفقرات والم") ٨ب"إلى  "٥ب"الفقرات 
  ". ٢٠ب"إلى  "١٨ب"الفقرات 

في بعض الظروف قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت حقوق المستثمر كافية  -١٨ب
في مثل هذه الحاالت، وحتى يمكن . لتمنحه السلطة على أعمال المنشأة المستثمر فيها

م للسلطة، فإنه يجب على المستث مر أن يأخذ في الحسبان األدلة بشأن ما إذا إجراء تقيي
  وقد يوفر أخذ.  بشكل منفرد-كان لديه القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة 

األمور التالية في الحسبان، ولكن ال يقتصر عليها، والمؤشرات الواردة في الفقرتين 
حه السلطة على المنشأة ، أدلة على أن المستثمر لدية حقوق كافية تمن"٢٠ب"إلى " ١٩ب"

  : المستثمر فيها
يستطيع المستثمر دون أن يكون لديه حق تعاقدي للقيام بـذلك، أن يعـين أو يـصادق        ) أ (

على تعيين كبار موظفي إدارة المنشأة المستثمر فيها الذين لديهم القدرة علـى توجيـه    
  . األنشطة ذات الصلة

تعاقـدي للقيـام بـذلك، أن يوجـه المنـشأة      يستطيع المستثمر، دون أن يكون له حق     )ب(
المستثمر فيها للدخول في معامالت مهمة، أو يستطيع االعتراض على أي تغييـرات          

  . عليها، وذلك لصالح المستثمر
يستطيع المستثمر أن يهيمن إما على عملية الترشيح النتخاب أعضاء الهيئـة االداريـة       )ج(

لى توكيالت من حـاملين آخـرين لحقـوق    للمنشأة المستثمر فيها أو على الحصول ع    
  . تصويت

  أن كبار موظفي إدارة المنشأة المستثمر فيها هـم أطـراف ذوي عالقـة بالمـستثمر           )د(
على سبيل المثال، الرئيس التنفيذي للمنشأة المستثمر فيها والرئيس التنفيـذي للمنـشأة    (

  ). المستثمرة هما الشخص نفسه
دارية للمنشأة المستثمر فيهـا هـم أطـراف ذوي عالقـة        أن غالبية أعضاء الهيئة اال     )ه(

  .بالمنشأة المستثمرة
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 سيكون هناك مؤشرات على أن للمستثمر عالقة خاصة مع المنشأة المستثمر فيها، اأحيانً -١٩ب
األمر الذي يشير إلى أن المستثمر يمتلك أكثر من حصة غير فاعلة في المنشأة المستثمر 

الضرورة وجود أي مؤشر منفرد، أو مزيج معين من إال أن ذلك ال يعني ب. فيها
وبالرغم من ذلك، قد يبين . المؤشرات، أنه تم استيفاء المعيار المتعلق بتوافر السلطة

 اامتالك أكثر من حصة غير فاعلة في المنشأة المستثمر فيها أن لدى المستثمر حقوقً
د السلطة، على المنشأة أخرى ذات صلة كافية لتمنحه السلطة، أو تقدم دليال عن وجو

فعلى سبيل المثال، يشير ما يلي إلى أن المستثمر يمتلك أكثر من حصة . المستثمر فيها
د تشير، مجتمعة مع الحقوق األخرى،   غير فاعلة في المنشأة المستثمر فيها، وق

  : إلى السلطة
 توجيه األنـشطة  أن كبار موظفي إدارة المنشأة المستثمر فيها ممن لديهم القدرة على         ) أ (

  . ذات الصلة هم موظفون حاليون أو سابقون لدى المستثمر
  :تعتمد عمليات المنشأة المستثمر فيها على المستثمر، مثل ما في الحاالت التالية )ب(

  . تعتمد المنشأة المستثمر فيها على المستثمر في تمويل جزء جوهري من عملياتها )١(
  . من التزامات األعمال المستثمر فيهاا جوهريءايضمن المستثمر جز )٢(
  تعتمد المنشأة المستثمر فيها علـى المـستثمر فـي الحـصول علـى خـدمات              )٣(

  . أو تكنولوجيا أو مهمات أو مواد خام أساسية
يسيطر المستثمر على أصول، مثل التراخيص أو العالمات التجارية، التـي تُعـد           )٤(

  . يهاأساسية لعمليات المنشأة المستثمر ف
تعتمد المنشأة المستثمر فيها على كبار موظفي االدارة لدي المستثمر، مثل عنـدما    )٥(

  موظفون لـديهم معرفـة متخصـصة بعمليـات المنـشأة           يكون لدى المستثمر  
  . المستثمر فيها

  . جزء مهم من أنشطة المنشأة المستثمر فيها إما يشارك فيه المستثمر أو ينفذ لصالحه )ج(
ض المستثمر أو حقوقه في العوائد المتغيـرة نتيجـة تدخلـه بأعمـال المنـشأة           تعر   )د(

المستثمر فيها بشكل أكبر ال يتناسب مع حقوقـه التـصويتية أو حقوقـه األخـرى             
فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك حالة يحق فيها للمـستثمر، أو يتعـرض        . المشابهة

ا ولكنه يحتفظ بأقـل مـن نـصف    فيها ألكثر من نصف عوائد المنشأة المستثمر فيه    
  . حقوق تصويت المنشأة المستثمر فيها
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كلما زاد تعرض المستثمر أو حقوقه في العوائد للتغير كنتيجة لتدخله بالمنشأة الُمستثمر  -٢٠ب
وبناء . فيها، كلما زاد الدافع لدي المستثمر للحصول على حقوق كافية لتمنحه السلطة

.  على أنه لدى المستثمر سلطةار في العوائد مؤشرعليه، قد يعد التعرض الكبير للتغي
 ما إذا كان لدى – في حد ذاته –وبالرغم من ذلك، ال يحدد مدى تعرض المستثمر 

  . المستثمر سلطة على المنشأة المستثمر فيها
والمؤشرات الواردة في " ١٨ب"عندما تؤخذ في االعتبار العوامل الواردة في الفقرة  -٢١ب

، جنبا إلى جنب مع حقوق المستثمر، فإنه يجب أن يعطى "٢٠ب"و" ١٩ب"الفقرتين 
  ".١٨ب"وزن أكبر للدليل على السلطة الموضح في الفقرة 

  الحقوق الجوهرية 
 –فقط–كان لديه سلطة، يجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار عند تقييم ما إذا -٢٢ب

 من قبل المستثمر محتفظ بها(الحقوق الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستثمر فيها 
وحتى يعد الحق حق جوهري، فإنه يجب على حامل الحق أن يكون لديه ). وآخرون

  . القدرة العملية على أن يمارس ذلك الحق
يتطلب تحديد ما إذا كانت الحقوق تُعد حقوق جوهرية اجتهادا شخصيا، مع األخذ في  -٢٣ب

لحقائق والظروف د إجراء وتشمل العوامل التي تؤخذ ف. الحسبان جميع ا ي الحسبان عن
  : ذلك التحديد، والتي ال تقتصر عليها

دية أو غيرها(ما إذا كانت هناك أي قيود  )أ( الحقوق من ) حاملي(تمنع حامل ) اقتصا
  : ومن أمثلة مثل تلك القيود، والتي ال تقتصر عليها. ممارسة الحقوق

  . من ممارسة حقوقهحامل الحقوق ) أو تعيق(العقوبات والحوافز المالية التي ستمنع  ) ١(
حامـل  ) أو تعيق(سعر الممارسة أو التحويل الذي يضع القيود المالية التي ستمنع        ) ٢(

  . الحقوق من ممارسة حقوقه
األحكام والشروط التي تجعل من غير المحتمل أن تمارس الحقوق، علـى سـبيل         ) ٣(

  .  توقيت ممارستها–بشكل ضيق –المثال، الشروط التي تحدد
قولة في وثائق تأسيس المنـشأة المـستثمر فيهـا أو فـي      غياب آليه صريحة ومع    ) ٤(

  . األنظمة أو اللوائح التي تنطبق عليها تسمح لحامل الحقوق بأن يمارس حقوقه
  . عدم قدرة حامل الحقوق على الحصول على المعلومات الضرورية ليمارس حقوقه ) ٥(
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مارسـة  حامل الحقـوق مـن م  ) أو تعيق(القيود أو الحوافز التشغيلية التي ستمنع      ) ٦(
مثل غياب مديرين آخرين راغبـين أو قـادرين علـى تقـديم خـدمات             (حقوقه  

متخصصة، أو تقديم الخدمات واالضطالع بالصالحيات المحتفظ بهـا مـن قبـل     
  ). المدير الحالي

المتطلبات القانونية أو التنظيمية التي تمنع حامل الحقوق مـن ممارسـة حقوقـه            ) ٧(
 ). ستثمر أجنبي ممارسة حقوقهعلى سبيل المثال، عندما يحظر على م(

من عندما تتطلب ممارسة الحقوق اتفاق أكثر من طرف، أو عندما يحتفظ بالحقوق  )ب(
قبل أكثر من طرف، ما إذا كانت هناك آلية تمنح تلك األطراف القدرة العملية على 

فعدم وجود مثل تلك .  عندما يختاروا القيام بذلك– مجتمعين –أن يمارسوا حقوقهم 
فكلما زاد عدد األطراف . لية يعد مؤشرا على أن تلك الحقوق ليست جوهريةاآل

المطالبين بأن يتفقوا على أن يمارسوا الحقوق، كلما قل احتمال أن تُعد الحقوق 
وبالرغم من ذلك، فقد يعد مجلس اإلدارة الذي يكون أعضاؤه . حقوق جوهرية

 بشكل –المستثمرين لتتصرف مستقلين عن متخذ القرار بمثابة آلية للعديد من 
وبناء عليه، يكون من المرجح أكثر أن تُعد حقوق . عند ممارسة حقوقها–جماعي

اإلقالة القابلة للممارسة من قبل مجلس إدارة مستقل حقوق جوهرية مما لو كانت 
  .  من قبل عدد كبير من المستثمرين– بشكل منفرد –الحقوق نفسها قابلة للممارسة 

ان الطرف أو األطراف الذين لديهم الحقوق سيستفيدون من ممارسة تلك ما إذا ك  )ج(
على سبيل المثال، يجب على حامل حقوق التصويت المحتملة في المنشأة . الحقوق

أن يأخذ في الحسبان سعر ") ٥٠ب"إلى " ٤٧ب"راجع الفقرات (المستثمر فيها 
كام وشروط حقوق ومن المرجح أكثر أن تكون أح. الممارسة أو التحويل لألداة

التصويت المحتملة حقوق جوهرية عندما تكون األداة مربحة أو أن المستثمر 
على سبيل المثال من خالل تحقيق التآلف بين المنشأة (ستستفيد ألسباب أخرى 

   .من ممارسة أو تحويل األداة) المستثمرة والمنشأة المستثمر فًيها
لة للممارسة عندما يلزم –يضا  أ–حتى تُعد الحقوق جوهرية، فإنه يلزمها  -٢٤ب  أن تكون قاب

وحتى تُعد الحقوق جوهرية، فإنه . أن تُتخذ قرارات بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة
ومع ذلك، فإن الحقوق .  أن تكون قابلة للممارسة في الوقت الحاضر–عادة–يلزمها 

م تكن قابلة للتنفيذ في الوقت الحاضراتكون أحيانً    . جوهرية حتى ولو ل
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  أمثلة على التطبيق
  ٣المثال 

    يتم فيها اتخاذ القـرارات بـشأن توجيـه    اتعقد الجهة المستثمر فيها اجتماعات لمساهميها سنوي 
غيـر أنـه   . ومن المقرر عقد اجتماع المساهمين التالي بعد ثمانية أشهر      . األنشطة ذات الصلة  

على األقل مـن حقـوق   % ٥يحق للمساهمين الذين يمتلكون بشكل فردى أو مشترك ما نسبته           
التصويت الدعوة الجتماع خاص لتغيير السياسات القائمة بشأن األنشطة ذات الـصلة، ولكـن             
ضرورة إرسال الدعوة للمساهمين اآلخرين يشير إلى أنه ال يمكن عقد هـذا االجتمـاع قبـل            

 ة ذات وال يمكن تغيير السياسات المتخـذة بـشأن األنـشط      .  على األقل من تاريخه    اثالثين يوم
وهذا يتضمن الموافقة على .  للمساهميناالصلة إال من خالل عقد اجتماع خاص أو مقرر مسبقً        

  .المبيعات الهامة لألصول وكذلك عمل االستثمارات الهامة أو التصرف فيها
وينظر إلى كل مثـال  . د المبينة أدناه ٣-أ  ٣ينطبق النموذج الفعلي المذكور أعاله على األمثلة        

  .على حده
  أ٣لمثال ا

وحقوق تـصويت المـستثمر   . يمتلك المستثمر أغلبية حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها     
هي حقوق جوهرية ذلك ألن المستثمر قادر على اتخاذ القرارات بشأن األنـشطة ذات الـصلة         

 غير أن هـذا ال  ا يوم٣٠وال يمكن للمستثمر ممارسة حقوقه قبل انقضاء    . عندما يستوجب ذلك  
ه من الحصول على القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة من لحظة حـصوله علـى    يمنع

  .األسهم
  ب٣المثال 

.  في عقد آجل بهدف امتالك أكثرية األسهم فـي الجهـة المـستثمر فيهـا      ايعد المستثمر طرفً  
ين وحاملي األسهم القائمين غير قـادر . ا يوم٢٥ويصادف تاريخ تسوية العقد اآلجل بعد مرور     

على تغيير السياسات القائمة بشأن األنشطة ذات الصلة ويعود ذلـك لعـدم انعقـاد االجتمـاع        
وبالتـالي  .  على األقل، وهي الفترة التي سيتم فيها تـسوية العقـد      ا يوم ٣٠الخاص قبل مضى    

أي إنـه  (أ ٣ تعادل في أهميتها أكثرية األسهم المذكورة أعاله في المثال     ايمتلك المستثمر حقوقً  
حق للمستثمر الذي يملك العقد اآلجل اتخاذ القرارات بـشأن األنـشطة ذات الـصلة عنـدما          ي

يعد العقد اآلجل للمستثمر حق جوهري يمنحه القـدرة الحاليـة علـى توجيـه       ). يستوجب ذلك 
  .األنشطة ذات الصلة حتى وإن لم تتم تسوية العقد اآلجل بعد
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  ج٣المثال 
  ايمتلك المستثمر خيارمتالك أكثرية األسهم في الجهة المستثمر فيهـا حيـث يمكـن     الا جوهري

 ايطبق هذا االسـتنتاج أيـض  .  وتكون بسعر أقل من سعر السوقا يوم٢٥ممارستها بعد مضى    
  .ب٣على المثال 

  د٣المثال 
 في عقد آجل بهدف امتالك أكثرية األسهم في الجهة المـستثمر فيهـا دون     ايعد المستثمر طرفً  
ويصادف تاريخ تسوية العقـد  . ق أخرى ذات صلة من الجهة المستثمر فيها   الحصول على حقو  

وبخالف األمثلة المذكورة أعاله، ال يمتلـك المـستثمر القـدرة        . اآلجل بعد مرور ستة أشهر    
ويمتلك حاملي األسهم القائمين القدرة الحالية لتوجيـه      . الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة     

يحق لهم تغيير السياسات القائمة المتعلقة باألنشطة ذات الـصلة قبـل   األنشطة ذات الصلة ألنه   
  .تسوية العقد اآلجل

لة للممارسة من قبل األطراف األخرى منشأة مستثمرة  -٢٥ب قد تمنع الحقوق الجوهرية القاب
ال تتطلب مثل تلك . من السيطرة على المنشأة المستثمر فيها التي ترتبط بها تلك الحقوق

. ة أن يكون لدى حاملي الحقوق القدرة على المبادرة باتخاذ القراراتالحقوق الجوهري
، ")٢٨ب"إلى " ٢٦ب"راجع الفقرات ( حقوق حماية – فقط –وطالما أن الحقوق ال تُعد 

فقد تمنع الحقوق الجوهرية المحتفظ بها من قبل األطراف األخرى المنشأة المستثمرة من 
تى ولو كانت تلك الحقوق تمنح حامليها القدرة السيطرة على المنشأة المستثمر فيها، ح

  الحالية على التصديق أو االعتراض فقط على القرارات التي تتعلق باألنشطة
  . ذات الصلة
  حقوق الحماية 

عند تقييم ما إذا كانت الحقوق تمنح المستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فيها، فإنه  -٢٦ب
ت حقوقه، والحقوق المحتفظ بها من قبل آخرين، يجب على المستثمر أن يقيم ما إذا كان

لتغيرات الجوهرية على أنشطة المنشأة . تُعد حقوق حماية وتتعلق حقوق الحماية با
المستثمر فيها أو تنطبق في ظروف استثنائية وبالرغم من ذلك، ال تُعد جميع الحقوق 

راجع الفقرتين (التي تنطبق في ظروف استثنائية، أو المشروطة بأحداث، حقوق حماية 
  "). ٥٣ب"و" ١٣ب"
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 ألن حقوق الحماية تُصمم لحماية حصص مالكها دون أن تمنح ذلك الطرف السلطة انظر -٢٧ب
على المنشأة المستثمر فيها التي ترتبط بها تلك الحقوق، فإنه ال يمكن للمستثمر الذي لديه 

أن يكون لديه  حقوق حماية أن يكون لديه سلطة أو أن يمنع الطرف اآلخر من – فقط –
  "). ١٤"راجع الفقرة (سلطة على المنشأة المستثمر فيها 

قتصر عليها -٢٨ب   : من أمثلة حقوق الحماية، والتي ال ت
 بشكل –حق مقرض في تقييد مقترض من مباشرة األنشطة التي يمكن أن تغير  )أ(

 . من مخاطر االئتمان للمقترض على حساب المقرض–جوهري 

ر مسيطرة في المنشأة المستثمر فيها في التصديق على حق طرف يمتلك حصة غي )ب(
نفقات رأسمالية أكبر من تلك المطلوبة في السياق العادي لألعمال، أو التصديق 

 .على إصدار أدوات حقوق ملكية أو دين

حق مقرض في مصادرة أصول المقترض عندما يفشل المقترض في استيفاء شروط  )ج(
   .محددة لسداد القرض

  اتاالمتياز
 لمانح اغالبا ما يمنح االمتياز، الذي تكون المنشأة المستثمر فيها هي المستفيد منه، حقوقً -٢٩ب

وعادة ما تمنح اتفاقيات االمتياز . االمتياز مصممة لتحمي العالمة التجارية لالمتياز
ذ بعض القرارات المتعلقة بعمليات المستفيد من االمتياز   .بعض حقوق اتخا

م، ال تقيد  -٣٠ب حقوق مانحي االمتياز من قدرة األطراف األخرى، بخالف مانح بشكل عا
 على عوائد المستفيد من – بشكل جوهري –االمتياز، على اتخاذ القرارات التي تؤثر 

كما أن حقوق مانح االمتياز، في اتفاقيات االمتياز، ال تمنحه بالضرورة القدرة . االمتياز
   على عوائد المستفيد–ل جوهري  بشك–الحالية على توجيه األنشطة التي تؤثر 

  .من االمتياز
 بشكل –من الضروري تمييز امتالك القدرة الحالية على اتخاذ القرارات التي تؤثر  -٣١ب

فيد من االمتياز، وامتالك القدرة على اتخاذ القرارات التي –جوهري   على عوائد المست
فيد من االمتياز فليس لدى مانح االمتياز سلطة عل. تحمي امتياز العالمة التجارية ى المست

عندما يكون لدى أطراف أخرين حقوق تمنحهم القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات 
  . الصلة للمستفيد من االمتياز
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إن إبرام المستفيد من االمتياز التفاقية امتياز، يدل على اتخاذه قرارا بشكل منفرد بأن  -٣٢ب
  .  ولكن لحسابه الخاصيقوم بتشغيل أعماله وفق شروط اتفاقية االمتياز،

قد تحدد السيطرة على القرارات الجوهرية، مثل الشكل القانوني للمنشأة المستفيدة من  -٣٣ب
 بشكل –االمتياز وهيكلها التمويلي، من قبل أطراف بخالف مانح االمتياز، وقد تؤثر 

فكلما انخفض مستوى الدعم المالي المقدم .  على عوائد المستفيد من االمتياز–جوهري 
من قبل مانح االمتياز وكلما انخفض تعرض مانح االمتياز لتقلب عوائد المستفيد من 

  .االمتياز، كلما كان من المرجح أن يكون لدى مانح االمتياز حقوق حماية فقط
  حقوق التصويت 

لية، من خالل حقوق التصويت أو حقوق  -٣٤ب غالبا ما يكون لدى المستثمر القدرة الحا
لهذا يجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار . طة ذات الصلةمشابهة، على توجيه األنش

م توجيه ") ٥٠ب"إلى " ٣٥ب"الفقرات (المتطلبات الواردة في هذا الجزء  عندما يت
  .األنشطة ذات الصلة لألعمال المستثمر فيها من خالل حقوق التصويت

  سلطة مع أغلبية حقوق التصويت
من نصف حقوق التصويت في المنشأة المستثمر يكون لدى المستثمر، الذي يحتفظ بأكثر  -٣٥ب

لية، ما لم تنطبق عليها الفقرة    ":٣٧ب"أو الفقرة " ٣٦ب"فيها، سلطة في الحاالت التا
   .حِتفظ بأغلبية حقوق التصويتيتم توجيه األنشطة ذات الصلة من خالل تصويت الم ) أ (  
ه األنشطة ذات الصلة من خالل يتم تعيين أغلبية أعضاء الهيئة اإلدارية التي توج )ب(أو

حِتفظ بأغلبية حقوق التصويتصويت الم. 

  أغلبية حقوق التصويت ولكن بدون سلطة 
لكي يكون لدى المستثمر الذي يحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصويت سلطة على  -٣٦ب

المنشأة المستثمر فيها، فإنه يجب أن تكون حقوق تصويت المستثمر حقوق جوهرية، 
، ويجب أن تعطي المستثمر القدرة الحالية على توجيه "٢٥ب"إلى " ٢٢ب " للفقراتاوفقً

األنشطة ذات الصلة، والتي غالبا ما تكون من خالل تحديد السياسات التشغيلية 
وعندما تكون هناك منشأة أخرى لديها حقوق قائمة تمنح تلك المنشأة الحق . والتمويلية

أة ليست وكيال للمستثمر، فلن يكون لدى في توجيه األنشطة ذات الصلة وأن تلك المنش
  . المستثمر سلطة على المنشأة المستثمر فيها
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ال يكون للمستثمر سلطة على المنشأة المستثمر فيها، حتى ولو كان يحتفظ بأغلبية حقوق  -٣٧ب
التصويت في المنشأة المستثمر فيها، وذلك عندما ال تكون حقوق التصويت تلك حقوق 

مكن أن يكون للمستثمر، الذي يحتفظ بأكثر من نصف حقوق فمثال، ال ي. جوهرية
التصويت في المنشأة المستثمر فيها، سلطة عندما تخضع األنشطة ذات الصلة لتوجيه 

  .حكومة، أو محكمة، أو سلطة إدارية، أو حارس قضاني، أو مصفي، أو جهة منظمة
  سلطة بدون أغلبية حقوق التصويت 

حتى ولو كانت يحتفظ بأقل من أغلبية حقوق التصويت يمكن أن يكون للمستثمر سلطة  -٣٨ب
ويكون للمستثمر سلطة بدون أغلبية حقوق التصويت في . في المنشأة المستثمر فيها

  :المنشأة المستثمر فيها من خالل على سبيل المثال
 .")٣٩ب"راجع الفقرة (ترتيب تعاقدي بين المستثمر وحاملي أصوات آخرين  ) أ (  

  .")٤٠ب"راجع الفقرة (شئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى حقوق نا )ب(أو
  .")٤٥ب"إلى " ٤١ب"راجع الفقرات (حقوق التصويت للمستثمر  )ج(أو
  .")٥٠ب"إلى " ٤٧ب"راجع الفقرات (حقوق التصويت المحتملة  )د(أو
  ).د(- )أ(مزيج من  )ه(أو
   تعاقدي مع حاملي أصوات أخرين ترتيب

ن المستثمر وحاملي أصوات أخرين المستثمر الحق في يمكن أن يمنح ترتيب تعاقدي، بي -٣٩ب
أن يمارس حقوق تصويت كافية لتمنحه السلطة، حتى ولو لم يكن لديه حقوق تصويت 

وبالرغم من ذلك، فقد يضمن ترتيب تعاقدي . كافية لتمنحه سلطة بدون الترتيب التعاقدي
اأن يستطيع المستثمر أن يوجه عددين للتصويت بالكيفية  من حاملي أصوات آخرا كافي

  .التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة
  حقوق ناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى 

يمكن لحقوق أخرى التخاذ القرارات، مجتمعة مع حقوق التصويت، أن تمنح مستثمر  -٤٠ب
حقوق فعلى سبيل المثال، يمكن لل. القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة

المحددة في ترتيب تعاقدي، مجتمعة مع حقوق التصويت، أن تكون كافية لتمنح المنشأة 
المستثمرة القدرة الحالية على توجيه عمليات التصنيع للمنشأة المستثمر فيها أو توجيه 

لية أو التمويلية األخرى للمنشأة المستثمر فيها، والتي تؤثر   بشكل –األنشطة التشغي
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وبالرغم من ذلك، وفي ظل غياب أي حقوق أخرى، ال يؤدي . وائدها على ع–جوهري 
ستثمر فيها اقتصاديمثل عالقات مورد مع عميله ( على المستثمر ااعتماد المنشأة الم

  .إلى أن يكون لدى المستثمر سلطة على المنشأة المستثمر فيها) الرئيسي
  حقوق تصويت المستثمر 

قل من أغلبية حقوق التصويت، حقوقاُ كافية لتمنحه يكون لدى المستثمر، الذي يمتلك أ -٤١ب
 –السلطة عندما يكون لدى المستثمر القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة 

  . بشكل منفرد
عند تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت المستثمر كافية لتمنحه السلطة، يأخذ المستثمر  -٤٢ب

  : لكجميع الحقائق والظروف في االعتبار، بما في ذ
حجم ما يحتفظ به المستثمر من حقوق تصويت بالنسبة إلى حجم وتشتت ما يحتفظ  ) أ (

   :به حاملي األصوات اآلخرين، مع اإلشارة إلى أنه
كلما زادت حقوق التصويت التي يحتفظ بها المستثمر، كلما كان من األرجح أن          ) ١(

 .ة ذات الصلةيكون لديه حقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية على توجيه األنشط

كلما زادت حقوق التصويت التي يحتفظ به المستثمر بالنسبة لحاملي األصـوات        ) ٢(
اآلخرين، كلما كان من األرجح أن يكون لدي المستثمر حقـوق قائمـة تمنحـه       

 .القدرة الحالية على توجيه االنشطة ذات الصلة

يـة   لتتفـوق بأكثر – ا سـوي – كلما زاد عدد األطراف التي يلزمها أن تتصرف    ) ٣(
األصوات على المستثمر، كلما كان من األرجح أن يكون لدى المستثمر حقـوق     

  .قائمة تمنحه القدرة الحالية على توجيه االنشطة ذات الصلة
  حقوق التصويت المحتملة ا لمحتفظ بها من قبل المستثمر، أو حاملي األصوات )ب(و

  .")٥٠ب"إلى " ٤٧ب"راجع الفقرات (أو األطراف األخرى 
  .")٤٠ب"راجع الفقرة (لحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى ا )ج(و
ليس لديه، القدرة الحالية على  أي حقائق وظروف أخرى تبين أنه لدى المستثمر، أو )د(و

توجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يلزم فيه أن تتخذ قرارات، بما في ذلك 
   .قةأنماط التصويت في اجتماعات حملة األسهم الساب
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عندما يتحدد توجيه األنشطة ذات الصلة بأغلبية األصوات، ويحتفظ المستثمر بحقوق  - ٤٣ب
 من حقوق تصويت اآلخرين أو مجموعة منظمة من – بشكل جوهري –تصويت أكبر 

حاملي حقوق التصويت، وأن حيازات األسهم األخرى مشتتة على نطاق واسع، فقد 
بمفردها، أن )" ج(–)أ(٤٢ب"ة في الفقرة يكون من الواضح، بعد أخذ العوامل المدرج
  .المستثمر لديه سلطة على المنشأة المستثمر فيها

  أمثلة على التطبيق
  ٤المثال 

من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها، أما حقوق % ٤٨يحوز مستثمر على نسبة 
بنسب ال التصويت المتبقية فيحصل عليها اآلالف من حاملي األسهم حيث توزع بشكل فردى 

م يقم أي من حاملي األسهم بأية ترتيبات الستشارة أي . من حقوق التصويت% ١تزيد عن  ول
وعند تقييم جزء من حقوق التصويت التي سيتم . طرف آخر أو اتخاذ قرارات جماعية

من % ٤٨امتالكها بناء على مقدار األسهم األخرى ذات الصلة، قرر المستثمر أن نسبة 
وفى هذه الحالة استنتج المستثمر، بناء على المبلغ . ة لمنحه السلطةالحصص هي نسبة كافي

المطلق ألسهمه والمبلغ النسبي لألسهم األخرى، أنه يمتلك حصص تصويت مسيطرة وكافية 
  .لتحقيق شرط السلطة المطلوب دون الحاجة إلى النظر في أي دليل آخر للسلطة

   ٥المثال 
 ١٢وق التصويت في الجهـة المـستثمر فيهـا ويمتلـك     من حق% ٤٠نسبة " أ"يمتلك المستثمر   

وتمـنح  . لكل واحد منهم من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيهـا % ٥مستثمر آخر نسبة  
اتفاقية المساهمين المستثمر الحق في تعيين وعزل وتحديد أتعاب اإلدارة المسئولة عـن توجيـه    

وفـى  .  أغلبية ثلثي أصوات المـساهمين ومن أجل تعديل االتفاقية، يطلب  . األنشطة ذات الصلة  
أن المبلغ المطلق ألسهمه والمبلغ النسبي لألسـهم األخـرى ال      " أ"هذه الحالة يستنتج المستثمر     

 "أ"غير أن المستثمر . تعد حاسمة في تحديد ما إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافية لمنحه السلطة
عاب اإلدارة كافيـة السـتنتاج أنـه يمتلـك     قرر أن حقوقه التعاقدية في تعيين وعزل وتحديد أت  

قـد مـارس   " أ"ويجب أال يتم النظر فيما إذا كان المستثمر      . السلطة على الجهة المستثمر فيها    
حقوقه أو أرجحية ممارسته لحقوقه في اختيار أو تعيين أو عزل اإلدارة عند تقييم مـا إن كـان     

  .يمتلك السلطة من عدمه
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)" ج(إلى ) أ(٤٢ب"د أخذ العوامل المبينة في الفقرة من وفى حاالت أخرى، قد يتضح بع -٤٤ب
  .في االعتبار أن المستثمر ليس لديه سلطة

  مثال على التطبيق

  ٦المثال 
ويمتلـك  . من حقوق التصويت في الجهة المـستثمر فيهـا       % ٤٥ما نسبته   " أ"يمتلك المستثمر   

مـستثمر فيهـا أمـا    لكل واحد منهم من حقوق التصويت في الجهة ال  % ٢٦مستثمران آخران   
   من حاملي األسهم اآلخـرين حيـث يمتلـك كـل مـنهم      ٣حقوق التصويت المتبقية فيمتلكها     

فـي هـذه الحالـة،    .  وليس هنالك أي ترتيبات أخرى تؤثر على عملية صنع القرار      .%١نسبة  
ومقدارها بالتناسب مع أسهم أخرى كافيـة السـتنتاج   " أ"يكون حجم حصص تصويت المستثمر   

  "أ"ال يمتلك السلطة حيث أنه يكفي اشتراك مستثمران فقـط لمنـع المـستثمر          " أ"مر  أن المستث 
  .من توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها

 – بمفردها–)" ج(–)أ(٤٢ب"وبالرغم من ذلك، قد ال تكون العوامل المدرجة في الفقرة  -٤٥ب
ار تلك العوامل، ما إذا فعندما يكون من غير الواضح لمستثمر، أخذ في االعتب. قاطعة

 إضافية، مثل ما إذا اكان لديه سلطة، فإنه يجب عليه أن يأخذ في الحسبان حقائق وظروفً
كان حملة األسهم اآلخرون سلبيين بطبيعتهم كما هو موضح من أنماط تصويتهم في 

" ١٨ب"ويشمل هذا تقييم العوامل المحددة في الفقرة . اجتماعات حملة األسهم السابقة
فكلما قلت حقوق التصويت التي ". ٢٠ب"و" ١٩ب"لمؤشرات الواردة في الفقرتين وا

 لتتفوق – ا سوي–يحتفظ بها المستثمر، وكلما قلت األطراف المطالبة بأن تتصرف 
بأكثرية االصوات على المستثمر، كلما زاد االعتماد الذي سيوضع على الحقائق 

م ما إذا كانت حقوق عندما تؤخذ .  المستثمر كافية لتمنحه سلطةوالظروف اإلضافية لتقيي
في الحسبان جنبا إلى جنب " ٢٠ب"إلى " ١٨ب"الحقائق والظروف الواردة في الفقرات 

" ١٨ب"مع حقوق المستثمر، فإنه يجب أن يمنح الدليل على السلطة الوارد في الفقرة 
  ". ٢٠ب"و" ١٩ب"وزنا أكبر من مؤشرات السلطة الواردة في الفقرتين 
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  لة على التطبيقأمث
  ٧المثال 

 مـن حـاملي   ١١من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها، ويمتلك        % ٤٥يمتلك مستثمر   
لم يقم أي مـن  . لكل واحد منهم من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها% ٥األسهم نسبة   

فـي هـذه   . حاملي األسهم بأية ترتيبات الستشارة األطراف األخرى أو اتخاذ قرارات جماعية       
 ا حاسـم الًالحالة، ال يكون المبلغ المطلق ألسهم المستثمر والمبلغ النسبي لألسهم األخرى عـام  

. في تحديد ما إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافية لمنحه السلطة على الجهـة المـستثمر فيهـا    
مر  علـى أن المـستث  الًوكذلك يجب النظر في الحقائق والحاالت اإلضافية التي قد تكون دلـي           

  . يمتلك أو ال يمتلك السلطة
   ٨المثال 

 مـن حـاملي   ٣من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيهـا، ويمتلـك    % ٣٥يمتلك مستثمر 
أمـا حقـوق   . لكل واحد منهم من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها       % ٥األسهم نسبة   

ع بشكل فردى بنـسبة  التصويت المتبقية فيمتلكها عدد من حاملي األصوات اآلخرين، حيث توز  
لم يقم أي من حاملي األسهم بأيـة ترتيبـات الستـشارة    . من حقوق التصويت% ١ال تزيد عن  

ومن أجل اتخاذ القرارات بـشأن األنـشطة ذات    . األطراف األخرى أو اتخاذ قرارات جماعية     
ها أثنـاء  الصلة للجهة المستثمر فيها يجب أخذ الموافقة على أغلبية األصوات التي يتم اإلدالء ب    

في هذه الحالة، تشير المشاركة الفعالة لحاملي األسهم اآلخرين فـي       . اجتماعات حاملي األسهم  
االجتماعات األخيرة إلى أن المستثمر ال يمتلك القدرة الفعلية على توجيه األنشطة ذات الـصلة       

ـ       صويت بشكل فردى، بغض النظر عما إذا كان المستثمر قد وجه األنشطة ذات الصلة نتيجة لت
  .عدد كافي من حاملي األسهم بنفس طريقة تصويت المستثمر

-)أ(٤٢ب"عندما ال يكون واضحا، بعد األخذ في االعتبار العوامل الواردة في الفقرة  -٤٦ب
  . أن المستثمر لديه سلطة، فإن المستثمر ال يسيطر على المنشأة المستثمر فيها)" د(

  حقوق التصويت المحتملة 
يأخذ المستثمر في االعتبار حقوق التصويت المحتملة الخاصة به عند تقييم السيطرة،  -٤٧ب

باإلضافة إلى حقوق التصويت المحتملة المحتفظ بها من قبل أطراف آخرين، لتحديد ما 
حقوق التصويت المحتملة هي حقوق في الحصول على حقوق . إذا كان لديه سلطة
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لناشئة عن ا   ألدوات القابلة للتحويلتصويت في المنشأة المستثمر فيها، مثل تلك ا
تؤخذ حقوق التصويت المحتملة تلك في . أو الخيارات، بما في ذلك العقود اآلجلة

  "). ٢٥ب"إلى " ٢٢ب"انظر الفقرات ( عندما تُعد حقوق جوهرية – فقط –االعتبار 
عند النظر في حقوق التصويت المحتملة، يجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار  -٤٨ب

 الغرض من أي مشاركة اة وتصميمها، كما يؤخذ في االعتبار أيضالغرض من األدا
ويشمل هذا تقييم مختلف شروط . أخرى وتصميمها للمستثمر في المنشأة المستثمر فيها

وأحكام األداة باإلضافة إلى التوقعات الواضحة للمستثمر، ودوافعها، وأسبابها للموافقة 
  . على تلك الشروط واألحكام

ذ – ا أيض–ى المستثمر عندما يكون لد -٤٩ب  حقوق تصويت أو حقوقاُ أخرى في اتخا
القرارات المتعلقة بأنشطة المنشأة المستثمر فيها، يقوم المستثمر بتقييم ما إذا كانت تلك 

  . الحقوق، مجتمعة مع حقوق التصويت المحتملة، تمنحه السلطة
ع حقوق أخرى، أن  بمفردها، أو مجتمعة م–يمكن لحقوق التصويت المحتملة الجوهرية -٥٠ب

فعلى سبيل المثال، من . تمنح المستثمر القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
٪ من حقوق ٤٠المرجح أن تكون هذه هي الحالة عندما يحتفظ المستثمر بنسبة 

، يحتفظ بحقوق جوهرية ناشئة "٢٣ب" للفقرة االتصويت في المنشأة المستثمر فيها، ووفقً
  .٪ إضافية من حقوق التصويت٢٠قتناء نسبة عن خيارات ال
  أمثلة على التطبيق

  ٩المثال 
من حقوق التصويت فـي الجهـة المـستثمر فيهـا، ويمتلـك          % ٧٠نسبة  " أ"يمتلك المستثمر   

من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها باإلضافة إلـى خيـار        % ٣٠نسبة  " ب"المستثمر  
 هذا الخيار قابل للممارسة خالل العـامين المقبلـين   ".أ"امتالك نصف حقوق تصويت المستثمر   

  يقـوم  ). ومتوقع أن يبقى كـذلك خـالل فتـرة العـامين    ( عن سعر السوق     اوبسعر يبعد كثير
بممارسة أصواته باإلضافة إلى توجيه األنشطة ذات الصلة في الجهـة المـستثمر      " أ"المستثمر  

شرط السلطة كونـه  " أ" يحقق المستثمر  وفى مثل هذه الحالة، من المرجح أن      . فيها بشكل فعال  
يمتلـك  " ب"وعلى الرغم مـن أن المـستثمر   . يمتلك القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة 

حيث أن ممارستها تمنحه أكثريـة  ( خيارات قابلة للممارسة لشراء حقوق تصويت إضافية       احالي
شروط المصاحبة لتلـك الخيـارات   ، إال أن البنود وال)حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها   
  .تدل على أن تلك الخيارات ال تعتبر مؤثرة
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  ١٠المثال 
. ومستثمران آخران ثلث حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيهـا    " أ"يمتلك كل من المستثمر     

وباإلضافة إلـى أدوات  " أ"ويرتبط نشاط أعمال الجهة المستثمر فيها على نحو وثيق بالمستثمر           
 أدوات دين يمكن تحويلها إلى أسهم عاديـة  اأيض" أ"كية الخاصة به، يمتلك المستثمر      حقوق المل 

لكـن لـيس أعلـى    (للجهة المستثمر فيها في أي وقت مقابل سعر ثابت أعلى من سعر السوق     
من حقوق التـصويت فـي الجهـة    % ٦٠" أ"وفى حالة تحويل الدين، سيمتلك المستثمر   ). بكثير

سلطة على الجهة المستثمر فيها ألنـه يمتلـك حقـوق    " أ"كون للمستثمر   حينئذ ي . المستثمر فيها 
تصويت في الجهة المستثمر بها باإلضافة إلى حقوق تصويت محتملة ومؤثرة تمنحـه القـدرة        

  .الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
  .المستثمر فيهاالسلطة عند التصويت أو الحقوق المشابهة التي ليس لها أثر هام على عوائد المنشأة 

م الغرض من المنشأة المستثمر فيها وتصميمها  -٥١ب إلى " ٥ب"انظر الفقرات (عند تقيي
، يجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار المشاركة والقرارات التي تمت عند ")٨ب"

م ما إذا كانت شروط  بدء المنشأة المستثمر فيها على أنها جزء من تصميمها وأن يتم تقيي
إن المشاركة في . وسمات المشاركة تزود المستثمر بحقوق كافية لتمنحه السلطةالمعاملة 

ً تعد . غير كافية لمنح المستثمر السيطرة – بمفردها – تصميم المنشأة المستثمر فيها
وبالرغم من ذلك، قد تبين هذه المشاركة في التصميم أنه كان لدى المستثمر فرصة 

  .ه السلطة على المنشأة المستثمر فيهاللحصول على حقوق تُعد كافية لتمنح
باإلضافة إلى ذلك، يجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار الترتيبات التعاقدية مثل  -٥٢ب

حقوق الشراء، وحقوق البيع، وحقوق التصفية التي ُأقرت عند بدء المنشأة المستثمر 
بالمنشأة  – ل وثيقبشك – عندما تنطوي هذه الترتيبات التعاقدية على أنشطة تتعلق. فيها

جزء ال يتجزأ من األنشطة الكلية –في جوهرها–المستثمر فيها، فإن هذه األنشطة تُعد
. للمنشأة المستثمر فيها، رغم أنها قد تحدث خارج الحدود القانونية للمنشأة المستثمر فيها

رات، ء عليه، فإنه يلزم أن تُؤخذ الحقوق الصريحة أو الضمنية في اتخاذ القرااوبنً
 بالمنشأة المستثمر فيها، في – بشكل وثيق–المضمنة في الترتيبات التعاقدية المتعلقة

د تحديد السلطة على المنشأة المستثمر فيها   . االعتبار على أنها أنشطة ذات صلة عن
 عندما تنشأ ظروف – فقط –لبعض المنشآت المستثمر فيها، تحدث األنشطة ذات الصلة  -٥٣ب

د تُصمم المنشأة المستثمر فيها بحيث يحدد . اث معينةمعينة أو تقع أحد  – ا مسبقً–وق
توجيه أنشطتها وعوائدها ما لم وحتى تنشأ تلك الظروف المعينة أو تقع تلك األحداث 
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لحالة يمكن أن تؤثر القرارات بشأن أنشطة المنشأة المستثمر فيها . المعينة  –في هذه ا
 عندما تقع تلك – فقط –عد أنشطة ذات صلة على عوائدها ومن ثم تُ –بشكل جوهري 

ال يلزم المستثمر، الذي لديه القدرة على اتخاذ تلك القرارات، أن . الظروف أو األحداث
إن حقيقة كون الحقوق في اتخاذ . تحدث الظروف أو األحداث ليكون لديه سلطة

   الحقوقالقرارات مشروط بنشأة ظروف ووقوع أحداث، في حد ذاتها، ال يجعل من تلك
  . حقوق حماية
  أمثلة على التطبيق

  ١١المثال 
يتمثل النشاط الوحيد للجهة المستثمر فيها، كما هو مبين في نظامها األساسي، في شراء 

ويتضمن التعامل اليومي . الحسابات المدينة والتعامل فيها بشكل يومي لصالح مستثمريها
لتخلف عن دفع . دة وقت استحقاقهاتجميع وتمرير الدفعات األصلية باإلضافة إلى الفائ وعند ا
ببيع الحسابات المدينة إلى مستثمر ما كما االحسابات المدينة، تقوم الجهة المستثمر فيها تلقائي 

. هو متفق عليه بشكل مستقل في اتفاقية البيع المنعقدة بين المستثمر والجهة المستثمر فيها
لنشاط ذو الصلة الوحيد في إدارة الح سابات المدينة عند التخلف عن دفعها كونها ويتمثل ا

وال تعتبر إدارة . النشاط الوحيد الذي يؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها
الحسابات المدينة نشاطا ذو صلة ألنها ال تحتاج إلى اتخاذ قرارات جوهرية قد تؤثر بشكل 

لتخلف عن الدفع محددة مسبقًملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها لذا تكون األنشطة  ا قبل ا
  .فقط لجمع التدفقات النقدية وقت استحقاقها وتمريرها إلى المستثمرين

لذلك، عند تقييم مجمل أنشطة الجهة المستثمر فيها التي تؤثر بشكل ملموس على عوائدها، 
د التخلف عن الدفع مثال، وفى هذا ال. يجب النظر فقط في حق المستثمر في إدارة األصول عن

يضمن تصميم الجهة المستثمر فيها بأن المستثمر يمتلك صالحيات صنع القرار بشأن األنشطة 
. التي تؤثر بشكل ملموس على العوائد في الوقت الذي تُطلب فيه صالحيات كهذه لصنع القرار
. وتعد بنود اتفاقية البيع جزءا ال يتجزأ من المعاملة الكلية وتأسيس الجهة المستثمر فيها

وبالتالي، يمكن االستنتاج بناء على بنود اتفاقية البيع والنظام األساسي الجهة المستثمر فيها أن 
د التخلف عن  المستثمر يمتلك السلطة عليها على الرغم من أنه يمتلك الحسابات المدينة فقط عن

ا بإدارة هذه الحسابات خارج الحدود القانونية للجهة المستثمر فيهادفعها ويقوم أيض.  
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  ١٢المثال 
وعند األخذ في االعتبار هدف . ال تمتلك الجهة المستثمر فيها أصوال غير الحسابات المدينة

لنشاط ذي الصلة الوحيد يتمثل بإدارة الحسابات المدينة  وتصميم الجهة المستثمر بها، يحدد أن ا
لتخلف عن الدفع نة المتخلف عن والطرف الذي يمتلك القدرة على إدارة الحسابات المدي. عند ا

دفعها هو الطرف الذي يمتلك السلطة على الجهة المستثمر بها بغض النظر عما إذا كان أي 
  .من المقترضين قد تخلف عن الدفع

قد يكون على المستثمر التزام صريح أو ضمني بضمان أن يستمر تشغيل المنشأة  -٥٤ب
م تصميمها م من . المستثمر فيها كما ت تعرض المستثمر لتغير قد يزيد مثل هذا االلتزا

. العوائد ومن ثم زيادة الحافز لدي المستثمر للحصول على حقوق كافية لتمنحه السلطة
ستثمر فيها كما تم تصميمهاوبناء عليه، قد يكون االلتزام بضمان تشغيل المنشأة الم 

 ال يمنح المستثمر السلطة، – في حد ذاته –مؤشرا على أن لدى المستثمر سلطة، ولكنه 
  .من امتالك السلطة كما أنه ال يمنع طرفا أخر

  التعرض لعوائد متغيرة أو الحقوق فيها من المنشأة المستثمر فيها 
يم ما إذا كان لدى المستثمر سيطرة على المنشأة المستثمر فيها، يحدد المستثمر - ٥٥ب   عند تقي

  . نشاة المستثمر فيهاما إذا كان معرض أو لديه حقوق في، عوائد متغيرة نتيجة تدخله بأعمال الم
العوائد المتغيرة هي العوائد التي ال تكون ثابتة ويمكن أن تتغير نتيجة ألداء المنشأة  -٥٦ب

يمكن أن تكون العوائد المتغيرة موجبة فقط، أو سالبة فقط أو موجبة . المستثمر فيها
لعوائد من يجب أن يقوم المستثمر بتقييم ما إذا كانت ا"). ١٥"راجع الفقرة  (اوسالبة مع

لترتيب  المنشأة المستثمر فيها متغيرة، وكيف تتغير تلك العوائد، على أساس جوهر ا
فعلى سبيل المثال، يمكن لمستثمر أن يحتفظ . عن الشكل القانوني للعوائد وبغض النظر

وألغراض هذا المعيار المحاسبي المصري، تعتبر دفعات . بسند بدفعات فائدة ثابتة
د متغيرة نظرا ألنها تخضع لمخاطر التخلف عن السداد وتعرض الفائدة الثابتة ع وائ

اي مدى تغير (ويعتمد مبلغ التغير . المنشأة المستثمرة لمخاطر االئتمان من مصدر السند
وبالمثل، تُعد أتعاب اآلداء الثابتة، مقابل إدارة . على مخاطر االئتمان للسند) تلك العوائد

وائد متغيرة نظرا آلنها تعرض المستثمر لمخاطر أداء أصول المنشأة المستثمر فيها، ع
يعتمد مبلغ التغير على قدرة المنشأة المستثمر فيها على توليد . المنشأة المستثمر فيها

  . دخل كاف لسداد األتعاب
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  : من أمثلة العوائد -٥٧ب
لتوزيعات األخرى لمنافع اقتصادية من المنشأة المستثمر في ) أ ( ها توزيعات األرباح، وا

  ، والتغيرات)مثل الفائدة على أدوات دين مصدرة من قبل المنشأة المستثمر فيها(
  . في قيمة استثمارات المستثمر في المنشأة المستثمر فيها

مكافأة مقابل خدمة أصول أو التزامات المنشأة المستثمر فيها، واألتعاب والتعرض  )ب(
يولة، والحصص المتبقية في أصول لخسارة نتيجة تقديم دعم ائتماني أو تسهيالت س

والتزامات المنشأة المستثمر فيها عند تصفيتها، والمزايا الضريبية، والوصول إلى 
  . سيولة مستقبلية يحصل عليها المستثمر من تدخله بأعمال المنشأة المستثمر فيها

د ليست متاحة لمالك الحصص اآلخرين )ج( د يستخدم مست. عوائ ثمر فعلى سبيل المثال، ق
 مع أصول المنشأة المستثمر فيها، مثل الجمع بين وظائف تشغيلية مجتمعةأصوله 

لتكلفة، أو توفير منتجات نادرة، أو الوصول  لتحقيق اقتصاديات الحجم، أو وفورات ا
د بعض العمليات أو األصول، لزيادة قيمة  إلى المهارات المعرفية الشخصية، أو تقيي

  .األصول األخرى للمستثمر
  القة بين السلطة والعوائد الع

  السلطة المفوضة 
م ما إذا كانت يسيطر )متخذ قرار(عند قيام مستثمر لديه حقوق في اتخاذ القرارات  -٥٨ب ، بتقيي

على المنشأة المستثمر فيها، فإنه يجب عليه أن يحدد ما إذا كانت يعد بمثابة أصيل أو 
نت هناك منشأة أخرى لديها  ما إذا كا– ا أيض–ويجب على المستثمر أن يحدد . وكيل

إن المنشأة التي تُعد بمثابة وكيل . حقوق في اتخاذ القرارات تقوم بدور الوكيل للمستثمر
 نيابة عن ولمصلحة طرف أو أطراف أخرى – بشكل أساسي –هي طرف يعمل 

ء)األطراف التي تُعد بمثابة أصيل(  عليه، ال تسيطر على المنشأة المستثمر فيها ، وبنا
وبالتالي، في بعض "). ١٨"و" ١٧"راجع الفقرتين(ممارستها لسلطة اتخاذ القرارات عند 

األحيان قد يحتفظ بسلطة األصيل وتكون قابلة للممارسة من قبل الوكيل، ولكن نيابة عن 
 أخرى يمكنها أن تستفيد من اال يعد متخذ القرار وكيالُ لمجرد أن أطرافً. األصيل

  . القرارات التي يتخذها
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قد تفوض مستثمر سلطته في اتخاذ القرارات إلى وكيل بشأن بعض الموضوعات  -٥٩ب
وعند تقييم إذا ما كانت يسيطر على . المحددة أو بشأن جميع األنشطة ذات الصلة

المنشأة الُمستثمر فيها، فإنه يجب على المستثمر أن يعالج الحقوق المفوضة في اتخاذ 
وفي .  من قبل المستثمر– بشكل مباشر – القرارات لوكيله كما لو كانت محتفظ بها

الحاالت التي يكون فيها أكثر من أصيل واحد، فإنه يجب على كل طرف أصيل أن يقوم 
م ما إذا كان لديه سلطة على المنشأة المستثمر فيها باألخذ في االعتبار المتطًلبات  بتقيي

إرشادات " ٧٢ب"إلى " ٦٠ب"توفر الفقرات ". ٥٤ب"إلى " ٥ب"الواردة في الفقرات 
  . بشأن تحديد ما إذا كان متخذ القرار يعد وكيال أو أصيال

يجب على متخذ القرار أن يأخذ في االعتبار مجمل العالقة بينه وبين المنشأة المستثمر  -٦٠ب
فيها التي تتم إدارتها وبين األطراف األخرى المشاركة مع المنشأة المستثمر فيها، 

  : الًه، عند تحديد ما إذا كان يعد وكيال أو أصيوبالتحديد جميع العوامل أدنا
ذ القرارات التي تخص المنشأة المستثمر فيها  ) أ ( " ٦٢ب"الفقرتان (نطاق سلطته في اتخا

  "). ٦٣ب"و
  ").٦٧ب"إلى " ٦٤ب"الفقرات (الحقوق المحتفظ بها من قبل األطراف األخرى  )ب(
ـ        )ج(   "٦٨ب"الفقـرات  (المكافـأة  ) اتفاقيـات ( التفاقيـة   االمكافأة التي تُـستحق لـه وفقً

  ").٧٠ب"إلى 
تعرض متخذ القرار لتغير العوائد من الحصص األخرى التي يحتفظ بها في المنشأة  )د(

  "). ٧٢ب"إلى " ٧١ب"الفقرتان (المستثمر فيها 
  .  لكل من العوامل على أساس حقائق وظروف معينةمختلفةيجب أن تطبق أوزان 

ان متخذ القرار يعد وكيال تقييم جميع العوامل المدرجة في الفقرة يتطلب تحديد ما إذا ك -٦١ب
الحقوق (ما لم يحتفظ طرف واحد بحقوق جوهرية تمكنه من عزل متخذ القرار " ٦٠ب"

  "). ٦٥ب"انظر الفقرة (ويستطيع أن يعزل متخذ القرار بدون سبب ) في العزل
  نطاق سلطة اتخاذ القرارات 

قييم نطاق سلطة متخذ -٦٢ب   :  القرار في اتخاذ القرارات من خالل األخذ في االعتباريتم ت
  اتخاذ القرارات والمحددة بموجب القانون، ) اتفاقيات( التفاقية ااألنشطة التي يسمح بها وفقً ) أ (
ذ القرارات بشأن تلك األنشطة )ب(  . الحرية التي لدى متخذ القرار عند اتخا
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بار الغـرض مـن المنـشأة المـستثمر فيهـا      يجب على متخذ القرار أن يأخذ في االعت    - ٦٣ب
وتصميمها، والمخاطر التي صممت األعمال المستثمر فيها للتعرض لها، والمخاطر التي     
صممت لتمريرها إلى األطراف المشاركين، ومستوى مشاركة متخذ القرار في تـصميم      

 –شكل جـوهري   ب–فعلى سبيل المثال، عندما يتدخل متخذ القرار . المنشأة المستثمر فيها 
، فقـد  )بما في ذلك تحديد نطاق سلطة اتخاذ القرارات    (في تصميم المنشأة المستثمر فيها      

يبين هذا التدخل أنه كان لدى متخذ القرار الفرصة والحافز للحصول على الحقوق التـي        
  .تؤدي إلى تمتعه بالقدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة

  ف األخرى الحقوق الُمحتفظ بها من قبل األطرا
حتفظ بها من قبل األطراف األخرى على قدرة متخذ قد تؤثر الحقوق الجوهرية الم -٦٤ب

وقد تبين الحقوق . القرار على توجيه األنشطة ذات الصلة للمنشأة المستثمر فيها
  . الجوهرية المتعلقة بالعزل، أو الحقوق األخرى، أن متخذ القرار يعد وكيال

 جوهرية تتعلق بالعزل ويستطيع أن يعزل متخذ القرار عندما يحتفظ طرف واحد بحقوق -٦٥ب
وعندما .  يعد كافيا الستنتاج أن متخذ القرار يعد وكيال– ا منفرد–بدون سبب، فإن هذا 

وال يوجد طرف منفرد (يكون هناك أكثر من طرف واحد يحتفظ بمثل هذه الحقوق 
 – فإن تلك الحقوق )يستطيع أن يعزل متخذ القرار بدون موافقة األطراف اآلخرين

 نيابة – بشكل أساسي – ال تكون قاطعة في تحديد أن متخذ القرار يتصرف -منفردة 
باإلضافة إلى ذلك، كلما زاد عدد األطراف المطالبين بأن . عن األخرين ولمصلحتهم

 لممارسة الحقوق في عزل متخذ القرار وكلما زاد حجم المصالح – ا سوي–يتصرفوا 
والتغير المرتبط بها، ) أي المكافأة والمصالح األخرى(خرى لمتخذ القرار االقتصادية األ

  . كلما قل الوزن الذي يجب أن يوضع لهذا العامل
يحب أن تُؤخذ في االعتبار الحقوق الجوهرية المحتفظ بها من قبل األطراف األخرى  -٦٦ب

ند تقييم ما  وذلك بطريقة مشابهة لحقوق العزل، وذلك ع،والتي تقيد حرية متخذ القرار
 افعلى سبيل المثال، يعد متخذ القرار الذي يكون مطالب. إذا كان متخذ القرار يعد وكيال

 – بشكل عام –بالحصول على تصديق عدد صغير من األطراف األخرى على تصرفاته 
إلرشادات إضافية بشأن الحقوق وما إذا " ٢٥ب"إلى " ٢٢ب"راجع الفقرات . (وكيال

  ). وهريةكانت تُعد حقوق ج
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عند األخذ في االعتبار الحقوق المحتفظ بها من قبل األطراف األخرى، فإنه يجب أن  -٦٧ب
ستثمر فيهاايشمل تقييمألي حقوق قابلة للممارسة من قبل مجلس إدارة المنشأة الم   

ذ القرارات ) أو هيئة إدارية أخرى(   )").ب(٢٣ب"راجع الفقرة (وأثرها على سلطة اتخا
  المكافأة 

لنسبة للعوائد المتوقعة من كلما ز -٦٨ب اد حجم مكافأة متخذ القرار، والتغير المرتبط بها، با
  . أنشطة المنشأة المستثمر فيها، كلما زاد احتمال أن يعد متخذ القرار أصيال

 –لتحديد ما إذا كان متخذ القرار يعد أصيالُ أو وكيال، فإنه يجب أن يأخذ في االعتبار -٦٩ب
وط التالية موجودة ما إذا كانت الشر– اأيض :  

  . أن مكافأة متخذ القرار تتناسب مع الخدمات المقدمة  ) أ(
قية المكافأة تتضمن   ) ب(  أو مبالغ التي تكون عادة ا، أو شروطًا أحكام– فقط –أن اتفا

موجودة في ترتيبات لخدمات مشابهة ومستوى مهارات تم التفاوض بشأنها على 
لتنافس الحر  . أساس ا

)" أ(٦٩ب"القرار وكيال ما لم تكن الشروط المحددة في الفقرة ال يمكن أن يعد متخذ  -٧٠ب
 كاف – ا منفرد–وبالرغم من ذلك، ال يعد استيفاء تلك الشروط . موجودة)" ب(٦٩ب"و

  .الستنتاج أن متخذ القرار يعد وكيال
  التعرض لتغير العوائد من المصالح األخرى 

متخذ القرار، الذي لديه مصالح أخرى عند تقييم ما إذا كان يعد وكيال، فإنه يجب على  -٧١ب
  على سبيل المثال، استثمارات في المنشأة المستثمر فيها(في المنشأة المستثمر فيها 

، أن يأخذ في االعتبار تعرضه )أو توفير ضمانات فيما يتعلق بأداء المنشأة المستثمر فيها
لح أخرى في المنشأة يبين االحتفاظ بمصا. لتغير في العوائد من تلك المصالح األخرى
  . المستثمر فيها أن متخذ القرار قد يعد أصيال

عند تقييم تعرضه لتغير العوائد من المصالح األخرى في المنشأة المستثمر فيها، فإنه  -٧٢ب
  : يجب على متخذ القرار أن يأخذ في االعتبار ما يلي

ً المرتبط بها، أخذً )أ(  في الحسبان مكافأته اكلما زاد حجم مصالحة االقتصادية، والتغير
  . والمصالح األخرى في مجموعها، كلما زاد احتمال أن يعد متخذ القرار أصيال

ما إذا كان تعرضه لتغير العوائد يختلف عن تعرض المنشآت المستثمرة األخرى،  )ب(
فعلى سبيل المثال، قد يكون األمر كذلك، عندما . وما إذا كان هذا يؤثر على تصرفاته

 القرار بحصص في مرتبة أدني في المنشأة المستثمر فيها، أو يقدم يحتفظ متخذ
لتسهيالت االئتمانية   . للمنشأة المستثمر فيها أشكاال أخرى من ا
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يجب على متخذ القرار أن يقيم تعرضه بالنسبة إلى مجموع التغير في العوائـد مـن             
لـى أسـاس العوائـد    ويتم إجراء هذا التقييم بشكل رئيـسي ع     . المنشأة المستثمر فيها  

المتوقعة من أنشطة المنشأة المستثمر فيها، ولكن ال يجوز أن يتجاهل الحـد األقـصى      
لتعرض متخذ القرار لتغير العوائد من المنشأة المستثمر فيها مـن خـالل المـصالح        

  . األخرى التي يحتفظ بها متخذ القرار
  أمثلة على التطبيق

  ١٣المثال 
 لمعايير محددة ابإنشاء وتسويق وإدارة صندوق منظم مقيد وفقً) لصندوقمدير ا(يقوم صانع القرار 

تم تسويق . واردة في تفويض االستثمار كما هو منصوص عليه في القوانين واألنشطة المحلية
الصندوق للمستثمرين على اعتبار انه استثمار في محفظة متنوعة من األوراق المالية لحقوق 

ويمتلك مدير الصندوق حرية التصرف فيما يتعلق أي من . يدةالملكية والتي تخص منشآت مق
وقام مدير الصندوق باستثمار . األصول التي سيتم استثمارها بما يتوافق مع المعايير المحددة

من الحصص في الصندوق، ويحصل على أتعاب على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما % ١٠
 وتتناسب األتعاب مع الخدمات المؤداة وال يكون من القيمة الصافية ألصول الصندوق% ١يعادل 

وغير مطلوب من . من استثماره% ١٠مدير الصندوق ملزما بتغطية الخسائر التي تتجاوز نسبة 
الصندوق تشكيل مجلس إدارة مستقل كما انه لم يقم بتشكيله وال يمتلك المستثمرون أي حقوق 

 القرارات، غير انه بوسعهم استرداد جوهرية قد تؤثر على صالحيات مدير الصندوق في صنع
وعلى الرغم من العمل ضمن المعايير المحددة . حصصهم ضمن الحدود التي يحددها الصندوق

في تفويض االستثمار وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، إال أن مدير الصندوق يمتلك حقوق 
 وال يمتلك ،صندوق ذات الصلةصنع القرارات التي تمنحه القدرة الحالية على توجيه أنشطة ال

. المستثمرون أي حقوق جوهرية قد تؤثر على صالحيات مدير الصندوق في صنع القرارات
ويستلم مدير الصندوق أتعابا على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما يتناسب مع الخدمات التي 

 تعريض مدير وتؤدى األتعاب واستثمارها إلى. يؤديها، كما انه أستثمر حصصا في الصندوق
الصندوق إلى تغّير العوائد الناتجة من أنشطة الصندوق دون وجود تعرض جوهري من شانه أن 
يشير إلى أن مدير الصندوق هو الموكل في هذا المثال، يشير النظر في مدى تعرض مدير 
الصندوق لتغير عوائد الصندوق باإلضافة إلى صالحيات صنع القرارات ضمن الحدود المقيدة 

  .نه ال يسيطر على الصندوقأوبالتالي، يستنتج مدير الصندوق .  أن صانع القرار هو الوكيلإلى
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  ١٤المثال  
من المستثمرين  استثمارية لعددايقوم صانع القرار بإنشاء وتسويق وإدارة صندوق يوفر فرص .

ثمرين أن يتخذ قرارات تصب في مصلحة جميع المست) مدير الصندوق(ويجب على صانع القرار 
ومع ذلك فإن مدير الصندوق يتمتع بحرية تصرف . وبما يتوافق مع االتفاقيات اإلدارية للصندوق

ويستلم مدير الصندوق أتعابا على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما . واسعة في صنع القرارات
من مجمل أرباح الصندوق إذا ما تم تحقيق % ٢٠من األصول الخاضعة لإلدارة و% ١يعادل 

  .وتتناسب هذه الرسوم مع الخدمات المؤداة. مستوى معين من األرباح
على الرغم من انه يشترط على مدير الصندوق اتخاذ قرارات تصب في مصلحة جميع 
المستثمرين إال أنه يمتلك صالحيات واسعة في صنع القرارات تمكّنه من توجيه أنشطة الصندوق 

 ثابتة وذات صلة باآلداء وبما يتناسب مع الخدمات اويستلم مدير الصندوق رسوم. ذات الصلة
التي يؤديها باإلضافة إلى ذلك، تجمع األتعاب حصص مدير الصندوق وحصص المستثمرين 
األخريين لرفع قيمة الصندوق دون أن ينتج عن ذلك تعرض لتغير العوائد من أنشطة الصندوق، 

  .ر الصندوق هو الموكلبحيث يشير النظر في األتعاب بشكل منفرد إلى أن مدي
  .ج المبينة أدناه١٤أ إلى ١٤ينطبق النموذج والتحليل المذكورين أعاله على األمثلة من 

 .ينظر في كل مثال على حدى

  أ١٤المثال 
في الصندوق حيث يجمع استثماره بين حصصه وحصص % ٢يستثمر مدير الصندوق نسبة 

% ٢ملزما بتغطية الخسائر التي تتجاوز نسبة وال يكون مدير الصندوق . المستثمرين اآلخرين
ويحق للمستثمرين عزل مدير الصندوق من خالل تصويت األغلبية في حال . من استثماره

  .إخالله ببنود العقد المبرم فقط
يزيد من تعرضه لتغير العوائد الناتجة من أنشطة % ٢إن استثمار مدير الصندوق لما نسبته 

ء تعرض من شأنه أن يشير إلى ان مدير الصندوق هو الصندوق دون التسبب في نشو
وتعد حقوق المستثمرين اآلخرين بعزل مدير الصندوق هي حقوق حماية كونها . الموكل

في هذا المثال، على الرغم من أن مدير الصندوق . تُمارس فقط عند اإلخالل بالعقد المبرم
وائد الناتجة من حصصه يتمتع بصالحيات واسعة في صنع القرارات ويتعرض لتغير الع

وبالتالي، يستنتج مدير . وأتعابه، إال انه يشير تعرضه هذا إلى أن مدير الصندوق هو الوكيل
  .الصندوق انه ال يسيطر على الصندوق
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  ب١٤المثال 
يمتلك مدير الصندوق حصص استثمار تناسبية كبيرة في الصندوق، غير أنه غير ملزم بتغطية 

ويحق للمستثمرين عزل مدير الصندوق من خالل . اوز استثمارهخسائر الصندوق التي تتج
  .تصويت األغلبية في حال إخالله ببنود العقد المبرم

في هذا المثال، تعد حقوق المستثمرين اآلخرين بعزل مدير الصندوق حقوق حماية كونها 
د اإلخالل بالعقد المبرم  أتعاب ثابتة وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يستلم. تُمارس فقط عن

لتي يؤديها، غير أن الجمع بين استثمار مدير  وذات صلة باآلداء بما يتناسب مع الخدمات ا
  الصندوق وأتعابه قد ينتج عنه تعرضه لتغير العوائد المتحققة من أنشطة

وكلما زاد حجم . الصندوق والذي من شانه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هو الموكل
آخذين في ( العائدة لمدير الصندوق وزادت التغيرات المصاحبة لها المصالح االقتصادية

، وزادت األهمية التي يعطيها مدير الصندوق لتلك )االعتبار إجمالي أتعابه وحصصه األخرى
أرجحيه أن يكون مدير الصندوق هو الموكلاالحصص االقتصادية في التحليل، وزادت أيض .  

اعتبار أتعاب مدير الصندوق وعوامل أخرى، قد يرى مدير على سبيل المثال، بعد األخذ بعين 
غير . هو استثمار كافي الستنتاج أنه يسيطر على الصندوق% ٢٠الصندوق أن استثمار بنسبة 

، قد تنشأ )على سبيل المثال، إذا اختلفت األتعاب والعوامل األخرى(أنه في الحاالت األخرى 
  .افًالسيطرة عندما يكون مستوى االستثمار مختل

  ج١٤المثال 
لتناسبية في الصندوق، غير انه غير % ٢٠يمتلك مدير الصندوق نسبة  من حصص االستثمار ا

ويتضمن الصندوق مجلس . من استثماره% ٢٠ملزم بتغطية خسائر الصندوق التي تتجاوز 
إدارة بحيث يكون أعضاءه مستقلين عن مدير الصندوق، ويتم تعيينهم من قبل المستثمرين 

وفى حال قرر المجلس إنهاء . اويتم تعيين مدير الصندوق من قبل المجلس سنوي. يناآلخر
  .عقد مدير الصندوق، تُستكمل أعماله من قبل مديرين آخرين من القطاع نفسه

م أتعاب ثابتة وذات صلة باآلداء بما يتناسب مع  على الرغم من ان مدير الصندوق يستل
وأتعابه ينتج % ٢٠ بين استثمار مدير الصندوق بنسبة الخدمات التي يؤديها، غير أن الجمع

عنه تعرض لتغير العوائد المتحققة من أنشطة الصندوق والذي من شأنه ان يشير إلى أن مدير 
 جوهرية تمنحهم الحق بعزل مدير اغير أن المستثمرون يمتلكون حقوقً. الصندوق هو الموكل

 المستثمرين بعزل مدير الصندوق إذا  ويوفر مجلس اإلدارة آليةّ تضمن حق–الصندوق 
  .رغبوا بذلك
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. في هذا المثال، يولى مدير الصندوق أهمية أكبر لحقوق العزل الجوهرية في هذا التحليل
وبالتالي، على الرغم من ان مدير الصندوق يمتلك صالحيات واسعة في صنع القرارات 

د   ويتعرض لتغير عوائ
اره، إال أن الحقوق الجوهرية التـي يمتلكهـا مـستثمرون       الصندوق الناتجة من أتعابه واستثم    

وبالتالي يـستنتج مـدير الـصندوق انـه ال       . آخرون تشير إلى أن مدير الصندوق هو الوكيل       
 .يسيطر على الصندوق

  ١٥المثال 
توجد منشأة مستثمر فيها من أجل شراء محفظة أوراق مالية مدعومة بأصول ذات سعر ثابت، 

م تمويلها م م تصميم . ن خالل أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية بسعر ثابتحيث يت ويت
أدوات حقوق الملكية لتأمين الحماية ضد الخسارة األولى لمستثمري الدين واستالم أي عوائد 

وقد تم تسويق المعاملة لمستثمري الدين المحتملين على انه . متبقية من الجهة المستثمر فيها
لية مدعومة باألصول مع التعرض لمخاطر االئتمان المصاحبة استثمار في محفظة أوراق ما

للتخلف المحتمل عن الدفع من قبل مصدري األوراق المالية المدعومة باألصول في المحفظة، 
  .والتعرض لمخاطر سعر الفائدة المصاحبة إلدارة المحفظة

 صانع القرار ويدير. من قيمة األصول المشتراة% ١٠تمثل أدوات حقوق الملكية ما نسبته 
محفظة األصول النشطة من خالل اتخاذ القرارات االستثمارية ضمن الحدود ) مدير األصول(

ويستلم مدير األصول أتعابا ثابتة على أساس . المبينة في نشرة أعمال الجهة المستثمر بها
، )من األصول الخاضعة لإلدارة% ١على سبيل المثال (سعر السوق لقاء هذه الخدمات 

في حال تجاوز أرباح الجهة ) من األرباح% ١٠على سبيل المثال، ( ذات صلة باآلداء ورسوم
ويمتلك مدير . المستثمر فيها الحد المتفق عليه وتتناسب هذه األتعاب مع الخدمات المؤداة

المتبقية من حقوق % ٦٥من حقوق الملكية في الجهة المستثمر فيها أما نسبة % ٣٥األصول 
ات الدين فيمتلكها عدد كبير من المستثمرين اآلخرين الموزعين على نطاق الملكية وجميع أدو

ويحق للمستثمرين اآلخرين عزل مدير األصول دون إبداء أي . واسع ومن غير ذوي العالقة
  .سبب من خالل قرار األغلبية

ع وتجم. يستلم مدير األصول أتعاب ثابتة وذات صلة باآلداء بما يتناسب مع الخدمات المؤداة
. األتعاب حصص مدير الصندوق وحصص المستثمرين اآلخرين لرفع قيمة الصندوق

لناتجة من أنشطة الصندوق ألنه يمتلك نسبة  من % ٣٥ويتعرض مدير األصول لتغير العوائد ا
من أتعابهاحقوق التصويت والناتجة أيض .  
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هة المستثمر فيها، على الرغم من العمل ضمن المعايير التي تم تحديدها في نشرة أعمال الج
إال أن مدير األصول يمتلك القدرة الحالية على اتخاذ القرارات بشأن االستثمار الذي يؤثر 

د الجهة المستثمر فيها   يكون لحقوق العزل التي يمتلكها -  في حين–بشكل ملموس على عوائ
لتحليل وذلك ألن عدد كبير من المستثمرين ال موزعين مستثمرون آخرون أهمية ضئيلة في ا

وفى هذا المثال، يؤكد مدير األصول بشدة على . على نطاق واسع يمتلكون هذه الحقوق
تعرضه لتغير عوائد الصندوق الناتجة من حصص حقوق الملكية الخاصة به والتي تكون 

من حقوق الملكية ينتج عنه تعرض % ٣٥كما أن امتالك ما نسبته . خاضعة ألدوات الدين
عوائد في الجهة المستثمر فيها، والذي من شانه أن يشير إلى أن مدير ثانوي لخسائر وحقوق ال

لتالي، يستنتج مدير األصول أنه يسيطر على الجهة المستثمر فيها. األصول هو الموكل   .وبا

  لعالقة مع األطراف األخرى ا
عند تقييم السيطرة، يجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار طبيعة عالقته مع  -٧٣ب

 –أي أنهم (خرى وما إذا كانت هذه األطراف تتصرف نيابة عن المستثمر األطراف األ
 بحكم –يتطلب تحديد ما إذا كانت األطراف األخرى ).  وكالء–بحكم األمر الواقع 

، مع األخذ في الحسبان ليس فقط طبيعة العالقة ا وكالء اجتهادا شخصي–األمر الواقع 
عضها البعض ومع المستثمر كيف تتفاعل تلك األطراف مع باولكن أيض .  

 بحكم األمر –فالطرف يكون . ال يلزم أن تنطوي مثل تلك العالقة على ترتيب تعاقدي -٧٤ب
 وكيال عندما يكون لدى المستثمر، أو لدى هؤالء الذين يوجهون أنشطة –الواقع 

في هذه . المستثمر، القدرة على توجيه ذلك الطرف ليتصرف نيابة عن المستثمر
م السيطرة على المنشأة الظروف، يجب  د تقيي على المستثمر أن يأخذ في االعتبار، عن

 – في اتخاذ القرارات، وتعرضه – بحكم األمر الواقع –المستثمر فيها، حقوق وكيله 
 – بحكم األمر الواقع – أو حقوقه في عوائد متغيرة من خالل الوكيل –بشكل غير مباشر 

  . تهجنبا إلى جنب مع ما يتعرض له في حد ذا
ما يلي أمثلة لهؤالء األطراف اآلخرين الذين، بطبيعة عالقتهم، قد يتصرفون على أنهم  -٧٥ب

  :  للمستثمر– بحكم األمر الواقع –وكالء 
  . األطراف ذات العالقة بالمستثمر)  أ (
همة أو قرض من المستثمر) ب( ه في المنشأة المستثمر فيها على أنها مسا   . طرف تسلم حصت
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لى أال يبيع أو يحول أو يرهن حصته في المنشأة المستثمر فيها دون طرف وافق ع) ج(
لتي يكون فيها للمستثمر والطرف (أخذ موافقة مسبقة من المستثمر  باستثناء الحاالت ا

اآلخر الحق في الموافقة المسبقة وتستند تلك الحقوق إلى شروط متفق عليها تبادليا 
  ). من قبل أطراف مستقلة راغبة

  . يستطيع أن يمول عملياته بدون دعم مالي ثانوي من المستثمرطرف ال) د(
أكثرية المسئولين عن الحوكمة أو موظفي اإلدارة الرئيسيون في المنشأة المستثمر فيها ) ه(

  .هم أنفسهم الذين يعملون لدي المستثمر
حد طرف له عالقة تجارية وثيقة مع المستثمر، مثل العالقة بين مقدم خدمة مهنية وأ) و(

  . عمالئه الكبار
  السيطرة على أصول محددة 

 من المنشأة المستثمر ايجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار ما إذا كان يعالج جزء -٧٦ب
فيها على أنه منشأة منفصلة مفترضة، وعندما يكون األمر كذلك، أن يحدد ما إذا كان 

  . يسيطر على المنشأة المنفصلة المفترضة
 من المنشأة المستثمر فيها على أنه منشأة منفصلة اعالج جزءيأن يجب على المستثمر  -٧٧ب

  : مفترضة عندما، وفقط عندما، يستوفى الشرط التالي
) أو التعزيزات االئتمانية ذات العالقة إن وجدت(تُعد األصول المحددة للمنشأة المستثمر فيها 

ر فيها، أو الحصص األخرى المصدر الوحيد لسداد االلتزامات المحددة على المنشأة المستثم
وليس لألطراف األخرى، بخالف الذين عليهم االلتزام المحدد، حقوقا . المحددة فيها

في . والتزامات متعلقة باألصول المحددة أو بالتدفقات النقدية المتبقية من تلك األصول
ثمر فيها الجوهر، ال يمكن أن يستخدم أي من عوائد األصول المحددة من قبل المنشأة المست

المتبقية وال يعد أي من التزامات المنشأة المنفصلة المفترضة واجب السداد من أصول 
 يتم فصل جميع أصول، والتزامات، – في الجوهر –وبالتالي . المنشأة المستثمر فيها المتبقية

 –ويطلق . وحقوق ملكية تلك المنشأة المنفصلة المفترضة عن المنشأة المستثمر فيها ككل
  ". صومعة" على مثل تلك المنشأة المنفصلة المفترضة – عادة

، يجب على المستثمر أن يحدد األنشطة "٧٧ب"عندما يستوفى الشرط الوارد في الفقرة  -٧٨ب
 على عوائد المنشأة المنفصلة المفترضة، وكيف تُدار تلك – بشكل جوهري –التي تؤثر 

وعند . جزء من المنشأة المستثمر فيهااألنشطة، لتقييم ما إذا كان لديه سلطة على ذلك ال
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 أن – ا أيض–تقييم السيطرة على المنشأة المنفصلة المفترضة، فإنه يجب على المستثمر 
يأخذ في االعتبار ما إذا كان يتعرض أو لديه حقوق في عوائد متغيرة من تدخله في تلك 

ك الجزء من المنشأة المنفصلة المفترضة، والقدرة على أن يستخدم سلطته على ذل
  . المنشأة المستثمر فيها ليؤثر على مبلغ عوائد المستثمر

عندما يسيطر المستثمر على المنشأة المنفصلة المفترضة، فإنه يجب عليه أن يجمع ذلـك           -٧٩ب
وفي تلك الحالة، يـستبعد األطـراف اآلخـرون ذلـك     . الجزء من المنشأة المستثمر فيها 

   تقييم الـسيطرة علـى المنـشأة المـستثمر فيهـا،     الجزء من المنشأة المستثمر فيها عند    
  . وعند تجميعها

  التقييم المستمر 
يجب على المستثمر أن يقيم ما إذا كانت يسيطر على المنشأة المستثمر فيها عندما تبين  -٨٠ب

الحقائق والظروف أن هناك تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة 
  ". ٧"المدرجة في الفقرة 

 في الكيفية التي تمارس بها السلطة على المنشأة المستثمر فيها، اندما يكون هناك تغيرع -٨١ب
م بها المستثمر سلطته على المنشأة  لتي يقي لتغير على الكيفية ا فإنه يجب أن ينعكس ذلك ا

على سبيل المثال، يمكن أن تعني التغيرات في حقوق اتخاذ القرارات أنه . المستثمر فيها
ألنشطة ذات الصلة تُدار من خالل حقوق التصويت، ولكن بدال من ذلك من لم تعد ا

 أو أطراف أخرى القدرة الحالية على اخالل اتفاقيات أخرى، مثل عقود، تمنح طرفً
  . توجيه األنشطة ذات الصلة

قد يتسبب حدث في أن يكتسب مستثمر السلطة على منشأة مستثمر فيها، أو أن يفقدها،  -٨٢ب
عل سبيل المثال، يمكن أن يكتسب . ستثمر مشاركة في ذلك الحدثدون أن يكون للم

مستثمر السلطة على منشأة مستثمر فيها بسبب انقضاء حقوق اتخاذ القرارات المحتفظ 
 المستثمر من السيطرة على –اسابقً–بها من قبل طرف أو أطراف أخرى والتي منعت 

  . المنشأة المستثمر فيها
   في االعتبار التغيرات التي تؤثر على تعرضه– اض أي–يجب أن يأخذ المستثمر  -٨٣ب

على سبيل . أو حقوقه في العوائد المتغيرة من تدخله بأعمال المنشأة المستثمر فيها
المثال، يمكن أن يفقد مستثمر، لديه سلطة على منشأة مستثمر فيها، السيطرة على 

د أو أن بصبح معرضالمنشأة المستثمر فيها إذا لم يعد يحق للمستثمر أن يستلم ع  اوائ
أي عندما يتم )" (ب(٧"اللتزامات، نظرا ألن المنشأة المستثمر أخفق في استيفاء الفقرة 

  ). متعلقة باآلداء إنهاء عقد الستالم أتعاب
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يجب على المستثمر أن يأخذ في االعتبار ما إذا كان تقييمه بأنه يتصرف على أنه وكيل  -٨٤ب
التغيرات في مجمل العالقة بين المستثمر واألطراف فيمكن أن تعني . أو أصيل قد تغير

 – ا سابقً–األخرى أن المستثمر لم يعد يتصرف على أنه وكيل، حتى ولو أنه تصرف 
على سبيل المثال، عندما تحدث تغييرات في حقوق . على أنه وكيل، والعكس بالعكس

يعيد األخذ في المستثمر، أو في حقوق األطراف األخرى، فإنه يجب على المستثمر أن 
  . الحسبان وضعيته على أنه أصيل أو وكيل

 – فقط –ال يتغير تقييم المستثمر األولي للسيطرة أو لوضعيتها على أنه أصيل أو وكيل  -٨٥ب
د المنشأة المستثمر فيها مدفوعا (بسبب تغير في ظروف السوق  مثال تغير في عوائ

تيجة لواحد أو أكثر من عناصر ، ما لم يحدث التغير في أحوال السوق كن)بأحوال السوق
  .أو تغير في مجمل العالقة بين أصيل ووكيل" ٧"السيطرة الثالثة المذكورة في الفقرة 

  تحديد ما إذا كانت المنشأة تمثل منشأة استثمارية
يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كانـت             -أ٨٥ب

تُعد المنـشأة التـي تمتلـك    . وتصميمها رية، بما في ذلك الغرض منها،تُعد منشأة استثما
. منـشأة اسـتثمارية  " ٢٧"العناصر الثالثة لتعريف منشأة استثمارية المحددة في الفقـرة     

  .عناصر التعريف بمزيد من التفصيل" م٨٥ب"إلى " ب٨٥ب "توضح الفقرات من 
  الغرض من األعمال

  –ثمارية أن يكون الغرض من المنـشأة هـو أن تـستثمر         يتطلب تعريف المنشأة االست    -ب٨٥ب
مثل توزيعات األرباح أو الفوائـد  ( من أجل مكاسب رأسمالية، أو دخل استثمار       –فقط  

تتضمن الوثائق التي تبين ما هي األهـداف االسـتثمارية      . ، أو كليهما  )أو دخل اإليجار  
لموزعة من قبل المنشأة للمنشأة، مذكرة طرح االكتتاب الخاصة بالمنشأة والمطبوعات ا       

والوثائق األخرى لشركة مساهمة أو شركة تضامن، وتوفر هذه الوثـائق دلـيال علـى       
وقد تشتمل أدلة إضافية على الطريقـة التـي        . الغرض من أعمال المنشأة االستثمارية    

مثل المنشآت المـستثمرة المحتملـة أو   (تقدم بها المنشأة نفسها إلى األطراف األخرى        
 على سبيل المثال، قد تقدم منشأة أعمالها علـى أنهـا   ،)مستثمر فيها المحتملةالمنشآت ال 

وفي المقابل، قد تقـدم منـشأة    . تتيح استثمار متوسط األجل من أجل مكاسب رأسمالية       
 بـشكل  – نفسها على أنها منشأة مستثمرة هدفها أن تطور، أو تنتج أو تسوق منتجـات           
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وفي هذه الحالة ال يتفق الغـرض مـع أعمـال         مع المنشأة المستثمر فيها،      – مشترك
  المنشأة االستثمارية، نظرا ألن المنشأة سوف تكسب العوائـد مـن نـشاط التطـوير،            

  ").ط٨٥ب"انظر الفقرة (أو اإلنتاج أو التسويق باإلضافة إلى عوائدها من استثماراتها 
دمات االستـشارية فـي   مثل الخ( قد تقدم المنشأة االستثمارية خدمات متعلقة باالستثمار      -ج٨٥ب

، إمـا بـشكل   )مجال االستثمار، وإدارة االستثمار، وخدمات مساندة وإدارية لالستثمار       
مباشر أو غير مباشر من خالل منشأة تابعة، إلى أطراف ثالثة باإلضافة إلى المنـشآت            
المستثمرة فيها، حتى لو كانت تلك األنشطة تُعد أساسـية للمنـشأة، إال إن ذلـك كلـه            

  .ستمرارية المنشأة لتلبية تعريف المنشأة االستثماريةشريطة ا
 في األنشطة التالية المتعلقـة باالسـتثمار، إمـا    –ا أيض–  قد تشارك المنشأة االستثمارية    -د٨٥ب

بشكل مباشر أو من خالل منشأة تابعة إذا ما كانت تلك االنشطة تُباشـر لتعظـيم عائـد      
من المنشآت المستثمر فيها، وال تمثل    ) مارمكاسب رأسمالية، أو دخل االستث    (االستثمار  

  :نشاط أعمال أساسي منفصل أو مصدر أساسي منفصل لدخل المنشأة االستثمارية
  .تقديم خدمات إدارية ومشورة استراتيجية للمنشأة المستثمر فيها  )أ (
 . تقديم دعم مالي للمنشأة المستثمر فيها، مثل قرض، تعهد برأس مال، أو ضمان  )ب (

يكون لدى المنشأة االستثمارية منشأة تابعة ليست هـي ذاتهـا منـشأة اسـتثمارية      عندما  -ه٨٥ب
وغرضها ونشاطها الرئيسي تقديم خدمات وأنـشطة متعلقـة باالسـتثمار، مثـل تلـك       

، فإنه يجب عليهـا أن تقـوم بتجميـع تلـك     "د٨٥ب"و" ج٨٥ب"الموضحة في الفقرتين   
  منـشأة التابعـة التـي تقـدم الخـدمات     إذا كانـت ال ". ٣٢" للفقرة االمنشأة التابعة وفقً  

أو األنشطة المتعلقة باالستثمار هي ذاتها منشأة استثمارية، فـإن المنـشأة االسـتثمارية      
األم يجب أن تقيس تلك المنشأة التابعة بالقيمة العادلة من خـالل االربـاح أو الخـسائر     

 ".٣١" للفقرة اوفقً
  استراتيجيات الخروج

إحـدى  .  دليال على الغرض مـن أعمالهـا  – ا أيض–رية للمنشأة    توفر الخطط االستثما   -و٨٥ب
السمات التي تميز منشأة استثمارية عن المنشآت األخرى هي أن المنـشأة االسـتثمارية      
. ال تخطط لالحتفاظ باستثماراتها إلى أجل غير محدود، وإنما تحتفظ بها لفترة محـدودة       

 ملكية واالسـتثمارات فـي أصـول    ونظرا إلمكانية أن يحتفظ باالستثمارات في حقوق  
لمنشأة االسـتثمارية أن تكـون لـديها    اغير مالية إلى أجل غير محدود، فإنه يجب على ً 
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ـ -استراتيجية خروج توثق كيف تخطط المنشأة لتحقيق مكاسب رأسمالية من            ا تقريب - 
ى ويجب عل. جميع استثماراتها في حقوق الملكية واستثماراتها في األصول غير المالية          

 أن تكون لديها استراتيجية خروج ألي أدوات دين لـديها   – ا أيض –المنشأة االستثمارية   
والتي من الممكن أن يحتفظ بها إلى أجل غير محدود، على سبيل المثـال، اسـتثمارات      

ال يلزم المنشأة أن توثق استراتيجيات خـروج محـددة لكـل     . في أدوات دين مستديمة   
 عليها أن تحدد استراتيجيات ممكنـه مختلفـة ألنـواع أو       استثمار منفرد، ولكنها يجب   

محافظ مختلفة من االستثمارات، بما في ذلك إطـار زمنـي أساسـي للخـروج مـن           
 ألحداث التخلف عن الـسداد،  – فقط –ال تُعد آليات الخروج التي توضع    . االستثمارات

  . تقييممثل اإلخالل بالعقد أو عدم اآلداء استراتيجيات خروج ألغراض هذا ال
لالسـتثمارات فـي أوراق   .  يمكن أن تتنوع استراتيجيات الخروج بحسب نوع االستثمار    -ز٨٥ب

مالية خاصة، تشمل أمثلة استراتيجيات الخـروج الطـرح األولـي لالكتتـاب العـام،        
حـصص  ) للمنشآت المستثمرة(والبيع التجاري ألعمال، وتوزيعات  واالكتتاب الخاص،

بما في ذلك بيع أصول المنـشأة  (تثمر فيها ومبيعات األصول     الملكية في المنشآت المس   
لالستثمارات في حقوق الملكية التـي  ). المستثمر فيها يليه تصفية المنشأة المستثمر فيها     

يتم التعامل عليها في سوق عام، تشمل أمثلة استراتيجيات الخروج بيع السـتثمار فـي           
اريـة، تـشمل أمثلـة اسـتراتيجيات     لالستثمارات العق. اكتتاب خاص أو في سوق عام    

  . الخروج بيع العقار من خالل وسطاء متخصصين في العقارات أو السوقً  المفتوحة
 في منشأة اسـتثمارية أخـرى انـشئت فـي     ا قد يكون لدى المنشأة االستثمارية استثمار   -ح٨٥ب

علـق  عالقة بالمنشأة ألسباب قانونية، أو تنظيمية، أو ضـريبية أو ألسـباب مـشابهة تت      
في هذه الحالة، ال يلزم المنشأة االسـتثمارية أن يكـون لـديها اسـتراتيجية          . باألعمال

خروج من ذلك االستثمار، شريطة أن يكون للمنشأة المستثمر فيها مـن قبـل المنـشأة       
 .االستثمارية استراتيجيات خروج مناسبة الستثماراتها

  العوائد من االستثمارات
 ألجل مكاسب رأسمالية، أو دخـل اسـتثمار، أو كليهمـا،       –فقط   – ال تستثمر المنشأة     -ط٨٥ب

اي المجموعـة  (عندما تحصل المنشأة أو عضو آخر في المجموعة المتضمنة للمنـشأة   
، أو يكون لـديها  )التي تخضع للسيطرة من قبل المنشأة األم النهائية للمنشأة االستثمارية      
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ة غيـر المتاحـة لألطـراف      هدف الحصول، على منافع أخرى من استثمارات المنشأ       
  : األخرى غير ذوي العالقة ومن أمثلة مثل تلك المنافع

اقتناء، أو استخدام، أو مبادلة أو استغالل عمليات، أو أصول أو تكنولوجيا لدى المنشأة   )أ (
 غير اويشمل هذا امتالك المنشأة، أو عضو آخر في المجموعة، حقوقً. المستثمر فيها

تناء أصول، أو تكنولوجيا، أو منتجات، أو خدمات أي تناسبية، أو حصرية، في اق
على سبيل المثال، من خالل حيازة خيار لشراء أصل من منشأة ، منشآت مستثمريها

امستثمر فيها عندما يعد تطوير األصل ناجح،   
أو اتفاقيات )) ٤٣(كما عرفت في المعيار المحاسبة المصري رقم (ترتيبات مشتركة  )ب (

 عضو آخر في المجموعة ومنشآت مستثمر فيها لتطوير، أو أخرى بين المنشأة أو
   ،إنتاج، أو تسويق، أو تقديم منتجات أو خدمات

ضمانات مالية أو أصول مقدمة من قبل المنشأة المستثمر فيها لتكون بمثابة ضمان   )ج (
وبالرغم من ذلك، ستكون (مقابل ترتيبات اقتراض المنشأة أو عضو أخر في المجموعة 

ستثمارية ال تزال قادرة على استخدام استثمار في منشأة مستثمر فيها على المنشأة اال
   ،)أنه رهن ألي من قروضها

خيار محتفظ به من قبل طرف ذي عالقة بالمنشأة لشراء، من المنشأة أو من عضو آخر )د (
   ،في المجموعة، حصة ملكية في منشأة مستثمر فيها من قبل المنشأة

، فإن المعامالت بين المنشأة أو عضو آخر "ي٨٥ب" الفقرة باستثناء ما هو موضح في) ه(
  : في المجموعة والمنشأة المستثمر فيها، هي التي

ـ       ) ١(  ذوي عالقـة إمـا   اتكون بشروط غير متاحة للمنشآت التـي ال تُعـد أطرافً
   .أو بعضو آخر في المجموعة أو بالمنشأة المستثمر فيها بالمنشأة،

  .عادلةال تكون بالقيمة ال) ٢(أو 
  ،تمثل جزء أساسي من نشاط المنشأة المستثمر فيها أو نـشاط أعمـال المنـشأة      ) ٣(أو  

  .بما في ذلك أنشطة أعمال المنشآت األخرى في المجموعة
قد يكون لدي المنشأة االستثمارية استراتيجية لتستثمر في أكثر من منـشأة واحـدة فـي        . ي٨٥ب

فية لتستفيد من التـآلف الـذي يزيـد مـن     ذات الصناعة أو السوق أو المنطقة الجغرا      
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وعلى الرغم مما . المكاسب الرأسمالية ودخل االستثمار من تلك المنشآت المستثمر فيها      
، فال تُعد المنشأة غير مؤهلة ألن تصنف علـى أنهـا منـشأة       )"هْ)ط٨٥ب"جاء بالفقرة   

ـ  بسبب أن مثل هذه المنشآت المستثمر فيهـا تتعامـل تجا  - فقط   -استثمارية   مـع  اري 
 .بعضها البعض
  قياس القيمة العادلة

ـ – عنصر أساسي في تعريف المنشأة االستثمارية هو أنها تقـيس وتُقـيم أداء          .ك٨٥ب ا تقريب – 
     نـتج    اجميع استثماراتها على أساس القيمة العادلة، نظرألن استخدام القيمـة العادلـة ي 

تها التابعـة أو اسـتخدام   معلومات أكثر مالءمة من، على سبيل المثال، تجميـع منـشآ    
ومـن  . طريقة حقوق الملكية لحصصها في المنشآت الشقيقة أو المشروعات المشتركة       

أجل أن تدلل على أنها تستوفي هذا العنصر للتعريـف، فإنـه يجـب علـى المنـشأة              
  :االستثمارية أن

 جميع – تقريبا – تزود المستثمرين بمعلومات عن القيمة العادلة وتقيس   )أ (
ا بالقيمة العادلة في قوائمها المالية حينما يجب استخدام القيمة العادلة استثماراته

  . للمعايير المحاسبة المصريةاأو يسمح بها وفقً
لتقرير عن معلومات القيمة العادلة ) ب(و  وتُقدمها لكبار موظفي –داخليا–تقوم با

م تعريفهم في معيار المحاسبة المصري (اإلدارة  خدمون ، الذين يست))١٥(كما ت
 جميع – ا تقريب–القيمة العادلة على أنها سمة القياس الرئيسية لتقييم أداء 

 .استثماراتها واتخاذ قرارات االستثمار

  : ، تقوم المنشأة االستثمارية بما يلي)"أ( ك٨٥ب" الستيفاء المتطلب الوارد في الفقرة -ل٨٥ب
 لمعيار المحاسبة ادلة وفقًأي استثمار عقاري لديها بالقيمة العاتختار أن تحاسب عن   )أ (

  ."االستثمار العقاري) "٣٤(المصري رقم 
تختار اإلعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة   )ب (

  .على استثماراتها في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة) ١٨(المصري رقم 
ت الواردة في معيار المحاسبة تقيس أصولها المالية بالقيمة العادلة باستخدام المتطلبا  )ج (

  ).٤٧(المصري رقم 
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 قد يكون لدى المنشأة االستثمارية بعض األصول غير االستثمارية، مثل عقار المركـز            -م٨٥ب
وينطبـق  .  التزامات ماليـة – ا أيض –الرئيسي والمعدات المتعلقة به، وقد يكون عليها        

على )" ج(٢٧" الوارد في الفقرة   عنصر قياس القيمة العادلة لتعريف المنشأة االستثمارية      
وبالتالي، ال يلزم المنشأة االستثمارية أن تقيس أصـولها    . استثمارات المنشأة االستثمارية  

 .غير االستثمارية أو التزاماتها بالقيمة العادلة

  الخصائص القياسية لمنشأة استثمارية
 علـى المنـشأة أن تأخـذ    يجب  عند تحديد إذا ما كانت تستوفي تعريف منشأة استثمارية،-ن٨٥ب

راجـع الفقـرة   (في االعتبار ما إذا كانت تظهر الخصائص القياسية لمنشأة اسـتثمارية      
 أن – بالـضرورة  – ال يعني غياب واحدة أو أكثر من هذه الخصائص القياسـية   "). ٢٨"

تُعد المنشأة غير مؤهلة لتُصنف على أنها منشأة اسـتثمارية ولكنـه يبـين أن اجتهـادا          
 .ضافيا يكون مطلوبا عند تحديد ما إذا كانت المنشأة تُعد منشأة استثماريةشخصيا إ

 أكثر من استثمار واحد
 بعـدة اسـتثمارات لتنـوع مخاطرهـا وتعظـم      – عادة   –  تحتفظ المنشأة االستثمارية   -س٨٥ب

 بشكل مباشر أو غير مباشـر، علـى   –وقد تحتفظ المنشأة بمحفظة استثمارات  .عوائدها
من خالل حيازة استثمار واحد في منشأة استثمارية أخـرى والتـي هـي          سبيل المثال،   

  .ذاتها تحتفظ بالعديد من االستثمارات
 –وبالرغم من ذلـك، ال تمنـع   .  قد تكون هناك أوقات تحتفظ فيها المنشأة باستثمار واحد   -ع٨٥ب

 . حيازة استثمار واحد المنشأة من استيفاء تعريـف المنـشأة االسـتثمارية      –بالضرورة  
   عنـدما – فقـط –على سبيل المثال، قد تحـتفظ منـشأة اسـتثمارية باسـتثمار واحـد       

  : تكون المنشأة
في فترة بدء تشغيلها، ولم تحدد بعد االستثمارات المناسبة، وبناء عليه، لم تنفذ   )أ (

   .بعد خطتها االستثمارية لتقتني العديد من االستثمارات
  .تلك التي استبعدتهالم تقم بعد باستثمارات أخرى لتحل محل ) ب(أو
عندما ال يمكن  قد انشئت لتجميع أموال المنشآت لتستثمر في استثمار واحد،) ج(أو

مثال عندما يكون (الحصول على ذلك االستثمار من قبل منشآت مستثمرة منفردة 
  .)الحد األدنى المطلوب لالستثمار كبيرا جدا لمنشأة مستثمرة منفردة

 .في سياق التصفية) د(أو
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   من مستثمر واحدأكثر
 عادة ما يكون للمنشأة االستثمارية عدة مستثمرين يقومـون بتجميـع أمـوالهم بهـدف      -ف٨٥ب

 –للوصول إلى خدمات إدارة االستثمار وفرص االستثمار التي قد لم تكن لتصل إليها       
سيقلل وجود العديد من المستثمرين من احتمال أن تحصل تلك المنـشأة        . بشكل منفرد 
، أو األعضاء اآلخرين في المجموعة المتضمنة المنـشأة، علـى منـافع           االستثمارية

  "). ط٨٥ب"راجع الفقرة (بخالف المكاسب الرأسمالية أو دخل االستثمار 
 وبدال من ذلك، قد تؤسس منشأة استثمارية من قبل، أو من أجل، مستثمر واحـد يمثـل    -ص٨٥ب

دوق معاشات، أو صـندوق  مثال صن(أو يدعم مصالح مجموعة أوسع من المستثمرين     
  ).استثمار حكومي أو وقف عائلي

. بشكل مؤقـت  –أوقات يكون فيها لدى المنشأة مستثمر واحد   – اأيض –  قد تكون هناك   -ق٨٥ب
   عنـدما – فقـط  – قد يكون لدى منشأة استثمارية مـستثمر واحـد   على سبيل المثال،

  :تكون المنشأة
 – بشكل نشط –ضي والمنشأة تحدد في فترة االكتتاب األولى، التي لم تنق   )أ (

  .المنشآت المستثمرة المناسبة
لم تحدد بعد المنشآت المستثمرة المناسبة لتحل محل حصص الملكية التي ) ب(أو

  .استردت
  .  سياق التصفية)ج(أو

  المنشآت المستثمرة غير ذات العالقة
تُعد أطرافا ذات عالقـة   عادة ما يكون لدى المنشأة االستثمارية عدة منشآت مستثمرة ال      -ر٨٥ب

بالمنشأة أو بأعـضاء آخـرين فـي     ) )١٥(كما عرفت في معيار المحاسبة المصري     (
سيقلل وجود منشآت مستثمرة غيـر ذات عالقـة مـن       . المجموعة المتضمنة المنشأة  

احتمال أن تحصل تلك المنشأة، أو األعضاء اآلخـرين فـي المجموعـة المتـضمنة         
راجـع الفقـرة   (مكاسب الرأسمالية أو دخل االسـتثمار  المنشأة، على منافع بخالف ال    

  ").ط٨٥ب"
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 وبالرغم من ذلك، قد تظل منشأة مؤهلة على أنها منشأة استثمارية حتـى ولـو كانـت          -ش٨٥ب
قـد تنـشئ منـشأة     على سبيل المثـال، . المنشآت المستثمرة فيها ذات عالقة بالمنشأة

مثـل كبـار مـوظفي    (يهـا   منفصال موازي لمجموعة من موظف    ااستثمارية صندوقً 
 ذا عالقـة، والـذي   االمستثمرة األخرى التي تُعد طرفً) المنشآت(، أو المنشأة   )اإلدارة

وقـد يتأهـل هـذا الـصندوق     . ةايماثل استثمارات صندوق االستثمار الرئيسي للمنشً   
  على أنه منشأة استثمارية حتى ولو كانـت جميـع المنـشآت المـستثمرة           ” الموازي“

  .ذات عالقة
   الملكيةحصص

 عادة ما تكون المنشأة االستثمارية، ولكنها غير مطالبة بأن تكـون، منـشأة ذات كيـان       -ت٨٥ب
 فـي شـكل   – عـادة  –تكون حصص الملكية في المنشأة االستثمارية  . قانوني مستقل 

، تنـسب لهـا   )مثل حصص شركة تضامن(حصص حقوق ملكية أو حصص مشابهة     
وعلى الرغم من وجـود فئـات   . أة االستثماريةأنصبة تناسبية من صافي أصول المنش    

مختلفة من المستثمرين، بعضها له حقوق على اسـتثمار محـدد أو مجموعـة مـن           
االستثمارات فقط، أو لها أنصبة نسبية مختلفة في صافي األصـول، فـذلك ال يمنـع         

  .منشأة من أن تكون منشأة استثمارية
 ملكية كبيرة في شكل دين، والتـي وفقـا      المنشأة التي لها حصص     باإلضافة إلى ذلك،   -ث٨٥ب

لمعايير المحاسبة المصرية، ال تستوفي تعريف حقوق الملكية، قـد تكـون مازالـت          
مؤهلة على أنها منشأة استثمارية، بشرط أن يتعرض مالك الـدين لمخـاطر عوائـد           

  .متقلبة من التغيرات في القيمة العادلة لصافي أصول المنشأة
  متطلبات المحاسبة

  ات التجميعإجراء
  :القوائم المالية المجمعة -٨٦ب

تجمع بين البنود المشابهة لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات  )أ(
  .والتدفقات النقدية للمنشأة األم مع تلك البنود الخاصة بشركاتها التابعة

تابعة يستبعد المبلغ المسجل الستثمار الشركة األم في كل شركة من شركاتها ال )ب(
يوضح معيار (وكذلك حصتها من حقوق الملكية في كل شركة من شركاتها التابعة 

  ).كيفية المحاسبة عن أي شهرة ذات صلة) ٢٩(المحاسبة المصري رقم 
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تستبعد بالكامل جميع األصول وااللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات  )ج(
يتم استبعاد جميع (شآت المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين من

م  األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة بالكامل والتي يت
وقد تشير الخسائر ). االعتراف بها في األصول كالمخزون أو األصول الثابتة

ضمن المجموعة إلى وجود اضمحالل يتطلب االعتراف به في القوائم المالية 
 على )"ضرائب الدخل) "٢٤(معيار المحاسبة المصري رقم وينطبق (. المجمعة

لناتجة عن المعامالت بين  الفروق المؤقتة التي تنشأ عقب إلغاء األرباح والخسائر ا
  .أطراف المجموعة

  ةالسياسات المحاسبية الموحد
في حال استخدام عضو من أعضاء المجموعة سياسات محاسبية مختلفة عما يتم تبنيه  -٨٧ب

مالية المجمعة للمعامالت واألحداث المشابهة في الحاالت المماثلة، يتم في القوائم ال
م المالية لذلك العضو فيما يتعلق بإعداد القوائم  إجراء التعديالت المناسبة على القوائ

  .المالية المجمعة لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية للمجموعة
  القياس

عة في قوائمها المالية المجمعة بدءا من تجمع المنشاة دخل ومصروفات الشركة التاب -٨٨ب
لتابعة دخل ومصروفات . تاريخ السيطرة عليها لحين توقف تلك السيطرة على الشركة ا

الشركة التابعة مبينة على مبالغ األصول وااللتزامات المعترف بها في القوائم المالية 
ذ ك المعترف به على سبيل المثال، يعتمد مصروف اإلهال. المجمعة في تاريخ االستحوا

ذ على القيم العادلة )األرباح أو الخسائر(في قائمة الدخل   المجمعة بعد تاريخ االستحوا
  لألصول القابلة لإلهالك ذات الصلة والمعترف بها في القوائم المالية المجمعة

  .في تاريخ االستحواذ
  حقوق التصويت المحتملة

م عند وجود حقوق تصويت محتملة أو مشتقات أخرى تتض -٨٩ب من حقوق تصويت محتملة، يت
د نسبة الربح والخسارة والتغيرات في حقوق الملكية المخصصة للمنشأة األم  تحدي
والحصص غير المسيطرة لغرض إعداد القوائم المالية المجمعة بناء على حصص 
الملكية القائمة دون أن تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل لحقوق التصويت المحتملة 

م تطبيق الفقرة والمشتقات   ".٩٠ب" األخرى، إال إذا ت



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠١٠

في بعض الحاالت تمتلك المنشاة، جوهريا، حصة ملكية قائمة نتيجةّ معاملة معينـة تمـنح     -٩٠ب
 في هذه الحالـة، يـتم   .  حق الحصول على العوائد المصاحبة لحصة الملكية     االمنشاة حالي

ير المـسيطرة لغـرض   الحقوق غ/ تحديد النسبة المخصصة للمنشأة األم وحقوق األقلية      
إعداد القوائم المالية المجمعة من خالل األخذ في االعتبار الممارسـة النهائيـة لحقـوق        

ـ           حـق الحـصول  االتصويت المحتملة والمشتقات األخرى التـي تمـنح المنـشأة حالي   
  .على العوائد

على الحصص في المنشآت التابعـة التـي   ) ٤٧(ال ينطبق معيار المحاسبة المصري رقم    -٩١ب
ـ - في جوهرها -عندما تمنح أدوات تتضمن حقوق تصويت محتملة        .  تجميعها يتم ا حالي 

حق الوصول إلى العوائد المرتبطة بحصة ملكية في منشأة تابعـة، فـأن األدوات غيـر         
في كل الحاالت األخـرى يـتم   ). ٤٧(خاضعة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم       

 لمعيـار  اويت محتملة في منشأة تابعة وفقً  المحاسبة عن األدوات التي تتضمن حقوق تص      
  ).٤٧(المحاسبة المصري 

  تاريخ نهاية الفترة المالية
يجب أن يكون تاريخ نهاية الفترة المالية هو نفس التاريخ بالنسبة للقوائم الماليـة للمنـشأة          -٩٢ب

وفى حـال اخـتالف   . األم وشركاتها التابعة المستخدمة في إعداد القوائم المالية المجمعة   
 –هاية الفترة المالية للمنشأة األم عن تلك الفترة لشركاتها التابعة، تقوم الـشركة التابعـة    ن

 بإعداد معلومات مالية إضافية في نفس تاريخ القوائم المالية للمنـشأة  –ألغراض التجميع   
  .األم وذلك لتمكينها من تجميع المعلومات المالية للشركة التابعة، إال إذا تعذّر تطبيق ذلك

في حال تعذر تطبيق ذلك، يجب على الشركة األم تجميع المعلومـات الماليـة للـشركة           -٩٣ب
التابعة مستخدمةً بذلك أحدث المعلومات المالية للشركة التابعة والتي يتم تعـديلها فيمـا             
يخص آثار المعامالت واألحداث الهامة التي تحدث ما بين تاريخ تلـك القـوائم الماليـة         

ة المجمعة وفى جميع الحاالت، يجب أال يزيد االختالف بـين تـاريخ   وتاريخ القوائم المالي 
 أشـهر، ويجـب أن   ٣القوائم المالية للشركة التابعة وتاريخ القوائم المالية المجمعة عـن   

  يكون طول الفترات المالية وأي اختالف بين تواريخ القوائم المالية هو نفسه مـن فتـرة            
  .إلى أخرى
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  المسيطرةالحقوق غير / حقوق األقلية 
على المنشاة أن تنسب الربح أو الخسارة وكل من عناصر الدخل الـشامل اآلخـر إلـى            -٩٤ب

وأن تنسب المنـشأة كـذلك   . الحقوق غير المسيطرة/ مالكي الشركة األم وحقوق األقلية      
إجمالي الدخل الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتـى وإن أدى       

  .يهاذلك إلى حصول رصيد عجز ف
عند وجود أسهم ممتازة مجمعة لألرباح قائمة في شركة تابعة ما مبوبة على إنها حقـوق        -٩٥ب

ملكية تدخل ضمن حقوق الحصص غير المسيطرة، فعلى المنشاة حساب حـصتها مـن           
الربح أو الخسارة بعد تعديلها بما يخص أرباح هذه األسهم، سواء تم إقرار توزيـع هـذه     

  .األرباح أم ال
   النسبة المحتفظ بها ضمن الحصص غير المسيطرةالتغيرات على

عند تغير نسبة حقوق الملكية المحتفظ بها ضمن الحصص غير المسيطرة، على المنـشاة         -٩٦ب
تعديل المبالغ المسجلة للحصص المسيطرة وغير المسيطرة حتى تعكس التغيرات النسبية           

 حقـوق  وأن تعترف المنشاة بـشكل مباشـر ضـمن   . على حصصهم في الشركة التابعة 
الملكية بأي اختالف بين مبلغ تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمـة العادلـة للمقابـل     

  .النقدي المدفوع أو المستلم، وأن تنسبه إلى مالكي الشركة األم
  فقد السيطرة

قد تفقد الشركة األم سيطرتها على الشركة التابعة في اثنـين أو أكثـر مـن الترتيبـات             -٩٧ب
بعض األحيان، قد تشير بعـض الحـاالت إلـى أنـه يجـب          غير أنه في    ). المعامالت(

المحاسبة عن الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة وعلى الشركة األم النظـر فـي       
جميع بنود وشروط الترتيبات وآثارها االقتصادية، عند تحديد ما إن كان ينبغي اعتبارهـا          

يام الشركة األم بالمحاسبة عـن  ويشير واحد أو أكثر مما يلي إلى وجوب ق . معاملة واحدة 
  .الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة

  .عند إبرامها في الوقت نفسه، أو الواحدة تلو األخرى ) أ (
  .عندما تشكل هذه الترتيبات معاملة واحدة مصممة لتحقيق مجمل أثر تجارى )ب(
  .األقلعندما يعتمد حدوث ترتيب ما على حدوث ترتيب أخر واحد على  )ج(
 اقتـصاديا  ا اقتصاديا، لكنه يكون له مبـرر اعندما ال يكون لترتيب معين بمجمله مبرر     )د(

ومثال على ذلـك عنـدما يـتم تـسعير      . عند النظر فيه إلى جانب الترتيبات األخرى      
التصرف باألسهم بسعر أقل من سعر السوق ويتم التعويض عنه بتـسعير التـصرف         

  .سعر السوقباألسهم الحقا بسعر أعلى من 
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  :على الشركة األم القيام بما يلي في حال فقد سيطرتها على الشركة التابعة -٩٨ب
  :إلغاء االعتراف )أ (

 المـسجلة  والتزامات الشركة التابعة بمبالغهـا ) بما في ذلك أي شهرة (بأصول  ) ١(
 .في تاريخ فقد السيطرة

ـ         ) ٢(و سابقة فـي  بالمبلغ المسجل ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعـة ال
بما في ذلك أي مـن عناصـر الـدخل الـشامل اآلخـر       (تاريخ فقد السيطرة    

  ).المنسوب لها
  :االعتراف) ب (

  بالقيمة العادلة للمقابل النقدي المستلم، إن وجد، مـن المعاملـة أو الحـدث         ) ١(
  .أو الظروف التي أدت إلى فقدان السيطرة

 أدت إلى فقدان الـسيطرة  عندما تتضمن المعاملة أو الحدث أو الظروف التي   ) ٢(و
  .توزيع أسهم الشركة التابعة على المالكين بصفتهم هذه بتلك التوزيعات

بأي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلـة فـي فقـد              ) ٣(و
  .تاريخ السيطرة

إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة  )ج (
التابعة على حساب األرباح أو الخسائر، أو نقلها مباشرة إلى األرباح المرحلة، 

  ".٩٩ب" لما هو مذكور في الفقرة اوذلك وفقً
  .االعتراف بأي فرق ناتج على أنه إما ربح أو خسارة منسوبة إلى الشركة األم )د (

م حساب جميـع  في حال فقد الشركة األم سيطرتها على الشركة التابعة، على الشركة األ           -٩٩ب
 في الدخل الشامل األخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة وذلـك  االمبالغ المعترف بها سابقً   

بناء على األسس ذاتها واجبة التطبيق عنـدما تقـوم الـشركة األم بالتـصرف مباشـرة       
وبالتالي فعند إعادة تبويـب الـربح أو الخـسارة         . باألصول أو االلتزامات ذات العالقة    

 في الدخل الشامل األخر إلـى حـساب األربـاح أو الخـسائر عنـد       ابها سابقً المعترف  
أو  أو االلتزامات ذات العالقة، على الشركة األم إعادة تبويب الـربح    التصرف باألصول 

، وذلـك  )كتسوية إعادة التبويب(الخسارة من حقوق ملكية إلى حساب األرباح أو الخسائر     
 وعندما تم تحويل فائض إعادة التقييم المعترف بـه  .ةعند فقد السيطرة على الشركة التابع   

 إلى األرباح المرحلة عند التـصرف باألصـول ،   ا فى الدخل الشامل اآلخر مباشرة    سابقً
 إلى األربـاح المرحلـة عنـد فقـد     تحويل فائض إعادة التقييم مباشرة على الشركة األم    

  .السيطرة على الشركة التابعة 
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األم السيطرة على منشأة تابعة ال تشتمل على أعمال، كما هو محـدد     إذا فقدت المنشأة     -أ ٩٩ب  
  ، كنتيجة لمعاملة تنطوي علـى منـشأة شـقيقة   )٢٩(في معيار المحاسبة المصري رقم  

أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية، تقـوم المنـشأة             
ويـتم االعتـراف   ". ٩٩ب "إلى " ٨٩ب " للفقرات ااألم بتحديد المكسب أو الخسارة وفقً  

 ابما فيها المبالغ التي تم االعتراف بها سـابقً (بالمكسب أو الخسارة الناتجة من المعاملة      
ـ          ب " للفقـرة  افي الدخل الشامل اآلخر التي يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر وفقً

ثمر غيـر ذي  وذلك في األرباح أو الخسائر للمنشأة األم فقط بقدر حصة المـست         ") ٩٩
ويتم إلغاء الجزء المتبقـي مـن   . العالقة في تلك المنشأة الشقيقة أو المشروع المشترك    

. المكسب مقابل القيمة الدفترية لالستثمار في المنشأة الشقيقة أو المـشروع المـشترك         
 اباإلضافة إلى ذلك، إذا احتفظت المنشأة األم باسـتثمار فـي المنـشأة التابعـة سـابقً           

شأة التابعة اآلن منشأة شقيقة أو مشروع مشترك يـتم المحاسـبة عنهـا           وأصبحت المن 
باستخدام طريقة حقوق الملكية، فإن المنشأة األم تعتـرف بـالجزء مـن المكـسب أو         
الخسارة الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في تلك المنـشأة          

قط بقدر ملكية المستثمر غيـر ذي العالقـة فـي     في األرباح أو الخسائر فاالتابعة سابقً 
ويتم إلغاء الجزء المتبقـي مـن    . المنشأة الشقيقة الجديدة أو المشروع المشترك الجديد      

  .اذلك المكسب مقابل القيمة الدفترية لالستثمار المحتفظ به في المنـشأة التابعـة سـابقً        
   يـتم المحاسـبة عنـه اآلن    اإذا احتفظت المنشأة األم باستثمار في الشركة التابعة سابقً        

، فيتم االعتراف بالكامل بالجزء من المكسب   )٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم      اوفقً
أو الخسارة الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به فـي المنـشأة       

  .، وذلك في األرباح أو الخسائر للمنشأة األماالتابعة سابقً
  لتغير في وضعية المنشأة االستثمارية المحاسبة عن ا

عندما تتوقف المنشأة عن كونها منشأة استثمارية، فإنه يجب عليها أن تطبق معيار  -١٠٠ب
 – ا سابقً–على أي منشأة تابعة كان قد تم قياسها ) ٢٩(المحاسبة المصري رقم 

تاريخ ويجب أن يكون ". ٣١" للفقرة ابالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقً
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ويجب أن تمثل القيمة العادلة للمنشأة . تغيير الوضعية هو تاريخ االستحواذ المفترض
التابعة، في تاريخ االستحواذ المفترض، المقابل المفترض المحول عند قياس أيه شًهرة 

ويجب أن . أو مكسب من شراء بسعر تفاضلي والذي ينشأ عن االستحواذ المفترض
لتاب من هذا المعيار المحاسبي " ٢٤"إلى " ١٩"عة وفقا للفقرات تُجمع جميع المنشآت ا

  . المصري من تاريخ تغيير الوضعية
عندما تصبح المنشأة منشأة استثمارية، فإنه يجب عليها أن تتوقف عن تجميع منشآتها  -١٠١ب

التابعة في تاريخ التغيير في الوضعية، باستثناء أي منشأة تابعة يجب أن تستمر في 
ويجب على المنشأة االستثمارية أن تطبق متطلبات ". ٣٢" للفقرة اكونها مجمعة وفقً

لتابعة التي تتوقف عن تجميعها، كما لو أن " ٢٦"و" ٢٥"الفقرتين  لتلك المنشآت ا
  .المنشأة االستثمارية فقدت السيطرة على تلك المنشآت التابعة في ذلك التاريخ
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   )ج( ملحق 
والقواعد االنتقالية   تاريخ السريان 

 ال يتجزأ من هذا المعيار وله الصالحية نفسها مثل االجزاء األخرى من اد هذا الملحق جزءيع
  .هذا المعيار

  تاريخ السريان
ويـسري   ٢٠١٦ الصادر عـام  )٤٢(يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم     -١ج

ـ ٢٠٢٠ يوليو ١تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد   . التطبيق المبكـر ، ويسمح ب
  .إذا قامت المنشأة بالتطبيق المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك

  القواعد االنتقالية
) ٥(معيار المحاسبة المـصري رقـم   ( لمتطلبات ايجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقً       -٢ج

  باستثناء ما هو موضح   )"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      "
  )".ه(٣ج"إلى " أ٢ج"الفقرات ب

، عنـدما تطبـق المنـشآت    )٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٢٨"مع مراعاة الفقرة     -أ٢ج
االستثمارية االستثناء من التجميع ألول مرة، يجب على المنشأة عرض المعلومات الكميـة          

ية السنوية التـي  للفترة المال) ٥(من معيار المحاسبة المصري رقم  ) و(٢٨"المطلوبة بالفقرة   
قد تقوم المنـشأة  "). الفترة السابقة مباشرة("تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي لهذا المعيار      

اأيضا بعرض هذه المعلومات للفترة الحالية أو فترات سابقة، ولكن ذلك غير مطلوب.  
ة الـسنوية التـي   ألغراض هذا المعيار، يكون تاريخ التطبيق األولي هو بداية القترة المالي   -ب٢ج

  .يتم تطبيق هذا المعيار فيها ألول مرة
  .ملغاة - ٣ج
يجب على المنشأة أن تقوم في تاريخ التطبيق األولي بتقييم ما إذا كانت منـشأة اسـتثمارية           -أ٣ج

إذا استخلصت المنشأة في تـاريخ  . على أساس الحقائق والظروف الموجودة في هذا التاريخ      
  ".و٣ج"إلى " ب٣ج"استثمارية، يجب تطبيق متطلبات الفقرات التطبيق األولي أنها منشأة 

، يجب على المنـشأة االسـتثمارية    "٣٢" للفقرة   اباستثناء أي شركة تابعة يتم تجميعها وفقً       -ب٣ج
قياس استثمارها في كل شركة تابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما لـو      

ويجب على المنشأة االستثمارية التعـديل بـأثر      . ائمكانت متطلبات هذا المعيار سارية دا     
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رجعي لكل من الفترة المالية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي وحقـوق الملكيـة         
  :في بداية الفترة السابقة مباشرة، وذلك بالفرق بين

لتابعة ) أ (    .الرصيد الدفتري السابق للشركة ا
  .ة االستثمارية في الشركة التابعةالقيمة العادلة الستثمار المنشأ )ب(و

يجب ترحيل أي مبلغ متراكم ألي تسويات قيمة عادلة تم االعتراف بها في الدخل الشامل 
األخر، وذلك إلى األرباح المرحلة في بداية الفترة المالية السابقة مباشرة في تاريخ 

  .التطبيق األولي
  .ملغاة -ج٣ج
ـ  " ج٣ج"إلى " ب٣ج" للفقرات اة التابعة وفقًإذا كان قياس االستثمار في الشرك    -د٣ج اغيـر عملي 

، يجب على المنشأة االسـتثمارية  ))٥(كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم        (
      ب٣ج" تطبيق الفقـرات  اتطبيق متطلبات هذا المعيار في بداية أسبق فترة يكون فيها عملي "

لى المستثمر التعـديل بـأثر رجعـي    ويجب ع. ، والتي قد تكون الفترة الحالية     "ج٣ج"إلى  
الفترة المالية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي، إال إذا كان تاريخ الفتـرة األسـبق        

وفي هذه الحالة، يتم االعتـراف  . التي يكون تطبيق هذه الفقرة عمليا فيها هو الفترة الحالية     
  .الحاليةفي بداية الفترة ) األرباح المرحلة(بتعديل حقوق الملكية 

إذا قامت منشأة استثمارية باستبعاد، أو فقدت السيطرة قبل تاريخ التطبيـق األولـي لهـذا         -ه٣ج
المعيار، ال يجب على المنشأة االستثمارية إجراء تعديالت على المحاسبة الـسابقة لهـذه           

  .الشركة التابعة
  .ملغاة - و٣ج
  .ملغاة. ٦ ج- ٤ ج

  )٤٧(م اإلشارة إلى معيار المحاسبة المصري رق
   قبـل تطبيـق معيـار المحاسـبة المـصري       اإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار مبكر       -٧ج

يجـب  ) ٤٧(، فإن أي إشارة في هذا المعيار إلى معيار المحاسبة المصري رقـم   )٤٧(رقم  
: األدوات الماليـة ) "٢٦(أن تقرأ على أنها إشارة إلى معيار المحاسـبة المـصري رقـم              

  ."االعتراف والقياس
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١٠١٧

  
  
  
  
  

   )٤٣( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 الرتتيبات املشرتكة
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  )٤٣(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  الرتتيبات املشرتكة

 الفقرات  المحتويات
  ١  هدف المعيار
  ٢  تحقيق الهدف
  ٣  نطاق المعيار

  ١٩-٤  الترتيبات المشتركة
  ١٣-٧  السيطرة المشتركة

  ١٩-١٤  أنواع الترتيبات المشتركة
  ٢٥-٢٠  القوائم المالية ألطراف الترتيب المشتركة

  ٢٣-٢٠  ليات المشتركةالعم
  ٢٥-٢٤  المشروعات المشتركة

  ٢٧-٢٦  القوائم المالية المستقلة 
    إرشادات التطبيق ) أ(ملحق 
    الفترة االنتقالية وسحب معايير المحاسبة المصرية األخرى ) ب(ملحق 
    األمثلة اإليضاحية) ج(ملحق 
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 )٤٣(معيار احملاسبة املصري رقم 

  الرتتيبات املشرتكة
  دف المعياره
يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادىء للتقرير المالي بواسطة المنشآت التى لديها حصة فى       -١

 ).الترتيبات المشتركة(ترتيبات محكومة بسيطرة مشتركة 

  تحقيق بالهدف
، عرف هذا المعيار السيطرة المشتركة، وتطلـب مـن   "١"لتحقيق الهدف المذكور فى الفقرة   - ٢

 ترتيب مشترك ان تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تـدخل فيـه     المنشأة التى هى طرف فى    
والمحاسبة عـن تلـك الحقـوق والتعهـدات     ) التزاماتها(عن طريق تقدير حقوقها وتعهداتها  

  . لنوع هذا الترتيباطبقً) االلتزامات(
  نطاق المعيار

  .  فى ترتيب مشتركايطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التى تكون طرفً -٣
  بات المشتركة الترتي

 . لديهم سيطرة مشتركةأكثرالترتيب المشترك هو الترتيب الذي به طرفين أو  -٤

   :اآلتيةيتميز الترتيب المشترك بالخصائص  -٥
 ").٤أت"إلى  " ٢أت"راجع الفقرات من (األطراف ملزمون باتفاق تعاقدى   )  أ(

لفقـرات  راجع ا( من الترتيب   أكثراالتفاق التعاقدى يمنح سيطرة مشتركة لطرفين أو          )  ب(
 ").١٣"إلى" ٧"من 

  .الترتيب المشترك يكون اما عملية مشتركة أو مشروع مشترك -٦
  السيطرة المشتركة 

السيطرة المشتركة هى إتفاق تعاقدى باالشتراك فى السيطرة على ترتيب ما، والتى توجـد     -٧
  فقط عندما تتطلب القرارات المرتبطة باألنشطة موافقة باإلجمـاع لألطـراف المـشتركة           

 .سيطرةفى ال

على المنشأة التى تكون طرفا فى ترتيب ما ان تقدر ما إذا كان الترتيـب التعاقـدى يعطـى          - ٨
  . جميع األطراف أو مجموعة من األطراف سيطرة بصورة مجتمعة على هذا الترتيب
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وتتحقق سيطرة جميع األطراف أو مجموعة من األطراف على ترتيـب بـصورة مجتمعـة         
    وجيه االنشطة التى تؤثر بشكل هام فى العوائد مـن الترتيـب    لت اعندما يجب ان يتصرفوا مع

  ).بمعنى االنشطة ذات الصلة(
يعد تحديد ان كل األطراف أو مجموعة من األطراف يسيطرون علـى الترتيـب، ال توجـد        - ٩

السيطرة المشتركة إال عندما تتطلب القرارات المرتبطة باألنشطة موافقـة باإلجمـاع مـن           
 . الترتيبعلى األطراف التى تسيطر

ألن أى طـرف فـى   . ال يوجد فى الترتيب المشترك طرف يسيطر على الترتيب لـصالحه      -١٠
 اخرى أو ايه مجموعة مـن األطـراف   أطرافترتيب سيطرة مشتركة يستطيع ان يمنع ايه    

 .من السيطرة على الترتيب

١١-     كة  حتى إذا لم يكن لدى كل األطراف سيطرة مـشتر    ا مشتركً ايمكن أن يكون الترتيب ترتيب
ويميز هذا المعيار بين األطراف الذين لديهم سـيطرة مـشتركة علـى           . على هذا الترتيب  

) مشغلين مشتركين أو أصحاب حـصص فـى مـشروعات مـشتركة           (الترتيب المشترك   
 .واألطراف الذين يساهمون فيه ولكن ليس لديهم سيطرة مشتركة فى ترتيب مشترك

م ما إذا كان كل األطراف أو مجموعة مـن    تحتاج المنشأة لتطبيق الحكم الشخصى عند تقيي       -١٢
األطراف لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب، وتقوم المنشأة بعمل تقدير يأخذ فى االعتبـار    

 "). ١١أت"إلى " ٥أت"راجع الفقرات من (المحيطة جميع الحقائق والظروف 

ديها سـيطرة  إذا تغيرت الحقائق والظروف، فعلى المنشأة إعادة تقدير ما إذا كان سيستمر ل        -١٣
  .مشتركة على الترتيب أم ال

  انواع الترتيبات المشتركة
ويعتمد تصنيف الترتيـب  .  على المنشأة ان تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تدخل فيه        -١٤

) التعهـدات (المشترك كعملية مشتركة أو مشروع مشترك على الحقـوق وااللتزامـات          
 .ألطراف الترتيب

شترك عندما يكون لدى أطرافه سيطرة مشتركة علـى   تصبح العملية المشتركة ترتيب م   -١٥
ويطلـق علـى هـؤالء    . الحقوق على األصول والتعهدات بااللتزامات المرتبطة بالترتيب    

 .األطراف المشغلين المشتركين
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 يكون المشروع المشترك ترتيب مشترك عندما يكون لدى أطرافه سيطرة مشتركة على         -١٦
وهؤالء األطراف يطلق عليهم اصـحاب    . رتيبالحقوق على صافي االصول المرتبطة بالت     

 . الحصص فى المشروعات المشتركة

  تطبق المنشأة الحكم الشخصي عند تقدير ما إذا كان الترتيب المـشترك عمليـة مـشتركة              -١٧
  وعلى المنشأة تحديد نوع الترتيب المشترك الذي تـشترك فيـه آخـذة      . أو مشروع مشترك  

  ة عن الترتيب وتقـيم المنـشاة حقوقهـا والتزاماتهـا    فى االعتبار حقوقها والتزاماتها الناتج  
  فى ضوء الهيكل والشكل القانوني للترتيب والشروط المتفـق عليهـا بواسـطة األطـراف     

     راجع الفقـرات   (افى االتفاق التعاقدي والحقائق والظروف االخرى عندما يكون ذلك مالئم
 ").٣٣أت"إلى " ١٢أت"من

 عام التفاقيـة تـضع الـشروط العامـة     إطار طريق  عنا بعض األطراف مع ايجتمع أحيانً  -١٨
 مـن  أكثـر  العام قيام األطراف بتكوين اإلطارقد تذكر اتفاقية . أكثرللتعاقد للقيام بنشاط أو   

    وحتـى إذا كانـت   .  من االتفاقيةاترتيب مشترك لتتعامل مع انشطة محددة والتى تمثل جزء
ـ   طاراإلتلك الترتيبات المشتركة ترتبط مع نفس اتفاقية          إذا ا العام، فنوعها قد يكـون مختلفً

 اإلطـار كانت حقوق والتزامات األطراف تختلف عند القيام بأنشطة مختلفة تتناولها اتفاقيـة    
 أطراف عندما يطبق  اوبالتالي يمكن تواجد العملية المشتركة والمشروع المشترك مع       . العام

العاماإلطارية  من نفس اتفاقااالتفاقية انشطة مختلفة والتى تشكل جزء . 

إذا تغيرت الحقائق والظروف فعلى المنشأة ان تعيد تقييم ما إذا كان نوع الترتيب المـشترك     -١٩
 .الذي ترتبط به قد تغير

  القوائم المالية ألطراف الترتيبات المشتركة
  العمليات المشتركة

  : على المشغل المشترك ان يعترف فيما يتعلق بحصته فى العملية المشتركة ب -٢٠
 .وله بما فى ذلك نصيبه فى االصول المشتركة اص  )  أ(

 .التزاماته بما فى ذلك نصيبه فى ايه التزامات يتم تحملها مشاركة) ب(و

 .ايراداته من بيع نصيبه أو حصته فى ناتج العمليات المشتركة) ج(و
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 .نصيبه فى االيرادات من بيع ناتج العمليات المشتركة) د(و

 .فى المصروفات التى تم تحملها بصورة مشتركةمصروفاته بما فى ذلك نصيبه ) ه(و

٢١-      االصول وااللتزامات وااليرادات والمـصروفات    اعلى المشغل المشترك ان يعالج محاسبي 
 لمعايير المحاسبة المصرية المطبقة على تلـك     االمرتبطة بحصته فى العملية المشتركة طبقً     

  .االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات
المعالجـة المحاسـبية للمعـامالت مثـل البيـع      " ٣٧أت"إلـى  " ٣٤أت" من   تحدد الفقرات  -٢٢

والمساهمات أو الشراء ألصول بين المنشأة والعملية المشتركة التى هى مـشغل مـشترك           
  .فيها

على الطرف المساهم فى العملية المشتركة ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة عليها، ان يقـوم     -٢٣
إذا كـان  " ٢٢"إلـى  " ٢٠" للفقرات من    اى الترتيب طبقً   بالمعالجة المحاسبية لحصته ف    اايض

إمـا  . لهذا الطرف حقوق على األصول وتعهدات بااللتزامات المرتبطة بالعملية المشتركة        
إذا كان الطرف المساهم فى الترتيب ليس لديه سيطرة مشتركة على عملية مشتركة ولـيس         

ة بالعملية المـشتركة، فعليـه ان   لديه حقوق على األصول وال تعهدات بااللتزامات المرتبط 
 لمعايير المحاسبة المـصرية   ايقوم بالمعالجة المحاسبية لحصصه فى العملية المشتركة طبقً       

  .المطبقة على تلك الحصص
  المشروعات المشتركة

على المنشأة صاحبة الحصة فى المشروع المشترك ان تعترف بنصيبها فـى المـشروع      -٢٤
م بالمعالجة المحاسبية لهـذا االسـتثمار باسـتخدام    المشترك على انه استثمار وان تقو     

ما لم تكن المنشأة معفاة ) ١٨( لمعيار المحاسبة المصرى رقم     اطريقة حقوق الملكية طبقً   
  .من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما هى محددة فى ذلك المعيار

 يقوم الطرف المساهم فى المشروع المشترك ولكن ليس لديـه سـيطرة مـشتركة عليـه             -٢٥
، مـالم  )٤٧( لمعيار المحاسبة المصرى رقـم  االمعالجة المحاسبية لحصته فى الترتيب طبقً  ب

     ـ ايكن لديه نفوذ مؤثر على المشروع المشترك ففى هذه الحالة تتم المعالجة المحاسـبي  ا طبقً
  ).١٨(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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  القوائم المالية المستقلة
  اى المـشروع المـشترك ان يعـالج محاسـبي      على المشغل المشترك أو صاحب الحصة ف       -٢٦

  :فى قوائمه المالية المستقلة حصته فى
 ".٢٢"إلى " ٢٠" للفقرات من االعملية المشتركة طبقً  ) أ(
) ١٧(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٠" للفقرة االمشروع المشترك طبقً  ) ب(

  ".القوائم المالية المستقلة"
  اه سيطرة مشتركة أن يعـالج محاسـبي    على المساهم فى ترتيب مشترك ولكن ليس لدي        -٢٧

  : فى قوائمه المالية المستقلة حصته فى
 ".٢٣" للفقرة االعملية المشتركة طبقً  ) أ(
ما لم يكن لدى ) ٤٧( لمعيار المحاسبة المصرى رقم االمشروع المشترك طبقً  ) ب(

ك الحالة سوف يطبق الفقرة  المنشأة نفوذ مؤثر على المشروع المشترك ففى تل
 ).١٧( المحاسبة المصرى رقم من معيار" ١٠"
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  ) أ (ملحق 
  ارشادات التطبيق

وهو يـصف  .  ال يتجزأ منهاويعتبر جزء) ٤٣(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم        
وله نفس القـوة التـى لألجـزاء االخـرى بمعيـار      ") ٢٧"الى " ١"من (التطبيقات على الفقرات    

  .المحاسبة المصرى
 فى هذا المرفق هى امثلة لمواقف افتراضية على الـرغم مـن ان بعـض     االمثلة الواردة -١أت

لـذا فـإن الحقـائق    ). الشكل(اشكال تلك األمثلة قد تكون موجودة فى الحقيقة بنفس النمط  
والظروف ألشكال الحقيقة المحددة قد تحتاج إلى إعـادة تقييمهـا عنـد تطبيـق معيـار          

  ). ٤٣(المحاسبة المصرى رقم 
  ركةالترتيبات المشت

  ") ٥"فقرة (الترتيب التعاقدي 
ـ   اوغالب.  يمكن اثبات الترتيبات التعاقدية بعده طرق      – ٢أت مـا تكـون االتفاقيـات    ا وليس دائم 

التعاقدية واجبة التنفيذ فى صيغة مكتوبة وعادة فى صورة عقد أو نقاط تم مناقـشتها بـين      
 واجبة النفاذ اما بذاته أو عـن  ويستطيع التطبيق القانوني ان يوجد اتفاقيات    . أطراف التعاقد 

  .طريق ادراجه فى عقود بين أطراف التعاقد
إلـى  " ١٩أت"راجع الفقرات من ( عندما يتم تكوين ترتيبات مشتركة من خالل كيان مستقل     -٣أت

، يكون االتفاق التعاقدي أو بعض مظاهره فى بعض الحاالت مدرج فى النظـام         ")٣٣أت"
  .لكيان المستقلاألساسي أو الالئحة الداخلية ل

 يحدد االتفاق التعاقدي الشروط التى من خاللها يكون األطراف المشاركين فـى النـشاط             -٤أت
  : وعادة ما يكون الترتيب التعاقدي مرتبط بأمور مثل.  للترتيبنخاضعي

 . الغرض والنشاط وفترة الترتيب المشترك  )  أ(

  مـة المماثلـة  كيفية تعيين اعـضاء مجلـس االدارة والمـديرين والكيانـات الحاك            )  ب(
 .فى الترتيب المشترك

الموضوعات التى تتطلب قرارات بين أطراف الترتيب، وحقـوق  : عملية اتخاذ القرار   )  ج(
وتنـشئ  . التصويت ألطراف الترتيب والمستوى المطلوب لتدعيم تلك الموضـوعات     

عملية اتخاذ القرارات الواردة فى الترتيب التعاقدي الـسيطرة المـشتركة للترتيـب          
 ").١١أت"إلى " ٥أت"قرات من راجع الف(
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 . رأس المال أو ايه مساهمات اخرى مطلوبة من أطراف الترتيب  )  د(

كيفية مشاركة أطراف الترتيب فى االصول وااللتزامات وااليرادات والمـصروفات        ) ه(
 .المتعلقة بالترتيب المشترك

  ") ١٣"إلى " ٧"الفقرات من (السيطرة المشتركة 
لمنشأة سيطرة مشتركة على الترتيب، فعلى المنشأة فـى البدايـة ان    عند تقدير ما إذا كان ل   -٥أت

. تقدر ما إذا كان كل األطراف أو مجموعة من األطراف لها سيطرة على هـذا الترتيـب    
السيطرة والتى يجب ان تستخدم عند تحديـد    ) ٤٢(ويعرف معيار المحاسبة المصرية رقم      

عرضون أو لديهم حقوق فى عوائـد  ما إذا كان كل األطراف أو مجموعة من األطراف يت   
متغيرة من مشاركتهم فى الترتيب، كما أن لديهم القدرة على التأثير فى تلك العوائـد مـن    

وعندما يتحدد بصورة مجمعة ان كل أطراف االتفاقيـة أو  . خالل تحكمهم فى هذا الترتيب  
ـ     رة علـى  مجموعة من األطراف لديهم القدرة على توجيه االنشطة التى تؤثر بصورة كبي

، بمعنى أن أطراف الترتيب يـسيطرون    )بمعنى االنشطة ذات الصلة   (العوائد من الترتيب    
  .عليه مجتمعين

 بعد التوصل الى ان كل أطراف االتفاقية أو مجموعة من األطراف يتحكمون فى االتفاقية           -٦أت
. ام المجتمعين، فعلى المنشأة ان تقدر ما إذا كان لديها سيطرة مشتركة علـى االتفاقيـة           

وتوجد السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب القرارات ذات الصلة موافقة باإلجماع مـن          
األطراف الذين يسيطرون على الترتيب، ويتطلب تقدير ما إذا كان الترتيب مسيطر عليـه          
سيطرة مشتركة من أطرافه أو مجموعة من أطرافه أو يسيطر عليه طرف مـن أطرافـه       

  .كم الشخصيبصورة منفردة ممارسة الح
 فى بعض االحيان تؤدى عملية اتخاذ القرار المتفق عليهـا بواسـطة أطـراف الترتيـب           -٧أت

 على سبيل المثال بافتراض ان هناك طـرفين كونـا      .  الى سيطرة مشتركة   االتعاقدي ضمني
بالمائة من حقوق التصويت ويحدد الترتيـب التعاقـدي الـذي      ٥٠ ولدى كل منهما     اترتيب 

  على األقل من حقوق التـصويت التخـاذ قـرارات تتعلـق باألنـشطة     % ٥١بينهما نسبة  
  .ذات الصلة

فى هذه الحالة فأطراف الترتيب لديهم اتفاق ضمني بأن لهم سيطرة مشتركة على الترتيـب     
  ألن القرارات المرتبطـة باألنـشطة ذات الـصلة ال يمكـن ان تؤخـذ بـدون موافقـة           

  .طرفى التعاقد
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 أدني من نسب حقوق التـصويت  ا يتطلب الترتيب التعاقدي حد فى بعض الظروف االخرى -٨أت
فعندما يمكن تحقيق الحد االدنى المطلوب مـن   . التخاذ قرار متعلق باألنشطة ذات الصلة     

نسب حقوق التصويت بأكثر من تركيبة واحدة من أطراف التعاقد فال يكون هذا الترتيـب         
المطلـوب  ) أو مجموعة األطراف(ف ترتيب مشترك ما لم يحدد الترتيب التعاقدي األطرا    

  .موافقتهم بصورة مجمعة لقرارات متعلقة باألنشطة ذات الصلة بالترتيب
  أمثلة تطبيقية

  ) ١(مثال 
من حقوق التـصويت فـى الترتيـب       % ٥٠لديه  ) أ: (بافتراض ان هناك ثالثة أطراف لترتيب     

وق التصويت فـى  من حق% ٢٠لديه ) ج(من حقوق التصويت فى الترتيب و     % ٣٠لديه  ) ب(و
مـن  % ٧٥انه مطلوب على االقـل نـسبة    ) أ وب وج  (ويحدد الترتيب التعاقدي بين     . الترتيب

  . حقوق التصويت التخاذ قرار متعلق باألنشطة المرتبطة بالترتيب
فـى  ) يـتحكم (يستطيع بمفرده ان يبطل أي قرار، فهو ال يستطيع ان يـسيطر   ) ا(حتى إذا كان    

% ٧٥ألن شروط الترتيب التعاقدى تتطلب علـى االقـل   ). ب(موافقة  الترتيب ألنه يحتاج الى     
من حقوق التصويت التخاذ قرار يتعلق باألنشطة ذات الصلة وبالتالي ال يمكن القيام بها بـدون      

 .موافقة كل من أ وب
  ) ٢(مثال 

و ) ب(من حقوق التـصويت للترتيـب و   % ٥٠لديه ) أ( أطراف للترتيب   ٣بافتراض ان هناك    
علـى  % ٧٥والترتيب التعاقدي بين أ وب وج يحدد انـه مطلـوب     % ٢٥دى كل منهما    ل) ج(

  .األقل من حقوق التصويت التخاذ قرار عن االنشطة ذات الصلة للترتيب
يستطيع ان يبطل اي قرار، فإنه ال يستطيع ان يـسيطر علـى الترتيـب ألنـه     ) أ(حتى إذا كان    

.  أ وب وج مجتمعين لهم سيطرة علـى االتفاقيـة  فى هذا المثال). ج(أو ) ب(يحتاج موافقة اما  
مـن  % ٧٥فى حين انه يوجد اكثر من مجموعة من األطراف يستطيعون ان يتفقوا ليصلوا الى     

  ). إما أ وب أو أ وج(حقوق التصويت 
 يحتاج الترتيب التعاقدى إلى تحديـد  افى مثل هذا الموقف، ومن أجل أن يصبح الترتيب مشتركً      

اف التى قد تكون مطلوبة للموافقة الجماعية للقرارات المرتبطـة باألنـشطة   التشكيلة من األطر 
  .ذات الصلة بالترتيب
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  ) ٣(مثال 
من حقوق التـصويت فـى الترتيـب    % ٣٥بإفتراض أن الترتيب يضم أ وب وكال منهما لديه      

  والجزء الباقي 
 موافقـة  وتتطلب القرارات المتعلقة باألنـشطة ذات الـصلة     . موزع على أطراف عدة   % ٣٠

فيصبح أ وب لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب فقط فى حالة مـا إذا   . اغلبية حقوق التصويت  
كان الترتيب التعاقدي يحدد ان القرارات المرتبطة باألنشطة ذات الـصلة بالترتيـب تتطلـب            

 .موافقة كل من أ وب

الترتيـب يـستطيع    مطلب الموافقة باإلجماع يعنى ان أي طرف لديه سيطرة مشتركة على  -٩أت
خاصـة  (ان يمنع أي أطراف اخرى أو مجموعة من األطراف من اتخاذ قرارات منفردة       

وإذا كانت متطلبات الموافقة باإلجماع متصلة فقـط     . بدون موافقته ) باألنشطة ذات الصلة  
بقرارات تعطى الطرف حقوق حماية وليست مرتبطة بأنشطة ذات صـلة فـى الترتيـب،      

  .يطرة مشتركة فى الترتيبفهذا الطرف ليس له س
هذه البنود قد .  قد يتضمن الترتيب التعاقدى بنودا تتعلق بقرارات المنازعات مثل التحكيم       -١٠أت

تسمح بأن تتخذ القرارات فى غياب الموافقة الجماعية من خالل األطراف الـذين لـديهم     
 لـسيطرة  اووجود مثل هذه المواد ال يمنع ان يكون الترتيـب خاضـع     . سيطرة مشتركة 

ا مشتركًامشتركة وبالتالي من ان يكون ترتيب.  
  تقييم السيطرة المشتركة

  
 التعاقدى جميع االطراف أو مجموعة الترتيب يعطىهل 

 من االطراف سيطرة جماعية على االتفاقية
خارج نطاق معيار 
المحاسبة المصرى 

 ) ٤٣(رقم 

هل تتطلب القرارات المتصلة باألنشطة المتعلقة بالترتيب 
موافقة جماعية لكل االطراف أو مجموعة من االطراف 

بالذين لديهم سيطرة جماعية على الترت  ي

خارج نطاق معيار 
المحاسبة المصرى 

 ) ٤٣(رقم 

ركة   الترتيب يخضع لسيطرة مشت
رتيب مشترك  وبالتالى فهو ت

  نعم

  نعم

 ال

 ال
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، فتقـوم المنـشأة   )٤٣( عندما يكون الترتيب خارج نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم    -١١أت
 لمعايير المحاسبة المـصرية ذات الـصلة   ابالمعالجة المحاسبية لحصتها فى الترتيب طبقً  

  ).١٨(أو معيار المحاسبة المصرى رقم ) ٤٢( المصرى رقم مثل معيار المحاسبة
  ") ١٩"إلى " ١٤"الفقرات من (أنواع الترتيبات المشتركة 

على سبيل المثال كطريقة الشتراك أطـراف  (تنشأ الترتيبات المشتركة ألغراض متعددة       -١٢أت
  ةالترتيب فى التكاليف والمخاطر أو تتيح لألطـراف الـدخول فـى تكنولوجيـا جديـد            

  .ويمكن ان تنشأ باستخدام هياكل واشكال قانونية مختلفة) أو اسواق جديدة
   ال تتطلب بعض الترتيبات ان ينفذ النشاط موضوع الترتيب من خـالل كيـان مـستقل،         -١٣أت

  .فى حين تتضمن بعض الترتيبات ضرورة إنشاء كيان مستقل
 المـشتركة علـى حقـوق     يعتمد التصنيف المطلوب من خالل هذا المعيار للترتيبـات         -١٤أت

ويصنف هـذا المعيـار   . والتزامات أطراف الترتيب الناشئة عنه فى سياق النشاط المعتاد 
عنـدما يكـون لـدى    . الترتيبات على إنها إما عمليات مشتركة أو مشروعات مـشتركة  

المنشأة حقوق تتعلق باألصول وتعهدات تتعلق بااللتزامات المرتبطة بالترتيـب فيكـون         
وعندما يكون لدى المنشأة حقوق تتعلق بصافي اصول الترتيـب   . ية مشتركة الترتيب عمل 

اسس التقيـيم   " ٣٣أت"الى  " ١٦أت"وتحدد الفقرات من    . فيكون الترتيب مشروع مشترك   
التى تقوم بها المنشأة لتحديد ما إذا كان لديها حصة فى عملية مـشتركة أو حـصة فـى      

  .مشروع مشترك
  تصنيف الترتيبات المشتركة

يتطلب تصنيف الترتيبات المـشتركة مـن أطـراف    " ١٤أت" كما هو موضح فى الفقرة     -١٥أت
، وعلـى المنـشأة ان   .الترتيب ان يقوموا بتقدير حقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن الترتيب     

  : تأخذ فى االعتبار ما يلي عند قيامها بهذا التقدير
 ").٢٢أت"الى " ١٦أت"راجع الفقرات من (هيكل الترتيب المشترك   ) أ(

 : عندما يتم تكوين ترتيب مشترك من خالل كيان مستقل ) ب(

 ").٢٤أت"الى " ٢٢ات"راجع الفقرات من (الشكل القانوني للكيان المستقل  )١(

 ").٢٨أت"الى " ٢٥أت"راجع الفقرات من (شروط الترتيب التعاقدي  )٢(

ة  )٣( ت"الى " ٢٩أت"راجع الفقرات من (الحقائق والظروف االخرى ذات صل  ").٣٣أ
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  لترتيبات المشتركةمكونات ا
  الترتيبات المشتركة التى ال تعمل من خالل كيان مستقل

  . تكون الترتيبات المشتركة التى ال تعمل من خالل كيان مستقل عملية مشتركة-١٦أت
وفى مثل هذه الحاالت ينشئ الترتيب التعاقدي حقوقا ألطراف التعاقد مرتبطة باألصـول    

  بااللتزامـات المرتبطـة بالترتيـب وحقـوق       المرتبطة بالترتيب وتعهـدات مرتبطـة       
ألطراف التعاقد مرتبطة باإليرادات المقابلة لها وكذا التعهدات المرتبطة بالمـصروفات      

  .المقابلة لها
 ما يصف الترتيب التعاقدي طبيعة االنشطة موضـوع الترتيـب وكيـف ينتـوى            ا غالب -١٧أت

     مثال قد يتفـق أطـراف الترتيـب    فعلى سبيل ال. اأطراف الترتيب تنفيذ تلك األنشطة مع
    على ان يصبح كل طرف مسئول عـن مهمـة محـددة      االمشترك على تصنيع منتج مع 

فيها اصوله ويتحمل التزاماته  امستخدم  .للترتيب التعاقدي ان يحـدد كيفيـة   اويمكن ايض 
وفى مثل هـذه    . بين أطراف الترتيب  ) العامة(تقسيم االيرادات والمصروفات المشتركة     

ت يعترف كل مشغل مشارك فى قوائمه المالية باألصول وااللتزامات المـستخدمة    الحاال
  . للترتيب التعاقدياللغرض المحدد وبنصيبه فى االيرادات والمصروفات طبقً

 فى بعض الحاالت االخرى ربما يتفق أطراف الترتيب المشترك على سـبيل المثـال ان       -١٨أت
   لحالة فالترتيب التعاقدي ينشىء حقوقا ألطراف     ففي هذه ا  . ايشتركوا ويشغلوا االصل مع

الترتيب فى االصل الذي يدار مشاركه، وكيفية تقسيم المخرجـات أو االيـرادات مـن          
االصل وتكاليف التشغيل على أطراف الترتيب ويقوم كل مـشغل مـشترك بالمعالجـة           

تـرف  المحاسبية لنصيبه فى االصل المشترك ونصيبه المتفق عليه فى االلتزامـات ويع           
  . للترتيب التعاقدىابنصيبه فى المخرجات وااليرادات والمصروفات طبقً
  الترتيبات المشتركة التى تعمل من خالل كيان مستقل

 الترتيب المشترك الذي يحتفظ فيه باألصول وااللتزامات المرتبطة بالترتيب فـى كيـان         -١٩أت
أو عملية مشتركةا مشتركًامستقل يمكن ان يكون اما مشروع .  

 يعتمد تحديد ما إذا كان طرف الترتيب هو مشغل مشارك أو صاحب حصة فى مشروع           -٢٠أت
مشترك على حقوق طرف الترتيب فـى االصـول وتعهداتـه بااللتزامـات المرتبطـة       

  .بالترتيب والمحتفظ بها فى كيان مستقل
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ن ترتيب فعندما يكون أطراف الترتيب قد قاموا بتكوي  " ١٥أت" كما هو مذكور فى الفقرة       -٢١أت
مشترك فى كيان مستقل، فأطراف الترتيب فى حاجة الى تقـدير مـا إذا كـان الـشكل          

ـ    -القانونى للكيان المستقل وشروط الترتيب التعاقدى       ا وعنـدما يكـون ذلـك مالئم -  
  : أية حقائق أو ظروف اخرى تعطيهم

 ). مشتركةفالترتيب عملية(حقوقا على االصول وتعهدات بااللتزامات المرتبطة بالترتيب   ) أ(
لترتيب ) ب( أو  لترتيب مشروع مشترك(حقوقا على صافي اصول ا   ).فا

  تقييم حقوق وتعهدات األطراف الناشئة عن الترتيب: تصنيف الترتيبات المشتركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل القانوني للكيان المستقل
ويـساعد  . ب المـشترك  فى تحديد نوع الترتيا يعتبر الشكل القانوني للكيان المستقل مالئم  -٢٢أت

الشكل القانوني فى عملية التقييم المبدئي لحقوق أطراف الترتيب فى االصول وتعهداتهم           
على سبيل المثال ما إذا كان ألطراف الترتيب     . بااللتزامات المحتفظ بها فى كيان مستقل     

حصص فى اصول محتفظ بها فى كيان مستقل وما إذا كان األطـراف مـسئولين عـن        
  .حتفظ بها فى كيان مستقلالتزامات م

 هيكل الترتيب المشترك

 لم ينشأ من خالل كيان مستقل انشئ من خالل كيان مستقل

  على المنشأة ان تأخذ فى االعتبار
 الشكل القانونى للكيان المستقل )١(
 روط الترتيب التعاقدىش )٢(
 الحقائق والظروف األخرى ذات الصلة  )٣(

 عملية مشتركة مشروع مشترك
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 قد يقوم أطراف الترتيب على سبيل المثال بتنفيذ ترتيب مشترك من خالل كيـان مـستقل     -٢٣أت
   بمعنى أن األصـول وااللتزامـات   ( فى أن يكون مستقال بذاته اويكون شكله القانوني سبب

ـ          ول المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى اصول والتزامات الكيان المستقل وليـست اص
فى مثل هذه الحالة، فتقييم الحقوق والتعهـدات ألطـراف       ). والتزامات أطراف الترتيب  

الترتيب عن طريق الشكل القانوني للكيان المنفصل يشير إلى أن الترتيب هـو مـشروع       
 على اى حال فإن الشروط المتفق عليها بين األطراف فى تـرتيبهم التعاقـدي     –مشترك  

 الحقائق والظـروف ذات  اوعندما يكون ذلك مالئم") ٢٨تأ"الى " ٢٥أت"راجع الفقرات  (
يمكن ان تتجاوز تقييم الحقوق والتعهـدات     ") ٣٣أت"إلى  " ٢٩أت"راجع الفقرات   (الصلة  

  .الممنوحة ألطراف الترتيب بموجب الشكل القانونى للكيان المستقل
لقـانوني للكيـان    تقييم الحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف الترتيب عن طريق الشكل ا -٢٤أت

  للتوصل إلى أن الترتيب هو عملية مشتركة إذا كان أطراف الترتيب        االمستقل يكون كافي 
  من خالل كيان مستقل ال يفصل شكله القانونى بـين أطـراف    ا مشتركً اينفذون فقط ترتيب 

بمعنى أن األصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل     (التعاقد والكيان المستقل    
  ).هى أصول والتزامات أطراف الترتيب

  تقييم شروط الترتيب التعاقدى 
 فى كثير من الحاالت تكون الحقوق والتعهدات المتفق عليهـا بـين أطـراف الترتيـب        -٢٥أت

متوافقة أو ال يوجد تعارض بينها وبين الحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف الترتيـب            
  .ذي كون من خالل الترتيببموجب الشكل القانوني للكيان المستقل ال

 فى حاالت أخرى يستخدم أطراف الترتيب الترتيب التعاقدى إللغاء أو تعـديل الحقـوق        -٢٦أت
  والتعهدات ذات الصلة بموجب الشكل القـانونى للكيـان المـستقل الـذي قـد كـون            

  .من خالله الترتيب
  مثال تطبيقى

  ) ٤مثال (
ى شكل شركة وكـل طـرف لديـه نـسبة       بإفتراض أن هناك طرفين كونا ترتيبا مشتركا ف       

تـستطيع الـشركة فـصل الـشركة عـن      . من حصص الملكية بالـشركة   % ٥٠مساهمة  
مالكها نتيجة لذلك فإن االصول وااللتزامـات المحـتفظ بهـا فـى المنـشأة هـى اصـول           

  . والتزامات الشركة
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فى مثل هذه الحالة، فتقـدير الحقـوق والتعهـدات ذات الـصلة ألطـراف الترتيـب مـن            
ل الشكل القانوني للكيان المـستقل يـشير الـى أن أطـراف الترتيـب لـديهم حقـوق         خال

  .على صافي أصول الترتيب
ومع هذا فعندما يعدل أطراف الترتيب خصائص الـشركة مـن خـالل تـرتيبهم التعاقـدي           

ـ              لنـسب  ابحيث يصبح لكل طرف حصة فـى اصـول الـشركة ويتحمـل التزاماتهـا طبقً
التعاقدية فى خـصائص الـشركة يمكـن ان تتـسبب فـى أن           فإن هذه التعديالت    . محددة

  .يصبح الترتيب عملية مشتركة
 الجدول التالي يقارن بين الشروط العامة فى الترتيبات التعاقديـة للعمليـات المـشتركة           -٢٧أت

واالمثلة فـى الـشروط   . والشروط العامة فى الترتيبات التعاقدية للمشروعات المشتركة     
  . الجدول التالي تأتى على سبيل المثال وليس الحصرالتعاقدية الواردة فى

  تقييم شروط الترتيب التعاقدى
  المشروع المشترك  العملية المشتركة  

الترتيـب التعاقـدي يمـنح أطــراف      شروط الترتيب التعاقدى
الترتيب حقوقا على االصول وتعهدات    

  .على االلتزامات المرتبطة بالترتيب

الترتيب التعاقدي يمنح أطـراف      
الترتيب المشترك حقوقـا علـى      

بمعنى أنه  (صافي اصول الترتيب    
كيان مستقل وال يكـون ألطرافـه     

ات حقوق على االصول أو تعهـد     
  ).بالتزامات المرتبطة بالترتيب

يحدد الترتيب التعاقـدي ان أطـراف        الحقوق على االصول 
الترتيب المشترك يتشاركون فى كـل      

) على سبيل المثال الملكيـة   (االنصبة  
ى االصول المرتبطة بالترتيب بنسب     ف

على سبيل المثال نسبة ملكية    (محددة  
األطــراف فــى الترتيــب أو نــسبة 
االنشطة المؤداة من خـالل الترتيـب     

   .)الذي يعزى إليهم بصورة مباشرة

يحـدد الترتيـب التعاقـدي بــأن    
االصول المقتناه أو التى تقتنـى       

 عن طريق الترتيب المشترك   االحقً
 وال يوجـد    –تيب  هى اصول التر  

 –ألطراف الترتيب ايـه حقـوق       
) بمعنى انه ال توجد حقوق ملكية   (

  .عليها

الترتيب التعاقدى يحـدد ان أطـراف        التعهد بااللتزامات
الترتيب المشترك يشتركون فـى كـل     
االلتزامــات والتعهــدات والتكــاليف 

علـى  (والمصروفات بنسب محـددة     
سبيل المثال نسب ملكية األطراف فى     

يب أو نسبة االنشطة المؤداة من    الترت
هم خالل الترتيب الـذي يعـزى إلـي        

  ).بصورة مباشرة

يحدد الترتيب التعاقدى ان الترتيب 
المشترك مـسئول عـن الـديون       

  .والتعهدات الخاصة بالترتيب
يحدد الترتيب التعاقدى ان أطراف   
الترتيب المشترك مسئولون مـن     
ــدود    ــى ح ــب ف ــالل الترتي خ

ــى التر  ــتثماراتهم ف ــباس   تي
أو تعهداتهم بأداء المساهمات غير 
المسددة أو رأس المال اإلضافي     

  .المرتبط بالترتيب أو كليهما
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  المشروع المشترك  العملية المشتركة  
يحدد االتفاق التعاقـدى ان أطـراف         

عـن   الترتيب المـشترك مـسئولون    
  .المطالبات الناشئة من أطراف خارجية

يحدد الترتيب التعاقدى ان دائنوا      
الترتيب المـشترك لـيس لـديهم     

رجوع على اى طرف    الحق فى ال  
من أطراف الترتيب فيما يتعلـق       

  .بديون أو تعهدات الترتيب
  االيرادات والمصروفات 

  واالرباح أو الخسائر 
يحدد الترتيب التعاقدى توزيع االيرادات 
والمـصروفات علـى اسـاس اآلداء    
المرتبط بكل طرف من أطراف الترتيب 

على سبيل المثال فالترتيب    . المشترك
د يحـدد اسـاس توزيـع       التعاقدي ق 

 لقدرة كل اااليرادات والمصروفات طبقً
طرف على استخدام معداته فى العملية 
المشتركة، والتى قـد تختلـف عـن        
. حصص ملكيتهم فى الترتيب المشترك

وفى حاالت اخرى قد يتفق أطـراف       
الترتيب على اقتسام االرباح أو الخسائر 
المرتبطة بالترتيب على اساس نسبة      

وهذا ال  . كيتهم فى الترتيب  محددة كمل 
يمنع من ان يكون الترتيـب عمليـة        
مشتركة إذا كان لدى أطراف الترتيب     
الحق فى االصول والتعهد بااللتزامات   

  .المرتبطة بالترتيب

يحدد الترتيب التعاقدي نصيب كل     
طرف فى االربـاح أو الخـسائر       

  .المرتبطة بأنشطة الترتيب

 الترتيب المشترك ان يقدموا ضـمانات ألطـراف     من أطراف  ايتطلب احيانً   الضمانات
فشروط . الًخارجية عن استالم خدمات أو تقديم تمويل للترتيب المشترك مث        

هذه الضمانات أو التعهدات المقدمة من أطراف الترتيب لتوفيرها ال تحدد         
فالخصائص التى تحدد ما . بذاتها بأن الترتيب المشترك هو عملية مشتركة    

 المشترك هو عملية مشتركة أو مشروع مـشترك تتحـدد        إذا كان الترتيب  
على ما إذا كان أطراف الترتيب لـديهم تعهـدات بااللتزامـات المرتبطـة       

  ).من أجل بعضها قد يقدم أو ال يقدم أطراف الترتيب ضمان(بالترتيب 

 عندما يحدد الترتيب التعاقدي ان أطراف الترتيب لديهم حقوقا على االصول وتعهـدات         -٢٨أت
  تعلقة بااللتزامات المتعلقة بالترتيب فهـم يعتبـروا أطـراف فـى عمليـة مـشتركة          م

” ٢٩أت"الفقرات مـن  (وال يحتاجون الن يأخذوا فى االعتبار الحقائق والظروف األخرى  
   .بغرض تصنيف الترتيب المشترك") ٣٣أت"إلى 
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  تقييم الحقائق والظروف االخرى
دي بأن أطراف الترتيب لديهم حقوقا على االصـول   عندما ال تحدد شروط الترتيب التعاق   -٢٩أت

أو تعهدات بااللتزامات المرتبطة بالترتيب فعلى أطراف الترتيب ان يأخذوا فى االعتبـار   
ــشتركة  ــب عمليــة م ــا إذا كــان الترتي ــرى لتقيــيم م   الحقــائق والظــروف االخ

  .أو مشروع مشترك
 القانوني فـصال بـين أطـراف     قد يؤسس الترتيب المشترك فى كيان مستقل يمنح شكله     -٣٠أت

وقد ال تحدد الشروط التعاقدية المتفق عليهـا بـان أطـراف           . الترتيب والكيان المستقل  
التعاقد لديهم حقوقا على االصول وتعهدات بااللتزامات ولذا فإن أخذ الحقائق والظروف       

ة االخرى فى االعتبار يمكن ان يؤدى الى ان هذا الترتيب يتم تصنيفه كعمليـة مـشترك         
وستكون هذه هى الحالة عندما تعطى الحقائق والظروف االخـرى ألطـراف الترتيـب        

  . الحق فى االصول أو التعهد بااللتزامات المرتبطة بذلك الترتيب
 لتقديم مخرجاته ألطراف الترتيب فهذا يشير الـى ان  ا عندما تصمم انشطة الترتيب أساس     -٣١أت

    ع المنافع االقتصادية بصورة كبيرة فى اصول     فى جمي  اأطراف الترتيب لديهم الحق فعلي
 ما يؤكد أطراف هذه الترتيبات على حقهم فـى الوصـول للمخرجـات         اوغالب. الترتيب

  .الناتجة من الترتيب بمنع الترتيب من بيع هذه المخرجات ألطراف خارجية
 عـن طريـق    أن يتم سداد كافة التزامات هذا الترتيباينتج عن مثل هذا الترتيب جوهري     -٣٢أت

وعنـدما  . التدفقات النقدية المستلمة من أطراف الترتيب من خالل شرائهم للمخرجـات         
يكون أطراف الترتيب هم فى الحقيقة المصدر الوحيد للتدفقات النقدية التى تـساهم فـى        
استمرار عمليات الترتيب، فإن هذا يـشير الـى ان أطـراف الترتيـب لـديهم تعهـدا          

  .ترتيببااللتزامات المرتبطة بال

  مثال تطبيقى
  ) ٥(مثال 

    والتى يمتلـك فيهـا   ) منشأة ج( فى شركة مساهمة     ا مشتركً ابافتراض قيام طرفين بتكوين ترتيب
) مـواد (من حصص الملكية، والغرض من هذا الترتيب هو تصنيع مهمـات   % ٥٠كل طرف   

ـ    . مطلوبة ألطراف الترتيب أنفسهم لعملياتهم الصناعية      راف يـشغلون   فالترتيب يؤكد ان األط
  .الوحدة التى تنتج مواد محددة الكمية والجودة ألطراف الترتيب
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 من خاللـه الـى أن االصـول      اوالذي تؤدى األنشطة أساس   ) ج(يشير الشكل القانوني للمنشأة     
والترتيـب  ). ج(هى اصـول والتزامـات المنـشأة     ) ج(وااللتزامات المحتفظ بها فى المنشأة      

ب ال ينص على حق األطراف فى االصول أو تعهـد بااللتزامـات   التعاقدي بين أطراف الترتي   
وشروط الترتيب التعاقـدي يـشيران   ) ج(وبالتالي فان الشكل القانوني للمنشأة    ). ج(فى المنشأة   

  .إلى أن الترتيب هو مشروع مشترك
  : ومع هذا فعلى أطراف التعاقد أن يأخذوا في اعتبارهم األوجه التالية في الترتيب

  ٥٠%: ٥٠بنـسبة  ) ج(ألطراف على شراء كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة    وافق ا %
ال تستطيع بيع اية مخرجات إلى أطراف خارجية، مالم يوافق على ذلـك كـٍل          ) ج(والمنشأة  

وألن الغرض من الترتيب هو امداد طرفى الترتيب بالمخرجـات التـى    . من طرفي الترتيب  
 ).مؤثرة(عتبر غير مألوفة وغير هامة يطلبونها، فالمبيعات لطرف ثالث ت

             سعر المخرجات المباعة لطرفى الترتيب وضع بواسطة طرفى الترتيب فى المستوى الـذي
هذا االسـاس  ). ج(صمم ليغطى تكاليف االنتاج والمصروفات االدارية التى تحملتها المنشأة       
 .لتعادلمن نموذج التشغيل يفيد ان الترتيب سوف يشغل على أساس تحقيق نقطة ا

  : ـمن خالل الحقائق اعاله، فالحقائق والظروف التالية تعد مالئمة ب
          يعكس اعتمـاد تـام   ) ج(تعهد طرفا الترتيب بشراء كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة

على طرفي الترتيب لتوليد تدفقات نقدية ولذلك، فطرفي الترتيـب لـديهم تعهـد    ) ج(للمنشأة  
 ).ج( للمنشأة بتمويل سداد االلتزامات

    يعنـى  ) ج(حقيقة أن طرفى الترتيب لديهم الحق فى كل المخرجات المنتجة بواسطة المنـشأة
أن طرفى الترتيب مستهلكين للمنافع اإلقتصادية ولذلك فهم لديهم الحق على جميـع المنـافع      

 ).ج(االقتصادية الصول المنشأة 

وال يتغير االستنتاج بتـصنيف  .  مشتركةتشير تلك الحقائق والظروف إلى ان الترتيب هو عملية     
 من استخدام نصيبهم فى المخرجات الًالترتيب المشترك فى تلك الظروف إذا قام طرفا الترتيب بد

  .فى عمليات التصنيع التالية، أن يقوما ببيع انصبتهم فى المخرجات ألطراف خارجية
 الحق فى بيع مخرجاته ألطراف إذا غير طرفا الترتيب شروط الترتيب التعاقدى ليكون للترتيب       

فى ظل ذلـك  . مخاطر الطلب والمخزون واإلئتمان) ج(خارجية مما ينتج عنه أن تتحمل المنشأة  
  .التصور فهذا التغير فى الحقائق والظروف قد يشير الى ان الترتيب هو مشروع مشترك
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تيب عندما ينـشئ   لتصنيف الترا تعكس خريطة التدفق التالية تقييمات منشأة ما الحقً       -٣٣أت
  .الترتيب المشترك ككيان مستقل

  تصنيف الترتيب المشترك الذي ينشأ من خالل كيان مستقل
  

ركة
شت

ة م
ملي

ع
 

  
  

  الشكل القانونى للكیان مستقل 
 

  

ھل یعطى الشكل القانونى 
ألطراف الترتیب الحق فى 

األصول والتعھد بااللتزامات 
 المرتبطة بالترتیب

  
روط الترتیب التعاقدى أن أطراف ھل تحدد ش شروط الترتیب التعاقدى

الحقوق على األصول وتعھدات  الترتیب لدیھم 
 .بااللتزامات المرتبطة بالترتیب

  :هل قام أطراف الترتيب بتصميمه بحيث
تهدف أنشطته فى األساس الـى تقـديم      ) أ(

ــى أطــراف الترتيــب   المخرجـات ال
بمعنى أن كل أطراف الترتيب لـديهم       (

يع المنـافع  الحق بصورة كبيرة على جم 
  االقتـصادية لألصـول الحـتفظ بهــا   

  ) فى الكيان المستقل
ــستمرة ) ب( ــصورة مــ ــب بــ ـد الترتيــ   يعتمـــ

ــه    اد التزامات ـد ــى سـ ــب ف ــراف الترتي ــى أط عل
ــن ــؤداة مــ ــشطة المــ ــة باألنــ   المرتبطــ

 خالل الترتيب

ك  مشروع مشتر

  
الحقائق والظروف 

 األخرى

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 ال

 ال
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  ") ٢٢"الفقرة (القوائم المالية ألطراف الترتيب المشترك 
  المعالجة المحاسبية لمبيعات أو مساهمات األصول فى العملية المشتركة 

ملية مشتركة هى مشغل مشترك فيها، مثل بيـع أو     عندما تدخل منشأة فى معاملة مع ع       – ٣٤أت
تقديم أصول وتقوم بأداء المعاملة مع أطراف أخرى بالعملية المشتركة، فى مثـل هـذه       
الحالة على المشغل المشترك أن يعترف باألرباح والخسائر الناشئة مـن تلـك المعاملـة     

  . فقط فى حدود أنصبة أطراف الترتيب األخرى فى العملية المشتركة
 عندما توفر تلك المعامالت دليال على انخفاض صافي القيمة البيعية لألصول التى تبـاع        -٣٥أت

أو يساهم بها فى العملية المشتركة أو خسائر اضمحالل لتلك األصول، يـتم االعتـراف        
  .بها بالكامل بواسطة المشغل المشترك

  المعالجة المحاسبية لشراء أصول من عملية مشتركة
دخل منشأة فى معاملة مع عملية مشتركة والتى تكـون المنـشأة فيهـا مـشغال         عندما ت  –٣٦أت

فلن تقوم المنشأة باالعتراف بنصيبها فى األرباح أو الخسائر من شـراء هـذه           . مشتركا
  . األصول حتى يتم إعادة بيع تلك األصول لطرف خارجى

يمة البيعية لألصـول   عندما تشير تلك المعامالت الى وجود دليل على انخفاض صافي الق   -٣٧أت
التى سيتم شراؤها أو خسائر اضمحالل لتلك األصول فعلى المشغل المشترك أن يعترف           

  .بنصيبه فى تلك الخسائر
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  ) ب (ق ـملح
 الفرتة االنتقالية وسحب معايري احملاسبة املصرية األخرى

ه ولـه نفـس    ال يتجزأ مناويعتبر جزء) ٤٣(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم  
  . القوة كباقى أجزاء المعيار

  المرحلة االنتقالية 
الـسياسات  ) "٥(المحاسبة المـصرى رقـم   (من معيار " ٢٨"باإلشارة الى متطلبات الفقرة    - ١ب

، فعندما يطبق هذا المعيار ألول    )"المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء     
من معيار " و٢٨"مات الكمية المطلوبة فى الفقرة مرة تحتاج المنشأة فقط الى عرض المعلو    

فى الفترة السنوية السابقة مباشـرة للفتـرة الـسنوية األولـى     ) ٥(المحاسبة المصرى رقم  
وقـد  ). الفترة الماليـة الـسابقة مباشـرة      )) (٤٣(معيار المحاسبة المصرى رقم     (لتطبيق  

م المقارنـة ألقـدم الفتـرات    تعرض المنشأة هذه المعلومات فى الفترة الحالية أو فى أرقا    
  .السابقة ولكنها غير مطالبة بذلك

  المرحلة االنتقالية بين طريقة التجميع النسبى وطريقة حقوق الملكية
عند التحول من التجميع النسبى إلى طريقة حقـوق الملكيـة، علـى المنـشأة أن تعتـرف        - ٢ب

سيتم قياس القيمـة  . لتغييرباستثماراتها فى المشروع المشترك فى بداية الفترة السابقة على ا   
القيم الدفترية الكلية لألصول وااللتزامات والتى قد سـبق      ) إجمالي( لمجموع   االمبدئية طبقً 

 .  لطريقة التجميع النسبى، بما فى ذلك أية شهرة ناشئة من اإلقتناءاللمنشأة تجميعها طبقً

ة من الوحدات المولـدة   مرتبطة بوحدة مولدة للنقد أكبر من مجموعاإذا كانت الشهرة سابقً   
للنقد، فعلى المنشأة أن توزع الشهرة للمشروع المشترك علـى أسـاس القـيم الدفتريـة               
المرتبطة بالمشروع المشترك والوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التى    

  . كانت مرتبطة بها
لى انه تكلفة االستثمار عنـد   ع٢ للفقرة ب   اينظر للرصيد االفتتاحى لالستثمار المحدد طبقً      - ٣ب

من معيار المحاسـبة  " ٤٣"الى " ٤٠"على المنشأة أن تطبق الفقرات من     . االعتراف األولى 
للرصيد االفتتاحى لالستثمار لتقدير مـا إذا كـان هنـاك اضـمحالل     ) ١٨(المصرى رقم  

ة باالستثمار، لتعترف بأية خسارة اضمحالل كتسوية لألرباح المرحلـة فـى بدايـة الفتـر       
مـن  " ٢٤"و" ١٥"إن االستثناء الخاص باالعتراف األولى الوارد بالفقرتين       . السابقة مباشرة 
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 ال تطبق عندما تعتـرف المنـشأة    ")ضرائب الدخل ") ٢٤(معيار المحاسبة المصرى رقم     (
باالستثمار فى المشروع المشترك نتيجة تطبيق المتطلبات االنتقالية للمشروعات المـشتركة     

  . ميعها بطريقة التجميع النسبىالتى قد سبق تج
إذا نشأ عن القيمة اإلجمالية لألصول وااللتزامات التى سبق تجمـيعهم بطريقـة التجميـع         - ٤ب

النسبى قيمة سالبة لصافي األصول فعلى المنشأة أن تقيم ما إذا كان لديها التزامات قانونيـة    
ذلك فعلى المنـشأة أن  أو حكمية مرتبطة بالقيمة السالبة لصافي األصول فإذا كان األمر ك          

وإذا توصلت المنشأة أنه ليس لديها التزامات قانونيـة أو حكميـة   . تعترف بااللتزام المقابل  
. فلن تعترف بااللتزام المقابل بل ستعدل األرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة مباشـرة           

 المعتـرف  وعلى المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة مع إجمالي نصيبها فى الخسائر غيـر      
  بها فى مشروعاتها المشتركة فى بداية الفترة السابقة مباشـرة وفـى تـاريخ أول تطبيـق        

  .لهذا المعيار
على المنشأة أن تفصح عن تحليل األصول وااللتزامات التى قد جمعت فى رصيد استثمار            - ٥ب

هذا االفـصاح سـيعد بـصورة إجماليـة لجميـع         . واحد فى بداية الفترة السابقة مباشرة     
وعات المشتركة عند تطبيق المنشأة متطلبات المرحلة االنتقالية المـشار إليهـا فـى       المشر

 . ٦ الى ب ٢الفقرات من ب

 االستثمار فى المـشروع المـشترك   ابعد االعتراف األولى فعلى المنشأة أن تعالج محاسبي       - ٦ب
  ). ١٨( لمعيار المحاسبة المصرى رقم ابطريقة حقوق الملكية طبقً

ة للعمليات المشتركة من تطبيق المعالجة المحاسبية لطريقة حقوق المرحلة االنتقالي 
  الملكية الى طريقة المعالجة المحاسبية لألصول وااللتزامات

عند التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن األصول وااللتزامات فيما يتعلـق           - ٧ب
ة أن تـستبعد االسـتثمار   بحصة المنشأة فى العملية المشتركة، فعلى المنشأة فى بداية الفتر      

   ا مـن صـافي      االذي تم معالجته محاسبيبطريقة حقوق الملكية وأية بنود أخرى تمثل جزء 
) ١٨(من معيار المحاسـبة المـصرى رقـم    " ٣٨" للفقرة   اهذا االستثمار فى الترتيب طبقً    

 فى العمليـة ) حصتها(وتعترف بنصيبها فى كل من األصول وااللتزامات المتعلقة بنصيبها  
  المشتركة بما فى ذلك الشهرة التى قـد تكـون شـكلت جـزءا مـن القيمـة الدفتريـة              

  . لهذا االستثمار
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فى األصـول وااللتزامـات المرتبطـة بالعمليـة     ) حصتها(على المنشأة أن تحدد نصيبها     - ٨ب
 للترتيـب التعاقـدى وتقـيس    االمشتركة على أساس الحقوق والتعهدات بنسب محددة طبقً       

مـن  ) فـصلها (ترية األولية لألصول وااللتزامات عن طريقة تجزئتهـا    المنشأة القيمة الدف  
القيمة الدفترية لالستثمار فى بداية الفترة السابقة مباشرة على أساس المعلومات المستخدمة         

  . بواسطة المنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية
قة حقوق الملكية مـع   باستخدام طرياأية فروق ناشئة عن االستثمار السابق معالجته محاسبي       - ٩ب

 لمـا هـو وارد   اأية بنود أخرى كونت جزءا من صافي استثمار المنشآت فى الترتيب طبقً     
وصافي قيمة االصول وااللتزامات    ) ١٨(من معيار المحاسبة المصرى رقم      ) ٣٨(بالفقرة  

  : بما فى ذلك أية شهرة معترف بها يتم
وق متبقية ويتم تعديل األرباح فرية بأالمقاصة بين أية شهرة مرتبطة باالستثمار و  ) أ(

المرحلة بها فى بداية الفترة السابقة مباشرةً، إذا كان صافي قيمة األصول 
وااللتزامات بما فى ذلك الشهرة المعترف بها أكبر من االستثمار المستبعد بما فى 

 ).أية بنود أخرى شكلت جزءا من صافي استثمار المنشأة(ذلك 

بداية الفترة السابقة مباشرة إذا كان صافي قيمة األصول تعديل األرباح المرحلة فى   ) ب(
وااللتزامات المعترف بها بما فى ذلك الشهرة أقل من االستثمار المستبعد بما فى ذلك 

  ). أية بنود أخرى شكلت جزءا من صافي استثمار المنشأة(
ألصـول  تغير الشركة من المعالجة المحاسبية بطريقة حقوق الملكية الى المحاسبة عـن ا     -١٠ب

وااللتزامات سيحدث تسوية بين االستثمار المستبعد واألصول وااللتزامات المعترف بهـا    
  .مع أية فروق متبقية معدلة فى مقابل األرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة مباشرة

مـن معيـار   " ٢٤"و" ١٥"ال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى فـى الفقـرتين          -١١ب
عندما تقوم المنشأة بـاالعتراف باألصـول وااللتزامـات     ) ٢٤( رقم   المحاسبة المصرى 

  . المرتبطة بحصتها فى العملية المشتركة
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  األحكام االنتقالية الخاصة بالقوائم المالية المستقلة للمنشأة
فعلى المنشأة التـى سـبق أن    ) ١٧(من معيار المحاسبة المصرى رقم      " ١٠" للفقرة   اطبقً -١٢ب

ية لحصتها فى العملية المشتركة فى قوائمهـا الماليـة المـستقلة    قامت بالمعالجة المحاسب 
   :بما يلى) ٤٧( لمعيار المحاسبة المصرى رقم اكأستثمار بالتكلفة أو طبقً

أن تسبعد االستثمار وتعترف باألصول وااللتزامات المتعلقة بحصتها فى العملية   ) أ(
 ". ٩ب " لى إ " ٧ب " للفقرات من االمشتركة بالقيم المحددة طبقً

عمل تسوية بين االستثمار المستبعد واألصول وااللتزامات المعترف بها مع أية   ) ب(
  .فروق معدلة باقية فى األرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة مباشرة

مـن معيـار   " ٢٤"و" ١٥"ال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى الوارد بالفقرتين         -١٣ب
عترف المنشأة باألصول وااللتزامـات المرتبطـة       عندما ت ) ٢٤(المحاسبة المصرى رقم    

بحصتها فى العملية المشتركة بقوائمها المالية المستقلة نتيجة تطبيق المتطلبات االنتقاليـة            
  ". ١٢ب "بالعملية المشتركة المشار إليها فى الفقرة 

  ) الفترة السابقة مباشرة(االشارة الى 
  "٢ب "فـى الفقـرات مـن    ) رة الـسابقة مباشـرة  الفت( باالشارة الى ما هو وارد عن – أ ١٣ب  

، فالمنشأة قد تقوم بعرض معلومات مقارنة معدلة ألية فتـرات سـابقة         "١٢ب  "لى  إ
  إذا قامـت المنـشأة بإعـداد معلومـات    . معروضة، ولكنها غير مطالبة بالقيام بذلك 

  )الفتـرات الـسابقة مباشـرة   (مقارنة معدلة للفترات المبكرة فكل االشـارات الـى    
سيتم قرائتها على أنها تعديالت سـابقة للفتـرة    " ١٢ب  "الى   " ٢ب  "من    الفقرات فى

  . المقارنة المعروضة
 إذا قامت منشأة بعرض معلومات مقارنة غير معدلة ألية فترات سابقة، فعليهـا أن        – ب   ١٣ب  

لـى أسـاس   تحدد بوضوح أن المعلومات لم يتم تعديلها وتقرر أنها قـد أعـدت ع    
  .ا األساسمختلف ويشرح هذ

  سحب معايير المحاسبة المصرية
  حـصص الملكيـة  ) " ٢٧(هذا المعيـار ألغـى معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم             -١٤ب

 ".فى المشروعات المشتركة
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  )ج ( ملحـق 
 األمثلة اإليضاحية

 تـشرحه  وهـي  منه اولكنها ال تمثل جزء) ٤٣(ترافق هذه األمثلة معيار المحاسبة المصرى رقم    
  . ا توفير دليل تفسيرى للمعيارولكن غير مقصود منه

هذه األمثلة هى حاالت افتراضية توضح األحكام الشخصية التى قد تستخدم عند تطبيق هـذا      - ١جـ
وعلى الرغم من أن بعض األمثلة قد تكون واردة فى النمـاذج     . المعيار فى مواقف مختلفة   

ن قد تحتـاج أن  الواقعية الفعلية، فإن كل الحقائق والظروف ذات الصلة بنموذج حقيقى معي      
  . تقيم عند تطبيق هذا المعيار

   خدمات اإلنشاء– ١مثال 
هما شركتان أنشطتهما هى إمداد أو تقديم العديد مـن أنـواع خـدمات    ) األطراف ()أ وب ( - ٢جـ

 بغرض انجـاز عقـد   ا ليعمال معا تعاقدياوقد وضعا اإلثنان ترتيب   . اإلنشاء العامة والخاصة  
  والترتيب التعاقدى يحـدد نـسبة مـشاركة   . ق بين مدينتينمع الحكومة بتصميم وإنشاء طري 

  . وينشئ سيطرة مشتركة على الترتيب الخاص بتسليم الطريق) أ وب(
. التى يتم مـن خاللهـا تنفيـذ الترتيـب     ) المنشأة س (كون أطراف الترتيب كيانا منفصال        - ٣جـ

لـك يحـتفظ   باٍالضـافة ٍالـى ذ  ). أ وب(العقد مع الحكومة نيابة عـن  ) س(وتدخل المنشأة   
والملمـح الرئيـسى للـشكل      ) س(باألصول وااللتزامات المرتبطة بالترتيب فى المنـشأة        

هما الذان لـديهما الحـق   ) س(هو أن أطراف الترتيب وليس المنشأة       ) س(القانونى للمنشأة   
  . فى األصول والتعهد بااللتزامات الخاصة بالمنشأة

  :يلي أو جد ما )أ وب(ٍاضافة ٍالى ذلك فالترتيب التعاقدى بين  - ٤جـ
جميع الحقوق على األصول الالزمة لتنفيذ الترتيب مقسمة بين األطراف على أساس   ) أ(

لترتيب   . نسبة مساهمتهما فى ا
لجميـع تعهـدات التـشغيل    ) تـضامنية ( األطراف لديهم مسئولية متعددة ومشتركة       )  ب(

  والتعهدات المالية المرتبطـة بأنـشطة الترتيـب علـى أسـاس نـسبة مـساهمتهما          
  .ترتيبفى ال

على أساس نسبة ) أ وب(يتم اقتسام األرباح والخسائر الناتجة عن أنشطة الترتيب بين ) ج(
  . مساهمتهما فى الترتيب
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بتعيين مـشغل سيـصبح موظـف    ) أ وب(بغرض التنسيق واإلشراف على األنشطة، يقوم      - ٥جـ
ف لدى طرف من طرفى الترتيب وبعد فترة محددة من الزمن ينتقل دور المشغل إلى موظ          

على أن األنـشطة سـتنفذ بواسـطة      ) أ وب (أتفق  . لدى الطرف اآلخر من طرفى الترتيب     
  ).ال أرباح وال خسائر(موظفى المشغل على أساس 

باصـدار فـواتير خـدمات    ) س( للشروط المحددة بالعقد مع الحكومة تقوم المنـشأة    اطبقً  - ٦جـ
  اإلنشاء ٍالى الحكومة نيابة عن األطراف

  التحليل
رتيب المشترك من خالل كيان مستقل ال يمنح شـكلها القـانونى فـصال بـين         يتم تنفيذ الت    - ٧جـ

فاألصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيـان المـستقل   (أطراف الترتيب والكيان المستقل  
 يسرى هذا من خالل شروط متفـق عليهـا بـين     –) هى أصول والتزامات طرفى الترتيب    
يهم الحق فى األصول والتعهد بااللتزامات   لد)  وب أ(أطراف الترتيب والذي ينص على أن       

لذا يعتبـر الترتيـب المـشترك    ). س(المرتبطة بالترتيب التى تنفذ من خالل الكيان المستقل  
  . عملية مشتركة

مثـل األصـول الثابتـة    (فى قوائمه المالية بنصيبه فى األصـول  ) أ وب ( يعترف كل من    - ٨جـ
 الدائنـة ألطـراف   الحـسابات (رتيب مثل  فى أية التزامات ناشئة عن الت     ونصيبه) والعمالء
وكذا يعترف كل منهمـا بنـصيبه فـى    . على أساس نسبة مساهمتهم المتفق عليها     ) خارجية

  ).س(اٍاليرادات والمصروفات الناشئة من خدمات اإلنشاء المقدمة للحكومة خالل المنشأة 
   مركز تسوق يتم تشغيله مشاركة – ٢مثال 

بغـرض شـراء    ) المنشأة ص  (الً مستق اأسسا كيانً ) األطراف(شركتان لٍالستثمار العقارى      - ٩جـ
ينشىء الترتيب التعاقدى بين أطراف الترتيب سيطرة مشتركة علـى       . وتشغيل مركز تسوق  

أنهـا  ) ص(والملمح الرئيسى للشكل القانونى للمنشأة  ). ص(األنشطة التى تؤدى فى المنشأة      
 طـرف  أليات المرتبطة بالترتيب وليس فقط التى لها الحق فى األصول أو التعهد بااللتزام 

وتتضمن تلك األنشطة ٍايجار متـاجر التجزئـة وٍادارة أمـاكن ٍانتظـار      . من طرفى التعاقد  
السيارات وصيانة المركز ومعداته مثل المصاعد، باإلضافة إلى بناء سمعه وقاعدة للعمالء        

 . للمركز ككل
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  : تشمل شروط الترتيب التعاقدى ما يلي -١٠جـ
 وال يحدد الترتيب التعاقدى أن أطراف الترتيب –مركز التسوق ) ص(ة تمتلك المنشأ  ) أ(

 . لديهم حقوق فى مركز التسوق

) ص(أطراف الترتيب غير ملزمين بالوفاء بديون أو التزامات أو تعهدات المنشأة  ) ب(
أية التزامات أخرى أو  غير قادرة على سداد ديونها أو) ص(وإذا أصبحت المنشأة 

طراف خارجية، فإن التزام كل طرف سيكون فى حدود القيمة غير الوفاء بتعهداتها أل
 . المسددة من مساهمته فى رأس المال

  ).ص(لدى األطراف الحق فى بيع أو رهن حصصهم فى المنشأة ) ج(
الذي يتمثل فى ( التسوق  مركزيستلم كل طرف حصة فى الدخل الناشئ من تشغيل) د(

ص( لنصيبه فى المنشأة اطبقً) شغيل منه تكاليف التاقيمة اٍاليجار مخصوم.(  
  التحليل 

لترتيب المشترك من خالل كيان مستقل شكله القانونى يجعل الكيـان المـستقل          ايتم تنفيذ    -١١جـ
بمعنى أن األصول وااللتزامات المحـتفظ بهـا فـى الكيـان     (صاحب الحق فى الترتيب  

ـ    ). ا الترتيـب المستقل هى أصول والتزامات هذا الكيان وليست أصول والتزامـات طرف
باٍالضافة ٍالى ذلك فٍان شروط الترتيب التعاقدى ال تحدد أن أطراف الترتيب لديهم الحـق       

 من ذلك فإن شـروط الترتيـب   الًبد. فى األصول والتعهد بااللتزامات المرتبطة بالترتيب  
  ).ص(التعاقدى تقرر أن أطراف الترتيب لديهم حقا فى صافي أصول المنشأة 

عاله فال يوجد حقائق أو ظروف أخـرى تـشير ٍالـى أن أطـراف     على أساس الوصف أ  -١٢جـ
الترتيب لديهم حقوقا جوهرية على المنافع اٍالقتصادية لألصول المرتبطة بالترتيـب أو أن      

لـذا يعتبـر الترتيـب    . األطراف عليهم تعهدات بالوفاء بااللتزامات المرتبطة بالترتيـب  
  .المشترك مشروعا مشتركا

كاسـتثمار ويـتم معالجتـه    ) ص( فى صافي أصول المنـشأة  يعترف األطراف بحقوقهم  -١٣جـ
باستخدام طريقة حقوق الملكيةامحاسبي  .  

   تصنيع وتوزيع مشترك لمنتج – ٣مثال 
) عـام إتفـاق إطـار     (ا وتشغيلي ا استراتيجي ا اتفاقً - الطرفان –) أ وب (وضعت الشركتان    -١٤جـ

فـى أسـواق   ) المنـتج ط (نتج  لما اتفقا عليه فانهما سوف يقومان بتصنيع وتوزيع م اوطبقً
  . متنوعة ومختلفة
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  اتفق الطرفان على تصنيع وتوزيع األنشطة عن طريق وضع ترتيـب مـشترك يتـصف         -١٥جـ
  : بما يلي

وافق الطرفان على تنفيذ النشاط الصناعى من خالل ترتيب : نشاط التصنيع  ) أ(
) المنشأة م(وقد أخذ ترتيب التصنيع شكل كيان منفصل ). ترتيب التصنيع(مشترك 

بمعنى أن األصول (التى بموجب شكلها القانونى تعتبر هى صاحبة الحق 
وليست ) م(هى أصول والتزامات المنشأة ) م(وااللتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة 

 لترتيب اإلطار العام فقد الزم األطراف ا، طبقً) أصول والتزامات أطراف الترتيب
 ا بموجب ترتيب التصنيع طبقًالمصنع) ط(أنفسهم بشراء جميع ٍانتاج المنتج 

لترتيب ) ط( سيبيع طرفا الترتيب المنتج اوالحقً) م(لحصص ملكيتهم فى المنشأة 
اآخر يخضع لسيطرة مشتركة من طرفى الترتيب أنفسهم والتى قد كونت خصيص 

ال يحدد أى من إتفاقية اإلطار العام أو . كما هو مذكور فيما يلي) ط(لتوزيع المنتج 
المرتبط بنشاط التصنيع أن األطراف لديهما الحق فى ) وب أ(تعاقدى بين الترتيب ال

 .األصول أو التعهد بااللتزامات المرتبطة بنشاط التصنيع

لتوزيع من خالل ترتيب مشترك :نشاط التوزيع  ) ب(  وافق الطرفان على تنفيذ نشاط ا
) أة دالمنش(وقد نظم األطراف ترتيب التوزيع فى كيان منفصل ). ترتيب التوزيع(

بمعنى أن األصول (والذي بموجب شكلها القانونى تعتبر هى صاحبة الحق 
وليست ) د(هى أصول والتزامات للمنشأة ) د(وااللتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة 

 إلتفاقية اإلطار العام، فإن ترتيب التوزيع يطلب اطبقً). أصول والتزامات األطراف
اف طبقا لٍالحتياجات فى األسواق المختلفة من األطر) ط(ٍاحتياجاته من المنتج 

لتوزيع ببيع المنتج   ال يتعامل أى من إتفاقية اإلطار العام. والتى يقوم فيها ترتيب ا
  مع نشاط التوزيع بل أن لطرفى الترتيب الحق) وب أ(أو الترتيب التعاقدى بين 

 .فى األصول والتعهد بااللتزامات المرتبطة بنشاط التوزيع

  :ٍالى ذلك فإتفاقية اإلطار العام وضعت ما يليباٍالضافة  -١٦جـ
التى يحددها ) ط(للوفاء بمتطلبات المنتج ) ط(سيقوم ترتيب التصنيع بٍانتاج المنتج   ) أ(

  .ترتيب التوزيع على األطراف
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لتجارية المرتبطة ببيع المنتج ) ب( عن طريق ترتيب التصنيع لطرفى ) ط(الشروط ا
لتصنيع ببيع. الترتيب   لألطراف بسعر متفق عليه بين) ط( المنتج وسيقوم ترتيب ا

وبالتالي سيبيع األطراف المنتج . والذي سيغطى كافة تكاليف اٍالنتاج المتكبده) أ وب(
لتوزيع بسعر متفق عليه بين    ). وب أ(لترتيب ا

 اأى عجز فى النقدية قد يتحمله ترتيب التصنيع سيتم تمويله بواسطة األطراف طبقً  ) ج(
  ). م(نشأة لحصص ملكيتهم فى الم

  التحليل 
بتـصنيع  ) وب أ( تضع إتفاقية اإلطار العام الشروط التى من خاللهـا يقـوم الطرفـان              -١٧جـ

وتلك األنشطة تؤدى من خالل ترتيبـات مـشتركة غرضـها ٍامـا           ). ط(وتوزيع المنتج   
  ).ط(تصنيع أو توزيع المنتج 

لقـانونى الفـصل   التى يمنح شكلها ا  ) م(ينفذ األطراف ترتيب التصنيع من خالل المنشأة         -١٨جـ
باٍالضافة ٍالى ذلك فال اتفاقية اإلطار العـام أو الترتيـب    . بين طرفا الترتيب وبين المنشأة    

التعاقدي المرتبط بنشاط التصنيع أظهرا أن طرفى الترتيب لديهما حق علـى أصـول أو        
وعلى أية حـال فإننـا عنـدما نأخـذ الحقـائق       . تعهد بالتزامات مرتبطة بنشاط التصنيع    

هـو   ف التالية فى الحسبان فقد توصل طرفى الترتيب ٍالى أن ترتيـب التـصنيع         والظرو
  : عملية مشتركة

المصنع بواسطة ترتيب ) ط(ألزما األطراف أنفسهم بشراء كل اإلنتاج من المنتج   ) أ(
لتالي فلدى . التصنيع  الحقوق فى المنافع اٍالقتصادية من أصول افعلي) وب أ(وبا

  . ترتيب التصنيع
لتصنيع المنتج يصنع ترتيب  ) ب( للوفاء بٍاحتياجات الكمية والجودة لطرفى الترتيب ) ط( ا

لتوزيع) ط(بحيث يستطيعان الوفاء بالطلب على المنتج  لذا فإن ترتيب . فى ترتيب ا
لترتيب  التصنيع يعتمد فقط على األطراف فى توليد تدفقات نقدية والتزام طرفى ا

لتصنيع  لتمويل عندما يتحمل ترتيب ا  إنما يشير ٍالى أن طرفى نقديأية عجز بتقديم ا
التعاقد متعهدان باٍاللتزمات الخاصة بترتيب التصنيع ألن تلك االلتزامات ستسوى من 

لتمويل المباشر من األطراف) ط(خالل شراء طرفى الترتيب للمنتج    . أو عن طريق ا
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ها القـانونى  والتى يمـنح شـكل  ) د(يقوم األطراف بتنفيذ ترتيب التوزيع من خالل المنشأة   -١٩جـ
باٍالضافة ٍالى ذلك فال يحدد أى من إتفاقية اإلطـار       . الفصل بين المنشأة وطرفى الترتيب    

العام أو الترتيب التعاقدى المرتبط بنشاط التوزيع أن األطراف لديها الحق فى األصـول          
  . والتعهد بااللتزامات المرتبطة بنشاط التوزيع

طراف لديها الحق فى المنـافع اإلقتـصادية    التوجد حقائق أو ظروف أخرى تحدد أن األ  -٢٠جـ
  لـذا يعتبـر ترتيـب التوزيـع    .  أو تعهد بااللتزامات المرتبطـة بالترتيـب  من األصول 

ا مشتركًامشروع .  
علـى سـبيل المثـال    (فى قوائمه المالية بنصيبه فى األصـول    ) وب أ( يعترف كل من     -٢١جـ

بيل المثال الحـسابات الدائنـة    على س (ونصيبه فى أية التزامات     ) األصول الثابتة والنقدية  
ويعتـرف كـل مـن    ). م( لنسب وحصص ملكيتهم فى المنـشأة    اطبقً) ألطراف خارجية 

المحملة بواسـطة ترتيـب   ) ط(الطرفين بنصيبه من المصرفات الناشئة من تصنيع المنتج    
  . لترتيب التوزيع) ط(التصنيع وأنصبتهما فى اٍاليرادات المرتبطة ببيع المنتج 

ن الطرفين بحقوقهم فى صافي أصول ترتيـب التوزيـع كاسـتثمار وتـتم       يعترف كل م   -٢٢جـ
  .المحاسبة عنه بإستخدام طريقة حقوق الملكية

  فرض آخر
 الًبٍافتراض أن الطرفين قد اتفقا على أن ترتيب التصنيع المشار إليه أعـاله لـيس مـسئو      -٢٣جـ

 . عن توزيعه لعمالء خارجيينابل أيض) ط(فقط عن تصنيع المنتج 

) ط( على عمل ترتيب توزيع مثل ذلك المذكور أعاله لتوزيع المنـتج      ارفان أيض اتفق الط  -٢٤جـ
باٍالضافة ٍالى األسواق المحددة) ط( للمساعدة فى توسيع مساحة التوزيع للمنتج احصري .  

مباشرة الى ترتيب التوزيع وال توجد نـسبة معينـة    ) ط( المنتج   اع ترتيب التصنيع ايض   ييب -٢٥جـ
  .لتوزيع بشرائه أو حجزه من ترتيب التصنيعلإلنتاج يلتزم ترتيب ا

  التحليل 
 على الشكل القانوني للكيان المنفصل الذي مـن خاللـه   الم يحدث االفتراض الجديد تأثير    -٢٦جـ

يتم تنفيذ ترتيب التصنيع أو على الشروط التعاقدية المرتبطة بحقوق طرفي الترتيـب فـى     
فى حين انها تـسببت فـى ان    . صنيعاالصول أو التعهد بااللتزامات المرتبطه بترتيب الت      

    ايصبح ترتيب التصنيع ترتيب ممول ذاتيعلى ان يتاجر بذاتـه ويـوزع   ا ألنه اصبح قادر 
وحتـى  . لعمالء خارجين وبالتالي يتحمل مخاطر الطلب والمخزون واالئتمان       ) ط(المنتج  
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    ع ففـى هـذا   لترتيب التوزي) ط( ان يبيع ترتيب التصنيع المنتج     اإذا كان من الممكن ايض
     على طرفي الترتيـب ليـستطيع القيـام بـأداء      االتصور ال يكون ترتيب التصنيع معتمد 

  .ا مشتركًاففى هذه الحالة يعتبر ترتيب التصنيع مشروع. انشطته بصورة مستمرة
   على تصنيف ترتيب التوزيع كمشروع مشتركااالفتراض الجديد لم يحدث تأثير -٢٧جـ
صافي اصول ترتيب التصنيع وحقوقهما فـى صـافي    يسجل طرفا الترتيب حقوقهما فى       -٢٨جـ

  .اصول ترتيب التوزيع كإستثمارات وتتم المحاسبة عنهم باستخدام طريقة حقوق الملكية
   بنك مدار بصورة مشتركة-٤مثال 

على ضم مساهمتهما واستثماراتهما البنكية وادارة االصول     ) الطرفان( اتفق البنكان أوب     -٢٩جـ
يأمل كال الطرفـان فـى ان    ). البنك ج (ين كيان مستقل    وانشطة الخدمات عن طريق تكو    

ان االتفاقية يمكن ان تمكنـه مـن تحقيـق     ) أ(يعتقد البنك   . يفيدهم الترتيب بطرق مختلفة   
 خططه االستراتيجية لزيادة حجمه وتقديم فرصة إلستغالل طموحاته الكاملة فـى النمـو          

ان الترتيـب  ) ب(ا يتوقـع  بينم. العادى من خالل التوسع فى عرض المنتجات والخدمات     
  .ستدعم عروضه فى المدخرات المالية ومنتجات السوق

يصبح الكيان المستقل صـاحب الحـق   ) ج(بموجب الملمح الرئيسي للشكل القانوني للبنك    -٣٠جـ
بمعنى ان االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى أصول والتزامـات        (

) أ وب( من البنكـين  الًيمتلك ك). ات طرفى الترتيبالكيان المستقل وليست أصول والتزام 
. الباقية مملوكة ألطراف اخرى متعـددة    % ٢٠وال  ) ج(من حصص ملكية البنك     % ٤٠

  ).ج(سيطرة مشتركة على انشطة البنك ) أ وب(تنشئ اتفاقية حقوق المساهمين بين البنكين 
 حتى فـى حـاالت   -إللغاء فى اتفاقية غير قابلة ل) أ وب(باإلضافة الى ذلك دخل البنكين     -٣١جـ

 أتفق بموجبها كال البنكان على تقديم تمويل متسأو القيمة عنـد الحاجـة بـشكل       -النزاع  
ملتزم بالتشريعات المطبقة واللـوائح البنكيـة      ) ج(تضامنى ومشترك للتأكد من ان البنك       

ويضمن اية تعهدات قدمت للسلطات البنكية وهذه التعهدات المقدمة من كل طرف بنـسبة   
  . ملتزم بالتشريعات واللوائح البنكية) ج(ألية اموال مطلوبة للتأكد ان البنك % ٥٠

  التحليل 
يتم تنفيذ الترتيب المشترك من خالل كيان مستقل والذي يـنص شـكله القـانوني علـى             -٣٢جـ

وال تحدد شـروط الترتيـب التعاقـدي ان        . الفصل بين طرفي الترتيب والكيان المستقل     
ولكنها تحدد ) ج(والتعهدات بااللتزامات للبنك  وقا على االصولطرفي الترتيب لديهما حق
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وال تعد التعهـدات  ). ج(ان طرفي الترتيب لديهما حقوقا على صافي االصول فى البنك           
غير قادر على االلتـزام بالتـشريعات   ) ج(من طرفى الترتيب لتقديم الدعم إذا كان البنك     

     وال ). ج(من طرفى التعاقـد بالتزامـات البنـك     االمطبقة واللوائح البنكية فى ذاتها تعهد
ـ          علـى  اتوجد اية حقائق أو ظروف اخرى تشير الى ان طرفى الترتيب لديهم الحق فعلي 

لـذا  ) ج(أو لـديهما تعهـدات بالتزامـات البنـك     ) ج(المنافع االقتصادية ألصول البنك  
ا مشتركًايعتبرالترتيب المشترك مشروع.  

كاسـتثمارات ويـتم   ) ج( بحقوقهم فى صافي اصول البنك  )أوب(يعترف كال من البنكين      -٣٣جـ
  .المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية

   انشطة استكشاف وتطوير وانتاج البترول والغاز– ٥مثال 
لتنفيـذ  ) ع(واتفاقية تـشغيل مـشترك   ) هالمنشأة   (الً منفص اكيانً) وب أ(كونت الشركتان    -٣٤جـ

الملمح الرئيـسي للـشكل   ). و(ول والغاز فى البلد    انشطة استكشاف وتطوير وانتاج البتر    
بمعنـى أن االصـول   (هو صـاحب الحـق      يجعل الكيان المنفصل  ) هللمنشأة  (القانوني  

وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المنفصل هى أصول والتزامـات المنـشأة وليـست         
 ).أصول والتزامات طرفى الترتيب

مارسة أنشطة استكشاف وتطوير وإنتاج البتـرول     تصاريح بم ) ه(المنشأة  ) و(منحت البلد    -٣٥جـ
  ).حقول(والغاز فى منطقة محددة 

حددت اتفاقية المساهمين واتفاقية التشغيل المشترك المتفق عليها بواسطة طرفي التعاقـد             -٣٦جـ
ويمكن تلخـيص الـشروط الرئيـسية لتلـك      . حقوقهم وتعهداتهم المرتبطة بتلك االنشطة    

  : االتفاقيات فيما يلي
  المساهميناتفاقية 

  وكـل طـرف  . من عضومجلس ادارة من كل طـرف    ) ه(يتكون مجلس ادارة الشركة      -٣٧جـ
  .، الموافقة الجماعية مطلوبة لتمرير اى قرار)ه(من األسهم فى المنشأة % ٥٠لديه 

  ) ع(اتفاقية التشغيل المشترك 
تتكون اللجنة من شـخص ممثـل مـن كـل     . تشكل اتفاقية التشغيل المشترك لجنة تشغيل  -٣٨جـ

 .داخل لجنة التشغيل% ٥٠كل طرف له . طرف
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 اتعتمد لجنة التشغيل الموازنات وبرامج العمل المرتبطة باألنشطة والتـى تتطلـب ايـض      -٣٩جـ
مسئول  حد أطراف التعاقد كمشغل وهوأوتم تعيين   . موافقة جماعية من ممثلي كل طرف     
  .عن ادارة واداء برامج العمل المعتمدة

أن الحقوق والتعهدات الناشئة من انشطة االستكـشاف    ) ع(تحدد اتفاقية التشغيل المشترك      -٤٠جـ
 ).ه(والتطوير واالنتاج سوف يتم تقسيمها على أطراف الترتيب بنسبة مساهمتهم فى المنشأة 

فاتفاقية التشغيل المشترك تحدد أن األطراف يقتسموناوتحديد  :  
على ) (ه (الحقوق والتعهدات الناشئة من االستكشاف وتصاريح التطوير تمنح للمنشأة  ) أ(

 ).سبيل المثال التصاريح التزامات إعادة تأهيل المواقع اية اتأو ات وااللتزامات الضريبية
 .االنتاج  ) ب(

  .كل التكاليف المرتبطة ببرامج العمل ) ج(
يتم تغطية التكاليف التى تم تحملها والمرتبطة ببرامج العمل عن طريق طلب نقديـة مـن       -٤١جـ

 الوفاء بالتعهدات النقدية يطالـب الطـرف      أطراف التعاقد فى   أحد أخفقوإذا  . األطراف
وتعتبر القيمة التـى لـم يـتم    ). ه(االخر بالمساهمة بالمبلغ الذي لم يتم الوفاء به للمنشأة      

  .الوفاء بها كدين على الطرف المقصر تجاه الطرف االخر
  التحليل

له يقوم أطراف الترتيب بتنفيذ الترتيب المشترك من خالل كيان مستقل والذي يحقـق شـك    -٤٢جـ
ويكون لدى أطراف الترتيب القدرة   .  بين أطراف الترتيب والكيان المستقل     الًالقانونى فص 

على إعادة تقديراتهم لحقوقهم وتعهداتهم الناشئة من الشكل القانونى للكيان المستقل الـذي    
وقد قاموا بعمل ذلك عن طريق االتفاق علـى شـروط فـى    . يتم تنفيذ الترتيب من خالله   

علـى سـبيل المثـال    (يل المشترك والتى تمنحهم الحقـوق فـي االصـول     اتفاقية التشغ 
) االستكشاف والتطوير والتصاريح واالنتاج واية اصول اخـرى ناشـئة مـن االنـشطة          

على سبيل المثال جميع التكاليف والتعهدات الناشئة مـن بـرامج   (والتعهدات بااللتزامات   
  .يب المشترك عملية مشتركةلذا يعتبر الترت) ه(والموجودة فى المنشأة ) العمل

فى قوائمها المالية بأنصبتهم من االصول وايـة  ) ب(والشركة ) أ(تعترف كل من الشركة    -٤٣جـ
وبـنفس هـذا   . التزامات ناشئة عن الترتيب على اساس نسب مشاركتهم المتفـق عليهـا       

    من بيـع انـصبتهم مـن المنـتج    ( بنصيبه من االيراد   ااالساس يعترف كل طرف ايض (
  .المصروفاتونصيبه فى 
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   اتفاقية تسييل الغاز الطبيعى– ٦مثال 
قـدرت  .  على مصادر غاز كبيرة  يحتويحقل غاز غير مطور والذي      ) أ(تمتلك الشركة    -٤٤جـ

ان حقول الغاز ستكون ذات جدوى اقتصادية إذا تم بيع الغاز فقط لعمالء فى         ) أ(الشركة  
يل الغاز لتـسييل الغـاز   وللقيام بذلك يجب بناء مصنع مس     ). خارجية(اسواق عبر البحار    

  ).خارجية(بحيث يمكن نقله بواسطة السفن إلى اسواق عبر البحار 
لكى تطور وتدير حقل الغاز وتـسييله،  ) ب(ترتيب مشترك مع الشركة   ) أ(دخلت الشركة    -٤٥جـ

على المساهمة بحقل الغاز والنقدية علـى    ) أ وب (وفى ظل هذا الترتيب اتفقت الشركتان       
  ).ج(ستقل التوإلى فى الكيان الم

من ملكية حـصص  % ٥٠فى مقابل تلك المساهمات يأخذ كل طرف من أطراف الترتيب     
) ج(يجعل المنـشأة  ) ج(والملمح الرئيسي للشكل القانوني للمنشأة ). ج(الملكية فى المنشأة    

بمعنى ان االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المـستقل  (هى صاحبة حق الملكية  
  ).مات الكيان المستقل وليست هى أصول والتزامات أطراف الترتيبهى أصول والتزا

  :يحدد الترتيب التعاقدي بين األطراف مايلي -٤٦جـ
). ج(تعيين عضوين بمجلس ادارة المنشأة ) ب(و ) أ(يجب على كل من الشركتين   ) أ(

) ج(ويجب ان يوافق مجلس االدارة باإلجماع على استراتيجية المنشأة 
 .بهاواالستثمارات التى تقوم 

 يتم تنفيذ االدارة اليومية لحقل الغاز ومصنع تسييل الغاز بما فى ذلك انشطة   ) ب(
 لتوجيهات مشتركة متفق اطبقً) ب(عن طريق موظفي الشركة ) اإلنشاءات(التطوير 

لتى تحملتها ) ج(وتقوم المنشأة . عليها بين أطراف الترتيب عند ) ب(برد التكاليف ا
 .لغازادارة حقل الغاز ومصنع تسييل ا

مسئولة عن الضرائب واالتأوات على االنتاج ومبيعات الغاز السائل ) ج(المنشأة   ) ج(
وكذلك االلتزامات المتكبدة فى إطار النشاط الطبيعى مثل حساب الموردين وإعادة 

 .تهيئة الموقع وانهاء االلتزامات

تيب انصبة متسأوية فى الربح من االنشطة المنفذة فى التر) ب و أ( لدى الشركتان   ) د(
 ).ج(وبالمثل تستحق انصبة متسأوية فى التوزيعات المؤداه بواسطة المنشأة 

  ال يحدد الترتيب التعاقدى أن الى طرف حقوق على االصول أو تعهـدات بااللتزامـات       -٤٧جـ
  ).ج(فى المنشأة 
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الدخول فى اتفاقية تمويل مع مجموعـة مـن المقرضـين    ) ج(قرر مجلس ادارة المنشأة    -٤٨جـ
از وأنشأ مصنع تسييل الغاز ويقـدر إجمـالي التكلفـة للتطـوير       لتمويل تطوير حقل الغ   

  . مليون جنيه١٠٠٠بمبلغ واإلنشاء 
ويحدد الترتيـب  .  مليون جنيه ٧٠٠قرض قيمته   ) ج( قدمت مجموعة المقرضين للمنشأة      -٤٩جـ

فقط إذا اخفقـت المنـشأة   ) ب و أ(بأن المقرضين لهم الحق فى الرجوع على الشركتين         
واتفـق  . ية القرض اثناء تطوير حقل الغاز وإنـشاء مـصنع الغـاز   فى الوفاء باتفاق  ) ج(

لسداد القرض بمجرد ان يبدأ مـصنع  ) ب و أ(المقرضين انهم لن يرجعوا على الشركتين   
والتـى  ) ج(مسيل الغاز فى االنتاج على انها قامت بتقدير ان النقدية الداخلة إلى المنـشأة    

وعلى الرغم مـن  . ة لمقابلة تسديدات القرضستتولد من مبيعات الغاز السائل ستكون كافي  
) وب أ(ان المقرضين فى هذا التوقيت ليس لديهم الحق فى الرجـوع علـى الـشركتين           

عـن طريـق الحجـز علـى     ) ج(فالمقرضين يحتفظون بحماية فى مقابل إخفاق المنشأة      
  .مصنع تسييل الغاز

  التحليل
ي يحدد شكله القانونى فصل بـين  يتم تنفيذ الترتيب المشترك من خالل كيان منفصل والذ         -٥٠جـ

وال تحدد شروط الترتيب التعاقدية ان لطرفى الترتيـب       . طرفى الترتيب والكيان المستقل   
ولكنها تحدد ان طرفـى الترتيـب   ) ج(الحق على االصول أو التعهد بااللتزامات للمنشأة    

يل اثنـاء  وال يمثل حق الرجوع لترتيبات التمو). ج(لديهم الحق فى صافي اصول المنشأة    
بمعنى ان الشركتين أ وب تقدم ضـمانات  (تطوير حقل الغاز وإنشاء مسيل الغاز الطبيعى   

 على طرفى الترتيب بالتعهد بالتزامـات المنـشأة      إلزامبذاته  ) منفصلة اثناء هذه المرحلة   
التزامـات  ) ب و أ(لدى الـشركتان   ). ج(هو التزام على المنشأة      بمعنى ان القرض  ) ج(

فى سداد القـرض  ) ج( تتمثل فى ضمانهم لتسديد القرض إذا اخفقت المنشأة  مستقلة والتى 
  .اثناء مرحلة التطوير واإلنشاء

ال توجد اية حقائق أو ظروف اخرى تشير الى ان طرفى الترتيب لديهم حق كامل علـى           -٥١جـ
أو ان األطراف لديهم تعهدات بااللتزامـات  ) ج(كل المنافع االقتصادية لالصول للمنشأة      

  .ا مشتركًالذا يعتبر الترتيب المشترك مشروع). ج(ة للمنشأ
كاستثمار ويـتم معالجتـه   ) ج(يعترف أطراف التعاقد بحقوقهم فى صافي اصول المنشأة     -٥٢جـ

بطريقة حقوق الملكيةامحاسبي . 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٤٤( ملصرى رقم معيار احملاسبة ا
 اإلفصاح عن احلصص فى املنشآت األخرى
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  )٤٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اإلفصاح عن احلصص فى املنشآت األخرى

 الفقرات  المحتويات
  ٤-١  المعيارهدف 

  ٤-٢  تحقيق الهدف
  ٦-٥  نطاق المعيار

  ٩-٧  األحكام واالفتراضات الهامة
  ١١-١٠  الحصص فى الشركات التابعة 

  ١٢  الحصص غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية/ حقوق األقلية 
  ١٣  طبيعة ونطاق القيود الهامة

المنشآت ذات الهيكل الخـاص  طبيعة المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى     
  المجمعة 

١٧-١٤  

آثار التغييرات فى حصة ملكية الشركة األم فى الشركة التابعة التى ال تـؤدى      
  .إلى فقد السيطرة

١٨  

  ١٩  آثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية 
  ٢٠  الحصص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة

لتأثيرات المالية لحصص المنشأة فـى الترتيبـات المـشتركة     طبيعة ونطاق ا  
  والشركات الشقيقة 

٢٢-٢١  
٢٢-٢١  

المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المشروعات المـشتركة والـشركات      
  الشقيقة 

٢٣  

  ٢٥-٢٤  الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة 
  ٢٨-٢٦  طبيعة الحصص
  ٣١-٢٩  طبيعة المخاطر

    ات التطبيق إرشاد
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  )٤٤(معيار احملاسبة املصري رقم 
  اإلفصاح عن احلصص فى املنشآت األخرى

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار الى إلزام المنشأة باإلفصاح عن المعلومات التى تتيح لمستخدمى قوائمهـا        - ١

 : المالية تقييم

 .طبيعة حصصها فى المنشآت األخرى والمخاطر المصاحبة لها  ) أ(

  .يرات تلك الحصص على مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقديةتأث) ب(و 
 تحقيق الهدف 

 : على المنشأة اإلفصاح عن" ١"لتحقيق الهدف الوارد فى الفقرة  - ٢

د  ) أ(  :األحكام واالفتراضات الهامة التى أفترضتها المنشأة لتحدي

  .طبيعة حصتها في المنشأة األخرى أو الترتيب اآلخر) ١( 
لترتيب المشترك نو) ٢(و   ").٩"إلى " ٧"الفقرات من ( تملك فيه حصة الذىع ا
 .)أ٩الفقرة  (اأنها تفي بتعريف المنشأة االستثمارية، إذا كان ذلك منطبقً) ٣(و

 : المعلومات عن حصصها فى  ) ب(

لتابعة ) ١ (  ").١٩"إلى " ١٠"الفقرات من (الشركات ا

  ").٢٣"إلى " ٢٠"رات من الفق(الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة ) ٢(و
المنشآت ذات الهيكل (المنشآت ذات الهيكل الخاص والتى ال تسيطر عليها المنشأة ) ٣(و

  ").٣١"إلى " ٢٤"الفقرات من ) (الخاص غير المجمعة
إذا لم تحقق اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار إلى جانـب اإلفـصاحات المطلوبـة           - ٣

، فعلى المنشأة أن تفصح عن أية   "١"األخرى هدف الفقرة    بموجب معايير المحاسبة المصرية     
 .معلومات إضافية ضرورية أخرى لتحقيق ذلك الهدف

تدرس المنشأة مستوى التفاصيل الالزم لتلبية هدف اإلفصاح ومدى التركيز على كـل مـن            - ٤
  وتقوم المنشأة بتجميع أو تجزئـة اإلفـصاحات بطريقـة     . المتطلبات الواردة فى هذا المعيار    

   تؤدى إلى إخفاء المعلومات المفيدة بسبب عرض كمية كبيرة من التفاصيل غيـر الهامـة       ال
 ").٦أت"إلى " ٢أت"راجع الفقرات (أو تجميع بنود ذات خصائص مختلفة 
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 نطاق المعيار 
 : ينبغى على المنشأة التى تمتلك حصة فى أى مما يلي تطبيق هذا المعيار - ٥

 .الشركات التابعة  )  أ(

 ).أى العمليات المشتركة أو المشروعات المشتركة (الترتيبات المشتركة  )  ب(
  .الشركات الشقيقة) ج(
  .المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة) د(

 : ال ينطبق هذا المعيار على - ٦

خطط مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة أو خطط مزايا العاملين األخرى طويلة األجل   ) أ(
  ".مزايا العاملين ) "٣٨(م التى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رق

  ) ١٧(القوائم المالية المستقلة للمنشأة والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم   ) ب(
لكن إذا كان لدى المنشأة حصص فى منشأة ذات هيكل خاص ". القوائم المالية المستقلة " 

 فعليها أن تطبق غير مجمعة وتعد قوائم مالية مستقلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة،
 .عند إعدادها تلك القوائم المالية المستقلة" ٣١"إلى " ٢٤"المتطلبات الواردة فى الفقرات من 

حصة تحتفظ بها المنشأة التى تشارك فى ترتيب مشترك، ولكن ال تملك سيطرة ) ج(
ال إذا أدت تلك الحصة إلى وجود نفوذ مؤثر على الترتيب أو كانت  مشتركة عليها، إ

  .ى منشأة ذات هيكل خاصحصة ف
) ٤٧( لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم   احصة فى منشأة أخرى تتم المحاسبة عليها وفقً       ) د(

  : ، ومع ذلك تطبق المنشأة هذا المعيار عندما"األدوات المالية"
تكون الحصة عبارة عن حصة فى شركة شقيقة أو مشروع مـشترك يـتم قياسـها       ) ١ (

   لمعيـار المحاسـبة المـصرى   ارباح أو الخسائر، وفقًبالقيمة العادلة من خالل األ 
  ".اإلستثمارات فى الشركات الشقيقة ) "١٨(رقم 

  .تكون الحصة عبارة عن حصة فى منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة) ٢(أو
 األحكام واإلفتراضات الهامة

تغيـرات  وال(تفصح المنشأة عن المعلومات حول األحكام واإلفتراضات الهامة التى قامت بها   - ٧
 : عند تحديد) على تلك األحكام واإلفتراضات

" ٥"امتالك سيطرة على منشأة أخرى، أى الكيان المستثمر فيه كما هو وارد فى الفقرتين  ) أ(
 ".القوائم المالية المجمعة) "٤٢(من معيار المحاسبة المصرية رقم " ٦"و
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  .أخرىإمتالكها سيطرة مشتركة على ترتيب أو نفوذ مؤثر على منشأة ) ب(و 
عند تنظيم هذا ) أى عملية مشتركة أو مشروع مشترك(نوع الترتيب المشترك ) ج(و 

  .الترتيب من خالل شركة أو تنظيم مستقل
تـشمل تلـك التـى    " ٧"األحكام واإلفتراضات الهامة التى يتم اإلفصاح عنها بموجب الفقرة       - ٨

 تغييـر اإلسـتنتاج عـن    قامت بها المنشأة عندما تؤدى التغييرات فى الحقائق والظروف إلى    
 .لسيطرة مشتركة أو لنفوذ مؤثر أو مدى امتالك المنشأة لسيطرة،

 عن األحكام واإلفتراضات الهامة التـى  الًينبغى على المنشأة أن تفصح مث" ٧"لاللتزام بالفقرة   - ٩
 :تمت عند تحديد

عدم سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها ألكثر من نصف حقوق التصويت فى   ) أ(
 .شأة األخرىالمن

 .سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها ألقل من نصف حقوق التصويت فى المنشأة األخرى )ب(

من معيار المحاسبة " ٧٢أت"إلى " ٥٨أت"راجع الفقرات من  (الً أو أصيالً كونها وكي)ج(
  ).٤٢(المصرى رقم 

   التصويتأكثر من حقوق أو% ٢٠عدم امتالك نفوذ مؤثر رغم امتالكها لنسبة ) د(
  .فى المنشأة األخرى

  .من حقوق التصويت فى المنشأة األخرى% ٢٠تمتعها بنفوذ مؤثر رغم امتالكها لنسبة تقل عن ) ه(
  التصنيف كمنشأة استثمارية

مـن معيـار المحاسـبة    " ٢٧"عندما تحدد المنشأة األم أنها تُعد منشأة استثمارية، وفقًا للفقرة     -أ٩
 على المنشأة االستثمارية أن تفصح عـن معلومـات حـول     ، فإنه يجب  )٤٢(المصري رقم   

وإذا . االجتهادات واالفتراضات الهامة التي استخدمتها عند تحديد أنهاُ تعد منشأة اسـتثمارية      
لم يكن لدى المنشأة االستثمارية واحدة أو أكثر من الخصائص القياسية للمنشأة االسـتثمارية         

، فإنه يجب عليهـا أن تفـصح   ))٤٢(المصري رقم  من معيار المحاسبة    " ٢٨"راجع الفقرة   (
  . تُعد منشأة استثمارية– مع ذلك –عن أسبابها الستنتاج أنها 

عندما تصبح المنشأة، أو تتوقف عن كونها، منشأة استثمارية، فإنه يجب عليهـا أن تفـصح           -ب٩
يجـب  باإلضافة إلـى ذلـك،   . عن التغيير في وضعية المنشأة االستثمارية وأسباب التغيير     
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على المنشأة التي تصبح منشأة استثمارية أن تفصح عن أثر التغيير فـي وضـعيتها علـى        
  : القوائم المالية للفترة المعروضة، بما في ذلك

  إجمالي القيمة العادلة، كما في تـاريخ تغييـر الوضـعية، للمنـشآت التابعـة التـي         ) أ   (
  .يتوقف تجميعها

من معيـار  " ١٠١ب" للفقرة  ادت، محسوبة وفقً  إجمالي المكسب أو الخسارة، إن وج     ) ب  (و
  .)٤٢(المحاسبة المصري رقم 

المستقلة ضمن االرباح أو الخسائر المثبت فيها المكـسب أو الخـسارة     ) البنود(البند  ) ج  (و
  ). بشكل منفصل–إذا لم تُعرض (

 الحصص فى الشركات التابعة 
 :  المالية المجمعة منتفصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مستخدمى القوائم  -١٠

 : فهم ) أ(
 .المنشآت المكونة للمجموعة) ١  (
 غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتـدفقاتها النقديـة   الحصص / األقليةحقوق) ٢(و  

  "). ١٢"الفقرة(
 : تقييم) ب(و 

طبيعة ونطاق القيود الهامة على قدرة المنشأة على الوصـول إلـى أصـول              ) ١  (
 ").١٣"الفقرة (تسوية التزاماتها المجموعة أو استخدامها و

طبيعة المخاطر المصاحبة لحصتها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص المجمعة       ) ٢(و  
  ").١٧"إلى " ١٤"الفقرات من (والتغييرات فيها 

آثار التغييرات فى حصص ملكية الشركة األم فى الـشركة التابعـة التـى ال      ) ٣(و  
  .")١٨"الفقرة (تؤدى إلى فقدان السيطرة 

 ").١٩"الفقرة(أثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية ) ٤(و 
عندما تكون القوائم المالية للشركة التابعة المستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعة قـد             -١١

أعدت فى تاريخ أو عن فترة مالية تختلف عن تـاريخ أو الفتـرة الماليـة للقـوائم الماليـة        
، )٤٢(من معيار المحاسـبة المـصرى رقـم    ") ٩٣أت"و" ٩٢أت"اجع الفقرتين   ر(المجمعة  

 : فينبغى على المنشأة أن تفصح عن
 .تاريخ نهاية الفترة المعد عنها القوائم المالية لتلك الشركة التابعة  )  أ(
  .سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة) ب(و 
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 دفقاتها النقدية  غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتصالحص/ األقليةحقوق 
تفصح المنشأة لكل من شركاتها التابعة التى يوجد بها حقوق حصة غير مسيطرة جوهريـة           -١٢

 : للمنشأة المعدة للقوائم المالية عما يلي
 .إسم الشركة التابعة  ) أ(
لتأسيس إذا كانت تختلف عن مكان األعمال الرئيسى(مكان األعمال الرئيسى   ) ب( ) وبلد ا

 .للشركة التابعة
  . غير المسيطرةص الحص/ األقليةقوقنسبة ح) ج(
 غير المسيطرة إذا صالحص/ األقليةنسبة حقوق التصويت المحتفظ بها من قبل حقوق ) د(

  .كانت تختلف عن نسبة حصص الملكية المحتفظ بها
  . غير المسيطرة من أرباح وخسائر الشركة التابعةصالحص/ األقليةنصيب حقوق ) ه(
لتابعة فى نهاية صحصال/ األقليةإجمالي حقوق ) و(  غير المسيطرة المتراكمة فى الشركة ا

  .الفترة المالية
  ").١٠أت"راجع الفقرة (معلومات مالية ملخصة عن الشركة التابعة ) ز(

 طبيعة ونطاق القيود الهامة 
 : تفصح المنشأة عما يلي -١٣

لتنظيميةالًمث(القيود الهامة   ) أ(  فى الوصول على قدرتها) ، القيود القانونية والتعاقدية وا
 : إلى أصول المجموعة واستخدامها وتسوية التزاماتها مثل

  تلك القيود التى تحد من قدرة الشركة األم أو شركاتها التابعة على تحويـل النقـد        ) ١(
 .المنشآت األخرى ضمن المجموعة) أو من(أو األصول األخرى إلى 

و أى توزيعـات  الضمانات أو المتطلبات األخرى التى تقيد توزيع أرباح األسهم أ        ) ٢(
المنـشآت  ) أو من(راسمالية أخرى التى يتم دفعها أو اإلقتراض أو اإلقراض إلى      

 .األخرى ضمن المجموعة
 غير المسيطرة والتى قد صلحصا/ لحقوق األقلية طبيعة ونطاق الحقوق الوقائية   ) ب(

تحد من قدرة المنشأة للوصول إلى أصول المجموعة أو استخدامها أو تسوية 
كما هو الحال عندما تكون الشركة األم ملزمة بتسوية التزامات الشركة (التزاماتها 

 غير صالحصأصحاب /  ألقليةالتابعة قبل تسوية التزاماتها أو وجوب موافقة 
 ).المسيطرة على الوصول إلى أصول الشركة التابعة أو لتسوية التزاماتها

لألصول واال) ج ( مدرجة بالقوائم المالية المجمعة  لك القيودالقيم ال تزامات التى تنطبق عليها ت   .ل



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٦٠

 طبيعة المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المنشآت ذات الهيكل الخاص المجمعة 
 من الشركة األم أو شـركاتها  تقتضيتفصح المنشأة عن بنود أية إتفاقيات تعاقدية يمكن أن            -١٤

  ا فـى ذلـك األحـداث   التابعة توفير الدعم المالي للمنشأة ذات الهيكل الخاص المجمعة، بم    
، أسـباب  الًمث(أو الظروف التى يمكن أن تعرض المنشأة المعدة للقوائم المالية إلى الخسارة    

ترتيبات السيولة أو التصنيف اإلئتمانى التى قد تؤدى إلى إلـزام المنـشأة بـشراء أصـول       
 ).المنشأة ذات الهيكل الخاص أو توفير الدعم المالي لها

و أى من شركاتها التابعة، خالل الفترة المالية ودون وجود التـزام      إذا قدمت الشركة األم أ     -١٥
   اتعاقدى للقيام بذلك دعما ماليالًمـث ( آخر إلى منشأة ذات هيكل خـاص مجمعـة   ا أو دعم ،

، فينبغى على المنشأة ) شراء أصول المنشأة ذات الهيكل الخاص أو األدوات الصادرة عنها        
 : اإلفصاح عن

مقدم بما فى ذلك الحاالت التى ساعدت فيها الشركة األم أو شركاتها نوع ومبلغ الدعم ال  ) أ(
 .التابعة للمنشأة ذات الهيكل الخاص فى الحصول على الدعم المالي

 .أسباب تقديم الدعم)ب(و 

إذا قدمت الشركة األم أو أى من شركاتها التابعة خالل الفترة المالية ودون وجـود التـزام       -١٦
   اتعاقدى للقيام بذلك، دعم ا مالي آخر إلى منشأة ذات هيكل خاص لم يكـن قـد تـم    ا أو دعم 

تجميعها من قبل، وأدى الدعم إلى سيطرة المنشأة على المنشأة ذات الهيكل الخاص فينبغـى      
 .على المنشأة اإلفصاح عن توضيح للعوامل ذات العالقة فى الوصول إلى هذا القرار

المالي أو دعم آخر إلى المنـشأة ذات الهيكـل   تفصح المنشأة عن أية نية حالية لتوفير الدعم    -١٧
الخاص المجمعة بما فى ذلك النية لمساعدة المنشأة ذات الهيكل الخاص فى الحصول علـى       

 .الدعم المالي

آثار التغييرات فى حصة ملكية الشركة األم فى الشركة التابعة التى ال تؤدى إلـى           
 فقد السيطرة 

  حقوق ملكية مساهمى الـشركة األم نتيجـة التغييـر    يبين االثر على  الًتعرض المنشأة جدو   -١٨
 .فى حصة الملكية فى الشركة التابعة والتى ال تؤدى إلى فقد السيطرة
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 آثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية 
مـن معيـار   " ٢٥" للفقـرة  االمحسوب وفقً) إن وجد (تفصح المنشأة عن الربح أو الخسارة        -١٩

 ): ٤٢(ى رقم المحاسبة المصر

جزء الربح أو الخسارة الناتج عن قياس أى استثمار متبقى فى الشركة التابعة   ) أ(
 .السابقة بقيمته العادلة فى تاريخ فقد السيطرة

د فى الربح أو الخسارة ) ب(و الذي تم فيه االعتراف بالربح أو الخسارة ) قائمة الدخل(البن
  ).إذا لم يكن قد تم عرضها بشكل منفصل(

  )المنشآت االستثمارية(في الشركات التابعة غير المجمعة الحصص 
، تطبيـق  )٤٢( لمعيـار المحاسـبة المـصري رقـم     ا يجب على المنشأة االستثمارية، وفقً    -أ١٩

 من ذلك أن تقوم بالمحاسبة عن استثمارها في المنشأة التابعـة        الًاالستثناء من التجميع، وبد   
  .ئر وأن تُفصح عن تلك الحقيقةبالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسا

  :  لكل منشأة تابعة غير مجمعة، يجب على المنشأة االستثمارية أن تفصح عن-ب١٩
لتابعة) أ (     .اسم المنشأة ا
وبلد التأسيس إذا كان مختلفـا عـن المقـر    (المقر الرئيسي ألعمال المنشأة التابعة   ) ب  (و

  .)الرئيسي لألعمال
حتفظ بها من قبل المنشأة االستثمارية، وإذا كانت مختلفة، نسبة حصة الملكية الم) ج (و

  . نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها
عندما تكون المنشأة االستثمارية هي المنشأة األم لمنشأة استثمارية أخرى، فإنه يجب علـى       -ج١٩

إلـى  )" أ(ب١٩" اإلفـصاحات الـواردة فـي الفقـرات        – ا أيض -المنشأة األم أن تقدم     
.  عن االستثمارات التي تخضع للسيطرة من قبل منشأتها االسـتثمارية التابعـة     )"ج(ب١٩"

ويمكن أن يقدم اإلفصاح من خالل تضمين القوائم المالية للمنـشأة األم القـوائم الماليـة         
  .التي تتضمن المعلومات أعاله) أو المنشآت التابعة(للمنشأة التابعة 

  :ح عن يجب على المنشأة االستثمارية أن تفص-د١٩
مثل تلك الناتجة عـن ترتيبـات اقتـراض، أو متطلبـات     (طبيعة ومدى أي قيود هامة     )أ  (

على قدرة منشأة تابعة غير مجمعـة مـن قبـل المنـشأة      ) تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية   
االستثمارية على تحويل أموال إلى المنشأة االستثمارية في شكل توزيعات أرباح نقديـة    

   .مقدمةأو سداد قروض أو سلف 
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أي ارتباطات أو نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة تابعة غير مجمعة، بما في  )ب (
  .ذلك االرتباطات أو النوايا لمساعدة المنشأة التابعة في الحصول على الدعم المالي

نهـا   إذا قدمت المنشأة االستثمارية أو أي من منشآتها التابعة خالل الفتـرة التـي يعـد ع         -ه١٩
        االتقرير، دون أن يكون عليها التزام تعاقدي بأن تفعل ذلك، دعمأو غيـره لمنـشأة   ا مالي 

صدرة من المنشأة التابعة، أو مـساعدة  ممثال لشراء أصول أو أدوات  (جمعة  تابعة غيرُ م  
  : ، فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن)المنشأة التابعة في الحصول على الدعم المالي

  .جمعةمعم المقدم لكل منشأة تابعة غير  ومبلغ الدنوع )أ (  
  .أسباب تقديم الدعم)ب (و

يجب على المنشأة االستثمارية أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية قد تتطلـب مـن              -و١٩
 جمعة أن تقدم دعماالمنشأة أومن منشآتها التابعة غير المـسيطر  ا ماليجمعة ملمنشأة غير م 

 خاص، بما في ذلك األحداث أو الظروف التي قد تعرض المنشأة معـدة  عليها وذات هيكل 
مثال ترتيبات السيولة وضوابط التصنيف االئتماني المرتبطـة بالتزامـات    (التقرير لخسارة   

  ).بشراء أصول المنشأة ذات الهيكل الخاص أو بتقديم دعم مالي
ة غير المجمعة خالل الفتـرة التـي   إذا قدمت المنشأة االستثمارية أو أي من منشآتها التابع    -ز١٩

 أو غيـره  ا مالياعميعد عنها التقرير، دون أن يكون عليها التزام تعاقدي بأن تفعل ذلك، د          
جمعة ذات هيكل خاص، لم تسيطر عليها المنشأة االستثمارية، وإذا نتج عـن       ملمنشأة غير   

لهيكل الخاص، فإنـه يجـب   تقديم الدعم أن تسيطر المنشأة االستثمارية على المنشأة ذات ا      
على المنشأة االستثمارية أن تفصح عن توضيح للعوامل ذات الصلة فـي التوصـل إلـى        

  .القرار بتقديم ذلك الدعم
  الحصص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة

 : تفصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم -٢٠
ثيرات المالية لحصصها فى الترتيبات المـشتركة والـشركات        الطبيعة والمدى والتأ    )  أ(

الشقيقة بما فى ذلك طبيعة وتأثيرات عالقتها التعاقدية مع المستثمرين اآلخرين ممـن     
 على الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة     ا مؤثر ايملكون سيطرة مشتركة أو نفوذً    

 ").٢٢"و" ٢١"الفقرتان (
ة لحصصها فى المشروعات المشتركة والشركات الـشقيقة     طبيعة المخاطر المصاحب  ) ب(و

  ").٢٣"الفقرة (والتغييرات فيها 
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 تأثيرات المالية لحصص المنشأة فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة  الطبيعة ونطاق
 : تفصح المنشأة -٢١

لترتيب المشترك والشركة الشقيقة التى يكون لها أهمية نسبية بالنسبة للمنش  ) أ( أة بالنسبة ل
 : المعدة للتقارير

لشقيقة )١(  .إسم الترتيب المشترك أو الشركة ا

، من خالل الًمث(طبيعة عالقة المنشأة مع الترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة ) ٢(و 
وصف طبيعة أنشطة الترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة وما إذا كانت 

لنسبة ألنشطة المنشأة   ).إستراتيجية با
 عن مكان األعمال اوبلد التأسيس، إذا كان مختلفً( الرئيسى مكان األعمال) ٣(و 

  .للترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة) الرئيسى
نسبة الملكية أو حصة المشاركة المحتفظ بها من قبل المنشأة، ونسبة حقوق ) ٤(و 

 .االتصويت المحتفظ بها، إذا كانت مختلفة وكان ذلك ممكنً

لنسبة للمنشأة المعدة بالنسبة لكل مشروع مشترك أو ش  ) ب( ركة شقيقة لها أهمية نسبية با
 : للقوائم المالية

ما إذا كان االستثمار فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة يقاس بإستخدام  )١(
 .طريقة حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة

لشقيقة كما هو وارد  )٢( معلومات مالية ملخصة حول المشروع المشترك أو الشركة ا
 ".١٣أت"، "١٢أت"تين فى الفقر

القيمة العادلة إلستثمارها فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة، إذا كان هناك  )٣(
سعر سوق معلن لالستثمار، وذلك فى حالة قياس الحصة فى المشروع المشترك 

 .أو الشركة الشقيقة بإستخدام طريقة حقوق الملكية

حول استثمارات المنشأة فى المشروعات " ١٦أت"المعلومات المالية كما هى محددة فى الفقرة ) ج(
  : المشتركة والشركات الشقيقة غير الهامة بشكل منفرد

  .كإجماليات لكافة المشروعات المشتركة غير الهامة بشكل منفصل) ١(
  .كإجماليات لكافة الشركات الشقيقة غير الهامة بشكل منفرد) ٢(
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، )"ب(٢١"فصاحات المطلوبـة بموجـب الفقـرتين     ال يلزم المنشأة االستثمارية أن تقدم اإل     -أ٢١
  )".ج(٢١"

٢٢- عناتفصح المنشأة أيض  : 

 ناتجـة عـن ترتيبـات أقتـراض أو متطلبـات      الًمث(طبيعة ونطاق اى قيود جوهرية       )  أ(
تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية مع المستثمرين ممن يملكون السيطرة المشتركة أو النفـوذ        

على قدرة المشروعات المـشتركة  ) كة الشقيقةالمؤثر على المشروع المشترك أو الشر   
  أو الشركات الشقيقة على تحويل األموال إلى المنشأة فى شكل أرباح األسـهم النقديـة      

 .أو تسديد القروض التى قدمتها المنشأة

عندما تكون القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة المستخدمة فى تطبيق          ) ب(
 : إعدادها فى تاريخ أو عن فترة تختلف عن تاريخ أو فترة المنشأةطريقة حقوق الملكية تم 

 .تاريخ نهاية الفترة المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة ) ١(

  .أسباب استخدام قوائم مالية فى تاريخ أو عن فترة مختلفة) ٢(و 
لفترة الحصة فى خسائر المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة غير المعترف بها عن ا          ) ج(

المالية وبشكل تراكمى، وذلك إذا توقفت المنشأة عن االعتراف بحصتها مـن خـسائر    
  .المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية

 المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقة 
 : ينبغى على المنشأة اإلفصاح عن -٢٣

لتى تخص المنشاة والمتعلقة بالمشروعات المشتركة بشكل منفصل عن االلتزامات ا  ) أ(
 ".٢٠أت "إلى " ١٨أت"قيمة االلتزامات األخرى كما هو محدد فى الفقرات من 

المخصصات وااللتزامات واألصول ) " ٢٨(معيار المحاسبة المصرى رقم ( ألحكام اوفقً  ) ب(
تملة الفعلية والمتعلقة بحصصها ، على المنشأة أن تفصح عن االلتزامات المح)"المحتملة 

وتشمل حصتها من االلتزامات المحتملة (فى المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقة 
 على ا مؤثراالفعلية بشكل مشترك مع مستثمرين آخرين يملكون سيطرة مشتركة أو نفوذً

حتملة بشكل منفصل عن قيمة االلتزامات الم) المشاريع المشتركة أو الشركات الشقيقة
ااألخرى إال إذا كان إحتمال تلك االلتزامات مستبعد.  
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 الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة

 : ينبغى على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من -٢٤

فهم طبيعة ومدى حصص المنشأة فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعـة         )  أ(
 ").٢٨"إلى" ٢٦" من الفقرات(

تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها فى المنشآت ذات الهيكل الخـاص غيـر         ) ب(و  
  .المجمعة والتغييرات فيها

المعلومات حـول تعـرض   ) " ب (٢٤""تشمل المعلومات المطلوبة التى وردت فى الفقرة         -٢٥
فـى الفتـرات   المنشأة لمخاطر مشاركتها مع المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعـة    

حتى إذا لم يعـد للمنـشأة أى   ) على سبيل المثال رعاية المنشأة ذات الهيكل الخاص  (السابقة  
 .مشاركة تعاقدية مع المنشأة ذات الهيكل الخاص خالل الفترة المالية

للمنشأة ذات " ٢٤" ال يلزم المنشأة االستثمارية أن تقدم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة         -أ٢٥
لخاص غير المجمعة التي تسيطر عليها والتي تعرض عنها اإلفصاحات المطلوبـة      الهيكل ا 

  ".ز١٩"إلى " أ١٩"بموجب الفقرات 
 طبيعة الحصص

يتعين على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات الكمية والنوعية لحصصها فى المنـشآت ذات             -٢٦
 وغـرض  الهيكل الخاص غير المجمعة والتى تشمل على سبيل المثال ال الحـصر طبيعـة     

 .وحجم أنشطة المنشأة ذات الهيكل الخاص وكيف يتم تمويلها

إذا كانت المنشأة تقوم برعاية منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة وال تقـدم المعلومـات              -٢٧
، عندما يكون ليس لها حصة فى المنشأة فى تـاريخ     الًمث" (٢٩"المنصوص عليها فى الفقرة     

 : عما يلي، فعلى المنشأة اإلفصاح )القوائم المالية

 .كيفية تحديدها للمنشآت ذات الهيكل الخاص التى ترعاها  )  أ(

الدخل من تلك المنشآت ذات الهيكل الخاص خالل فترة إعداد التقارير بما فـى ذلـك          )  ب(
 .وصفا لنوع الدخل المعروض

لجميع األصول المحولة إلى تلك المنـشآت خـالل     ) فى تاريخ التحويل  (القيمة الدفترية   ) ج(
 .ةالفترة المالي
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فـى شـكل   ) " ج(،  )ب (٢٧"يتعين على المنشأة عرض المعلومات المذكورة فى الفقـرة           -٢٨
جدول إال إذا كان هناك طريقة أخرى أكثر مالءمة، وتصنيف نشاطات الرعايـة الخاصـة          

 ").٦أت"إلى " ٢أت"راجع الفقرات من (بها إلى فئات مالئمة 

 طبيعة المخاطر 
 إال إذا كان هنـاك طريقـة أخـرى أكثـر     -ول يتعين على المنشأة اإلفصاح فى شكل جد       -٢٩

 :  لما يليا ملخص-مالءمة 
القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المعترف بها فى قوائمها المالية الخاصة   ) أ(

 .بحصص المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة
 .البنود بقائمة مركزها المالي الذي يتم االعتراف فيها بهذه األصول وااللتزامات  ) ب(

القيمة التى تعتبر أفضل تقييم للحد األقصى للخسارة التى قد تتعرض المنشأة لها مـن          ) ج(
حصصها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة، بما فى ذلك كيفيـة تحديـد         

وإذا لم تستطع المنـشأة أن تحـدد الحـد األقـصى       . الحد األقصى للتعرض للخسارة   
 ذات الهيكل الخـاص غيـر المجمعـة        للتعرض للخسارة من حصصها فى المنشآت     

  . فيتوجب عليها اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن األسباب
لقة بحصصها فى المنشآت ذات ) د( ارنة القيمة الدفترية ألصول والتزامات المنشأة المتع مق

لك المنشآت لخسارة من ت لحد األقصى لتعرض المنشأة ل لخاص غير المجمعة مع ا  .الهيكل ا
 خالل الفترة المالية بتقديم دعم مالي أو دعم من نوع آخر للمنـشآت ذات         إذا قامت المنشأة   -٣٠

الهيكل الخاص غير المجمعة سواء تلك التى كانت تملك فيها حصصا سابقة أو التى تملـك            
على سـبيل المثـال شـراء    (فيها حصصا حالية دون وجود التزام تعاقدى عليها لفعل ذلك      

  ، فيتعـين عليهـا اإلفـصاح   )دوات صادرة عنهـا أصول المنشاة ذات الهيكل الخاص أو أ     
 :ىعما يل

نوع وقيمة الدعم المقدم بما فى ذلك الحاالت التى ساعدت فيها المنشأة ذات الهيكل   ) أ(
 .ىالخاص فى الحصول على الدعم المال

 .أسباب تقديم الدعم) ب(و 
 مـن نـوع   يتعين على المنشأة اإلفصاح عن أى نوايا حالية تتعلق بتقديم دعم مالي أو دعـم   -٣١

آخر للمنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعة بما فى ذلك نوايـا مـساعدة المنـشأة ذات           
 .الهيكل الخاص فى الحصول على الدعم المالي
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  ملحق
  إرشادات التطبيق

يـشرح    ال يتجزأ منه فهـو اويعتبر جزء) ٤٤(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم      
  .وله نفس مرجعية األجزاء األخرى من المعيار" ٣١"إلى" ١"تطبيق الفقرات من 

ورغم أن بعض جوانب األمثلة قـد  . األمثلة الواردة فى هذا الملحق تمثل حاالت افتراضية   -١أت
 حقيقية، فالبد من تقييم جميع الحقائق والظروف المحيطة بنمط حقيقى معـين         اتمثل أنماطً 

  ).٤٤(عند تطبيق هذا المعيار المصرى رقم 
  ) ٤الفقرة (ع التجمي

ينبغى على المنشأة، على ضوء ظروفها، تحديد كمية التفاصيل التى تقدمها لتلبيـة حاجـة          -٢أت
المستخدمين من المعلومات وحجم التركيز التى تعطيه للجوانـب المختلفـة للمتطلبـات              

ومن الضرورى تحقيق التوازن بين احتواء القـوائم الماليـة      . وكيفية تجميعها للمعلومات  
صيل مفرطة قد ال تساعد مستخدمى القوائم المالية وبين حجـب المعلومـات نتيجـة            بتفا

  .التجميع المفرط
 يمكن أن تجمع المنشأة اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار للحصص فى المنـشآت        -٣أت

وال يحجـب  " ٤أت" مع أهداف اإلفصاح ومتطلبات الفقرة  االمتشابهة إذا كان التجميع متفقً    
وينبغى على المنشأة اإلفصاح عن كيفيـة تجميـع حصـصها فـى           . ت المقدمة المعلوما

  .المنشآت المتشابهة
  : ينبغى على المنشأة عرض المعلومات بشكل منفصل للحصص فى -٤أت

 .الشركات التابعة  ) أ(
 .المشروعات المشتركة  ) ب(
  .العمليات المشتركة) ج(
لشقيقة )د(   .الشركات ا
  .مجمعةالمنشآت ذات الهيكل الخاص غير ال) ه(

عند تحديد إمكانية تجميع المعلومات، ينبغى على المنـشأة دراسـة المعلومـات الكميـة            -٥أت
والنوعية المتعلقة بالمخاطر المختلفة وخصائص العائد لكل منشأة تنوى تجميعها وأهميـة         

وينبغى على المنشأة عـرض اإلفـصاحات   . كل منها بالنسبة للمنشأة المعدة للقوائم المالية   
  تبين بوضوح لمستخدمى القوائم الماليـة طبيعـة ومـدى حصـصها فـى تلـك      بطريقة  

  .المنشآت األخرى
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التى قـد  " ٤أت"تشمل األمثلة على مستوى التجميع ضمن فئات المنشآت الواردة فى الفقرة    -٦أت
  : تكون مالئمة ما يلي

 ). دوارمنشأة توريق مالي وإئتمان/ على سبيل المثال منشأة بحث وتطوير (طبيعة األنشطة   ) أ(
 .تصنيف الصناعة  ) ب(
  ).على سبيل المثال الدولة أو المنطقة(النطاق الجغرافى ) ج(

  الحصص فى المنشآت األخرى
تشير الحصص فى المنشآت األخرى إلى المشاركة التعاقدية وغير التعاقدية التى تعـرض       -٧أت

. المنـشأة األخـرى  المنشأة المعدة للقوائم المالية إلى التذبذب فى العوائد الناتجة من أداء        
ويمكن أن تساعد دراسة غرض المنشأة األخرى وتصميمها المنشأة المعدة للقوائم الماليـة      

وبناء على ذلك ما إذا كان يتعـين  . عند تقييم ما إذا كانت تملك حصة فى تلك المنشأة أم ال     
ويجـب أن يتـضمن التقيـيم دراسـة     . عليها تقديم اإلفصاحات الواردة فى هذا المعيـار   

لمخاطر التى تم تصميم المنشأة األخرى إليجادها والمخاطر التى تـم تـصميم المنـشأة           ل
  .األخرى لنقلها إلى المنشأة المعدة للقوائم المالية واألطراف األخرى

تتعرض المنشأة المعدة للقوائم المالية عادة لتذبذبات فى العوائد من أداء المنشأة األخـرى         -٨أت
مثل أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين التى أصدرتها المنـشأة  (بسبب االحتفاظ باألدوات   

على سبيل المثال، لنفتـرض أن    . أو وجود مشاركة أخرى لها تستوعب التقلبات      ) األخرى
قروض، وتقوم المنشأة ذات الهيكـل الخـاص       المنشأة ذات الهيكل الخاص لديها محفظة     

لحمايـة نفـسها مـن    ) قوائم الماليةالمنشاة المعدة لل (بعمل عقود مبادلة مع منشأة أخرى       
فى هذه الحالة يكون للمنشأة المعدة للقـوائم  . التقصير فى دفع الفائدة وأصل مبلغ القرض      

المالية مشاركة تعرضها لتذبذب فى العوائد من أداء المنشأة ذات الهيكـل الخـاص ألن           
  ..كل الخاصمبادلة االلتزام مقابل الضمان تستوعب تذبذب العوائد للمنشأة ذات الهي

يتم تصميم بعض األدوات لنقل المخاطر من المنشأة المعدة للقوائم الماليـة إلـى منـشأة           -٩أت
 فى العوائد بالنسبة للمنشأة األخرى لكنهـا ال تعـرض       اوتخلق هذه األدوات تذبذب   . أخرى

فعلـى  . المنشأة المعدة للقوائم الماليةعادة إلى تقلبات فى العوائد من أداء المنشأة األخرى          
سبيل المثال لنفترض تأسيس منشأة ذات هيكل خاص لتوفير فرص إستثمارية للمـستثمرين       

) ع(ليس هناك عالقـة بـين المنـشأة    ) (ع(الراغبين بالتعرض للمخاطر اإلئتمانية بالمنشأة  
تحصل المنشأة ذات الهيكل الخاص على التمويل عـن       ) وأى طرف مشارك فى الترتيبات    

سندات مرتبطـة  ) (ع(ء المستثمرين مرتبطة بمخاطر المنشأة      طريق إصدار سندات لهؤال   
. وتستخدم العائدات لالستثمار فى محفظة أصول مالية خاليـة مـن المخـاطر             ) باإلئتمان
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عـن طريـق   ) ع(وتحصل المنشأة ذات الهيكل الخاص على المخاطر اإلئتمانية للمنـشأة      
ابل، وتنقل مبادلة االلتزام مقابل الدخول فى مبادلة االلتزام مقابل الضمان مع الطرف المق        

إلى المنشأة ذات الهيكل الخـاص مقابـل رسـوم    ) ع(الضمان المخاطر اإلئتمانية للمنشأة  
ويحصل المستثمرون فى المنشأة ذات الهيكل الخـاص  . يدفعها الطرف المقابل فى المبادلة 

رسـوم  على عائد أعلى يعكس عائد المنشأة ذات الهيكل الخاص من محفظـة أصـولها و      
وليس للطرف المقابل مشاركة مع المنـشأة ذات الهيكـل        . مبادلة االلتزام مقابل الضمان   

  الخاص تعرضه للتذبذب فـى العوائـد مـن أداء هـذه المنـشأة ألن مبادلـة االلتـزام          
   من استيعاب التذبذب فـى عوائـد المنـشأة     الًمقابل الضمان تنقل التذبذب إلى المنشأة بد      

  . ذات الهيكل الخاص
علومات المالية الملخصة للشركات التابعة والمشروعات المشتركة والـشركات        الم

  ") ٢١"إلى " ١٢"الفقرات من (الشقيقة 
بالنسبة لكل شركة تابعة بها حصص غير مسيطرة جوهرية بالنـسبة للمنـشأة المعـدة             -١٠أت  

  : للقوائم المالية على المنشأة اإلفصاح عن
 .لحصص غير المسيطرةاأصحاب  /لالقلية أرباح األسهم المدفوعة   ) أ(
المعلومات المالية الملخصة حول األصول وااللتزامـات والـربح أو الخـسارة               )  ب(

 طبيعـة حقـوق   والتدفقات النقدية للشركة التابعة والتى تمكن المستخدمين من فهم    
ويمكـن  .  الحصص غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقديـة  /األقلية

مات على سـبيل المثـال ال الحـصر األصـول المتداولـة        أن تشمل تلك المعلو   
واألصول غير المتداولة وااللتزامات المتداولـة وااللتزامـات غيـر المتداولـة         

 .واإليرادات والربح أو الخسارة وإجمالي الدخل الشامل
هـى المبـالغ   ) " ب (١٠أت "تكون المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقرة    -١١أت

  .ود االستبعاد للمعامالت التى تمت بين شركات المجموعةقبل قي
بالنسبة لكل مشروع مشترك وشركة شقيقة ذات أهمية نسبية بالنـسبة للمنـشأة المعـدة               -١٢أت

  : للقوائم المالية تفصح المنشأة عن
 .أرباح األسهم المقبوضة من المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة  ) أ(
راجع الفقرتين ( شروع المشترك أو الشركة الشقيقة المعلومات المالية الملخصة للم  ) ب(

 .بما فى ذلك على سبيل المثال ال الحصر") ١٥أت"، "١٤أت"
 .األصول المتداولة )١(
 .األصول غير المتداولة )٢(
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 .االلتزامات المتداولة )٣(
 .االلتزامات غير المتداولة )٤(
 .اإليراد )٥(
 .الربح أو الخسارة من العمليات غير المستمرة )٦(
 . بعد الضريبة من العمليات غير المستمرةالربح أو الخسارة )٧(
 .الدخل الشامل اآلخر )٨(
  . الدخل الشاملإجمالي )٩(

، تفصح المنشأة  "١٢أت"إضافة إلى المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقرة          -١٣أت
  : لكل مشروع مشترك ذا أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة للقوائم المالية عن مبلغ

  ) ".١) (ب (١٢أت" وما فى حكمها المتضمنة فى الفقرة النقدية) أ(
لتجاريون واألرصدة الدائنة األخرى (االلتزامات المالية المتداولة  )ب( باستثناء الدائنون ا

  ) ".٣) (ب (١٢أت "المتضمنة فى الفقرتين ) والمخصصات
رصدة الدائنة باستثناء الدائنون التجاريون واأل(االلتزامات المالية غير المتداولة ) ج(

  ) ".٤) (ب (١٢أت"المتضمنة فى الفقرتين ) األخرى والمخصصات
  .اإلهالك واإلستهالك) د(
  .إيرادات الفوائد) ه(
  .مصروفات الفوائد) و(
  .مصروفات أو دخل ضريبة الدخل) ز(

عن المبالغ  "١٣أت"و" ١٢أت" للفقرتين   اتعبر المعلومات المالية الملخصة المعروضة وفقً      -١٤أت
 لمعايير المحاسبة المـصرية  ادرجة فى القوائم المالية للمشروع المشترك والمعدة وفقً الم
وإذا احتسبت المنشأة حـصتها فـى المـشروع      ). وليس حصة المنشأة فى تلك المبالغ     ( 

  :المشترك أو الشركة الشقيقة بإستخدام طريقة حقوق الملكية فعليها
 لمعايير المشروع المشترك والمعدة وفقًتعديل المبالغ المدرجة فى القوائم المالية ل  ) أ(

لتى قامت بها المنشأة عند إستخدام طريقة  المحاسبة المصرية لتعكس التسويات ا
ذ والتسويات  لتى تمت فى وقت اإلستحوا حقوق الملكية مثل تعديالت القيمة العادلة ا

لسياسات المحاسبية  .لإلختالفات فى ا
م المسجلة لحصتها عرض مطابقة للمعلومات المالية الملخصة   ) ب( المعروضة مع القي

 .فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة
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" ١٢أت"يمكن أن تعرض المنشأة المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقرتين          -١٥أت
  : على أساس القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة إذا" ١٣أت"و

وع المشترك أو الشركة الشقيقة بالقيمة العادلة تم قياس حصص المنشاة فى المشر  ) أ(
 ).١٨( لمعيار المحاسبة المصري رقم اوفقً

 لمعايير الم يقم المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة بإعداد قوائم مالية وفقً) ب(و
  .المحاسبة المصرية

فى تلك الحالة على المنشأة أن تفصح عن األساس الـذي تـم إعـداد البيانـات الماليـة          
  . لهاالملخصة وفقً

 اإلفصاح عن القيمة المـسجلة لحصـصها       - على أساس تجميعى   -ينبغى على المنشأة     -١٦أت
فى جميع المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقة غير ذات األهمية النـسبية بـشكل       

بغـى علـى المنـشأة    نمنفرد والتى تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية، وي     
فصاح بشكل منفصل عن المبلغ اإلجمالي لحصتها فى اإلاأيض:  

 .الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة  ) أ(

 .الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة  ) ب(

  .الدخل الشامل اآلخر) ج(
  .إجمالي الدخل الشامل) د(

  .يقةوتقدم المنشأة اإلفصاحات بشكل منفصل للمشروعات المشتركة والشركات الشق
عند تصنيف حصص المنشأة فى الشركة التابعـة أو المـشروع المـشترك أو الـشركة        -١٧أت

علـى أنهـا   ) أو جزء من حصصها فى المشروع المشترك أو الشركة التابعـة  (الشقيقة  
األصـول غيـر   ) " ٣٢( لمعيار المحاسبة المصرى رقم      اوفقً(محتفظ بها بغرض البيع     

، فال يتعين على المنـشأة   )"ع والعمليات غير المستمرة   المتداولة المحتفظ بها بغرض البي    
  اإلفصاح عن المعلومات المالية الملخصة لتلك الشركة التابعة أو المـشروع المـشترك     

  ".١٦أت"إلى " ١٠أت" للفقرات من اأو الشركة الشقيقة وفقً
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  )") أ(٢٣"الفقرة (رتباطات المشروعات المشتركة ا
ح عن إجمالي اإلرتباطات التى قامت بها ولكنها لـم تعتـرف    ينبغى على المنشأة اإلفصا    -١٨أت

بما فى ذلك حصتها فى اإلرتباطات التى قامـت بهـا    (بها فى تاريخ نهاية الفترة المالية       
 الـسيطرة المـشتركة علـى المـشروع     ذويبشكل مشترك مع المستثمرين اآلخـرين    

ات هى االلتزامـات   واإلرتباط. المتعلقة بحصصها فى المشروعات المشتركة    ) المشترك
  .التى من الممكن أن تؤدى إلى تدفقات مستقبلية للنقدية أو موارد أخرى

  تشمل اإلرتباطات غير المعترف بهـا التـى تـؤدى إلـى تـدفقات مـستقبلية للنقديـة          -١٩أت
  : أو الموارد األخرى

  اإلرتباطات التى لم يتم االعتراف بها فى دفاتر المنـشأة للمـساهمة فـى التمويـل           )  أ(
 : لموارد نتيجة لما يليأو ا

 على سبيل المثـال  تقتضيالتى (إتفاقيات اإلنشاء أو اإلقتناء للمشروع المشترك     ) ١(
 ).من المنشأة تقديم األموال خالل فترة محددة

 .المشروعات التي ترتكز على رأس المال التى يقوم بها المشروع المشترك ) ٢(
  ات أو المخـزون   إرتباطات الشراء غير المشروطة المتمثلة فى شراء المعـد         ) ٣(

 .أو الخدمات التى تلتزم المنشأة بشرائها من أو نيابة عن المشروع المشترك
اإلرتباطات التى لم يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة لتقديم قروض أو دعـم         ) ٤(

 .مالي آخر للمشروع المشترك
اإلرتباطات األخرى التى لم يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة غيـر القابلـة           ) ٥(

 .لغاء المتعلقة بالمشروع المشتركلإل
اإلرتباطات التى لم يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة لتقديم موارد المـشروع    ) ٦(

 .المشترك مثل األصول أو الخدمات
االرتباطات التى لم يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة لشراء حصة ملكيـة طـرف     )  ب(

ك فى حال وقـوع أو عـدم     فى المشروع المشتر  ) أو جزء من حصة الملكية    (آخر  
  .وقوع حدث معين فى المستقبل

بعـض أنـواع اإلفـصاحات    " ١٩أت"و" ١٨أت"توضح المتطلبات واألمثلة فى الفقرتين       -٢٠أت
اإلفـصاحات  ) " ١٥(معيار المحاسبة المصرى رقم (من " ١٨أت"المطلوبة بموجب الفقرة  

  .)" العالقة ذويعن األطراف 
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  ") ٣١"إلى " ٢٤"الفقرات من(الخاص غير المجمعة الحصص فى المنشآت ذات الهيكل 
  المنشآت ذات الهيكل الخاص 

المنشأة ذات الهيكل الخاص عبارة عن منشأة تـم تـصميمها بحيـث ال تكـون حقـوق         -٢١أت
التصويت أو الحقوق األخرى هى العامل المهيمن فى تحديد من يسيطر علـى المنـشأة،     

ت بالمهام اإلدارية فقط ويتم توجيـه األنـشطة   كما هو الحال عندما ترتبط حقوق التصوي  
  .  خالل الترتيبات التعاقديةمن) المؤثرة(ذات العالقة 

  : يكون للمنشأة ذات الهيكل الخاص عادة بعض أو كافة السمات أو الخصائص التالية -٢٢أت
 .أنشطة مقيدة  )  أ(

ـ   اهدف محدود ومعرف مثل تنفيذ عقد إيجار مفيد ضريبي   )  ب( ث  أو تنفيـذ أنـشطة البح
والتطوير، أو توفير مورد لرأس المال أو التمويـل للمنـشأة أو تـوفير الفـرص           
االستثمارية للمستثمرين من خالل نقل المخاطر والمنافع المرافقة ألصول المنـشأة        

 .ذات الهيكل الخاص إلى المستثمرين

 عدم كفاية حقوق الملكية للسماح للمنشأة ذات الهيكل الخاص بتمويل أنـشطتها دون      ) ج(
  .دعم مالي مساند

 للمـستثمرين تخلـق تركيـزات    االتمويل فى صورة أدوات متعددة مرتبطة تعاقـدي  ) د(
  ).الشرائح(لمخاطر اإلئتمان أو المخاطر األخرى 

  تشمل األمثلة على المنشآت التى تعتبر منشآت ذات هيكل خـاص علـى سـبيل المثـال        -٢٣أت
  : ال الحصر

 .شركات التوريق  )  أ(

 .ألصولالتمويل المضمون با  )  ب(

  .بعض صناديق االستثمار) ج(
ال تعتبر المنشأة التى تسيطر عليها حقوق التصويت منشأة ذات هيكل خاص ألنها علـى             -٢٤أت

  .سبيل المثال تحصل على التمويل من أطراف ثالثة بعد إعادة الهيكلة
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طبيعة المخاطر المتعلقة بالحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعـة    
  ") ٣١"إلى " ٢٩"من  الفقرات(

، تفـصح المنـشأة   " ٣١"إلى " ٢٩"إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من       -٢٥أت
  ) ".ب (٢٤"عن المعلومات اإلضافية الضرورية لتلبية هدف اإلفصاح الوارد فى الفقرة 

ـ  اتشمل األمثلة على المعلومات اإلضافية التى قد تكون مهمة، اعتماد        -٢٦أت روف،  علـى الظ
لتقييم المخاطر التى تتعرض لها المنشأة عندما يكون لها حصة فى منـشأة ذات هيكـل           

  : خاص غير مجمعة، ما يلي
 من المنشأة توفير دعم مالي للمنشأة ذات الهيكـل  تقتضيبنود الترتيب التى يمكن أن     )  أ(

، أسـباب ترتيبـات الـسيولة أو التـصنيف اإلئتمـانى         الًمث(الخاص غير المجمعة    
بة اللتزامات شراء أصول المنشأة ذات الهيكل الخـاص أو تـوفير الـدعم        المصاح
 : بما فى ذلك) المالي

وصف لألحداث أو الظروف التى يمكن أن تعرض المنشأة المعدة للقوائم المالية  )١(
 .إلى خسارة

 .ما إذا كان هناك أى بنود يمكن أن تقيد االلتزام )٢(

مالي، وإن وجدت، موقع ما إذا كان هناك أى أطراف أخرى توفر الدعم ال )٣(
 .تصنيف التزام المنشأة المعدة للقوائم المالية لدى هذه األطراف األخرى

لتى تتكبدها المنشأة خالل الفترة المالية المتعلقة بحصصها فى المنشآت   ) ب( الخسائر ا
 .ذات الهيكل الخاص غير المجمعة

 حصصها فى المنشآت أنواع الدخل الذي تحصل عليه المنشأة خالل الفترة المالية من) ج(
  .ذات الهيكل الخاص غير المجمعة

ستيعاب خسائر المنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعة ا من المنشأة اما إذا كان مطلوب ) د(
) اإذا كان مهم(قبل األطراف األخرى والحد األقصى لهذه الخسائر بالنسبة للمنشأة و 

األطراف الذين يكون تصنيف حصصهم تصنيف ومبالغ الخسائر المحتملة التى يتحملها 
  .أقل من حصة المنشأة فى المنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعة
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لثة ) ه( المعلومات حول أى ترتيبات سيولة أو ضمانات أو التزامات أخرى مع أطراف ثا
يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة أو مخاطر حصص المنشأة فى المنشأة ذات الهيكل 

  .جمعةالخاص غير الم
أية صعوبات يمكن أن تمر بها المنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعة، أشكال   )و(

لسندات متوسطة األجلالًمث(التمويل  ومتوسط عمرها ) ، األوراق التجارية أو ا
ويمكن أن تشمل تلك المعلومات تحليل تاريخ االستحقاق لألصول وتمويل . المقدر

مجمعة إذا كان لديها أصول طويلة األجل تم المنشأة ذات الهيكل الخاص غير ال
  .تمويلها بتمويل قصير األجل
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   )٤٥( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 قياس القيمة العادلة
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  )٤٥(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  قياس القيمة العادلة

 فقرات  المحتويات

  ٤ - ١  هدف المعيار
  ٨ - ٥  نطاق المعيار

  ٩٠- ٩ القياس
  ١٠ – ٩  تعريف القيمة العادلة

  ١٤ – ١١  األصل أو االلتزام
  ٢١ – ١٥  المعاملة

  ٢٣ - ٢٢  المشاركون فى السوق
  ٢٦ – ٢٤  السعر

  ٣٣ - ٢٧  التطبيق على األصول غيرالمالية
  ٤٧ - ٣٤  التطبيق على االلتزامات وأدوات حقوق ملكية المنشأة

المالية وااللتزامات المالية ذات المراكز المتقابلـة فـى    التطبيق على األصول
  ئتمان الطرف المقابل مخاطر السوق أو مخاطر إ

  
٥٦ – ٤٨  

  ٦٠ – ٥٧  القيمة العادلة عند االعتراف األولى
  ٦٦ – ٦١  أساليب التقييم

  ٧١ – ٦٧  مدخالت أساليب التقييم
  ٩٠ – ٧٢  تسلسل القيمة العادلة

  ٩٩ - ٩١  اإلفصاح
    ملحق إرشادات التطبيق

    األمثلة) م(ملحق 
  
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٧٨

  ) ٤٥(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اس القيمة العادلةقي

  هدف المعيار 
 : يهدف هذا المعيار إلى ما يلي -١

 .تعريف القيمة العادلة  ) أ(

  .ولى واحد\وضع إطار لقياس القيمة العادلة فى معيار ) ب(و 
  .تحديد اإلفصاح المطلوب لقياسات القيمة العادلة) ج(و 

٢- اتعتبر القيمة العادلة قياسا قائموبالنسبة لبعض األصول . ذاتها بمنشأة با على السوق، وليس خاص
وبالنسبة . وااللتزامات، يمكن أن تكون هناك معامالت سوق ملحوظة أو معلومات سوق متوفرة

لبعض األصول وااللتزامات األخرى، فإن معامالت السوق الملحوظة أو معلومات السوق قد ال 
 تقدير السعر –يتغير وهوغير أن هدف قياس القيمة العادلة فى كلتا الحالتين ال      . تكون متوفرة 

 األصل أو تحويل االلتـزام بـين   لبيع Orderly transaction الذي تستند عليه معاملة منظمة
أى ( لظروف السوق الحالية افى تاريخ القياس وفقً Market participantsالمشاركين فى السوق 

حتفظ باألصل أو  فى تاريخ القياس من وجهة نظر مشارك فى السوق يExit priceسعر الخروج 
 ).يدين بااللتزام

عندما يكون سعر أصل أو التزام مماثل غير ملحوظ، تقيس المنشأة القيمة العادلـة بإسـتخدام     - ٣
حيـث أن  . Observable inputsأسلوب تقييم مختلف يغلب عليه استخدام المدخالت الملحوظة 

تراضـات التـى يـستخدمها    قياس القيمة العادلة قائم على السوق، ويتم القياس بإستخدام االف        
أو االلتزام، بما فى ذلـك االفتراضـات المتعلقـة     المشاركون فى السوق عند تسعير األصل  

بالمخاطر، ونتيجة لذلك، ال تعتبر نية المنشأة لالحتفاظ باألصل أو تسوية أو الوفـاء بـااللتزام    
ذا عالقة عند قياس القيمة العادلةاأمر . 

لى األصول وااللتزامات ألنها الموضـوع األساسـى للقيـاس    تعريف القيمة العادلة يركز ع  - ٤
إضافة لذلك، يطبق هذا المعيار على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة والتـى   . المحاسبى
 .بالقيمة العادلة يتم قياسها
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  نطاق المعيار 
 معيار محاسبة مصرى آخر أو يسمح بقياسـات القيمـة    يقتضييطبق هذا المعيار عندما      -٥

وكذلك القياسات، مثل القيمة العادلـة  (لة أو يتطلب اإلفصاح حول قياس القيمة العادلة       العاد
بناء على القيمة العادلة أو اإلفصاحات حول تلـك القياسـات    ( منها تكاليف البيع     امطروح (

 ".٧"و" ٦"فيما عدا ماهو محدد فى الفقرتين 
 : ر على ما يليال تنطبق متطلبات القياس واإلفصاح الواردة فى هذ المعيا - ٦

  المدفوعات المبنية على أسهم التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى  ) أ(
 ).٣٩(رقم 

  )٤٩(معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم       ( معامالت التأجير والتى يشملها نطاق        )  ب(
 .")عقود التأجير"

لقيمة القياسات التى تتشابه مع القيمة العادلة إال أنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي ا) ج (
  أو القيمة اإلستخدامية" المخزون) " ٢(معيار المحاسبة المصرى (االستردادية فى 

  .)"اضمحالل قيمة األصول) " ٣١(فى معيار المحاسبة المصرى رقم 
 :  مما يليألياإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ليست مطلوبة  - ٧

لقيمة العادلة   ) أ( لخطة التى يتم قياسها با محاسبة المصرى  لمعاوفقً(أصول ا ار ال   )٣٨(ي
ين"  .)"مزايا العامل

م قياسها بالقيمة العادلة ) ب( و  لمعيار المحاسبة اوفقً(استثمارات خطة منافع التقاعد التى يت
  .)"المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد) " ٢١(المصرى 

 منها الة مطروحاألصول التى يكون مبلغها القابل لالسترداد عبارة عن القيمة العاد) ج(و
  ).٣١( لمعيار المحاسبة المصرى اتكاليف التصرف وفقً

ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح فى هذا المعيار على القياس األولى والالحـق فـى        - ٨
  .حال ما إذا كانت القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معايير محاسبة مصرية أخرى

  القياس
 لةتعريف القيمة العاد

يعرف هذا المعيار القيمة العادلة على أنها السعر الذي سيتم الحصول عليه نتيجة بيع أصل أو  - ٩
 .الذي سيتم دفعه لنقل التزام فى معاملة منظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس

 .المنهج العام لقياس القيمة العادلة" ٢أت"تبين الفقرة  -١٠
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 األصل أو االلتزام
 لذلك، يتعين على المنـشأة  اوتبع.  بأصل أو التزام محدداقيمة العادلة متعلقً  يعتبر قياس ال   -١١

عند قياس القيمة العادلة أن تأخذ بعين االعتبار خصائص األصل أو االلتزام فى حالة أخذ         
المشاركين فى السوق تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل أو االلتـزام فـى      

 : ائص، على سبيل المثال ما يليوتشتمل الخص. تاريخ القياس
 .حالة األصل وموقعه  ) أ(

  .القيود على بيع األصل أو استخدامه، إن وجدت) ب( و 
ـ     -١٢    لكيفيـة نظـر المـشاركين   ايختلف األثر المترتب عن خاصية معينة علـى القيـاس وفقً

 .تلك الخاصية فى السوق إلى

 :  مما يليااحدقد يكون األصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة و -١٣

 ، ) على سبيل المثال، أداة مالية أو أصل غير مالي(أصل أو التزام مستقل   ) أ(

على سبيل (مجموعة أصول أو مجموعة التزامات أو مجموعة أصول والتزامات   ) ب(
 ). توليد نقد أو مؤسسة أعمالةالمثال، وحد

مـن األصـول أو   ، فإن مجموعـة   الً مستق ا أو التزام  الًسواء كان األصل أو االلتزام أص      -١٤
مجموعة من االلتزامات أو مجموعة األصـول وااللتزامـات ألغـراض األعتـراف أو          

وباستثناء ماهو وارد فى هذا المعيار يـتم   .  الحساب الخاصة بها   ةاالفصاح تعتمد على وحد   
 لمعيار المحاسبة المصرى الـذي يتطلـب أو   ا الحساب لألصل أو االلتزام وفقً    ةتحديد وحد 

 .يمة العادلةيسمح بقياس الق

 المعاملة 
يفترض قياس القيمة العادلة أن مبادلة األصل أو االلتزام تتم فى معاملـة منظمـة بـين       -١٥

ـ       لظـروف  االمشاركين فى السوق لبيع األصل أو تحويل االلتزام فى تاريخ القيـاس وفقً
 .السوق الحالية

 : تتم إمايفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام  -١٦
 . لألصل أو االلتزامPrinciple marketفى السوق األساسى   ) أ(

ألكثر نفع) ب(أو  لسوق ا ألساسى، فى ا لسوق ا اب ا Mo افى غي s t a dva nta g eo us  m a rket 
زام لت   .لألصل أو اال
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وفى حالة غياب السوق األساسى ال تحتاج المنشأة إلجراء بحـث شـامل لكافـة األسـواق       -١٧
، ولكن يتعين عليهـا أن تأخـذ بعـين    األساسى أو السوق األكثر نفعالمحتملة لتحدد السوق ا 

وفى غياب دليـل علـى خـالف ذلـك،     . االعتبار جميع المعلومات المتوفرة بشكل معقول 
يفترض أن يكون السوق الذي تبرم فيه المنشأة بشكل عادى معاملة بيع أصل أو نقل التـزام    

حال غياب السوق األساسى في اهو السوق األساسى أو السوق األكثر نفع. 

 في حالة وجود سوق أساسى لألصل أو االلتزام، يمثل قياس القيمة العادلة للمنشأة السعر في   -١٨
، ) باستخدام أسلوب تقييم آخـر ا بشكل مباشر أو مقدراسواء كان السعر ملحوظً(ذلك السوق   

يخ القياس في تاراحتى لوكان من المحتمل أن يكون السعر في سوق مختلف أكثر نفع. 

 اونظـر . في تاريخ القياس) اأو السوق األكثر نفع   (تحتاج المنشأة للوصول للسوق األساسي       -١٩
ذات األنـشطة المختلفـة قـد    ) وأنشطة األعمال داخل تلك المنشآت(ألن المنشآت المختلفة    

ـ (يكون لديها فرصة الوصول ألسواق مختلفة، فإن السوق األساسي        اأو السوق األكثر نفع (
ومن أنـشطة األعمـال داخـل تلـك     (صل أو االلتزام ذاته قد يختلف من منشأة ألخرى  لأل

ـ   ( لذلك، يتعين أخذ السوق األساسي      اوتبع). المنشآت وبالتبعيـة  ) (اأو الـسوق األكثـر نفع
من وجهة نظر المنشأة مما يسمح بوجود اختالفات بـين المنـشآت          ) المشاركين في السوق  
 .ذات األنشطة المختلفة

الرغم من حاجة المنشأة إلى الوصول إلى السوق، إال أنها ال تحتاج المـتالك القـدرة      على   -٢٠
على بيع أصل محدد أو نقل التزام محدد فى تاريخ القياس حتى تتمكن مـن قيـاس القيمـة       

 .العادلة على أساس السعر في ذلك السوق

  بيـع أصـل  حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظة توفر معلومات التـسعير المتعلقـة ب       -٢١
أو نقل التزام في تاريخ القياس، يفترض قياس القيمة العادلة أن المعاملـة تـتم فـي ذلـك         
. التاريخ مأخوذة من وجهة نظر المشارك في السوق الذي يحتفظ باألصل أو يدين بـااللتزام   

لتقدير سعر بيع األصل أو تحويل االلتزاماوتحدد المعاملة المفترضة أساس . 

 وق المشاركون في الس
تقيس المنشأة القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيـستخدمها         -٢٢

  المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتـزام علـى افتـراض أن المـشاركين       
  .في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم االقتصادية
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 الًضع تلك االفتراضات، بـد ال تحتاج المنشأة إلى تحديد مشاركين محددين في سوق عند و         -٢٣
من ذلك يتعين على المنشأة تحديد الصفات التي تميز المشاركين في السوق بـصفة عامـة          

 : مع األخذ بعين االعتبار العوامل المحددة لكل مما يلي
 .األصل أو االلتزام  ) أ(
 . لألصل أو االلتزام) اأو السوق األكثر نفع(السوق األساسى ) ب(و 
 . السوق الذي ستبرم المنشأة معهم معاملة في ذلك السوقالمشاركون في) ج(و 
  السعر

تعد القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه نتيجة بيع األصل أو الذي سيتم دفعـه          -٢٤
فـي تـاريخ   ) اأو السوق األكثر نفع (لنقل التزام في معاملة منظمة في السوق األساسي         

 ابغض النظر عما إذا كان سـعر   )  الخروج أي سعر ( لظروف السوق الحالية     االقياس وفقً 
 . باستخدام أسلوب تقييم آخرا بشكل مباشر أو مقدراملحوظً

المـستخدم لقيـاس القيمـة    ) اأو السوق األكثر نفع(ال يتم تعديل السعر في السوق االساسى   -٢٥
ـ     . العادلة لألصل أو االلتزام بسبب تكلفة المعاملة        اوتتم المحاسبة عن تكلفة المعاملـة وفقً

وال تعتبر تكاليف المعاملة من صـفات أي أصـل أو   . لمعايير المحاسبة المصرية األخرى  
التزام وإنما تعد محددة لكل معاملة وسوف تختلف بناء على طريقة إبرام المنشأة لمعاملـة         

 . األصل أو االلتزام
 هـو  كمـا (وإذا كان الموقع من صفات األصل    . ال تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف النقل      -٢٦

ـ (، فيتعين تعديل السعر في السوق األساسى    )الحال مع السلع األولية    اأو السوق األكثر نفع (
 .بالتكاليف، إن وجدت، والتي سيتم تكبدها لنقل األصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق

  التطبيق على األصول غير المالية 
 أفضل وأحسن استخدام لألصول غير المالية 

 العادلة لألصل غير المالي بعين االعتبار قدرة المشارك فـي الـسوق       يأخذ قياس القيمة   -٢٧
  على توليد المنافع االقتصادية من خالل استخدام األصل بأفضل وأحـسن اسـتخدام لـه        

 .أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم األصل في أفضل وأحسن استخدام له
اسـتخدام األصـل   يأخذ االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالي بعـين االعتبـار      -٢٨

االممكن ماديا والمسموح به قانونيعلى النحواآلتىا والمجدى مادي  : 
 بعين االعتبار الصفات المادية لألصل والتي يتخذها ايأخذ االستخدام الممكن مادي  ) أ(

على سبيل المثال، موقع (المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير األصل 
 ).العقار أو حجمه
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على سبيل ( بعين االعتبار عند تسعير األصل اتخدام المسموح به قانونييأخذ االس  ) ب(
 . داخل حدود العمران أو منطقة زراعية)المثال

 اما إذا كان استخدام األصل الممكن مادي  بعين االعتبارايأخذ االستخدام المجدى مادي) ج(
ا أو تدفقًالً يولد دخاوالمسموح به قانونيا ماليألخذ في االعتبار تكاليف مع ا (ا كافي

إلنتاج عائد استثمارى ينتظره ) تحويل األصل إلعداده لالستخدام المعد من أجله
 .في األصل في نطاق ذلك االستخدام المشاركون في السوق من االستثمار

يحدد االستخدام األفضل واالحسن بناء على وجهة نظر مستخدمى السوق، حتـى لوكانـت          -٢٩
ولكن يفترض أن يكون استخدام المنشأة الحـالي لألصـل     .  مختلف المنشأة تهدف الستخدام  

هو االستخدام األفضل واألحسن ما لم يـوح الـسوق أو أي عامـل آخـر أن           غير المالي 
 .االستخدام المختلف من قبل المشاركين في السوق سيزيد قيمة األصل

ستخدام األصـل   سبب آخر، عدم األيقد تنوى المنشأة، بغرض حماية موقعها التنافسى أو         -٣٠
 الستخدامه األفضل اغير المالي المشترى بشكل فاعل أو قد تنوى عدم استخدام األصل وفقً       

فعلى سبيل المثال قد تكون تلك هي الحالة بالنسبة لألصل غير الملمـوس الـذي        . واالحسن
وعلى الـرغم  . تخطط المنشأة الستخدامه بشكل دفاعى من خالل منع اآلخرين من استخدامه  

ك يكون على المنشأة قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي على أفتراض اسـتخدامه  من ذل 
 .األفضل واألحسن من قبل المشاركين في السوق

  أساس تقييم األصول غير المالية 
يحدد االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالي أساس التقييم المستخدم لقياس القيمـة       -٣١

 : تاليالعادلة لألصل على النحوال
قد يوفر االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالي القيمة القصوى للمشتركين في     ) أ(

حسبما تم تركيبها أو إعـدادها  (السوق من خالل استخدامه مع أصول أخرى كمجموعة   
 ).مثل مؤسسات األعمال( أو مع أصول والتزامات مختلفة ) لالستخدام

األحسن لألصـل يكمـن فـي اسـتخدام     في حالة ما إذا كان االستخدام األفضل و  ) ١(
األصل مع مجموعة من األصول األخرى أو أصول والتزامات أخـرى، تكـون       
القيمة العادلة ألصل هي السعر الذي سيتم الحصول عليه في معاملة بيع األصـل      
الحالية على افتراض أنه سيتم استخدام األصل مـع أصـول أخـرى أو أصـول       

أي األصـول  ( ك األصـول وااللتزامـات   والتزامات أخرى وأنه سوف تكون تل   
 .متوفرة للمشاركين في السوق) التكميلية وااللتزامات المرتبطة
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تتضمن االلتزامات المرتبطة باألصل واألصول التكميلية االلتزامات التي تمـول         ) ٢(
رأس المال العامل ولكنها ال تتضمن االلتزامات المستخدمة لتمويل أصول غيـر         

 .ة األصولتلك التي تقع ضمن مجموع

يجب أن تكون االفتراضات حول االستخدام األفضل واألحـسن لألصـل غيـر               ) ٣(
التي يكون االستخدام األفضل واألحـسن ذوعالقـة       ( المالي متسقة لكافة أصول     

مجموعة األصول أو مجموعة األصول وااللتزامات التـي سـيتم ضـمنها          ) بها
 .استخدام األصل

األحسن لألصل غير المالي القيمة القصوى قد يوفر االستخدام األفضل واالستخدام   ) ب(
وفى حالة ما إذا كان االستخدام األفضل . للمشاركين في السوق على أساس مستقل

واالحسن لألصل يتمثل باستخدامه على أساس مستقل، فتكون القيمة العادلة حينئذ 
هي السعر الذي سيتم الحصول عليه في معاملة بيع األصل الحالية للمشاركين في 

 .لسوق الذين يستخدمون األصل على أساس مستقلا
 ةيفترض قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي أن بيع األصل يتم بمـا يتفـق مـع وحـد      -٣٢

). التي قد تكـون أصـل واحـد    (الحساب المحددة في معايير المحاسبة المصرية األخرى        
 األفـضل واألحـسن   هو الحال عندما يفترض قياس القيمة العادلة أن االستخدام   ويكون هذا 

لألصل يكون باستخدامه مع أصول أخرى أو أصول والتزامات أخرى ألن قيـاس القيمـة        
العادلة يفترض أن المشارك في السوق يمتلك بالفعـل األصـول التكميليـة وااللتزامـات         

 .المرتبطة
 .كيفية تطبيق مفهوم أساس التقييم لألصول غير المالية" ٣أت"توضح الفقرة  -٣٣

  االلتزامات وأدوات حقوق ملكية المنشأةالتطبيق على 
  المبادئ العامة

يفترض قياس القيمة العادلة تمام تحويل االلتزام المالي أو االلتـزام غيـر المـالي أو أداة          -٣٤
على سبيل المثال، حصص حقوق الملكية الصادرة كمبلغ مـالي فـي   (حقوق ملكية المنشأة    

ويفترض تحويـل االلتـزام أو   . خ القياسإلى المشارك في السوق في تاري    ) اندماج األعمال 
 : أداة حقوق الملكية للمنشأة ما يلي

وأنه لن .  ويتعين على المشارك في السوق المنقول إليه الوفاء بااللتزامايبقى االلتزام قائم  ) أ(
 . لذلك سداده في تاريخ القياساتتم تسوية االلتزام مع الطرف الدائن أو خالفً
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شأة قائمة ويحصل المشارك في السوق المنقول إليه األداة تبقى أداة حقوق ملكية المن  ) ب(
على الحقوق ويتحمل المسئوليات المرتبطة باألداة وأنه ال يتم إلغاء األداة أو سدادها 

 .في تاريخ القياس
حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظة لتزويد معلومات التسعير حـول تحويـل االلتـزام أو أداة            - ٣٥

، فقـد  ) ألن القيود التعاقدية أو القانونية األخرى تمنع تحويل هـذه البنـود  الًثم(حقوق ملكية المنشأة    
 بها مـن قبـل أطـراف آخـرون     ايكون هناك سوق ملحوظة لهذه البنود في حال ما إذا كان محتفظً     

 ).على سبيل المثال، سند شركة أو خيار شراء على أسهم منشأة(على أنها أصول 
ت أن تزيد من استخدام المدخالت الملحوظة ذات الـصلة     يتعين على المنشأة في كل الحاال      -٣٦

تقـدير   وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة لتلبى هدف قياس القيمة العادلة وهـو         
السعر الذي ستتم به المعاملة المنظمة لتحويل االلتزام أو أداة حقوق الملكية بين المشاركين         

 .وق الحالية لظروف السافي السوق في تاريخ القياس وفقً
  االلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول 

عندما ال يتوفر سعر معلن لعملية نقل التزام مطـابق أو مماثـل أو أداة حقـوق ملكيـة        -٣٧
 به من قبل طرف آخر على أنه أصل، يتعين علـى    االمنشأة ويكون البند المطابق محتفظً    

 القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية من وجهة نظـر مـشارك   المنشأة أن تقيس 
 .في السوق الذي يحتفظ بالبند المطابق على أنه أصل في تاريخ القياس

يتعين على المنشأة في مثل هذه الحاالت أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو حقوق الملكيـة             -٣٨
 : كما يلي

د المطابق المحتفظ به من قبل طرف استخدام السعر المعلن في السوق الن  ) أ( شط للبن
اآخر على أنه أصل في حال كان ذلك السعر متاح. 

د المطابق   ) ب( استخدام مدخالت ملحوظة مثل السعر المعلن في السوق غير النشط للبن
االمحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل في حالة عدم وجود سعر متاح. 

 ذكور أدناه فـي حـال كانـت األسـعار الملحوظـة      استخدام أسلوب تقييم آخر كالم     )ج (
  .غير متوفرة)ب(و ) أ(والمذكورة في النقطتين 

مثل أسلوب القيمة الحالية الذي يأخذ بعين االعتبار التدفقات النقديـة  ( منهج الدخل   ) ١(
  المستقبلية التي يتوقع المشترك في السوق أن يحصل عليها من امـتالك االلتـزام        

  ".١١أت"و" ١٠أت"ية كأصل، راجع الفقرتين أو أداة حقوق الملك
مثل استخدام األسعار المعلنة لاللتزامات وأدوات حقـوق الملكيـة    (  منهج السوق ) ٢(

المماثلة المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول ، راجـع الفقـرات         
  ").٧أت"و" ٥أت"



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٨٦

 الملكيـة الخاصـة بالمنـشأة    يتعين على المنشأة تعديل السعر المعلن لاللتزام أو أداة حقوق  -٣٩
والمحتفظ بها من قبل طرف آخر على أنها أصل في حالة وجود عوامل خاصة باألصـل،            

ويتعين علـى المنـشأة أن   . ال تنطبق على قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية 
 .تضمن أال يعكس سعر األصل أثر قيد ما قد يمنع بيع ذلك األصل

  بعض العوامل التي قد تدل علـى أن الـسعر المعلـن لألصـل يحتـاج          ويتضمن ما يلي    
 : إلى تعديل

) تطابقبغير (ارتباط السعر المعلن لألصل بالتزام مماثل أو أداة حقوق ملكية مماثلة   ) أ(
على سبيل المثال، قد يكون االلتزام .  بها من قبل طرف آخر على أنها أصلمحتفظ

تختلف عن )  االئتمان للجهة المصدرةمثل جودة(أو أداة حقوق الملكية خصائص 
تلك المعكوسة في القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية المماثلة والمحتفظ بها 

 .على أنها أصل
على . اختالف اساس حساب األصل عن ذلك الخاص بااللتزام أو أداة حقوق الملكية  ) ب(

لنسبة ل  االلتزامات، سعرسبيل المثال، يعكس سعر األصل في بعض الحاالت، با
لحزمة تتألف من المبالغ المستحقة من الجهة المصدرة باإلضافة إلى تحسين امدمج 

في هذه الحالة لن يكون أساس . ممنوح من طرف ثالث) مثل الضمان(ائتماني 
حساب االلتزام مخصص للحزمة المدمجة، بينما الهدف يتمثل في قياس القيمة 

وعليه، تقوم .  وليس القيمة العادلة للحزمة المدمجةالعادلة اللتزام الجهة المصدرة
د أثر التحسين  المنشأة في هذه الحاالت بتعديل السعر الملحوظ لألصل الستبعا

لثالث  .االئتماني الممنوح من الطرف ا
 االلتزامات وأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصل 

لن لنقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكيـة المنـشأة       عندما ال يتوافر سعر مع     -٤٠
مطابقة أو مماثلة في الوقت الذي ال يحتفظ طرف آخر ببند مطابق على أنه أصل، يتعـين    
على المنشأة قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية باستخدام أسلوب التقييم        

 .لتزام أو قام بالمطالبة بحقوق الملكيةمن وجهة نظر مشارك في السوق يدين باال
 : قد تأخذ المنشأة أي مما يلي على سبيل المثال عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية -٤١

التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدها عند   ) أ(
ابل التكفل سداد االلتزام، بما في ذلك التعويض الذي سيطلبه مشارك في السوق مق

 ").٣٣أت"إلى " ٣١أت"راجع الفقرات من (بااللتزام 
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المبلغ الذي سيحصل عليه مشارك في السوق إلبرام أو أصدار التزام مطابق أو أداة  ) ب(
حقوق ملكية مطابقة باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركون في السوق 

لبند المطابق  ) تمتع بذات الصفات االئتمانيةعلى سبيل المثال، الذي ي( عند تسعير ا
إلصدار التزام أو أداة حقوق ملكية ) اأو السوق األكثر نفع( في السوق األساسى 

  .بنفس الشروط التعاقدية
 مخاطر عدم اآلداء 

وتشمل مخاطر عـدم اآلداء علـى   . تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر مخاطر عدم اآلداء      -٤٢
كما هو محدد في معيـار المحاسـبة   (تمانية للمنشأة   سبيل المثال ال الحصر المخاطر االئ     

ويفترض أن تكون مخاطر عـدم اآلداء     "). االفصاحات  : األدوات المالية ) " ٢٥(المصرى  
 .هي نفسها قبل وبعد تحويل االلتزام

يتعين على المنشأة عند تقييم القيمة العادلة لاللتزام أن تأخذ بعين االعتبار أثـر مخاطرهـا            -٤٣
وأي عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على احتماليـة أن يـتم      ) لجدارة االئتمانية ا(االئتمانية  

 :  لاللتزام، على سبيل المثالاوقد يختلف األثر تبع. الوفاء بااللتزام أم ال

لتزام مالي( إذا كان االلتزام عبارة عن تعهد بتسليم نقد   ) أ( أو تعهد بتسليم بضائع أو ) ا
 ).التزام غير مالي( خدمات 

 . تحسين االئتمان المرتبطة بااللتزام، إن وجدتشروط ) ب(
ويتعـين  . تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر مخاطر عدم اآلداء على أساس وحدتها الحسابية        -٤٤

        ال اعلى مصدر االلتزام الذي تم إصداره مع تحسين ائتمانى لطرف ثالث باعتبـاره جـزء 
علـى سـبيل   (ر تحسين االئتمـان  يتجزأ وتم حسابه بشكل منفصل عن االلتزام أال يشمل أث       

وإذا ما تم حـساب أثـر    . في قياس القيمة العادلة لاللتزام    ) المثال، كفالة طرف ثالث للدين    
تحسين االئتمان بشكل منفصل عن االلتزام، فسيأخذ المـصدر بعـين االعتبـار الموقـف           

 .االئتمانى الخاص به وليس الخاص بالضامن عند قياس القيمة العادلة لاللتزام
 القيد الذي يمنع تحويل االلتزام أو أداة حقوق ملكية المنشأة 

يتعين على المنشأة عند قياس القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية للمنشأة أال تتـضمن       -٤٥
ويكون أثـر  .  أو تعديالت لمدخالت أخرى مرتبطة بوجود قيد يمنع نقل البند   الً منفص الًمدخ

 أو بشكل صـريح  ا إما ضمنياو أداة حقوق ملكية للمنشأة مدرج القيد الذي يمنع نقل التزام أ     
 .في المدخالت األخرى المستخدمة في قياس القيمة العادلة
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على سبيل المثال، يقبل كل من الدائن والمدين، في تاريخ المعاملة، سعر المعاملة لاللتـزام        -٤٦
      اج القيد في تحديـد سـعر   كنتيجة إلدر.  يمنع نقله  امع معرفة تامة بأن االلتزام يتضمن قيد

   أحد المدخالت المستخدمة في الً أو تعديالً منفص الً استخدام مدخ  االمعاملة، وال يكون مطلوب 
ـ  . تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المفروض على النقل    اوعلى نحومماثل، ال يكـون مطلوب 

خالت المستخدمة فـي   أحد المدالً أو تعديالً منفصالًفي تواريخ القياس الالحقة استخدام مدخ   
 .تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المفروض على النقل

 االلتزام المالي تحت الطلب
عـن المبلـغ   ) مثل الوديعة تحت الطلب (ال تقل القيمة العادلة لاللتزام المالي تحت الطلب          -٤٧

 .المستحق عند الطلب، مخصومة من أول تاريخ قد يتعين فيه دفع المبلغ

ل المالية وااللتزامات المالية ذات المراكز المتقابلة في مخـاطر  التطبيق على األصو 
  سوق أو مخاطر ائتمان الطرف المقابل 

تتعرض المنشأة التي تمتلك مجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية لمخاطر السوق  -٤٨
لماهو  اوفقً(ولمخاطر اإلئتمان )) ٤٠( لماهو معرف في معيار المحاسبة المصرى رقم  اوفقً(

وإذا . الخاصة بكـل األطـراف المقابلـة   )) ٤٠(معرف في معيار المحاسبة المصرى رقم  
أدارت المنشأة مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية تلك على أساس صافي تعرضها 
إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان فيكون من المسموح للمنشأة بأن تقوم بتطبيق استثناء        

ويسمح االستثناء المذكور بقيـاس القيمـة      . ار المصرى لقياس القيمة العادلة    من هذا المعي  
العادلة لمجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس الـسعر الـذي يـتم           

مع التعرض ) أي مركز أصول (Long positionالحصول عليه لبيع صافي المركز الموجب 
أي مركز  (Short positionل صافي المركز السالب لمخاطر محددة أو الذي سيتم دفعه لنق

مع التعرض لمخاطر محددة في معاملة منظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ      ) االلتزام
 لذلك يتعين على المنشأة قيـاس القيمـة العادلـة    اوتبع.  لظروف السوق الحالية   االقياس وفقً 

ق مع الكيفية التي سيقوم بها المشاركون  لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية باتسا     
 .في السوق بتسعير صافي التعرض للمخاطر في تاريخ القياس
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  فقط في حـال قيـام المنـشأة   " ٤٨"يتم السماح للمنشأة باستخدام االستثناء الوارد في الفقرة      -٤٩
 : بكل ما يلي

إدارة مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس صافي تعرض   ) أ(
سوق محددة أو تعرضها لخطر إئتمان أحد األطراف ) أو مخاطر(لمنشأة لخطر ا

 . إلدارة المخاطر أو استراتيجية االستثمار الموثقة للمنشأةاالمقابلة وفقً

تقديم معلومات على ذلك األساس عن مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية ) ب(و 
م تعريفهم منا لليلألعضاء األساسيين في اإلدارة العل في معيار المحاسبة (شأة، كما ت

 .)" العالقة ذوياإلفصاح عن األطراف ) " ١٥(المصرى رقم 
 من المنشأة أو اختارت قياس تلك األصول المالية أو االلتزامات المالية اكان مطلوب) ج(و 

الية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في نهاية كل فترة يتم إعداد القوائم الم
 .عنها

ففـى بعـض الحـاالت،    . بعرض القوائم المالية" ٤٨: ال يتعلق االستثناء الوارد في الفقرة      -٥٠
يختلف أساس عرض األدوات المالية في قائمة المركز المالي عن أسـاس قيـاس األدوات         
المالية، مثال إذا لم يطلب أحد معايير المحاسبة المصرية أو يسمح بعرض األدوات الماليـة      

وقد تحتاج المنشأة في الحاالت المماثلـة لتوزيـع التعـديالت علـى         . س الصافي على أسا 
على مفردات األصول أو االلتزامات  ") ٥٦"إلى  " ٥٣"راجع الفقرات من    (مستوى المحفظة   

المختلفة التي تمثل مجموعة األصول وااللتزامات المالية التي تتم إدارتهـا علـى أسـاس          
عين على المنشأة القيام بهـذا التوزيـع علـى أسـاس      ويت. صافي تعرض المنشأة للمخاطر   

 .منطقي ومتناغم باستخدام منهجية مالئمة للظروف

 لمعيار المحاسبة المـصري  اوفقً(يتعين على المنشأة أن تقرر السياسة المحاسبية التي تتبعها     -٥١
  السـتخدام  )"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطـاء       ) "٥(رقم  

ويتعين على المنشأة التي تستخدم هـذا االسـتثناء تطبيـق    ". ٤٨"االستثناء الوارد في الفقرة   
تلك السياسات المحاسبية، بما في ذلك سياستها لتوزيع تعديالت الفرق بين سـعر العـرض           

، ")٥٦"راجع الفقـرة  (وتعديالت االئتمان ") ٥٥"إلى " ٥٣"راجع الفقرات من (وسعر الطلب   
 .ك، لمحفظة معينة بشكل منتظم من فترة ألخرىإذا انطبق ذل

فقط على األصول المالية وااللتزامات المالية التـي  " ٤٨"ينطبق االستثناء الوارد في الفقرة       -٥٢
  .األدوات المالية) "٤٧(تقع ضمن نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٩٠

  التعرض لمخاطر السوق
لقيـاس القيمـة العادلـة    " ٤٨" الوارد في الفقـرة  يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء  -٥٣

لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية التي تتم إدارتها على أساس صافي تعـرض         
سوق محددة أن تقوم بتطبيق السعر الذي يقع ضمن الفرق بـين    ) أو مخاطر (المنشأة لخطر   

 للقيمة العادلـة لـصافي   الً للظروف األكثر تمثي اهو وفقً  سعر العرض وسعر الطلب الذي    
 ").٧١"و" ٧٠"راجع الفقرتين (تعرض المنشأة لتلك المخاطر للسوق 

  أن تـضمن أن خطـر  " ٤٨"يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء الوارد فـي الفقـرة       -٥٤
السوق التي تتعرض لها المنشأة ضمن مجموعة األصول المالية وااللتزامـات   ) أو مخاطر (

فعلى سبيل المثال قد ال تدمج المنشأة مخـاطر معـدل الفائـدة    .  حد بعيد المالية مماثلة إلى  
المرتبط باألصل المالي مع مخاطر سعر السلعة األولية المرتبط بااللتزام المالي ألن عملية        
الدمج المماثلة لن تخفف من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو مخاطر سعر الـسلعة     

، يتعـين األخـذ فـي االعتبـار أي     "٤٨"ثناء الوارد في الفقرة وعند استخدام االست . األولية
مخاطر أساس ناجمة عن عوامل مخاطر السوق غير المطابقة عند قيـاس القيمـة العادلـة       

 .لألصول المالية وااللتزامات المالية ضمن المجموعة
سوق محدد نـاجم  ) أو لمخاطر(على نحومماثل، يتعين أن تكون مدة تعرض المنشأة لخطر         -٥٥

فعلى سبيل المثـال، المنـشأة   . ن األصول المالية وااللتزامات المالية متماثلة إلى حد بعيد   ع
  االتي تستخدم عقد ١٢ مدته   ا مستقبلي مقابل التدفقات النقدية المرتبطة بقيمة التعـرض   ا شهر 

  على أداة ماليـة مـدتها خمـس سـنوات ضـمن      المخاطر معدل الفائدة الثني عشر شهر 
تتألف فقط من تلك األصول المالية وااللتزامات المالية، تقوم بقياس القيمـة     المجموعة التي   

     على أساس صافي وما تبقى مـن  االعادلة للتعرض لمخاطر معدل الفائدة لالثني عشر شهر 
 .على أساس إجمالي)  سنوات٥-٢أي (التعرض لمخاطر سعر فائدة 

  التعرض لمخاطر االئتمان لطرف مقابل معين
لقياس القيمة العادلة لمجموعة األصول المالية " ٤٨"االستثناء الوارد في الفقرة   عند استخدام    -٥٦

وااللتزامات المالية التي يتم إبرامها مع طرف مقابل معين، يتعين على المنـشأة أن تقـوم          
بتضمين أثر صافي تعرض المنشأة لمخاطر االئتمان لذلك الطرف المقابل أو صافي تعرض   

ائتمان المنشأة في قياس القيمة العادلة عندما يأخذ المشاركون فـي    الطرف المقابل لمخاطر    
السوق بعين االعتبار أي ترتيبات قائمة تحد من التعرض لمخاطر االئتمان في حالة التخلف           
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 مع الطرف master netting agreementعلى سبيل المثال، اتفاقية مقاصة رئيسية (عن السداد 
 ضمان إضافي على أساس صافي تعرض كل طرف لمخاطر    المقابل أو اتفاقية تطلب تبادل    

ويتعين أن يعكس قياس القيمة العادلة توقعات المشاركين في الـسوق  ) ائتمان الطرف اآلخر  
 .عن السداد  في حالة التخلفا للتنفيذ قانونًالًحول احتمالية أن يكون الترتيب قاب

  القيمة العادلة عند االعتراف األولي
ة عندما يتم شراء أصل أو تحمل التزام في عملية تبادل لذلك األصـل أو  يتمثل سعر المعامل  -٥٧

 ).entry priceسـعر الـدخول   (االلتزام في السعر المدفوع لشراء األصل أو المستلم لتحمل االلتزام 
وعلى العكس، تتمثل القيمة العادلة لألصل أو االلتزام في السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع 

، وال تبيع المنـشآت  ) exit priceسعر الخروج (سيتم دفعه لتحويل االلتزام األصل أو الذي 
وعلى نحومماثـل، ال تنقـل المنـشأة    . بالضرورة األصول باألسعار التي تم دفعها لشرائها 
 .بالضرورة االلتزامات باألسعار المقبوضة لتحملها

٥٨-    على سبيل المثـال، قـد   (ة  للقيمة العادلافي العديد من الحاالت، يكون سعر المعاملة مساوي
تنطبق هذه الحالة عندما تتم معاملة شراء األصل في تاريخ المعاملة في السوق الذي يمكـن   

  ).بيع األصل فيه
عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف األولى تساوي سعر المعاملـة، يتعـين      -٥٩

. معاملـة وباألصـل أو االلتـزام   على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل الخاصـة بال  
المواقف التي قد ال يعبر فيها سعر المعاملة عن القيمة العادلة لألصل   " ٤أت  "وتصف فقرة   

 .أو االلتزام عند االعتراف األولي

٦٠-         افي حالة طلب معيار محاسبة مصري آخر أو سمح للمنشأة بقياس أصل أو التـزام مبـدئي 
ختلف عن القيمة العادلة، يتعين على المنشأة أن تقـوم     بالقيمة العادلة وكان سعر المعاملة م     

أو الخسارة الناتجة في الربح أو الخسارة ما لم يحـدد ذلـك المعيـار        باالعتراف بالمكسب 
 .خالف ذلك

  أساليب التقييم
ـ        -٦١  للظـروف والتـي   ايتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم التي تعتبر مالئمة وفقً

ة لقياس القيمة العادلة، مع تعظيم االستفادة للمدخالت الملحوظة     تتوافر لها معلومات كافي   
 .ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة
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هو تقدير السعر الذي قد تتم به المعاملة المنظمة لبيع      إن الهدف من استخدام أسلوب التقييم      -٦٢
 لظروف الـسوق  اياس وفقًأو تحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ الق   األصل
ويوجد ثالثة مناهج يتم استخدامها على نطاق واسع هـي مـنهج الـسوق ومـنهج          . الحالية

األو جـه الرئيـسية لتلـك    " ١١أت"إلى " ٥أت"وتلخص الفقرات من    . التكلفة ومنهج الدخل  
ويتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم المتسقة مع واحد أو أكثـر مـن تلـك        . المناهج

 .المناهج لقياس القيمة العادلة
على سبيل المثـال، عنـد تقيـيم    (في بعض الحاالت، يكون هناك أسلوب تقييم واحد مناسب    -٦٣

). أصل أو التزام باستخدام األسعار المعلنة في سوق نشط ألصـول أو التزامـات مطابقـة    
كون هـذه  على سبيل المثال، قد ت(وفي حاالت أخرى، يكون هناك عدة أساليب تقييم مناسبة         

وفي حالة استخدام عدة أساليب تقييم لقياس القيمـة     ).  تولد النقدية  ةهي الحالة عند تقييم وحد    
مع األخذ بعين االعتبـار  ) أي المؤشرات الخاصة بالقيمة العادلة (العادلة، يجب تقييم النتائج     

هو النقطـة   لةوقياس القيمة العاد. معقولية مجال القيم التي تم التوصل إليها من تلك النتائج          
 . للظروفا للقيمة العادلة وفقًالًالتي تقع ضمن ذلك المجال والتي تعتبر األكثر تمثي

هو القيمة العادلة عند االعتراف األولي وكان سيتم استخدام أسـلوب    إذا كان سعر المعاملة    -٦٤
تقييم يستخدم مدخالت غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة فـي الفتـرات الالحقـة، فيجـب        

يرة أسلوب التقييم بحيث تكون نتيجة أسلوب التقييم عند االعتراف األولي مساوية لـسعر    معا
وتضمن المعايرة أن يعكس أسلوب التقييم ظروف السوق الحالية كما أنها تـساعد     . المعاملة

علـى سـبيل   (المنشأة فى تحديد ما إذا كان هناك ضرورة إلجراء تعديل أسـلوب التقيـيم       
ويتعين علـى  ). ك صفة لألصل أو االلتزام غير مشمولة بأسلوب التقييم  المثال، قد يكون هنا   

المنشأة بعد االعتراف األولي وعند قياس القيمة العادلة باستخدام أسلوب أو أسـاليب تقيـيم       
تستخدم مدخالت غير ملحوظة، أن تضمن أن تعكس تلك األساليب للتقييم بيانـات الـسوق             

 .في تاريخ القياس) صل أو االلتزام المماثلعلى سبيل المثال، سعر األ(الملحوظة 
غير أنه مـن المالئـم أن   . يتعين تطبيق أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة بثبات   -٦٥

على سبيل المثال، تغيير فـي التـرجيح عنـد    (يتم تغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه         
) عديل الذي يتم إجراؤه على أسـلوب التقيـيم  استخدام أساليب متعددة للتقييم أو تغيير في الت    

ـ        اوذلك في حالة تغيير التعديل في القياس عن نفس القدر أو أكثر عن القيمـة العادلـة وفقً
 :وقد تظهر هذه هي الحالة على سبيل المثال، إن وقع أي من األحداث التالية. للظروف

 . تواجد أسواق جديدة  ) أ(
 .توافرمعلومات جديدة) ب(أو 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٩٣

  .ام توافر المعلومات المستخدمة سابقًعد) ج(أو 
  .تحسن أساليب التقييم) د(أو 
  .تغير ظروف السوق) ه(أو 

يتعين المحاسبة عن التغيرات الناجمة عن التغيير فـي أسـلوب التقيـيم أو كيفيـة تطبيقـه        -٦٦
 اباعتبارها تغيير  ا في تقدير غيـر أن  ). ٥( لمعيار المحاسبة المـصري رقـم     ا وفقً ا محاسبي

للتغيير في التقـدير المحاسـبي   ) ٥(حات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم   اإلفصا
  .ليست مطلوبة للتعديالت الناتجة عن التغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه

  مدخالت أساليب التقييم
  المبادئ العامة 

خالت يجب أن تعظم أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمـة العادلـة اسـتخدام المـد       -٦٧
 .الملحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة

تتضمن األمثلة على األسواق التي فيها مدخالت ملحوظة لبعض األصـول وااللتزامـات              -٦٨
أسواق البورصة وأسواق التجار وأسـواق الـسماسرة     ) على سبيل المثال، األدوات المالية    (

 ").٣٤أت"راجع الفقرة (األصيلة -وأسواق األطراف
يتعين على المنشأة أن تختار المدخالت التي تتفق مع خصائص األصل أو االلتـزام التـي              -٦٩

راجـع  (سيأخذها المشاركون في السوق بعين االعتبار في معاملة على األصل أو االلتـزام   
وفي بعض الحاالت، يتم إجراء تعديل كنتيجة لتلك الخصائص مثـل       "). ١٢"و" ١١"الفقرتين  

). على سبيل المثال، عالوة السيطرة أو خصم الحصة غيـر المـسيطرة  (الخصم  العالوة أو   
 الحـساب  ةولكن ينبغي أال يشمل قياس القيمة العادلة عالوة أو خصما غير متسق مع وحـد   

راجـع  (الواردة في معيار المحاسبة المصري الذي يتطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلـة       
عالوات أو الخـصومات التـي   د قياس القيمة العادلة بالسمح عنوال ي"). ١٤"و" ١٣"الفقرتين  

، العامـل  اتحديد(تعكس الحجم باعتباره احتفاظ صفة من صفات المنشأة باألصل أو االلتزام  
ـ لاالذي يعدل السعر المعلن لألصل أو االلتزام بسبب أن حجم التداول   ومي العـادي فـي   ي

 الًبـد ") ٨٠"لمنشأة كما هو مبين في الفقرة السوق ال يكفي الستيعاب الكمية التي تحتفظ بها ا 
على سبيل المثال، عالوة السيطرة عنـد قيـاس القيمـة    (من كونه صفة لألصل أو االلتزام    

وفـي جميـع الحـاالت     . يسمح به في قياس القيمة العادلـة      ال  ) العادلة للحصة المسيطرة  
  سـوق نـشط   إذا كـان هنـاك سـعر معلـن فـي      ."٧٩"ستثناء ماهو وارد في الفقرة    وبا
لألصل أو االلتزام فيجب على المنشأة أن تقوم باسـتخدام ذلـك      ) ١أي مدخالت المستوى    (

 . السعر دون تعديل عند قياس القيمة العادلة
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  المدخالت على أساس أسعار العرض والطلب 
  في حالة وجود سعر عرض وطلب لألصل أو االلتزام الذي يـتم قياسـه بالقيمـة العادلـة      -٧٠

 يقع في مجال الفـرق  ا، فينبغي استخدام سعر) ل مدخالت من سوق التجار    على سبيل المثا  (
 للقيمة العادلـة  الً والذي يعتبر األكثر تمثيbid-ask spreadبين سعر العرض وسعر الطلب 

 للظروف وذلك لقياس القيمة العادلة بصرف النظر عن المكـان الـذي تـصنف بـه          اوفقً
  راجـع الفقـرات مـن   . ٣ أو٢ أو١ي المـستوى  أ(المدخالت ضمن تسلسل القيمة العادلة      

ويسمح باستخدام أسعار العرض لمراكز األصول وأسعار الطلب لمراكز        "). ٩٠"إلى  " ٧٢"
اااللتزامات إال أنه غير مطلوب. 

 أو اتفاقيـات التـسعير     mid-marketالسوق   - ال يمنع هذا المعيار استخدام تسعير متوسط       -٧١
ن في السوق كوسيلة عملية لقياسات القيمة العادلة تقع     األخرى المستخدمة من قبل المشاركي    

 .في مجال الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب

  تسلسل القيمة العادلة 
يحدد هذا المعيار المصري تسلسل للقيمة العادلة عن طريق تـصنيف مـدخالت أسـاليب           -٧٢

إلـى  " ٧٦"منراجع الفقرات (التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن ثالث مستويات         
وذلك لزيادة الثبات وقابلية المقارنة بين قياسات القيمـة العادلـة واإلفـصاحات ذات     ") ٩٠"

في ) غير المعدلة (ويعطي تسلسل القيمة العادلة األولوية القصوى لألسعار المعلنة         . العالقة
واألولويـة الـدنيا   ) ١مدخالت المـستوى   (أسواق نشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة       

 ).٣مدخالت المستوى (للمدخالت غير الملحوظة 

في بعض الحاالت، يمكن تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلـة لألصـل أو          -٧٣
وفي تلك الحـاالت، يـتم تـصنيف    . االلتزام ضمن مستويات مختلفة لتسلسل القيمة العادلة     

 لمدخالت المستوى األدنى قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس مستوى تسلسل القيمة العادلة        
  ويقتضي تقييم أهمية مـدخالت محـددة للقيـاس بأكملـه      .  للقياس بأكمله  االذي يعتبر مهم

. استخدام التقدير الحكمي مع األخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة باألصـل أو االلتـزام            
ضـمنه ال  وعند تحديد مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياس القيمة العادلـة      

يتعين األخذ بعين االعتبار التعديالت للوصول إلى القياسات القائمة على القيمة العادلة مثـل    
 ". تكاليف البيعاعند قياس القيمة العادلة ناقص"تكاليف البيع 
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قد يؤثر توافر المدخالت ذات الصلة والموضوعية النسبية لها على عملية اختيـار أسـاليب      -٧٤
ولكن يرتب تسلسل القيمة العادلة أو لويـة مـدخالت        "). ٦١"ع الفقرة   راج( التقييم المالئمة 

علـى سـبيل المثـال،    . أساليب التقييم وليس أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة      
يمكن تصنيف قياس القيمة العادلة الذي يتم صياغته باستخدام أسلوب القيمة الحالية ضـمن            

ت الهامة للقياس بالكامل ومستوى تسلسل القيمـة العادلـة        للمدخال ا، وفقً ٣ أو   ٢المستوى  
 .الذي يتم تصنيف تلك المدخالت ضمنه

عندما تتطلب المدخالت الملحوظة تعديال باستخدام مدخالت غير ملحوظة وكـان التعـديل         -٧٥
 ٣يؤدي لقياس قيمة عادلة أعلى أو أقل بكثير، يتم تصنيف القياس الناتج ضـمن المـستوى        

فعلى سبيل المثال، في حال كان المشارك في الـسوق يأخـذ بعـين       . العادلةلتسلسل القيمة   
االعتبار تأثير قيد مفروض على بيع األصل عند تقييم سعر األصل، ينبغي علـى المنـشأة           

وفي حال كان ذلـك الـسعر المعلـن ضـمن     . تعديل السعر المعلن لتعكس أثر ذلك القيد      
دخالت غير ملحوظة هامة للقياس بأكملـه،   وكان التعديل عبارة عن م    ٢مدخالت المستوى   

 . من تسلسل القيم العادلة٣فينبغي تصنيف القياس ضمن المستوى 
  ١مدخالت المستوى 

  فـي سـوق نـشط ألصـول    ) غيـر المعدلـة  ( هى األسعار المعلنة  ١مدخالت المستوى    -٧٦
 .أو التزامات مطابقة تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس

معلن في السوق النشط الدليل األكثر موثوقية للقيمة العادلة ويتعين اسـتخدامه    يقدم السعر ال   -٧٧
 ".٧٩"دون تعديل لقياس القيمة العادلة حيثما أمكن باستثناء ماهو وارد في الفقرة 

 للعديد من األصول وااللتزامات المالية ممكن أن تكون متاحة فـي  ١إن مدخالت المستوى    -٧٨
ـ )لى سبيل المثال، في بورصات مختلفة  ع(العديد من األسواق النشطة      لـذلك، يـتم   ا، وتبع 

 : على تحديد كل مما يلي١التركيز في المستوى 
اب االسوق األساسي لألصل أو االلتزام أو السوق األكثر نفع  ) أ(  لألصل أو االلتزام عند غي

 .السوق األساسي
أو االلتزام ب) ب(و إمكان المنشأة أن تبرم معاملة لألصل  سوق في ما إذا كان ب سعر ذلك ال

 .تاريخ القياس
 : فيما عدا الحاالت التالية١ال ينبغى على المنشأة أن تقوم بأي تعديل لمدخالت المستوى  -٧٩

ولكن غير (عندما تمتلك المنشأة عددا كبيرا من األصول أو االلتزامات المماثلة   ) أ(
لتي) للديونعلى سبيل المثال، األوراق المالية ) (مطابقة م قياسها باا لقيمة العادلة  يت

لنشط متاح  ولكن ال يمكن الوصول إليه اوعندما يكون السعر المعلن في السوق ا
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أي أنه سيكون من الصعب (بسهولة لكل من تلك األصول وااللتزامات بشكل منفرد 
االحصول على معلومات التسعير لكل أصل أو التزام منفردا في تاريخ القياس نظر 

في مثل هذه ). أو االلتزامات المماثلة التي تمتلكها المنشأةإلى العدد الكبير لألصول 
الحالة، فإنه من العملى و المناسب، أن تقيس المنشأة القيمة العادلة باستخدام طريقة 

على سبيل المثال، تسعير ( على األسعار المعلنة اتسعير بديلة ال تعتمد حصري
 تسعير بديلة يؤدي إلى ، غير أن استخدام طريقة) matrix pricingالمصفوفة 

 .تصنيف قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل في تسلسل القيمة العادلة
ويمكن . عندما ال يمثل السعر المعلن في سوق نشط القيمة العادلة في تاريخ القياس  ) ب(

  كالمعامالت(أن تكون هذه هي الحالة على سبيل المثال إذا وقعت أحداث هامة 
) أو المتاجرة في سوق السماسرة أو إعالن إخبارىاألصيلة  - في أسواق األطراف

ويتعين على المنشأة وضع وتطبيق . بعد إغالق السوق ولكن قبل تاريخ القياس
ولكن في . سياسة ثابتة لتحديد تلك األحداث التي قد تؤثر على قياس القيمة العادلة
لتعديل يؤدى إل ى تصنيف حال تم تعديل السعر المعلن بالمعلومات الجديدة، فان ا

 .قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل في تسلسل القيمة العادلة
م ) ج( عند قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة باستخدا

السعر المعلن للبند المطابق الذي يتم المتاجرة عليه على أنه أصل في سوق نشط 
راجع (للعوامل الخاصة بالبند أو األصل  اوكان ذلك السعر يحتاج إلى تعديل تبع

وإذا لم يكن هناك تعديل مطلوب على السعر المعلن لألصل، فينتج عن "). ٣٩"الفقرة 
ولكن أي تعديل .  من تسلسل القيمة العادلة١ذلك قيمة عادلة تصنف ضمن المستوى 

للسعر المعلن لألصل سينتج عنه تصنيف قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل في 
  .لسل القيمة العادلةتس

٨٠-   في أصل أو التزام منفرد اإذا كانت المنشأة تمتلك مركز ) ابما في ذلك مركز يتضمن عـدد 
وكـان األصـل أو   )  من األصول أو االلتزامات المطابقة، مثل امتالك أدوات ماليـة   اكبير

ضـمن   في سوق نشط، فينبغي قياس القيمة العادلة لألصـل أو االلتـزام           الًااللتزام متداو 
 األصل أو االلتزام في الكمية التـي  ة باعتبارها ناتج ضرب السعر المعلن لوحد    ١المستوى  

 الطبيعي للسوق غيـر  ىوميلاالحالة حتى لوكان حجم التداول      وهذه هي   . تحتفظ بها المنشأة  
كاف الستيعاب الكمية المحتفظ بها وكان تقديم طلبات بيع المركز في معاملة واحـدة قـد           

 .سعر المعلنيؤثر على ال
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 ٢مدخالت المستوى 

 ١ في كافة المدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن المستوى     ٢تتمثل مدخالت المستوى     -٨١
 .وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر

ينبغـي بالـضرورة أن تكـون مـدخالت     ) تعاقدية(إذا كان لألصل أو االلتزام مدة محددة   -٨٢
 : ما يلي٢وتتضمن مدخالت المستوى .  ملحوظة طوال مدة األصل أو االلتزام٢ى المستو

 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة  ) أ(

 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المطابقة أو المماثلة في أسواق غير نشطة  ) ب(

  :سعار المعلنة، على سبيل المثالالمدخالت الملحوظة لألصل أو االلتزام عدا األ) ج(
د ) ١(   م اإلعالن عنها  yield curvesأسعار الفائدة ومنحنيات العوائ الملحوظة التي يت

  .بصورة دورية شائعة
ذبذبات الضمنية ) ٢(و    ،implied volatilitiesالت
  ،credit spreadsالهوامش االئتمانية ) ٣(و 

لتي يتم معايرتها في السو) د(   .market-corroboratedق المدخالت ا
.  بناء على العوامل الخاصة باألصل أو االلتـزام     ٢ ستختلف تعديالت ومدخالت المستوى      -٨٣

 :وتتضمن تلك العوامل ما يلي

 .حالة األصل أو موقعه  ) أ(

بما في ذلك (مدى ارتباط المدخالت بالبنود القابلة للمقارنة مع األصل أو االلتزام ) ب(و
 ).٣٩"ة العوامل المبينة في الفقر

لنشاط في األسواق الذي تتم مالحظة المدخالت بها) ج(و   .حجم أو مستوى ا
 للقياس بأكمله قد ينـتج عنـه   ا الذي يعد هام٢إن إجراء تعديل على أحد مدخالت المستوى    -٨٤

 لتسلسل القيمة العادلة وذلك إذا كـان التعـديل   ٣قياس قيمة عادلة ضمن المستوى      تصنيف
 . ملحوظةيستخدم مدخالت هامه غير

 . ألصول والتزامات معينة٢استخدام مدخالت المستوى " ٣٥أت"توضح الفقرة  -٨٥
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 ٣مدخالت المستوى 
 . هي المدخالت غير الملحوظة لألصل أو االلتزام٣مدخالت المستوى  -٨٦
يتم استخدام المدخالت غير الملحوظة لقياس القيمة العادلة في حالة عدم تـوافر مـدخالت          -٨٧

يتم األخذ في االعتبار المواقف التي يكون فيها نـشاط الـسوق        ملحوظة ذات عالقة بحيث     
ولكن يبقى هدف قيـاس  . ضئيل، إن وجد نشاط بالمرة، لألصل أو االلتزام في تاريخ القياس     

هو، أي سعر البيع في تاريخ القياس من وجهة نظر المشارك في الـسوق    القيمة العادلة كما  
لك، يتعين أن تعكس المدخالت غيـر الملحوظـة     لذ. الذي يحتفظ باألصل أو يدين بااللتزام     

االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتـزام، بمـا       
 .في ذلك االفتراضات حول الخطر

تتضمن االفتراضات حول الخطر كل من الخطر المتأصل في أسلوب تقيـيم معـين يـتم             -٨٨
والخطر المتأصل في مدخالت أسـلوب   ) ج تسعير مثل نموذ (استخدمه لقياس القيمة العادلة     

ـ   الًوال يعد القياس الذي ال يتضمن تعدي      . التقييم للقيمـة العادلـة إذا كـان    ا للخطـر قياس 
فعلـى  .  للخطر عند تسعير األصل أو االلتزامالًالمشاركون في السوق يقومون بإجراء تعدي   

      يكون هناك عدم تأكد جـوهري   عندما اسبيل المثال، قد يكون إجراء تعديل للخطر ضروري
على سبيل المثال، عندما حدوث انخفاض كبير فـي حجـم أو مـستوى       (بخصوص القياس   

النشاط مقارنة مع نشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام أو ألصول أو التزامات مماثلـة،     
 فـي  ورأت المنشأة أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة كما هو مبين          

 ").٤٧أت"إلى " ٣٧أت"الفقرات من 
 ايتعين على المنشأة تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل معلومات متوفرة وفقً           -٨٩

وعند تطوير المدخالت غير الملحوظة، . للظروف والتي قد تتضمن البيانات الخاصة بالمنشأة 
يل تلك البيانات في حالة وجـود  يمكن أن تبدأ المنشأة ببياناتها الخاصة ولكن يتعين عليها تعد      

معلومات متوفرة بشكل معقول تبين أن المشاركين اآلخرين في السوق يستخدمون بيانـات            
على سبيل ( بالمنشأة غير متاح للمشاركين اآلخرين في السوق ا خاصامختلفة أو أن هناك شيئً    

ة للحـصول علـى   وال تحتاج المنشأة إلى بذل جهود مستفيض). المثال، تميز خاص بالمنشأة   
ولكن يتعين على المنشأة أن تأخذ بعين     . معلومات متعلقة بافتراضات المشاركين في السوق     

. االعتبار كافة المعلومات المتعلقة بافتراضات المشارك في السوق والتي تتوفر بشكل معقول
والمدخالت غير الملحوظة التي تم تطويرها بالطريقة المبينـة أعـاله تعتبـر افتراضـات         

 .لمشاركين في السوق وبالتالي فهى تلبي هدف قياس القيمة العادلةا
 . ألصول والتزامات محددة٣استخدام مدخالت المستوى " ٣٦أت"توضح فقرة  -٩٠
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  اإلفصاح 
يتعين على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية على            -٩١

 :البندين التاليين تقييم
مدخالت المستخدمة للوصول إلى قياسات القيمة العادلة بالنسبة أساليب التقييم وال  ) أ(

لألصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير 
 .متكرر في قائمة المركز المالي بعد االعتراف األولي

سات أثر القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة بالنسبة لقيا  ) ب(
 ).٣المستوى (القيمة العادلة المتكررة باستخدام مدخالت غير ملحوظة هامة 

  ، يتعين علـى المنـشأة أن تأخـذ كـل مـا يلـي      "٩١"لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة     -٩٢
 :في االعتبار

لبية متطلبات اإلفصاح  ) أ(  .مستوى التفاصيل الالزمة لت
 .مقدار التركيز على المتطلبات المختلفة) ب(و 

م به) ج(و    .مقدار التجميع أو التحليل الذي ينبغي القيا
م ) د(و  ما إذا كان مستخدمو البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات إضافية لتقيي

  .المعلومات الكمية التي تم اإلفصاح عنها
 لهذا المعيـار ومعـايير المحاسـبة المـصرية     اإذا لم تكن اإلفصاحات المقدمة وفقً 

، فينبغي على المنشأة اإلفـصاح  "٩١" األهداف الواردة في الفقرة األخرى كافية لتلبية 
  .عن المعلومات اإلضافية الالزمة لتلبية تلك األهداف

، يتعين على المنشأة أن تقوم باإلفصاح فـي قائمـة       "٩١"لتلبية األهداف الواردة في الفقرة       -٩٣
حد األدنى، لكل فئـة  المركز المالي بعد االعتراف األولي عن المعلومات المذكورة أدناه ك    

للحصول على معلومات حول تحديد الفئـات    " ٩٤"راجع الفقرة   (من األصول وااللتزامات    
بما في ذلـك القياسـات   (التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  ) المالئمة من األصول وااللتزامات   

 ).على أساس القيمة العادلة في نطاق هذا المعيار
ترة القوائم المالية بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة قياس القيمة العادلة في نهاية ف  ) أ(

وقياسات . وغير المتكررة وأسباب القياس بالنسبة لقياسات القيمة العادلة غير المتكررة
القيمة العادلة المتكررة لألصول أو االلتزامات هي تلك التي تتطلبها معايير المحاسبة 

. ة المركز المالي في نهاية كل فترة ماليةالمصرية األخرى أو تسمح بها في قائم
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وقياسات القيمة العادلة غير المتكررة لألصول أو االلتزامات هي تلك التي تقتضيها 
معايير المحاسبة المصرية األخرى أو تسمح بها في قائمة المركز المالي في ظروف 

بيع بالقيمة على سبيل المثال، عندما تقيس منشأة األصل المحتفظ به بغرض ال(معينة 
األصول ) "٣٢( لمعيار المحاسبة المصري رقم اوفقً( منها تكاليف البيع االعادلة مطروح

 الن القيمة العادلة )"غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة
منها تكاليف البيع أقل من قيمته الدفتريةالألصل مطروح .( 

 الذي يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة بأكملها ضمنه مستوى تسلسل القيمة العادلة  ) ب(
 .بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة) ٣ و٢ و١المستوى (

 من تسلسل القيمة العادلة وأسباب ٢ والمستوى ١مبالغ أي تحويالت بين المستوى ) ج(
د فيها بحدوث التحويالت تلك التحويالت وسياسة المنشأة في تحديد الحاالت التي تعتق

لنسبة لألصول وااللتزامات المحتفظ بها في ") ٩٥"راجع الفقرة (بين المستويات  با
م قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر لتي يت ويتعين . نهاية الفترة المالية وا

قشتها بشكل منفصل عن  اإلفصاح عن التحويالت إلى داخل كل مستوى ومنا
  .مستوىالتحويالت خارج كل 

لتقييم والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ) د( وصف ألسلوب أو أساليب ا
 ٢بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة المصنفة في المستوى 

قييم .  لتسلسل القيمة العادلة٣والمستوى  على (وفي حالة حدوث تغيير في أسلوب الت
م سبيل المثال، التغيير م ن منهج السوق إلى منهج الدخل أو استخدام أسلوب تقيي

، يتعين على المنشأة اإلفصاح عن ذلك التغيير والسبب أو األسباب وراء )إضافي
م يتعلق بالمدخالت غير . القيام به ويتعين على المنشأة أن تقدم معلومات كمية في

قياسات القيمة العادلة الملحوظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة بالنسبة ل
وال يتعين على المنشأة أن تضع .  من تسلسل القيمة العادلة٣المصنفة في المستوى 

معلومات كمية بغرض االلتزام بمتطلب اإلفصاح إذا لم تكن المنشأة قد صنعت 
على سبيل المثال، عندما (عند قياس القيمة العادلة  مدخالت كمية غير ملحوظة

أو معلومات تسعير طرف ثالث دون  ر من معامالت سابقةتستخدم المنشأة أسعا
د تقديم هذا اإلفصاح ال تستطيع المنشأة). تعديل أن تتجاهل المدخالت الكمية  ولكن عن

  .معقول للمنشأة غير الملحوظة الهامة لقياس القيمة العادلة والمتوفرة بشكل
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 لقياسـات القيمـة العادلـة    تحليل الحركة بين األرصدة االفتتاحية والختاميـة بالنـسبة    ) ه(
 من تسلسل القيمة العادلة، مع اإلفصاح بـشكل  ٣المتكررة والمصنفة ضمن المستوى     

  :منفصل عن التغييرات خالل الفترة المنسوبة إلى ما يلي
  إجمالي المكاسب أو الخسائر للفترة المعترف بها في الربح أو الخـسارة والبنـد             ) ١(

 .تم االعتراف بتلك المكاسب أو الخسائر ضمنهاأو البنود في الربح أو الخسارة التي 

  إجمالي المكاسب أو الخسائر للفترة المعترف بها فـي الـدخل الـشامل اآلخـر          )٢(
  والبند أو البنود في الدخل الشامل اآلخر التي تـم االعتـراف بتلـك المكاسـب              

 .أو الخسائر ضمنها

  منهـا يـتم اإلفـصاح لكـل    ( المشتريات والمبيعات واإلصدارات والتـسويات       ) ٣(
 ).بشكل منفصل

 من تسلسل القيمة العادلة وأسـباب  ٣مبالغ أي تحويالت داخل أو خارج المستوى        ) ٤(
تلك التحويالت وسياسة المنشأة في تحديد الحـاالت التـي تعتقـد فيهـا بحـدوث       

ويتعين اإلفصاح عن التحـويالت     "). ٩٥"راجع الفقرة   (التحويالت بين المستويات    
  .٣ل منفصل عن التحويالت خارج المستوى  ومناقشتها بشك٣إلى المستوى 

 من تسلسل القيمة ٣بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة بين المستوى ) و(
والمتضمنة ) " ١) (ه" (العادلة، مبلغ إجمالي المكاسب أو الخسائر للفترة المحددة في 
 الخسائر غير المحققة في األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى التغيير في المكاسب أو

المرتبطة باألصول وااللتزامات المحتفظ بها في نهاية الفترة المالية والبند أو البنود في 
  .األرباح أو الخسائر التي تم االعتراف بتلك المكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمنها

 العادلة وصف لعمليات التقييم المستخدمة من قبل المنشأة بالنسبة لقياسات القيمة) ز(
بما ( من تسلسل القيمة العادلة، ٣المتكررة وغير المتكررة المصنفة ضمن المستوى 

د المنشأة لسياساتها وإجراءاتها وتحليلها للتغييرات في قياسات الًفي ذلك مث  كيفية تحدي
  ).القيمة العادلة من فترة ألخرى
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ـ         ) ح(    مـن تسلـسل  ٣ستوى  بالنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضـمن الم
  :القيمة العادلة

بالنسبة لجميع مثل تلك القياسات، وصف تفصيلي لحساسية قياس القيمـة العادلـة           ) ١(
للتغييرات في المدخالت غير الملحوظة إذا كان التغيير في تلك المـدخالت إلـى        

وإذا كـان هنـاك   . مبلغ مختلف يؤدي إلى قياس أعلى أو أقل بكثير للقيمة العادلة      
ت متداخلة بين تلك المـدخالت والمـدخالت غيـر الملحوظـة األخـرى             عالقا

 لتلـك  االمستخدمة في قياس القيمة العادلة، يتعين على المنـشأة أن تقـدم وصـفً        
العالقات المتداخلة وكيف تعظم أو تخفف تلك العالقات المتداخلة أثـر التغيـرات     

ام بهـذا اإلفـصاح،   وللقي. في المدخالت غير الملحوظة على قياس القيمة العادلة      
يجب أن يتضمن الوصف التفصيلي للحساسية تجاه التغيرات في المدخالت غيـر            

) د( للنقطـة  االملحوظة تلك المدخالت غير الملحوظة التي يتم اإلفصاح عنها وفقً        
  .كحد األدنى

بالنسبة لألصول وااللتزامات المالية، إذا كان تغيير واحد أو أكثر من المـدخالت         ) ٢(
لحوظة ليعكس البدائل الممكنة المعقولة لالفتراضات سيغير مـن القيمـة       غير الم 

العادلة بشكل كبير، فينبغي على المنـشأة أن توضـح تلـك الحقيقـة وأن تقـوم           
ويتعين على المنشأة أن تفصح عن كيفيـة حـساب    . (باإلفصاح عن تلك التغييرات   

ولـذلك  ). أثر التغيير الذي تم بغرض عكس بديل ممكـن معقـول لالفتـراض             
الغرض، يتم تقدير األهمية في ضوء الربح أو الخسارة، وإجمـالي األصـول أو         
إجمالي االلتزامات، أو إجمالي حقوق الملكية إذا كان يتم االعتـراف بـالتغييرات     

  .في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
لنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة، إذا كان ا ) ط( م األفضل با الستخدا

واألحسن لألصل غير المالي يختلف عن استخدامه الحالي، فيتعين على المنشأة أن 
تقوم باإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن سبب استخدام األصل غير المالي بطريقة 

  .مختلفة عن االستخدام األفضل واألحسن
 :ت على أساسيتعين على المنشأة أن تحدد الفئات المالئمة من األصول وااللتزاما -٩٤

 .طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام  ) أ(
 .مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمنه) ب(و 
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قد يكون من الضروري كبر عدد الفئات بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المـصنفة ضـمن             
درجة أكبر مـن عـدم التأكـد     من تسلسل القيمة العادلة الن تلك القياسات لها      ٣المستوى  

ويقتضي تحديد فئات األصول وااللتزامات المالئمة التي ينبغـي تقـديم   . وعدم الموضوعية 
ويـتم تحديـد   . إفصاحات عنها بشأن قياسات القيمة العادلة ممارسة الحكم المهنى الشخصى  

المركـز  فئات األصول وااللتزامات بتجزئة أكبر في العادة من البنود المعروضة في قائمة  
ولكن يجب على المنشأة أن تقدم معلومات كافيـة تـسمح بالمطابقـة مـع البنـود        . المالي

وعندما يحدد معيار محاسبة مصري آخر فئة األصل     . المعروضة في قائمة المركز المالي    
أو االلتزام، قد تستخدم المنشأة تلك الفئة في تقديم اإلفصاحات المطلوبة في هـذا المعيـار          

  .لك الفئة متطلبات هذه الفقرةعندما تلبى ت
يتعين على المنشأة أن تفصح وتتابع سياستها في تحديد الحاالت التي تعتقـد فيهـا بحـدوث         -٩٥

وينبغـي  ) ". ٤) (ه (و) ج (٩٣" للفقـرة  االتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة وفقً     
 المـستويات وخـارج   أن تكون السياسة واحدة فيما يتعلق بتوقيت االعتراف بالتحويالت إلى   

 :وتتضمن أمثلة سياسات تحديد توقيت التحويالت ما يلي. المستويات
لتحويل  ) أ( لتغيير في الظروف الذي تسببت في ا  .تاريخ الحدث أو ا
 .بداية الفترة المالية  ) ب(
  .نهاية الفترة المالية) ج (

ا المحاسـبية،  في سياسته" ٤٨"إذا اتخذت المنشأة قرار باستخدام االستثناء الوارد في الفقرة          -٩٦
 .فعليها اإلفصاح عن تلك الحقيقة

لكل فئة من األصول وااللتزامات التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي       -٩٧
ولكن يتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة، يجب على المنشأة أن تقوم باإلفصاح عن المعلومات         

لكـن ال يتعـين علـى المنـشأة أن تقـدم        ) " ط (و) د (و) ب (٩٣"التي تقتضيها الفقـرة     
اإلفصاحات الكمية حول المدخالت غير الملحوظة الهامة المستخدمة في قياسـات القيمـة          

 ")د (٩٣" من تسلسل القيمة العادلة المطلوبة بموجب الفقرة    ٣العادلة المصنفة في المستوى     
صاحات األخرى المطلوبـة  وبالنسبة لتلك األصول وااللتزامات، ال تحتاج المنشأة لتقديم اإلف  

 .فى هذا المعيار
بالنسبة لاللتزام غير القابل للفصل الذي تم قياسه بالقيمة العادلة وإصداره بتحسين ضـمان طـرف           - ٩٨

ثالث، يتعين على الجهة المصدرة أن تفصح عن وجود تحسين ائتمـان ومـا إذا كـان قـد انعكـس         
 .في قياس القيمة العادلة

صاحات الكمية المطلوبة بموجب هذا المعيـار فـي شـكل       يتعين على المنشأة عرض اإلف     -٩٩
 .ول ما لم يكن هناك تنسيق آخر أكثر مالئمةاجد
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  ملحق
  إرشادات التطبيق

 ال يتجـزأ منـه ويـشرح    اويعتبر جـزء ) ٤٥(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري رقم  
  .لمعياروله نفس مرجعية األجزاء األخرى من ا" ٩٩"إلى " ١"تطبيق الفقرات من 

  .يمكن أن تختلف األحكام المهنية الشخصية المطبقة فـي مواقـف التقيـيم المختلفـة          -  ١ ت أ
ويبين هذا الملحق األحكام التي من الممكن تطبيقها عندما تقيس المنشأة القيمة العادلـة       

 .في مواقف تقييم مختلفة
 منهج قياس القيمة العادلة 

الذي سيتم به بيـع أصـل أو تحويـل    هو تقدير السعر   الهدف من قياس القيمة العادلة     -  ٢ ت أ
ـ      لـشروط  االتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيـاس وفقً

 :ويقتضي قياس القيمة العادلة من المنشأة أن تحدد ما يلي. السوق الحالية

بشكل يتفق مـع وحدتـه   (األصل أو االلتزام المحدد الذي يمثل موضوع القياس           )  أ(
 ).الحسابية

بـشكل يتفـق مـع االسـتخدام     ( التقييم المالئم للقياس لألصول غير المالية  أساس  )  ب(
 ).األفضل واألنسب لألصل

  .لألصل أو االلتزام) أو السوق األكثر إيجابية(السوق األساسي ) ج(
التقييم المالئمة للقياس مع األخذ بعين االعتبـار تـوافر البيانـات     ) أساليب(أسلوب  ) د(

ع المدخالت التي تمثـل االفتراضـات التـي يـستخدمها          لها صن  االتي سيتم وفقً  
المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمـى        

  .للقيمة العادلة الذي يتم تصنيف المدخالت ضمنه
 ") ٣٣"إلى " ٣١"الفقرات من (أساس تقييم األصول غير المالية 

لي المستخدم إلـى جانـب أصـول أخـرى     عند قياس القيمة العادلة لألصل غير الما       -  ٣ ت أ
أو مع أصول والتزامـات أخـرى   ) حسبما هي مجهزة أو معدة لالستخدام   (كمجموعة  

  ، فان أثر أساس التقيـيم يعتمـد علـى الظـروف الموجـودة،     )مثل مؤسسة األعمال (
 :فعلى سبيل المثال

 أسـاس   علـى اقد تكون القيمة العادلة لألصل هي نفسها سواء كان األصل مستخدم  ) أ(
وقد تكون هـذه هـي   . مستقل أو مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى   
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الحالة إذا كان األصل عبارة عن مؤسسة أعمال سيستمر المشاركون فـي الـسوق         
. وفي هذه الحالة، ستتضمن المعاملة تقيـيم مؤسـسة األعمـال بأكملهـا       . بتشغيلها

عمال المستمرة ميـزات    وسينجم عن استخدام األصول كمجموعة في مؤسسات األ       
أي ميزات المشاركين فـي الـسوق   (يمكن أن تكون متوفرة للمشاركين في السوق      

التي يتعين أن تؤثر على القيمة العادلة لألصل إما على أساس مستقل أو إلى جانـب      
 ).أصول أخرى أو مجموعة أصول والتزامات أخرى

 أو أصول والتزامات قد يتم ضم عنصر استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى          ) ب(
أخرى في قياس القيمة العادلة من خالل إجراء تعديالت على قيمة األصل المستخدم 

وقد تكون هذه هي الحالة إذا كان األصل عبارة عن آلة وقياس    . على أساس مستقل  
غير مجهزة أو معـدة  (القيمة العادلة يتم تحديده باستخدام سعر ملحوظ آللة مماثلة  

تعديله بتكاليف النقل والتركيب حيث يتم قياس القيمة العادلة للظرف بعد ) لالستخدام
 ).حسبما هي مجهزة أو معدة االستخدام(والموقع الحاليين لآللة 

قد يتم ضم عنصر استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول والتزامات           ) ج(
 القيمة العادلة أخرى في قياس القيمة العادلة من خالل االفتراضات المستخدمة لقياس

لألصل من قبل المشاركين في السوق، على سبيل المثال، إذا كان األصل مخزون        
تحت التشغيل له خصائص فريدة وسيقوم المشاركين في السوق بتحويله إلى بضائع     
جاهزة، ستفترض عند قياس القيمة العادلة لألصل أن المشاركين في السوق اشتروا   

  .رورية لتحويل المخزون إلى بضاعة جاهزةأو سيشترون أي آلة متخصصة ض
قد يتم ضم عنصر استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول والتزامات           ) د(

قد تطبق هذه الحالة . أخرى في أسلوب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل
 multi-period excessعند استخدام طريقة األرباح الفائضة لعدد مـن الفتـرات   

earnings      ا لقياس القيمة العادلة ألصل غير ملموس ألن تلك األساليب للتقييم تحديد 
تأخذ بعين االعتبار مساهمة أي أصول تكميلية وااللتزامات المرتبطـة بهـا فـي       

  .المجموعة التي سيستخدم األصل غير الملموس فيها
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 يمكـن  -أصول عندما تستخدم المنشأة أصل ضمن مجموعة      -وفي حاالت محدودة      ) ه(
للمنشأة قياس األصل بالمبلغ الذي يقارب قيمته العادلة عند توزيـع القيمـة العادلـة            

وقد تنطبق هذه الحالـة   . لمجموعة األصول على األصول الفردية المكونة للمجموعة      
  إن كان التقييم يتعلق بملكية عقارية وكانت القيمة العادلة للعقار الـذي تـم تحـسينه             

  ).مثل األرض والتحسينات(موزعة على مكونات أصولها ) أي مجموعة األصل(
 ") ٦٠ "إلى” ٥٧"الفقرات من ( القيمة العادلة عند االعتراف األولى 

يتعين على المنشأة عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف األولي تعـادل         -  ٤ ت أ
. باألصل أو االلتزامسعر المعاملة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة بالمعاملة و        

على سبيل المثال، ال يمثل سعر المعاملة القيمة العادلـة لألصـل أو االلتـزام عنـد           
 :االعتراف األولي فى أي من الحاالت التالية

كانت المعاملة تتم بين أطراف ذات عالقة، رغم وجود إمكانية الستخدام السعر في   ) أ(
ة العادلة في حال كانت المنشأة معاملة الطرف ذي العالقة كمدخالت في قياس القيم

  . على أن المعاملة تمت بشروط السوقالًتمتلك دلي

 على تقبل السعر في اكانت المعاملة تتم تحت ضغط أو في حال كان البائع مجبر  ) ب(
 .على سبيل المثال، قد تطبق هذه الحالة إذا كان البائع يواجه ضائقة مالية. المعاملة

 الحساب ةلة من خالل سعر المعاملة مختلفة عن وحد الحساب الممثةكانت وحد) ج (
على سبيل المثال، قد تطبق هذه . لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة

الحالة إن كان األصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة واحدا من العناصر 
أو إن كانت المعاملة ) عمالفي اندماج األ على سبيل المثال،(المختلفة في المعاملة 

 لمعيار محاسبة اتتضمن حقوق وامتيازات غير معلنة ويتم قياسها بشكل منفصل وفقً
  .مصري أخر أو إن كان سعر المعاملة يتضمن تكاليف المعاملة

م فيه المعاملة مختلفً) د ( أو السوق األكثر ( عن السوق األساسي اكان السوق الذي تت
د تكون تلك األسواق مختلفة إذا كانت المنشأة تاجر على سبيل ال). إيجابية مثال، ق

أو السوق (يبرم معامالت مع عمالء في سوق التجزئة إال أن السوق األساسي 
  .لمعاملة الخروج تتم مع تجار آخرين في سوق الوسطاء) األكثر إيجابية
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  ") ٦٦"إلى " ٦١"الفقرات من (أساليب التقييم 
 منهج السوق

سوق األسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة الناجمة عن معـامالت  يستخدم منهج ال   -  ٥ ت أ
بالسوق تتضمن أصول أو التزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامـات، وتكـون       

 .مثل مشروع تجاري) أي مماثلة(مطابقة أو قابلة للمقارنة 

على سبيل المثال، عادة تستخدم أساليب التقييم المتفقة مع مـنهج الـسوق مـضاعفات        -  ٦ ت أ
وقد تقع المضاعفات .  من مجموعات قابلة للمقارنة المشتقةmarket multiplesالسوق 

ويقتـضي اختيـار   . ضمن نطاقات بها أكثر من مضاعف لكل مجموعة قابلة للمقارنة     
المضاعف المالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم الشخصي مع األخذ بعين االعتبار           

 .اسالعوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقي
. matrix pricingتتضمن أساليب التقييم المتسقة مع منهج السوق تـسعير المـصفوفة    -  ٧ ت أ

ويعتبر تسعير المصفوفة أسلوب رياضي مستخدم بشكل أساسي لتقييم بعـض أنـواع           
األدوات المالية مثل األوراق المالية للديون دون االعتماد حـصريا علـى األسـعار            

ما باالعتماد على عالقة األوراق المالية بـاألوراق   المعلنة لألوراق المالية المحددة وإن    
 .المالية المسعرة األخرى المتخذة كأساس قياسي

   منهج التكلفة 
 السـتبدال الطاقـة اإلنتاجيـة لألصـل     حاليايعكس منهج التكلفة المبلغ الذي يتم طلبه    -  ٨ ت أ

 ).current replacement costوالتي يشار إليها في العادة بتكلفة االستبدال الحالية (
يستند السعر الذي يتم الحصول عليه مقابل بيع األصل من وجهة نظر المـشارك فـي        -  ٩ ت أ

السوق كبائع على التكلفة التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من تملك أو بنـاء      
أصل بديل له منفعة مماثلة، بعد تعديله للتقادم ذلك ألن المشارك في السوق كمشترى لن 

ويتضمن التقادم .  من المبلغ الذي يستبدل به الطاقة اإلنتاجية لألصليدفع في األصل أكثر
، ) الخـارجي (والتقادم االقتصادي ) التكنولوجي(تدهور الحالة المادية والتقادم الوظيفي  

  )توزيع التكلفة التاريخية(ويعد التقادم أشمل من اإلهالك ألغراض إعداد القوائم المالية      
  وفي الكثير مـن الحـاالت،   ). ام أعمار إنتاجية محددة   باستخد(أو ألغراض الضرائب    

يتم استخدام طريقة تكلفة االستبدال الحالية لقياس القيمة العادلـة لألصـول الملموسـة     
 .المستخدمة إلى جانب أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى
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  منهج الدخل 
ال، التدفقات النقديـة أو  على سبيل المث( لمنهج الدخل يتم تحويل المبالغ المستقبلية    اطبقً -  ١٠ ت أ

وعندما يتم استخدام مـنهج  ). أي مخصوم(إلى مبلغ حإلى وحيد ) الدخل والمصروفات 
  .الدخل، يعكس قياس القيمة العادلة توقعات السوق الحالية حول المبالغ المستقبلية

 :تتضمن أساليب التقييم هذه، على سبيل المثال، ما يلي -  ١١ ت أ
لحالية   ) أ(  ").٣٠أت" إلى ١٢أت"من (قرات راجع الف(أساليب القيمة ا
-Black-Scholesميرتون  - شولز - نموذج تسعير الخيارات، مثل نموذج بالك) ب(و 

Merton أو النموذج ذي الحدين binomial model)  أي نموذج التيسlattice(، 
لية ويعكس كل من قيمة الزمن والقيمة الحقيقية  الذي يدمج أساليب القيمة الحا

intrinsic valueللخيار . 
م استخدامها لقياس القيمة ) ج(و  لتي يت نموذج األرباح الزائدة لعدد من الفترات وا

  .العادلة لبعض األصول غير الملموسة
  أساليب القيمة الحالية 

استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة      " ٣٠أت"إلى  " ١٣أت"توضح الفقرات من      -  ١٢ ت أ
وب تعديل معدل الخصم وأسلوب التدفق النقدي    وتركز تلك الفقرات على أسل    . العادلة

وال تفرض تلك الفقرات اسـتخدام أسـلوب قيمـة      ). القيمة الحالية المتوقعة  (المتوقع  
  أو تقيد استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلـة علـى         احالية واحد تحديد 

ـ     . األساليب التي تم مناقشتها    ستخدم لقيـاس القيمـة     ويعتمد أسلوب القيمة الحالية الم
علـى  (العادلة على الحقائق والظروف الخاصة باألصل أو االلتزام الذي يتم قياسـه          

) سبيل المثال، إذا كان باإلمكان مالحظة األسعار لألصول القابلة للمقارنة في الـسوق    
 .وتوافر البيانات الكافية
 عناصر قياس القيمة الحالية 

أداة مستخدمة لربط المبالغ المـستقبلية     ) منهج الدخل أي تطبيق   (تعتبر القيمة الحالية      -  ١٣ ت أ
. بمبلغ حإلى باسـتخدام معـدل خـصم      ) على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو القيم      (

ويجمع قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام أسلوب القيمة الحالية كل مـن    
 :ق في تاريخ القياسالعناصر المذكورة أدناه من وجهة نظر المشاركين في السو

قبلية لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه  ) أ(  .تقدير التدفقات النقدية المست

لتدفقات النقدية بما يمثل   ) ب( التوقعات حول االختالفات الممكنة في مبلغ أو توقيت ا
 .عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية
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ل المفروض على األصول ذات القيمة الزمنية للنقود التي يتم التعبير عنها بالمعد) ج(
لية من المخاطر والتي لها تواريخ استحقاق أو فترات زمنية  الطبيعة النقدية الخا
لتي ال يوجد بها خطر عدم التأكد في  تتفق مع الفترة المغطاة بالتدفقات النقدية وا

لى من المخاطر اأي معدل فائدة خ(التوقيت أو خطر التخلف عن السداد للمالك 
risk-free interest rate.(  

 أي عالوة الخطر(سعر مقابل تحمل خطر عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية ) د(
risk premium.(  

العوامل األخرى التي قد يأخذها المشاركون في السوق بعين االعتبار في تلك ) ه(
  .األحوال

ا في ذلك مخاطر فيما يخص االلتزامات، مخاطر عدم اآلداء المرتبط بااللتزام، بم) و(
  ).الطرف الملتزم(االئتمان الذاتية للمنشأة 

 المبادئ العامة 
تختلف أساليب القيمة الحالية في الطريقة التي تستخدم بها العناصر الواردة في الفقرة            -  ١٤ ت أ

ولكن كافة المبادئ العامة المذكورة أدناه تحكم تطبيـق أي أسـلوب قيمـة        ". ١٣أت"
 :ادلةحالية مستخدم لقياس القيمة الع

يتعين أن تعكس التدفقات النقدية ومعدالت الخصم االفتراضات التي سيستخدمها    ) أ(
 .المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام

يتعين أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدالت الخصم في الحسبان فقط العوامل   ) ب(
 .المنسوبة لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه

ية أو إهمال أثار عوامل المخاطر، يتعين أن تعكس معدالت لتجنب االزدواج) ج (
على سبيل . الخصم افتراضات متفقة مع تلك المتأصلة في التدفقات النقدية

المثال، يتعين أن تكون التدفقات النقدية التي تتضمن أثر التضخم مخصومة 
  .بمعدالت الفائدة الخالية من المخاطر متضمنة أثر التضخم

تتفق معدالت الخصم مع العوامل االقتصادية الضمنية للعملة التي يتم يتعين أن ) ه (
 .إعداد التدفقات النقدية بها
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 خطر عدم التأكد
تتم عملية قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب القيمة الحالية في ظل أو ضـاع مـن           -  ١٥ ت أ

تكـون  و. عدم التأكد ألن التدفقات النقدية المستخدمة تكون مقدرة وليست قيم معروفة    
وحتى القيم . كال من قيمة التدفقات النقدية وتوقيتها غير مؤكدة في الكثير من الحاالت       

 مثل المدفوعات على قرض معرضة لعدم التأكد في حال كـان هنـاك         االثابتة تعاقدي 
 .خطر تخلف عن السداد

 riskأي عـالوة مخـاطر   (يبحث المشاركون في السوق بشكل عام عـن تعـويض    -  ١٦ ت أ

premium (عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقديـة لألصـل أو االلتـزام           لتحمل  .
ويتعين أن يتضمن قياس القيمة العادلة عالوة مخاطر لتعكس القيمـة التـي يطلبهـا            
المشاركون في السوق كتعويض عن عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقديـة، وإال            

ون تحديـد عـالوة المخـاطر    وقد يك. لن يعكس القياس القيمة العادلة بصورة حقيقية   
 ولكن درجة الصعوبة وحدها ليست سـبب كـافي   .  في بعض الحاالت   االمالئمة صعب

 .الستبعاد عالوة المخاطر
تختلف أساليب القيمة الحالية في كيفية تعديلها بالخطر وبنوع التدفقات النقديـة التـي           -  ١٧ ت أ

 :على سبيل المثال. تستخدمها
معدل ") ٢٢أت"إلى " ١٨أت"من (جع الفقرات را(يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم   ) أ(

 .ا عليها أو األرجح حدوثهاخصم معدل بالخطر، وتدفقات نقدية تعاقدية أو متفقً
لحالية المتوقعة ) ١(تستخدم الطريقة   ) ب( راجع الفقرة (من أساليب تقييم القيمة ا

 .التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالخطر ومعدل خإلى من المخاطر") ٢٥أت"
م القيمة الحالية المتوقعة ) ٢(تستخدم الطريقة ) ج( ليب تقيي راجع الفقرة (من أسا

لتدفقات النقدية المتوقعة غير المعدلة ألي مخاطر ومعدل خصم ") ٢٦أت" ا
لتي يطلبها المشاركون في السوق ويختلف ذلك . معدل ليشمل عالوة مخاطر ا

  .مالمعدل عن هذا المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخص
  أسلوب تعديل معدل الخصم 

يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم مجموعة واحـدة مـن التـدفقات النقديـة مـن         -  ١٨ ت أ
مجموعات المبالغ المتوقعة الممكنة بغض النظر عما إذا كانت تدفقات نقدية تعاقديـة       

وفـي  . اأو التدفقات النقدية األرجـح حـدوثً  ) كما الحال مع السندات   (أو متفق عليها    
على سبيل (ت، تكون تلك التدفقات النقدية مشروطة بوقوع أحداث محددة         جميع الحاال 
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المثال، تكون التدفقات النقدية التعاقدية أو المتفق عليها لسند مشروطة بحـدوث عـدم    
ويتم استخراج سـعر الخـصم المـستخدم فـي     ). التخلف عن السداد من قبل المدين     

وظة لألصـول أو االلتزامـات   أسلوب تعديل معدل الخصم من معدالت العائد الملح     
 لذلك، يتم خصم التدفقات النقدية التعاقديـة     اوتبع. القابلة للمقارنة المتداولة في السوق    

 بمعدل السوق الملحوظ أو المقدر لهـذه التـدفقات   اأو المتفق عليها أو األرجح حدوثً    
 ).أي معدل العائد السوقي(النقدية المشروطة 

م تحليل بيانات الـسوق لألصـول أو االلتزامـات     أسلوب تعديل معدل الخص   يقتضي -  ١٩ ت أ
ويتم عمل مقارنة من خالل األخذ بعين االعتبـار طبيعـة التـدفقات       . القابلة للمقارنة 

على سبيل المثال، ما إذا كانت التدفقات النقديـة تعاقديـة أو غيـر تعاقديـة         (النقدية  
، إلـى جانـب   )ويرجح استجابتها على نحومماثل للتغيرات في الظروف االقتـصادية     

على سبيل المثال، درجة المالءة والضمان والمدة والشروط المقِيـدة         (عوامل أخرى   
 من ذلك، عندما يكون األصل أو االلتزام المفـرد القابـل للمقارنـة     الًوبد). والسيولة

يعكس المخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام الـذي تـتم قياسـه        
اج سعر الخصم باستخدام بيانات ألصـول أو التزامـات عديـدة    بعدالة، يمكن استخر  

أي اسـتخدام مـنهج   (قابلة للمقارنة بالتزامن مع منحنى العائد الخالي من المخـاطر       
 ).build-up" التراكم"

يمثل حق تعاقـدي للحـصول   ) أ(وبغرض توضيح منهج التراكم، افترض أن األصل    -  ٢٠ ت أ
ويوجـد  ).  تأكد بخصوص التوقيـت أي ال يوجد عدم   ( جنيه في عام واحد      ٨٠٠على  

هناك سوق ألصول قابلة للمقارنة والمعلومات عن تلـك األصـول بمـا فـي ذلـك        
 :هذا وتشمل األصول القابلة للمقارنة كل مما يلي. معلومات السعر متوفرة

 جنيه د في السنة الواحدة ويبلغ ١,٢٠٠هو حق تعاقدي للحصول على ) ب(األصل   ) أ(
لضمني ا وتبع. جنيه١,٠٨٣سعر السوق له  أي سعر ( لذلك، يبلغ معدل العائد السنوي ا

 ].١- )  جنيه١,٠٨٣/  جنبه ١,٢٠٠[(% ١٠,٨ما قيمته ) العائد السوقي لسنة واحدة
لحصول على ) ج( األصل   ) ب( سعر ٧٠٠هو حق تعاقدي ل  جنيه في عامين ويبلغ 

بع.  جنيه نقد٥٦٦السوق له  لضمناوت ئد السنوي ا غ المعدل العا لذلك، يبل أي سعر (ي  
ه ) العائد السوقي لسنتين  .]١ – ٠,٥^)جنبه ٥٦٦/ جنبه ٧٠٠ (%]١١,٢ما قيمت

لة للمقارنة فيما يخص الخطر  ) ج( أي توزيع السداد (تعتبر كافة األصول الثالثة قاب
 ).واالئتمان الممكن
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فيمـا  ) أ(على أساس توقيت المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصـل             -  ٢١ ت أ
مقابـل سـنتين   ) ب(سنة واحدة لألصـل    ) (ج(واألصل  ) ب(التوقيت لألصل   يتعلق ب 
باسـتخدام  ). أ(أكثـر قابليـة للمقارنـة باألصـل       ) ب(، يعتبر األصل    ))ج(لألصل  

ومعـدل  )  جنيه نقـد ٨٠٠) (أ(المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصل     
) أ(قيمة العادلة لألصـل  ، تكون ال%)١٠,٨) (ب(السوق لسنة واحدة الخاص باألصل      

 عن ذلك، في غياب معلومات سـوق متاحـة      الًبد). ١,١٠٨/  جنيه   ٨٠٠( جنيه   ٧٢٢
باستخدام مـنهج  ) ج(، يمكن اشتقاق معدل السوق لسنة واحدة من األصل   )ب(لألصل  
) ج(في هذه الحالة، يمكن تعديل معدل الـسوق لـسنتين الخـاص باألصـل      . التراكم

 لسنة واحدة باستخدام الهيكل المستحق لمنحنـى العائـد   ليصبح معدل سوق %) ١١,٢(
ة ومحللين لتحديد ما إذا كانـت   معلومات إضافياقد يكون مطلوب. الخالي من المخاطر  

الخطر لـسنة  وتي عالوإذا تم تحديد أن   . وتي الخطر لسنة واحدة وسنتين متماثلتين     عال
  تين مـرة إضـافية  واحدة وسنتين غير متماثلتين، يتم تعـديل معـدل الـسوق لـسن            

 .بهذا األثر

عندما يتم تطبيق أسلوب تعديل معدل الخصم على المقبوضات أو المدفوعات الثابتـة،     -  ٢٢ ت أ
  يتضمن معدل الخصم التعديل للمخاطر المتأصلة فـي التـدفقات النقديـة لألصـل            

وفي بعض التطبيقات ألسـلوب تعـديل معـدل الخـصم     . أو االلتزام الذي يتم قياسه 
 التي ال تمثل مقبوضات أو مدفوعات ثابتة، قد يكون إجـراء تعـديل        للتدفقات النقدية 

  لتحقيق قابلية المقارنة مع األصل أو االلتزام الملحوظ الذي       االتدفقات النقدية ضروري 
 .يتم استخراج معدل الخصم منه

  أسلوب القيمة الحالية المتوقعة 
التدفقات النقدية التي تمثل تستخدم أسلوب القيمة الحالية المتوقعة كنقطة بدء حزمة من      -  ٢٣ ت أ

أي التدفقات النقدية (المتوسط المرجح المحتمل لكافة التدفقات النقدية المستقبلية الممكنة 
 للقيمة المتوقعة والتي يعبر عنها في المصطلحات اويكون التقدير الناتج مطابقً). المتوقعة

 المنفصل ودالة الترجيح  المتوسط المرجح للقيم الممكنة للمتغير العشوائيـاإلحصائية ب
وحيث أن جميع التدفقات النقدية الممكنة تم ترجيح احتمالها، . لكل االحتماالت المرتبطة

علـى خـالف   ( بوقوع أي حدث معين اال يكون التدفق النقدي المتوقع الناتج مشروطً   
 ).التدفقات النقدية المستخدمة في أسلوب تعديل معدل الخصم
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تثمارية، يأخذ المشاركون في السوق الذين يتجنبـون الخطـر   عند اتخاذ القرارات االس  -  ٢٤ ت أ
. بعين االعتبار خطر أن تختلف التدفقات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعـة      

 :وتميز نظرية المحفظة بين نوعين من الخطر

لتزام معين ، وهو)القابل للتنوع(خطر عدم االنتظام   ) أ(  .خطر خاص بأصل أو ا
الخطر الـشائع المـشترك بـين أحـد      ، وهو)غير القابل للتنوع  (الخطر المنتظم     )  ب(

 .األصول أو االلتزامات مع بنود أخرى بمحفظة متنوعة
تتبنى نظرية المحفظة أنه عندما يكون السوق في حالة التوازن، يكـون تعـويض       
المشاركين في السوق مقابل تحمل الخطر المنتظم المتأصل في التدفقات النقديـة       

ن هناك أشكال أخرى للعائد أو التعويض متوفرة في األسواق غيـر     قد تكو . (فقط
 ).الفعالة أو خارج حالة التوازن

 ألسلوب القيمة العادلة المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعـة لألصـل      ١تعدل الطريقة    -  ٢٥ ت أ
أي (من خـالل طـرح عـالوة الخطـر النقـدي      ) أي خطر السوق(للخطر المنتظم   

وتمثل التدفقات النقدية المتوقعة المعدلـة      ).  المعدلة بالخطر  التدفقات النقدية المتوقعة  
بالخطر تلك التدفقات النقدية شبه المؤكدة، وهي مخصومة بمعدل الفائدة الخالي مـن          

كمـا هـو   (ويشير التدفق النقدي شبه المؤكد إلى التدفق النقدي المتوقـع            . المخاطر
يجد فرقا في تداول تـدفق  معدل بالخطر بحيث يكون المشارك في السوق ال      ) معرف

على سبيل المثال، إذا كان المشارك في الـسوق  . نقدي مؤكد مقابل تدفق نقدي متوقع     
جنيه مقابل تدفق نقـدي مؤكـد يبلـغ    ١,٢٠٠ في تداول تدفق نقدي متوقع يبلغ   اراغب 

  أي تمثـل (جنيـه  ١,٢٠٠ جنيه معادل مؤكـد لمبلـغ   ١,٠٠٠ جنبه، يعد مبلغ  ١,٠٠٠
في تلك الحالة، لن يجد مشارك الـسوق فرقـا     ). وة الخطر النقدي   جنيه عال  ٢٠٠ ـال

 .في األصل المحتفظ به

أي ( من أساليب القيمة الحالية المتوقعة للخطر المنتظم      ٢وفي المقابل، تعدل الطريقة      -  ٢٦ ت أ
. من خالل تطبيق عالوة الخطر على معدل الفائدة الخالي من المخـاطر  ) خطر السوق 

فقات النقدية المتوقعة بمعدل يتوافق مع المعـدل المتوقـع        لذلك، يتم خصم التد    اوتبع
ويمكـن  ). أي معدل العائد المتوقـع    (المرتبط بالتدفقات النقدية المرجحة باحتماالتها      

استخدام النماذج المستخدمة لتسعير األصول الخطرة مثل نمـوذج تـسعير األصـل        
خصم المستخدم فـي  حيث إن معدل ال  . الرأسمالي بغرض تقدير معدل العائد المتوقع     
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هو معدل العائد المرتبط بالتدفقات النقديـة المـشروطة،    أسلوب تعديل معدل الخصم   
 من أساليب القيمـة  ٢فيرجح أن يكون أعلى من معدل الخصم المستخدم في الطريقة        

الحالية المتوقعة، أي معدل العائد المتوقع المتعلق بالتـدفقات النقديـة المتوقعـة أو            
 .تهاالمرجحة باحتماال

، افترض إن لألصل تـدفقات نقديـة متوقعـة    )٢(و ) ١(وبغرض توضيح الطريقتين    -  ٢٧ ت أ
 جنيه في سنة واحدة محـددة علـى أسـاس التـدفقات النقديـة الممكنـة             ٧٨٠تبلغ  

واالحتماالت المبينة أدناه، ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر القابل للتطبيـق علـى             
، وعالوة الخطر المنتظم ألحد األصول لـه      %٥هو   التدفقات النقدية لمدة سنة واحدة    

  %.٣نفس مواصفات الخطر 
  التدفقات النقدية المرجحة باحتماالتها  االحتمال  التدفقات النقدية المحتملة

   جنيه٧٥  %١٥   جنيه٥٠٠
   جنيه٤٨٠  %٦٠   جنيه٨٠٠
   جنيه٢٢٥  %٢٥   جنيه٩٠٠

   جنيه٧٨٠    التدفقات النقدية المتوقعة
المتوسـط  )  جنيـه ٧٨٠(بسيط، تمثل التدفقات النقدية المتوقعـة      وفي هذا التوضيح ال    -  ٢٨ ت أ

وفي المواقف األكثر واقعية، قـد يكـون    . المرجح لالحتماالت للنتائج الممكنة الثالثة    
ولكن وبغـرض تطبيـق أسـلوب القيمـة الحاليـة       . هناك العديد من النتائج الممكنة    

    التدفقات النقدية الممكنـة   أن تأخذ توزيعات كافة  االمتوقعة، ليس من الضروري دائم 
 عن ذلـك، قـد يكـون مـن     الًبد. باستخدام النماذج واألساليب المعقدة بعين االعتبار 

الممكن تصميم عدد محدود من السيناريوهات واالحتماالت المنفـصلة التـي تجـسد      
على سبيل المثال، قد تـستخدم المنـشأة التـدفقات    . مصفوفة التدفقات النقدية الممكنة  

المحققة لفترة ماضية ذات صلة، معدلة بالتغيرات في الظروف التـي تحـدث     النقدية  
على سبيل المثال، التغيرات في العوامل الخارجية، بما فـي ذلـك الظـروف          (االحقً

االقتصادية أو السوقية واتجاهات الصناعة والمنافسة وكذلك التغيرات فـي العوامـل       
، مـع األخـذ بعـين االعتبـار     ) اديـد الداخلية التي تؤثر على المنشأة بوجه أكثر تح   

 .افتراضات المشاركين في السوق
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للتدفقات النقدية لألصـل هـي نفـسها    ) أي القيمة العادلة(، تكون القيمة الحالية  انظري -  ٢٩ ت أ
 : كاآلتي٢ أو الطريقة ١بغض النظر سواء تم تحديدها باستخدام الطريقة 

أي ( المتوقعة للخطر المنتظم ، يتم تعديل التدفقات النقدية١عند استخدام الطريقة   ) أ(
لتي تشير مباشرة إلى مقدار تعديل ). خطر السوق وفي غياب بيانات السوق ا

الخطر، يمكن اشتقاق هذا التعديل من نموذج تسعير األصل باستخدام مبدأ أشباه 
أي عالوة الخطر النقدي (على سبيل المثال، يمكن تحديد تعديل الخطر . التأكد

 – جنيه ٧٨٠% (٣ستخدام عالوة الخطر المنتظم البالغة با)  جنيه٢٢البالغ 
، الذي ينتج عنه تدفقات نقدية متوقعة معدلة ) ]) ١,٠٥/١,٠٨(×  جنيه ٧٨٠[

 ٧٥٨تمثل القيمة البالغة ).  جنيه٢٢ – جنيه ٧٨٠( جنيه ٧٥٨بالخطر بقيمة 
دة  جنيه ويتم خصمها بمعدل الفائ٧٨٠جنيه المبلغ شبه المؤكد للقيمة البالغة 

لية لألصل %). ٥(الخالية من المخاطر   ٧٢٢) أي القيمة العادلة(تمثل القيمة الحا
 ).١,٠٥/ جنيه٧٥٨(جنيه 

لتدفقات النقدية المتوقعة بالخطر المنتظم ٢عند استخدم الطريقة   ) ب( ، ال يتم تعديل ا
.  عن ذلك، يشمل معدل الخصم التعديل بذلك الخطرالًوبد). أي خطر السوق(

٨يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل العائد المتوقع البالغ  لذلك، اوتبع %
 إليه عالوة الخطر امضافً% ٥أي معدل الفائدة الخالي من المخاطر البالغ (

 جنيه ٧٢٢لألصل ) أي القيمة العادلة(تبلغ القيمة الحالية %. ٣المنتظم البالغة 
 ).١,٠٨/ جنيه٧٨٠(

عند اسـتخدام أسـلوب القيمـة الحاليـة     ) ٢(أو ) ١(يمكن استخدام أي من الطريقتين   -  ٣٠ ت أ
علـى الحقـائق   ) ٢(أو ) ١(ويعتمد اختيـار الطريقـة   . المتوقعة لقياس القيمة العادلة 

والظروف الخاصة لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه والمدى الذي تتاح فيه بيانـات            
 .كافية واألحكام الشخصية المستخدمة

 على االلتزامات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة تطبيق أساليب القيمة الحالية
 ") ٤١"و" ٤٠ "الفقرتان(والغير محتفظ بها من قبل أطراف آخرين على أنها أصول 

عند استخدام المنشأة أسلوب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة اللتزام غير محتفظ بـه    -  ٣١ ت أ
زامـات اإلزالـة أو إعـادة    على سبيل المثال، الت(من قبل طرف آخر على أنه أصل     
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، يجب أن تقوم المنشأة، بجانب بعـض األمـور األخـرى، بتقـدير     )األصول لحالتها 
التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشاركون في الـسوق تكبـدها عنـد     

ويجب أن تشتمل التدفقات النقديـة المـستقبلية الـصادرة توقعـات         . الوفاء بااللتزام 
ي السوق حول تكـاليف الوفـاء بـااللتزام والتعـويض الـذي يطلبـه         المشاركين ف 

يشتمل مثل هذا التعويض علـى العائـد    . المشاركون في السوق مقابل تحمل االلتزام     
 :الذي يطلبه المشارك في السوق عما يلي

لنشاط   ) أ( م الموارد (القيام با أي قيمة الوفاء بااللتزام، على سبيل المثال، باستخدا
 ).دامها ألنشطة أخرىالتي يمكن استخ

أي عالوة الخطر الذي يعكس خطر أن (تحمل المخاطر المرتبط بااللتزام ) ب(و 
لتدفقات النقدية الصادرة الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة  راجع (تختلف ا

 ").٣٣أت"الفقرة 

 هنـاك   للعائد وال يوجداعلى سبيل المثال، ال يتضمن االلتزام غير المالي معدال تعاقدي  -  ٣٢ ت أ
وفي بعض الحاالت، تكون عناصر العائـد التـي        . عائد سوقي ملحوظ لذلك االلتزام    

علـى سـبيل   (يطلبها المشاركون في السوق غير قابلة للتمييز من بعـضها الـبعض     
 على أساس رسـوم  االمثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه مقأو ل يمثل طرفا ثالثً          

أة إلى تقدير تلك العناصـر بـشكل منفـصل      وفي حاالت أخرى، تحتاج المنش    ). ثابتة
ـ        (  علـى  اعلى سبيل المثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه مقأو ل يمثل طرفا ثالثً

 في تلك الحالة لـن يتحمـل خطـر    المقاولأساس التكلفة مضافا إليه رسم معين ألن      
 ).التغيرات المستقبلية في التكاليف

  س القيمـة العادلـة لاللتـزام أو أداة   يمكن للمنشأة أن تشمل عالوة الخطر فـي قيـا     -  ٣٣ ت أ
حقوق ملكية خاصة بالمنشأة غير المحتفظ بها من قبل طرف آخـر كأصـل بإحـدى       

 :الطرق التالية

 ).أي كزيادة في مبلغ التدفقات النقدية الصادرة(تعديل التدفقات النقدية    ) أ(

لية لقيمتها ) ب(أو  لحالية تعديل المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقب أي (ا
 ).كتخفيض في سعر الخصم
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علـى  . ويتعين على المنشأة أن تتأكد أنها لم تقم بازدواج أو اهمال التعديالت بـالخطر      
سبيل المثال، إذا تم زيادة التدفقات النقدية المقدرة لتأخذ بعين االعتبار التعويض مقابـل    

  .صم ليعكس ذلك الخطرتحمل الخطر المرتبط بااللتزام، يتعين أال يتم تعديل معدل الخ
 ") ٧١"إلى " ٦٧"الفقرات من( المدخالت إلى أساليب التقييم 

تتضمن أمثلة األسواق التي قد تكون بهـا مـدخالت ملحوظـة لـبعض األصـول               -  ٣٤ ت أ
 : ما يلي) على سبيل المثال، األدوات المالية(وااللتزامات 

وق البورصة حيث تتوافر أسعار اإلقفال في س. Exchange marketsأسواق البورصة   ) أ(
 ..بسهولة وتمثل القيمة العادلة بشكل عام

لتجار في سوق الوسطاء مستعدون للتداول . Dealer marketsأسواق الوسطاء   ) ب( يكون ا
)لحساباتهم الخاصةاإما بيع بما يتيح سيولة باستخدام رأس مالهم )  أو شراء ،

ر الطلب وتكون أسعا. لالحتفاظ بمخزون من البنود التي يصنعون السوق بها
لتاجر (والعرض  ممثلة السعر الذي يرغب التاجر بالشراء به والسعر الذي يرغب ا

وتمثل األسواق . متوفرة بشكل أكثر سهولة عن أسعار اإلقفال) لىابالبيع به على التو
أسواق ) التي يتم نشر أسعارها عالنية (Over-the-counter marketsالمباشرة 

 لبعض األصول وااللتزامات األخرى بما في ذلك وتتواجد أسواق الوسطاء. وسطاء
 ).مثل المعدات المستخدمة(بعض األدوات المالية والسلع األولية واألصول المادية 

ول السماسرة في أسواق السمسرة التوفيق ايح. Brokered marketsأسواق السمسرة ) ج(
. هم الخاصةبين المشترين والبائعين ولكن ال يكونون مستعدين للتداول لحسابات

وبعبارة أخرى، ال يستخدم السماسرة رأس مالهم لالحتفاظ بمخزون من البنود التي 
ويعلم السمسار األسعار المطلوبة والمعروضة من قبل األطراف . يصنعون السوق بها

 اوتتوافر أحيانً. المعنية، ولكن كل طرف ال يدرك متطلبات سعر الطرف اآلخر
م و. أسعار المعامالت التي تمت تتضمن أسواق السمسرة شبكات تواصل إلكترونية يت

لبيع وتتضمن أيض   . أسواق العقارات التجارية والسكنيةافيها مطابقة طلبات الشراء وا
م التفاوض في . Principal-to-principal marketsأسواق المستفيدين الرئيسيين ) د( يت

ارات أو إعادة البيع على  سواء اإلصد- حول المعامالت المستفيدين الرئيسيين أسواق 
ء  وقد تتم إتاحة معلومات قليلة فيما يتعلق بتلك .  بشكل مستقل دون وساطة-حد سوا

االمعامالت علني.  
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  ") ٩٠"إلى " ٧٢"الفقرات من ( للقيمة العادلة الهرميالتسلسل 
  ") ٨٥"إلى " ٨١"الفقرات من  (٢مدخالت المستوى 

 : ألصول والتزامات معينة ما يلي ٢تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى  -  ٣٥ ت أ

 Receive-fixed-pay-variable interest(عقد مبادلة معدل الفائدة الثابتة بالمتغيرة   ) أ(

rate swap ( على معدل الفائدة السائدة للمبادلة ما بين البنوك في لندن بناء) سعر
ن المعدل  عندما يكو٢ قد يمثل معدل ليبور للمبادلة أحد مدخالت المستوى ).الليبور
 . في فترات زمنية مسعرة بشكل كبير لكامل فترة العقداملحوظً

عقد مبادلة معدل الفائدة الثابتة بالمتغيرة بناء على منحنى العائد الصادر    ) ب(
هو معدل عقد المبادلة بناء  ٢ وقد يكون أحد مدخالت المستوى .بالعملة األجنبية

لملحوظ في فترات زمنية مسعرة على منحنى العائد الصادر بالعملة األجنبية ا
 ١٠وقد تنطبق هذه الحالة عندما تكون مدة العقد . بشكل كبير لكامل الفترة

سنوات وكان ذلك المعدل ملحوظ في فترات زمنية مسعرة لمدة تسع سنوات، 
لقياس اشريطة أن ال يكون أي استقراء معقول لمنحنى العائد للسنة العشرة هام 

 .ككلالقيمة العادلة للعقد 

  prime rateعقد مبادلة الفائدة الثابتة بالمتغيرة بناء على المعدل الرئيسي ) ج(
هو معدل الفائدة الرئيسي للبنك  ٢ وقد يكون أحد مدخالت المستوى .لبنك محدد

 عندما تكون القيم المستقرأة مدعمة extrapolationالمستخرج من خالل االستقراء 
المثال، من خالل الربط مع معدل فائدة ببيانات سوق ملحوظة، على سبيل 

  .ملحوظ بشكل كبير خالل كامل فترة العقد
 قد يكون أحد مدخالت .خيار ثالث سنوات على سهم متداول في البورصة) د(

 لسعر السهم المستخرج implied volatility في التقلب الضمني الً متمث٢المستوى 
لتاليتان معمن خالل االستقراء حتى السنة الثالثة إن انط   :ابقت الحالتان ا

  .كانت هناك أسعار ملحوظة لخيارات سنة واحدة وسنتين على األسهم) ١(
التقلب الضمنى للسهم المستخرج من خالل االستقراء لخيار الـثالث سـنوات        ) ٢(

  .مؤيدة ببيانات سوق ملحوظة في معظم كامل فترة العقد
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ـ   ن خـالل االسـتقراء مـن التقلـب     في تلك الحالة، يمكن استخراج التقلب الضمني م
الضمني لخيارات السنة الواحدة والسنتين على األسهم ويمكن تأييدها من خالل التقلـب         
الضمني لخيارات الثالث سنوات على أسهم المنشآت القابلة للمقارنة شـريطة أن يـتم           

  .إنشاء ربط بينها وبين التقلبات الضمنية للسنة الواحدة والسنتين
 فيما يخص اتفاقية الترخيص التي تم الحصول عليهـا فـي انـدماج    .ترخيصاتفاقية ال  )ه(

 )التي هي طرف في اتفاقية الترخيص   ( المنشأة المشتراة    اضت عليها حديثً  واأعمال وتف 
   فـي رسـوم االمتيـاز   ٢مع طرف غير ذي عالقة، قد يتمثل أحد مدخالت المستوى   

  .قيةفي العقد مع الطرف غير ذي العالقة عند نشأة االتفا
 ٢ قد يكون أحد مـدخالت المـستوى    .مخزون اإلنتاج التام في متاجر البيع بالتجزئة      ) و(

لمخزون اإلنتاج التام الذي يتم اقتناؤه في اندماج أعمال إما سعر العمالء فـي سـوق      
 بالفروق بـين حالـة   الًالتجزئة أو سعر البيع لتجار التجزئة في سوق البيع بالجملة معد 

بحيث تعكس القيمة ) أي مماثلة(ون وبنود المخزون القابلة للمقارنة      وموقع بنود المخز  
العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه في معاملة بيع المخزون إلى بائع تجزئة آخـر    

هـو   ومن ناحية المبدأ، سيكون قياس القيمة العادلة . سيقوم بإتمام جهود البيع المطلوبة    
). بالزيـادة (أو سعر الجملة ) بالتخفيض(جزئة ذاته سواء تمت التعديالت على سعر الت      

وبشكل عام، يتعين استخدام السعر الذي يتطلب أقـل حـد ممكـن مـن التعـديالت          
  .الموضوعية لقياس القيمة العادلة

هو سـعر المتـر    ٢ قد يكون أحد مدخالت المستوى    . المبنى المحتفظ به والمستخدم   ) ز(
 من بيانات سوق ملحوظة، على سـبيل  اشتقًم) مضاعفات التقييم (المربع الواحد للمبنى    

المثال، المضاعفات المستخرجة من األسعار في معامالت ملحوظة تتـضمن مبـاني        
  .في مواقع مماثلة) أي مماثلة(قابلة للمقارنة 

على سـبيل  (هو مضاعف التقييم  ٢ قد يكون أحد مدخالت المستوى   . توليد النقد  ةوحد) ح(
مستخرجا من بيانات سـوق  ) يراد أو قياس أداء مماثلالمثال، مضاعف األرباح أو اإل    

ملحوظة، على سبيل المثال، المضاعفات المستخرجة من األسـعار فـي معـامالت            
مع األخذ بعـين االعتبـار   ) أي مماثلة(ملحوظة تتضمن أعمال تجارية قابلة للمقارنة       

  .العوامل التشغيلية والسوقية والمالية وغير المالية
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 ") ٩٠"إلى " ٨٦"الفقرات من  (٣مدخالت المستوى 
 : ألصول والتزامات معينة ما يلي٣تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى  -  ٣٦ ت أ

قد يكون أحد . Long dated currency swap عقد مبادلة العملة طويل األجل  ) أ(
هو معدل الفائدة بعملة محددة غير ملحوظة وال يمكن  ٣مدخالت المستوى 

فترات زمنية مسعرة أو خالل فترة العقد تأييدها ببيانات سوق ملحوظة في 
وتمثل أسعار الفائدة في مبادلة العملة بأسعار المبادلة المحسوبة من . بالكامل

  .منحنيات العائد للدول المعنية
 قد يكون أحد مدخالت .خيار ثالث سنوات على أسهم متداولة بالبورصة ) ب(

م المستخرجة من هو التقلب التاريخي، أي التقلب ألسعار األسه ٣المستوى 
لتقلب التاريخي توقعات المشاركين . األسعار التاريخية لألسهم وال يمثل ا

الحاليين في السوق حول التقلب المستقبلي حتى لوكانت المعلومة الوحيدة 
 .المتوفرة لتسعير أحد الخيارات

هو تعديل على  ٣ قد يكون أحد مدخالت المستوى .عقد مبادلة معدل الفائدة) ج(
) غير الملزم (mid-market consensusنتصف السوق المتفق عليه سعر م

للمبادلة يتم صنعه باستخدام بيانات غير ملحوظة مباشرة والتي ال يمكن تأييدها 
  .بصورة أخرى لذلك ببيانات سوق ملحوظة

 قد يكون .الداخل في اندماج األعمال Decommissioning liability التزام اإلزالة) د(
هو تقدير جار باستخدام بيانات خاصة بالمنشأة تتعلق  ٣ المستوى أحد مدخالت

بما في (بالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يجب دفعها للوفاء بااللتزام 
ذلك توقعات المشاركين في السوق حول تكاليف الوفاء بااللتزام والتعويض 

  وذلك إن) األصلالذي قد يطلبه المشارك في السوق مقابل تحمل التزام فك 
لم يكن هناك معلومات متوفرة بشكل معقول تدل على أن المشاركين في السوق 

 في ٣وقد يتم استخدام هذا المدخَل للمستوى . قد يستخدمون افتراضات مختلفة
أسلوب تقييم القيمة الحالية إلى جانب مدخالت أخرى، وعلى سبيل المثال، 

لي أو السعر الخالي من المخاطر المعدل معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحا
بخطر االئتمان في حال انعكاس أثر الجودة االئتمانية للمنشأة المستحق على 

 من انعكاسها على تقدير التدفقات الًالقيمة العادلة لاللتزام على سعر الخصم بد
  .النقدية الصادرة المستقبلية
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على سبيل  (ٍل توقع ما٣وى ون أحد مدخالت المست قد يك. توليد النقدةوحد) ه(
يتم تطويره باستخدام البيانات الخاصة ) المثال، تدفقات نقدية أو ربح أو خسارة

بالمنشأة في حالة عدم وجود معلومات متوفرة بشكل معقول تشير إلى أن 
  .المشاركين في السوق قد يستخدمون افتراضات مختلفة

 شاط لألصل أو االلتزام بشكل كبير قياس القيمة العادلة عند انخفاض حجم ومستوى الن
قد تتأثر القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عندما يكون هناك انخفاض كبير فـي حجـم     -  ٣٧ ت أ

أو مستوى النشاط لذلك األصل أو االلتزام بالنسبة لنشاط السوق العـادي لألصـل أو       
ك وبغرض تحديـد مـا إذا كـان هنـا    ). أو األصول أو االلتزامات المماثلة(االلتزام  

انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام على أساس الـدليل المتـاح،          
 : يتعين على المنشأة تقييم أهمية ومدى مالءمة مثل العوامل التالية

 .يوجد عدد قليل من المعامالت الحديثة  ) أ(

 ال يتم وضع عروض األسعار باستخدام المعلومات الحالية  ) ب(
-ا على مدار الوقت أو بين صانعيتختلف عروض األسعار بشكل كبير إم ) ج(

 ).على سبيل المثال، بعض أسواق السماسرة(السوق 
 بالقيم العادلة ايمكن توضيح أن المؤشرات التي كانت مرتبطة بدرجة كبيرة سابقً) د(

لألصل أو االلتزام أصبحت غير مرتبطة بالمؤشرات الحديثة للقيم العادلة لذلك 
  .األصل أو االلتزام

دة كبيرة في عالوات مخاطر السيولة الضمنية أو العوائد أو مؤشرات يوجد زيا) ه(
لمعامالت ملحوظة أو األسعار )  الخسارةةمثل معدالت اإلخفاق أو حد(اآلداء 

لتدفقات النقدية المتوقعة مع األخذ بعين  المعلنة عند مقارنتها مع تقدير المنشأة ل
تمان ومخاطر عدم اآلداء االعتبار كافة بيانات السوق المتاحة عن خطر االئ

  .األخرى لألصل أو االلتزام
اكيوجد) و( أو زيادة كبيرة في ذلك الفرق هن   . فرق كبير بين سعر العرض وسعر الطلب 
أي السوق األولى (يوجد انخفاض كبير أو غياب لسوق إلصدارات جديدة ) ز(

primary market (لةلألصل أو االلتزام أو األصول أو االلتزامات المماث.  
على سبيل المثال، عن المعامالت (ال يتوافر سوى كم معلومات ضئيل للعامة ) ح(

 ).التي تتم في سوق المستفيدين الرئيسيين
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سيكون هناك حاجة لتحليل إضافي ألسعار المعامالت أو األسـعار المعلنـة عنـدما            -  ٣٨ ت أ
  تتوصل المنشأة إلى أنه طرأ انخفاض كبير على حجم أو مـستوى النـشاط لألصـل          

  أو األصـول ( االلتزام بالمقارنة بنـشاط الـسوق العـادي لألصـل أو االلتـزام       أو
وقد ال يشير االنخفاض في حجم أو مستوى النشاط بحد ذاتـه  ). أو االلتزامات المماثلة  

إلى أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة أو أن المعاملـة غيـر          
ن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمـة    ولكن عندما تحدد المنشأة أ     .منظمة

، سـيلزم تعـديل   )على سبيل المثال، فد يكون هناك معامالت غير منتظمـة        (العادلة  
أسعار المعامالت أو األسعار المعلنة إذا كانت المنشأة تستخدم تلك األسعار كأسـاس         

       وقد تكون . العادلة ككل لقياس القيمة  القياس القيمة العادلة وقد يكون ذلك التعديل هام
على سبيل المثال، عنـدما يـستلزم إجـراء     (التعديالت ضرورية في ظروف أخرى      

   للمقارنة مع األصل الـذي تـم قياسـه   الًتعديل هام لسعر األصل المماثل ليصبح قاب    
اأو عندما يكون السعر متقادم.( 

  لمعـامالت ال يفرض هذا المعيار منهجية إلجراء التعديالت الهامة علـى أسـعار ا          -  ٣٩ ت أ
” ١١أت"إلـى  " ٥أت"ومـن  " ٦٦"إلـى  " ٦١"راجع الفقرات من    . أو األسعار المعلنة  

ويتعين علـى  .  على تفاصيل استخدام أساليب التقييم عند قياس القيمة العادلة        للحصول
المنشأة بغض النظر عن أسلوب التقييم الذي تستخدمه أن تـشمل تعـديالت مخـاطر       

 التي تعكس المبلغ الذي سـيطلبه المـشاركون فـي    مالئمة بما في ذلك عالوة الخطر 
المتأصل في التدفقات النقدية لألصل أو االلتـزام  ) الشك(السوق كتعويض لعدم التأكد   

قـد يكـون تحديـد    . اوإال لن يصبح قياس القيمة العادلة صادقً"). ١٧أت"راجع فقرة  (
   درجـة ولكـن ليـست   .  فـي بعـض األحيـان    االتعديالت المالئمة بالمخاطر صعب  

  االصعوبة وحدها أساسويتعـين أن يعكـس تعـديل    .  الستبعاد تعديل المخـاطر ا كافي
المخاطر معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس بموجب شـروط         

 .السوق الحالية

عندما يكون هناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام، قد يكـون          -  ٤٠ ت أ
على سبيل المثـال،  (لوب التقييم أو استخدام أساليب متعددة للتقييم   من المالئم تغيير أس   

وعند ترجيح مؤشرات القيمة العادلـة      ). استخدام منهج السوق وأسلوب القيمة الحالية     
الناجمة من استخدام أساليب متعددة للتقييم، يتعين على المنشأة أن تأخذ فـي االعتبـار     
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هو تحديد النقطة داخل النطاق التي تعد      الهدفو. معقولية نطاق قياسات القيمة العادلة    
 وقد يكون اتـساع نطـاق   .  لظروف السوق الحاليةا عن القيمة العادلة وفقً   اأكثر تعبير

على وجود حاجة لتحليل إضافياقياسات القيمة العادلة مؤشر . 

يبقى هدف قياس القيمة العادلة هو ذاته حتى عندما يكون هناك انخفـاض كبيـر فـي        -  ٤١ ت أ
والقيمة العادلة هي الـسعر الـذي سـيتم    .  مستوى النشاط لألصل أو االلتزامحجم أو 

أي (الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام في معاملة منظمـة        
بين المشاركين فـي الـسوق فـي تـاريخ      ) ليست تصفية إجبارية أو بيع اضطراري     

 . لظروف السوق الحاليةاالقياس وفقً

ناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصـل أو االلتـزام، يعتمـد    عندما يكون ه  -  ٤٢ ت أ
تحديد السعر الذي سيرغب المشاركون في السوق بالدخول في معاملة به في تـاريخ          

 لظروف السوق الحالية على الحقائق والظـروف فـي تـاريخ القيـاس             االقياس وفقً 
األصـل أو تـسوية   وال تعد نية المنشأة بامتالك . ويتطلب إصدار حكم مهنى شخصى   

االلتزام أو أدائه ذات صلة عند قياس القيمة العادلة ألن القيمة العادلة هي قياس قـائم       
 .على أساس السوق وليس قياس خاص بالمنشأة

  تحديد المعامالت غير المنظمة 
أكثـر صـعوبة إذا كـان    ) أو غير منظمة(يكون تحديد ما إذا كانت المعاملة منظمة      -  ٤٣ ت أ

 حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام فيما يتعلق بنـشاط     هناك انخفاض كبير في   
 مثل هذه ىوف). أو األصول أو االلتزامات المماثلة(السوق العادي لألصل أو االلتزام      

   أن يتم اعتبار كافة المعامالت في ذلك السوق غيـر منظمـة   االظروف، ال يعد مالئم 
لحاالت التـي تـدل علـى أن      هذا وتشمل ا  ). أي تصفية إجبارية أو بيع اضطراري     (

 :المعاملة ليست منظمة ما يلي

 للسوق للفترة التي تسبق تاريخ القياس للسماح بأنشطة ال يوجد تعرض كاٍف  ) أ(
  التسويق المعتادة والخاضعة لألعراف وذلك للمعامالت التي تشمل أصوال

 . لظروف السوق الحاليةاأو التزامات مماثلة وفقً

ة وخاضعة لألعراف، إال أن البائع قام بتسويق كان هناك فترة تسويق معتاد   ) ب(
 .األصل أو االلتزام لمشارك واحد في السوق
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  ).اأي أن البائع مضطر( للحراسة القضائية ا أو شبه مفلس أو خاضعاكان البائع مفلس) ج(
أو تنظيمية اكان البائع ملزم) د( نونية  ات قا ع لتلبية متطلب ائع مجبر( بالبي   ).اأي كان الب
 عندما يقارن مع المعامالت الحديثة األخرى لنفس األصل اذًايعد سعر المعاملة ش) ه(

  .أو االلتزام أو أصل أو التزام مماثل
يتعين على المنشأة تقييم الظروف لتحديد ما إذا كانت المعاملة منظمة أم ال في ضوء 

 . وزن الدليل المتاح
 قياس القيمـة العادلـة أو تقيـيم    يتعين على المنشأة أن تدرس جميع ما يلي ذكره عند    -  ٤٤ ت أ

 :عالوات خطر السوق
  عندما يشير الدليل إلى أن المعاملـة غيـر منظمـة، يتعـين علـى المنـشأة أن          )  أ(

مقارنة مع مؤشرات القيمـة   (تعطي ترجيح خفيف، إن وجد، لسعر هذه المعاملة         
 ).العادلة األخرى

مـة أن يأخـذ بعـين    يتعين على المنشأة إذا كان الدليل يشير إلى أن المعاملة منظ    )  ب(
ويعتمد الترجيح الذي يتم وضعه علـى سـعر هـذه    . االعتبار سعر هذه المعاملة 

 :المعاملة عند مقارنته مع المؤشرات األخرى على الحقائق والظروف اآلتية
 .حجم المعاملة )١(
 .قابلية معاملة األصل أو االلتزام الذي تم قياسه للمقارنة )٢(
 .مدى قرب المعاملة من تاريخ القياس )٣(

يتعين على المنشأة عندما ال تمتلك معلومات كافية لتحديد ما إذا كانـت المعاملـة      ) ج(
ولكن قد ال يمثـل سـعر المعاملـة    . منظمة أن تأخذ بعين االعتبار سعر المعاملة 

أي سعر المعاملة ليس بالضرورة األسـاس الوحيـد أو األساسـي    (القيمة العادلة  
وعندما ال تمتلـك المنـشأة   ).  خطر السوق  لقياس القيمة العادلة أو تقدير عالوات     

معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت معامالت محددة تعد منظمة، يتعين عليهـا أن       
 أقل لتلك المعامالت عند المقارنـة مـع معـامالت أخـرى مـن       اتعطي ترجيح 

  .المعروف أنها منظمة
المعاملة منظمة ولكـن  ال تحتاج المنشأة للقيام بجهود إضافية مكثفة لتحديد ما إذا كانت  

ـ  . ال ينبغي أن تتجاهل المعلومات المتوفرة بشكل معقول        اوعندما تكون المنـشأة طرفً
      من المعلومات كاف لتحديـد مـا إذا كانـت      افي معاملة، فيفترض أن لديها كما جيد 

  .المعاملة منظمة
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 استخدام األسعار المعلنة المقدمة من أطراف ثالثة 
 استخدام األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة مثل    ال يحول هذا المعيار دون     -  ٤٥ ت أ

خدمات التسعير أو السماسرة، عندما ترى المنشأة أن األسعار المقدمة من قبـل تلـك     
 . لهذا المعيارااألطراف موضوعة وفقً

يتعين على المنشأة إن كان هناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النـشاط لألصـل          -  ٤٦ ت أ
 بتقييم ما إذا كانت األسعار المعلنة المقدمة من األطراف الثالثـة        أو االلتزام أن تقوم   

موضوعة باستخدام المعلومات الحالية التي تعكس المعامالت المنظمـة أو أسـلوب           
). بما فيها االفتراضات المتعلقة بـالخطر (تقييم يعكس افتراضات المشارك في السوق   

 أقـل  اقياس القيمة العادلة ترجيحوتعطي المنشأة عند ترجيح السعر المعلن كمدخالت ل  
عند المقارنة مع مؤشـرات أخـرى   (لألسعار المعلنة التي ال تعكس نتائج المعامالت    

 ).بالقيمة العادلة التي تعكس نتائج المعامالت

على سبيل المثـال، مـا   (عالوة على ما سبق، يتعين النظر في طبيعة األسعار المعلنة     -  ٤٧ ت أ
  اإذا كان سعر وعند ترجيح الدليل المتـاح مـع إعطـاء      ) ض ملزم  أم عر  ا استرشادي

 .ترجيح أكبر لألسعار المعلنة المقدمة من أطراف ثالثة والتي تمثل عروضا ملزمة
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  )م ( ملحـق 
  أمثلـة
ولـيس  .  ولكنها ال تمثـل جـزءا منـه   ،)٤٥(ترافق هذه األمثلة معيار المحاسبة المصري رقم        

  .كيفية تطبيق المعيارفقط جوانب إيضاحية لالغرض منها تفسير المعيار حيث إنها تقدم 
 هذه األمثلة تصور حاالت افتراضية توضح التقديرات التي قد تنطبق عندما تقـيس المنـشأة      -١م

ورغم أن بعـض جوانـب    .األصول وااللتزامات بالقيمة العادلة في حاالت التقييم المختلفة    
د تطبيق معيار المحاسبة المـصري  هذه األمثلة قد تكون موجودة في أنماط حقيقية فعال، فعن  

  . يجب تقييم كل الحقائق والظروف ذات الصلة بهذا النمط الحقيقي،)٤٥(رقم 
  أعلى وأفضل استخدام وفرض التقييم

 توضح تطبيق مفاهيم أعلى وأفـضل اسـتخدام وفـرض التقيـيم     ،)٣إلى١( األمثلة من رقم  -٢م
  .لألصول غير المالية

  مجموعة األصول -) ١(المثال 
واحـدة مـن   .  استحوذت المنشأة على أصول وتتحمل التزامات عند عملية تجميع األعمـال    -٣م

هـو برنـامج    األصـل ج . مجموعات األصول المستحوذ عليها تضم األصـول أ، ب، ج      
للفواتير والذي ستقوم المنشأة المستحوذ عليها بتطويره لالستخدام الخاص بهـا جنبـا إلـى           

تقيس المنشأة القيمة العادلة لكل أصـل  ). ل ذات الصلةأي األصو (جنب مع األصول أ، ب      
وتحـدد المنـشأة أن   .  محددة من حساب األصولةمن األصول بشكل منفرد وثابت مع وحد  

هو استخدامها الحالي، وأن كل أصل مـن شـأنه أن يـوفر     أعلى وأفضل استخدام لألصول 
صول األخـرى أو مـع   أقصى قيمة للمشاركين في السوق أساسا من خالل استخدامه مع األ 

ليس هنـاك  ). أي األصول التكميلية وااللتزامات المرتبطة(غيرها من األصول وااللتزامات   
  .هو أعلى وأفضل استخدام لها أدلة تشير إلى أن االستخدام الحالي لألصول ليس

 في هذه الحالة، سوف تبيع المنشأة األصول في السوق التي استحوذت منه في البدايـة علـى    -٤م
سـوف يـدخل   ). أي أسواق الدخول والخروج من وجهة نظر المنشأة نفسها      (ك األصول   تل

  خـصائص  المشترون المشاركون في السوق مع من في المنشأة في صفقة في سـوق لـه         
والمشترين المـاليين  ) مثل المنافسين (عادة ما تكون ممثلة لكل من المشترين االستراتيجيين         

و شركات رأس المال االستثماري التي لـيس لـديها   مثل شركات حقوق الملكية الخاصة أ     (
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. وتشمل أو لئك المشترين الذين حأو لوا من البداية طلب هذه األصـول      ) استثمارات تكميلية 
وعلى الرغم من أن المشترين المشاركين في السوق قد يصنفون على نطـاق واسـع مثـل       

يكون هنـاك اختالفـات بـين    المشترين االستراتيجيين أو الماليين، ففي كثير من الحاالت س      
المشترين المشاركين في السوق في كل من تلك التصنيفات، مما يعكس، على سبيل المثـال،     

  .االستخدامات المختلفة لألصول واستراتيجيات التشغيل المختلفة
 كما هو مبين أدناه، االختالفات بين القيم العادلة المحددة لألصول المنفـردة والتـي تـرتبط       -٥م

لئك المشاركين في الـسوق ضـمن مجموعـات     األصول من قبل أو  اسي باستخدام بشكل أس 
  :األصول المختلفة

تحدد المنشأة المشترين االستراتيجيين الذين لـديهم      : المشتري االستراتيجي لمجموعة األصول   ) أ(
أي تعأون المـشاركين  ( من شأنها تعزيز قيمة المجموعة من خالل استخدام األصول  الًأصو

 والـذي سـوف   ،)برنامج الفواتير( بديال لألصل ج الًوتشمل تلك األصول أص   ). في السوق 
. يستخدم فقط لفترة انتقإلىة محدودة وال يمكن بيعه من تلقاء نفسه في نهايـة تلـك الفتـرة        

 بديلة، فاألصل ج لن يـستخدم لنهايـة العمـر       الًوألن المشترين االستراتيجيين لديهم أصو    
يم العادلة المحددة لألصول أ وب وج ضمن مجموعـة أصـول       الق. االقتصادي المتبقي له  

متأثرة بأوجه التعأو ن الناتجة عن استخدام األصـول داخـل تلـك         (المشتري االستراتيجي   
وبذلك تكون القـيم العادلـة   .  جنيه على الترتيب٣٠ جنيه و ٢٦٠جنيه و ٣٦٠هي  ) المجموعة

  . جنيه٦٥٠ستراتيجي المحددة لألصول كمجموعة ضمن مجموعة أصول المشتري اال
 الًالذين ليس لديهم أصو  تحدد المنشأة المشترين الماليين   :  المشتري المالي لمجموعة األصول    )ب(

وألن . ذات صلة أو بديلة من شأنها تعزيز قيمة المجموعة من خـالل اسـتخدام األصـول      
 سيستخدم لنهاية )أي برنامج الفواتير( )ج( بديلة، فاألصل الًالمشترين الماليين ليس لديهم أصو

القيم العادلة المحددة لألصول أو بوج ضمن مجموعة أصول    . العمر االقتصادي المتبقي له   
وبذلك تكـون القيمـة   .  على الترتيب١٠٠ جنيه وجنيه ٢٠٠و  جنيه٣٠٠المشتري المالي هي

  . جنيه٦٠٠ العادلة المحددة لألصول كمجموعة ضمن مجموعة أصول المشتري المالي
يد القيم العادلة لألصول أ وب وج على أساس استخدام األصول كمجموعـة ضـمن    يتم تحد  -٦م

على الـرغم مـن أن   ).  جنيه٣٠ جنيه و ٢٦٠ جنيه و  ٣٦٠(مجموعة المشتري االستراتيجي    
استخدام األصول ضمن مجموعة المشتري االستراتيجي ال تزيد القيمة العادلة لكـل مـن             

 .) جنيه٦٥٠(العادلة لألصول كمجموعة األصول بشكل فردي، ولكن تزيد من القيمة 
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  األراضي -) ٢(مثال 
حاليـا  تـم تطـوير األرض   .  استحوذت المنشأة على أراضي عندعملية تجميـع األعمـال       -٧م

ويفترض ان االستخدام الحالي لـألرض هـو أعلـى         . لالستخدام الصناعي كموقع لمصنع   
. ر إلى اسـتخدام مختلـف  وأفضل استخدام لها ما لم يوجد عوامل أخرى أو أن السوق يشي        

. العاليـة وقد تم مؤخرا تطوير المواقع القريبة لالستخدام السكني كمواقع للمباني الـسكنية          
وعلى أساس أن التنمية وتقسيم المناطق في األو نة األخيرة وغيرها من التغييرات هي مـن        

   كموقـع حاليـا التسهيالت لهذا التطـوير، حـددت المنـشأة أن األراضـي المـستخدمة          
وذلـك ألن  ) عاليـة أي لمبـاني سـكنية   (لمصنع يمكن تطويرها كموقع لالستخدام السكني     

المشاركين في السوق سوف يأخذوا في االعتبار إمكانية تطوير الموقع لالسـتخدام الـسكني    
  .عند تسعير األرض

  : تحديد أعلى وأفضل استخدام لألرض عن طريق مقارنة البديلين التاليين-٨م
أي األرض سـوف تـستخدم   (ض كما هي في الوقت الحالي لالستخدام الصناعي        قيمة األر )  أ (

  ).مع األصول األخرى، مثل المصنع، أو مع غيرها من األصول وااللتزامات األخرى
قيمة األرض كموقع شاغر لالستخدام السكني، مع األخذ في االعتبار تكاليف هدم المـصنع            ) ب(

أكد حول ما إذا كانت المنشأة ستكون قـادرة علـى   بما في ذلك عدم الت   (والتكاليف األخرى   
أي أن (الالزمة لتحويـل األرض إلـى موقـع شـاغر     ) تحويل األصول إلى استخدام بديل    

  ).األرض سوف تستخدم بصفة مستقلة من قبل المشاركين في السوق
وفـي  . ويتم تحديد أعلى وأفضل استخدام لألرض على أساس أعلى قيمة مـن تلـك القـيم         

لتي تنطوي على تقييم العقارات، قد يأخذ تحديـد أعلـى وأفـضل اسـتخدام فـي      الحاالت ا 
 .االعتبار العوامل المتعلقة بعمليات تشغيل المصنع، بما في ذلك األصول وااللتزامات

   مشروع األبحاث والتطوير– )٣(مثال 
نـشأة  وال تنوي الم.  استحوذت المنشأة على مشروع بحث وتطوير في عملية تجميع األعمال     -٩م

وإذا ما اكتمل، سيتنافس هذا المشروع مع أحـد مـشاريعها الخاصـة        . استكمال المشروع 
) أي وقـف (بدال من ذلـك، تعتـزم المنـشأة تجميـد         ). لتقديم جيل جديد من التكنولوجيا    (

وبالتـالي مـن المتوقـع أن    . المشروع لمنع منافسيها من الحصول على هذه التكنولوجيـا       
ة، وبشكل أساسي من خالل تحسين اآلفاق التنافسية للتكنولوجيـا    المشروع سيوفر قيمة دفاعي   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٢٩

  ولقياس القيمة العادلة للمشروع عند االعتـراف األولـي، سـيتم تحديـد      .الخاصة بالمنشأة 
فعلى . أعلى وأفضل استخدام للمشروع على أساس استخدامه من قبل المشاركين في السوق        

  :سبيل المثال
ع البحث والتطـوير سـيكون لمواصـلة التطـوير إذا كـان         أعلى وأفضل استخدام لمشرو    )أ( 

المشاركون في السوق سوف يستمرون في تطوير المشروع وهذا االستخدام من شأنه تعظـيم   
أي (قيمة مجموعة من األصول أو األصول وااللتزامات التي سيتم استخدامها في المشروع           

صـول وااللتزامـات   األصول سوف تستخدم مع األصول األخرى أو مع غيرهـا مـن األ      
هو الحال إذا كان المشاركون في الـسوق ال يملكـون تكنولوجيـا       وقد يكون هذا  ). األخرى

ويتم قياس القيمة العادلة للمشروع على أساس الـسعر       .مماثلة، سواء في التطوير أو تجاريا     
المستلم من المعاملة الحالية لبيع المـشروع، علـى افتـراض أن البحـث والتطويرسـيتم                

دامهما مع أصولها التكميلية وااللتزامات المرتبطة بها وتلـك األصـول وااللتزامـات      استخ
 .سوف تكون متاحة للمشاركين في السوق

أعلى وأفضل استخدام لمشروع البحث والتطويرسيكون بوقف التطوير، ألسـباب تنافـسية،             ) ب(
 تعظـيم قيمـة   وأن المشاركين في السوق سيتوقفون عن المشروع وهذا االستخدام من شأنه      

مجموعة من األصول أو غيرها من األصول وااللتزامات التـي سـيتم اسـتخدامها فـي               
وقد يكون هذا هو الحال إذا إن كان المشاركون في السوق لديهم تكنولوجيا فـي          . المشروع

ويتوقـع  . مرحلة أكثر تقدما من التطويروالتي من شأنها أن تتنافس مع المشروع حال اكتماله 
سـيتم  .  يحسن من آفاق التكنولوجيا التنافسية الخاصة بهم إذا توقف المـشروع      للمشروع أن 

قياس القيمة العادلة للمشروع على أساس السعر المستلم من المعاملة الحالية لبيع المشروع،         
مـع أصـولها التكميليـة    ) أي يتوقف (على افتراض أن البحث والتطوير سيتم استخدامهما        

  وتلك األصول وااللتزامات سـوف تكـون متاحـة للمـشاركين     وااللتزامات المرتبطة بها    
 .في السوق

 أعلى وأفضل استخدام لمشروع البحث والتطوير سيكون بوقف التطوير إذا كان المـشاركون     )ج(
هو الحال إن لـم يكـن مـن المتوقـع أن      وهذا قد يكون. في السوق سيتوقفون عن التطوير 

وبالتالي يمكـن  . وال يوفر قيمة دفاعية إذا توقفالمشروع سيوفر عائدا في السوق إذا اكتمل  
قياس القيمة العادلة للمشروع على أساس السعر الذي قد يستلم من المعاملـة الحاليـة لبيـع     

 ).التي قد تكون صفرا(المشروع من تلقاء نفسه 
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  استخدام أساليب التقييم المتعددة
  .ن مناسـبة فـي بعـض الحـاالت     أشار المعيار إلى أن طريقة التقييم الواحدة سوف تكو    -١٠م

وتوضح األمثلـة  . وفي حاالت أخرى سيكون استخدام أساليب التقييم المتعددة هي المناسبة       
  . أساليب التقييم المتعددةاستخدام) ٥ و٤(رقم 

  آلة يحتفظ بها وتستخدم -) ٤(مثال 
تفـاظ بهـا   لـة سـيتم االح  وهذه اآل. ند عملية تجميع األعمال استحوذت المنشأة على آلة ع -١١م

في البداية من قبل المنشأة المـستحوذ عليهـا مـن    لة اآلتم شراء . واستخدامها في التشغيل 
من قبـل المنـشأة المـستحوذ عليهـا     لة اآلمورد خارجي، وقبل تجميع األعمال تم تعديل    

حـددت المنـشأة    .ومع ذلك، لم يكن التعديل جوهريـا . لالستخدام في التشغيل الخاص بها    
 األصل أن هذا األصل من شأنه أن يوفر أقصى قيمـة للمـشاركين فـي          المستحوذة على 

السوق من خالل استخدامه مع األصول األخرى أو مع غيرها من األصول وااللتزامـات         
ليس هناك أدلة تشير إلـى أن االسـتخدام الحـالي    ). كتركيبه أو تعديله لالستخدام(األخرى  

لـة هـو   ، فإن أعلى وأفضل اسـتخدام لآل ولذلك. لآللة ليس هو أعلى وأفضل استخدام لها      
 .استخدامها الحالي مع األصول األخرى أو مع غيرها من األصول وااللتزامات األخرى

لـة  اآلألن تعديل - توصلت المنشأة إلى وجود بيانات كافية لتطبيق منهج السوق أو التكلفة       -١٢م
 دخال محددا بشكل منفـرد  لة ال تنتج م يتم استخدام منهج الدخل ألن اآل      ول. لم يكن جوهريا  

وعالوة على ذلـك،  . يمكن من خالله وضع تقديرات يعتمد عليها للتدفقات النقدية المستقبلية  
ال توجد بيانات متوفرة عن المعدالت قصيرة األجل ومتوسـطة األجـل لتـأجير اآلالت              

ات أي دفعات اإليجار علـى فتـر  (المستخدمة المماثلة التي يمكن استخدامها لقياس الدخل      
  :في هذه الحالة يتم تطبيق منهج السوق والتكلفة على النحوالتالي). الخدمة المتبقية

 مماثلة والمعدلة بالفروق بين يتم تطبيق منهج السوق باستخدام األسعار المدرجة آلالت) أ(
لة طبقا لقياس السعر الذي قد يستلم عن اآلويعكس ا. واآلالت المماثلة) بعد التعديل(لة اآل

وح القيمة اوتتر). ة فيه والمعدلة لالستخدامالمركب(والموقع ) المستخدمة(ها الحالية لحالت
  . جنيه٤٨٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠٠العادلة المشار إليها بواسطة هذا المنهج من 

  ا لشراء آلةالي يتم تطبيق منهج التكلفة عن طريق تقدير المبلغ الذي سيكون مطلوبا ح)ب(
لة والبيئة التي تعمل فيها، دير في االعتبار حالة اآلخذ هذا التقويأ). معدله(بديلة مماثلة 
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أي التقادم ( والتطور التكنولوجي ،)أي التدهور المادي(بما في ذلك الحالة المادية 
لة مثل انخفاض الطلب في السوق آلالت  الخارجية المرتبطة باآلوالظروف) الوظيفي
وح القيمة العادلة المشار إليها ا وتتر. التركيبوتكاليف) اقتصاديأي تقادم (مماثلة 

  . جنيه٥٢٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠٠بواسطة هذا المنهج من 
هو األكثر تمثيال للقيمة العادلـة، وبالتـالي،     حددت المنشأة أن الحد األعلى لمنهج السوق       -١٣م

  تـم إعـداد هـذا التحديـد علـى       . يزداد الوزن النسبي الختيار نتـائج مـنهج الـسوق         
ـ     أساس موضوعية      لـة ي االعتبـار درجـة المقارنـة بـين اآل     المدخالت، مع األخـذ ف
  :بخاصة. واآلالت المماثلة

لتي تتطلب ) األسعار المسجلة آلالت مماثلة(المدخالت المستخدمة في منهج السوق ) أ( وا
  .تعديالت أقل من المدخالت المستخدمة في منهج التكلفة

  .هو أضيق من التباين في منهج التكلفة نتباين القيمة في منهج السوق يتداخل مع، ولك) ب(
  ).لة واآلالت المماثلةبين اآل(المبررة ضمن هذا التباين ال توجد فروق غير ) ج(

 . جنيه٤٨٠٠٠وفقا لذلك، حددت المنشأة أن القيمة العادلة لآللة هي

 الـسوق   إذا كان تعديل اآللة جوهريا أو إذا لم تكن هناك بيانات كافية متاحة لتطبيق مـنهج  -١٤م
على سبيل المثال بسبب أن بيانات السوق تعكس معامالت اآلالت المستخدمة على أسـاس       (

أنها قائمة بذاتها، مثل قيمة الخردة لألصول المتخصصة، بدال من اآلالت التي تستخدم مع           
 فتطبق المنشأة مـنهج  ،)األصول األخرى أو مع غيرها من األصول وااللتزامات األخرى     

استخدام األصل مع األصـول األخـرى أو مـع غيرهـا مـن األصـول          وعند  . التكلفة
وااللتزامات األخرى، فإن منهج التكلفة يفترض بيع اآللة لمشتٍر يشارك في الـسوق مـع           

أي سـعر  (لة السعر الذي قد يستلم من بيع اآل. األصول التكميلية وااللتزامات المرتبطة بها 
  :لن يكون أكثر من أي مما يلي) الخروج

   .تكلفة المشتري المشارك في السوق للحصول على أو تعديل آلة بديلة مماثلة)  أ (   
  .لة للمشتري المشارك في السوقلمنفعة االقتصادية من استخدام اآلا) ب(أو 

  برمجيات -) ٥(مثال 
ـ . على مجموعة من األصول    استحوذت المنشأة  -١٥م اوتضم مجموعة األصول برنامج ا مـدر 

بما في ذلك قاعدة بيانـات  (اخليا للترخيص للعمالء وألصولها التكميلية    للدخل تم تطويره د   
ولتوزيع تكلفة المجموعـة  . وااللتزامات المرتبطة بها) ذات الصلة التي يستخدمها البرنامج  
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على األصول المستحوذ عليها كل على حدى لكان على المنشأة أن تقيس القيمـة العادلـة           
نامج من شأنه أن يوفر أقصى قيمة للمشاركين في الـسوق   حددت المنشأة أن البر   . للبرنامج

  من خالل استخدامه مع األصول األخرى أو مـع غيرهـا مـن األصـول وااللتزامـات       
وال توجد أدلة تشير إلى أن االسـتخدام      ).أي أصولها التكميلية وااللتزامات المرتبطة بها     (

إن أعلـى وأفـضل اسـتخدام    ولذلك، ف. هو ليس أعلى وأفضل استخدام له  الحالي للبرنامج 
  في هذه الحالة، فإن ترخيص البرنـامج، فـي حـد ذاتـه،     . (هو استخدامه الحالي   للبرنامج

ال يشير إلى أن القيمة العادلة لألصل سيتم تعظيمها إذا تم استخدامه من قبـل المـشاركين       
 ).في السوق على أساس منفرد

ق منهج التكلفة، باإلضافة إلى منهج الـدخل،   حددت المنشأة أن البيانات المتاحة كافية لتطبي   -١٦م
ولكنها ليست كافية لتطبيق منهج السوق حيث إنه ال توجد بيانات مماثلـه عـن معـامالت        

  :ويتم تطبيق منهج الدخل والتكلفة على النحوالتالي .السوق على برمجيات مماثلة
ات النقدية المستخدمة في تلك التدفق. يتم تطبيق منهج الدخل باستخدام طريقة القيمة الحالية)  أ (

رسوم الترخيص من (الطريقة تعكس الدخل المتوقع من البرنامج خالل العمر االقتصادي 
  .مليون ١٥ والقيمة العادلة المشار إليها بواسطة هذا المنهج هي). العمالء

م تطبيق منهج التكلفة عن طريق تقدير المبلغ الذي سيكون مطلوبا ) ب( ليايت  المتالك حا
 ).أي مع األخذ في االعتبار التقادم االقتصادي والوظيفي(برنامج بديل مماثلة 

  . مليون١٠,٠٠والقيمة العادلة المشار إليها بواسطة هذا المنهج هي
 من خالل تطبيق منهج التكلفة، حددت المنشأة أن المشاركين في السوق لن تكـون لـديهم        -١٧م

ث إن بعض خصائص البرنامج هي فريدة مـن    حي. القدرة على امتالك برنامج بديل مماثل     
لـذا  . نوعها، بعد أن تم تطويرها باستخدام بيانات خاصة، والتي ال يمكن تكرارها بـسهولة    

  .مليون، كما تم تحديدها وفق منهج الدخل ١٥حددت المنشأة أن القيمة العادلة للبرنامج هي
  ) أو األكثر منفعة(السوق األساسي 

لقياس القيمة العادلة لألصول التـي  ) ١(استخدام مدخالت المستوى    يوضح  ) ٦( مثال رقم    -١٨م
  .تتم في أسواق نشطة مختلفة بأسعار مختلفة
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  ) أو األكثر منفعة(السوق األساسي  -) ١(مدخالت المستوى  -) ٦(مثال 
المنشأة تدخل في تعـامالت مـع   .  يباع األصل في سوقين نشطتين مختلفتين بأسعار مختلفة -١٩م

الـسعر  . نها ويمكنها الوصول إلى سعر األصل بتلك األسواق في تاريخ القياس  كل سوق م  
 ٣ جنيه، وتكاليف المعامالت في هذا السوق هـي    ٢٦هو   الذي يمكن استالمه في السوق أ     

أي أن المبلغ الصافي الذي يمكـن اسـتالمه   ( جنيه ٢وتكاليف نقل األصل إلى السوق هي      
، وتكاليف المعـامالت  ٢٥ هو ستالمه في السوق بالسعر الذي يمكن ا). ٢١هو في سوق أ 

أي المبلـغ  ( جنيـه  ٢ جنيه وتكاليف نقل األصل إلى الـسوق هـي       ١في هذا السوق هي     
 ). جنيه٢٢هو  الصافي الذي يمكن استالمه في سوق ب

  أي أن حجـم المعـامالت ومـستوى   (هو الـسوق األساسـي لألصـل      إذا كان السوق أ -٢٠م
س القيمة العادلة لألصل باستخدام السعر الذي يمكن اسـتالمه فـي       سيتم قيا  ،)النشاط أكبر 

  ). جنيه٢٤هو(هذه السوق، وبعد األخذ في االعتبار تكاليف النقل 
 إذا لم يكن أي من السوقين هو السوق األساسي لألصل، سيتم قياس القيمة العادلة لألصـل      -٢١م

 هي السوق التي يزيـد المبلـغ    والسوق األكثر منفعة  . باستخدام سعر السوق األكثر منفعة    
الذي يمكن استالمه لبيع األصل، بعد األخذ في االعتبار تكاليف المعامالت وتكاليف النقـل     

  ).أي المبلغ الصافي المستلم في األسواق المعنية(
ـ       -٢٢م   ، جنيـه ٢٢ ـ ألن المنشأة سوف تعظم المبلغ الصافي الذي يمكن استالمه في الـسوق ب

 ناقص تكـاليف  ، جنيه٢٥دلة لألصل باستخدام األسعار في هذا السوق     يتم قياس القيمة العا   
علـى الـرغم مـن أن تكـاليف     .  جنيـه ٢٣هو   يصبح قياس القيمة العادلة  ، جنيه ٢النقل  

في االعتبار عند تحديد أي سوق هي السوق األكثر منفعة، ال يتم تعـديل          المعامالت تؤخذ 
علـى الـرغم مـن تعـديلها     ( بتلك التكاليف السعر المستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل   

 ).بتكاليف النقل

  أسعار المعامالت والقيمة العادلة عند االعتراف األولي
أو ضح المعيار المقصود بسعر المعاملة في كثير من الحـاالت، أي المبلـغ المـدفوع             -٢٣م

) االلتزام(صل  القيمة العادلة لهذا األ    - ليس إلزاميا  -معين، وهو ) التزام (ألصل) المستلم(
سعر المعاملة عندما يتضمن أداة مـشتقة      ) ٧(ويوضح المثال رقم    . عند االعتراف األولي  

  .تساوي القيمة العادلة لألداة عند االعتراف األولي) وربما ال(قد 
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  مبادلة أسعار الفائدة عند االعتراف األولي -) ٧(مثال 
في مبادلة أسعار فائـدة فـي سـوق    ) رتاج(يدخل مع المنشأة ب ) طرف تجزئة( المنشأة أ   -٢٤م

المنـشأة أ يمكـن لهـا    ). هو صفر أي سعر الصفقة(التجزئة وبالتالي ال يوجد مقابل أولي  
المنشأة ب يمكن لها الوصول إلى كل من سوق التجزئـة   . فقط الوصول إلى سوق التجزئة    

  ).أي مع أطراف تجار(وسوق التجار ) أي مع أطراف التجزئة(
ر المنشأة أ أن سوق التجزئة التي دخلت فيها منذ بداية عملية التبـادل هـي          من وجهة نظ   -٢٥م

وإذا كانت المنشأة أ قد نقلت حقوقها والتزاماتها في إطار عمليـة   . السوق األساسي للمبادلة  
ففي هذه الحالة فـإن سـعر الـصفقة     .تبادل، فإنها افتعلت ذلك مع تاجر في سوق التجزئة   

  للمبادلة عند االعتراف األولي لـدي المنـشأة أ، أي أن الـسعر    هو القيمة العادلة    ) صفر(
  الذي يمكن استالمه أو الذي يمكن دفعه لمبادلة المعاملة مع التاجر فـي سـوق التجزئـة         

  التـي تحمـل  ) معاملـة (هذا السعر لن يتم تعديله بأي تكاليف إضافية ). أي سعر الخروج (
 .من قبل التاجر

هـو الـسوق األساسـي    ) وليس سوق التجزئة( سوق التجار  من وجهة نظر المنشأة ب أن    -٢٦م
وإذا كانت المنشأة قد نقلت حقوقها والتزاماتها في إطار عملية تبادل، فإنها فعلـت    . للمبادلة

ألن السوق الذي دخلت فيها المنشأة منذ البداية يختلف عـن    . ذلك مع تاجر في ذلك السوق     
ال يعبر بالـضرورة عـن القيمـة       ) صفر (السوق األساسي للمبادلة لذا فإن سعر الصفقة      

وإذا اختلفت القيمة العادلة عـن سـعر   . العادلة للمبادلة عند االعتراف األولي لدي المنشأة  
األدوات ") ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقـم  (، فأن المنشأة تقوم بتطبيق     )صفر(الصفقة  

  .ند االعتراف األولي لتحديد ما إذا كان الفرق سيعترف به كربح أو خسارة ع)"المالية
  األصول التي عليها قيود

 سوف يختلف التأثير على قياس القيمة العادلة الناتج عن قيود على بيـع أو اسـتخدام أحـد     -٢٧م
األصول من قبل المنشأة اعتمادا على ما إذا كانت هذه القيود ستؤخذ في االعتبار من قبـل      

تأثير هذه القيـود  ) ٩ و٨(مثلة رقم وتوضح األ. المشاركين في السوق عند تسعير األصول     
 .عند قياس القيمة العادلة لألصل
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  قيود على بيع أدوات حقوق ملكية -) ٨(مثال 
والتي عليها قيود للبيع من الناحية القانونيـة  ) أصل مالي ( تحتفظ المنشأة بأداة حقوق ملكية       -٢٨م

تقـصر البيـع لمـستثمرين    على سبيل المثال، هذه القيود (أو التعاقدية وذلك لفترة محددة،    
وفـي هـذه   . ألداة، وبالتالي، سينقل إلى المشاركين في السوق      با خاص   ناه القيد). محددين

الحالة سوف يتم قياس القيمة العادلة لألداة على أساس السعر المعروض لنفس أداة حقـوق      
لـيعكس  الملكية التي ليس عليها قيود والتي يتم التعامل عليها في سوق عامة بعد تعديلـه            

ان هذا التعديل يعكس المبلغ المطلوب من المـشاركين فـي الـسوق بـسبب     . تأثير القيود 
وسـوف  . المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على الوصول إلى السوق العامة لفتـرة محـددة       

  :يختلف التعديل اعتمادا على كل ما يلي
  ،طبيعة وفترة القيود)  أ ( 
على سبيل المثال قد يكون (دين بسبب القيود إلى أي مدى سيكون المشترون محدو) ب(و

  .)هناك عدد كبير من المستثمرين المحددين
 .العوامل النوعية والكمية المحددة لكل من األداة ومصدر األداة) ج(و
  القيود على استخدام األصول -) ٩(مثال 

األرض وتـستخدم  .  منحت الجهة المانحة لجمعية ال تهدف للربح أرضا في منطقة سكنية          -٢٩م
وقد حددت الجهة المانحة ضرورة استمرار استخدام األرض كملعب إلـى          . كملعبحاليا  

 ،)مثل القانونية وغيرهـا (وبعد االطالع على المستندات ذات الصلة . األبد من قبل الجمعية  
اكتشفت الجمعية أن مسئولية تلبية قيد الجهة المانحة لن يتم نقلها للمشاركين في الـسوق إذا     

جمعية األصل، أي أن تقييد الجهة المانحة على استخدام األرض محـدد للجمعيـة       باعت ال 
من ذلـك يتـضح أنـه     .وعالوة على ذلك، ال يوجد قيود على الجمعية لبيع األرض        . فقط

بدون القيود على استخدام األرض من قبل الجمعيـة، يمكـن اسـتخدام األرض كموقـع           
أي حـق  (حق انتفاع في المرافـق     لها وباإلضافة إلى ذلك، فإن األرض    . لمشروع سكني 

وفيما يلـي تحليـل للتـأثير    ). قانوني يتيح تشغيل خطوط الكهرباء في جميع أنحاء األرض    
 :على قياس القيمة العادلة لألرض الناتج عن القيد وحق االنتفاع في المرافق

ة المانحة على استخدام األرض)  أ  ( أن تقييد. تقييد الجه سبب  ة المانحة في هذه الحالة وب  الجه
لذلك،  تم نقل القيد للمشاركين في السوق،  لن ي استخدام األرض يقتصر على الجمعية، و
فإن القيمة العادلة لألرض هي األكبر من القيمة العادلة إذا ما استخدمت األرض 
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أي أن القيمة العادلة ستعظم الحد األقصى لألصل من خالل استخدامه من (كملعب 
لسوق مع األصول األخرى أو مع غيرها من األصول قبل المشاركين في ا
أي أن القيمة العادلة (وقيمتها العادلة كموقع لمشروع سكني ) وااللتزامات األخرى

ستعظم الحد األقصى لألصل من خالل استخدامه من قبل المشاركين في السوق 
وبغض النظر عن القيود المفروضة على ) على أساس أن األرض قائمة بذاتها

  .خدام األرض من قبل الجمعيةاست
لألرض، ) أي خاصية(ألن حق االنتفاع في المرافق محدد . حق االنتفاع في المرافق) ب(

ولذلك، فإن قياس القيمة العادلة . فإنه سينقل مع األرض إلى المشاركين في السوق
لنظر عما  لألرض يجب أن يأخذ في االعتبار تأثير حق االنتفاع في المرافق، بغض ا

 .هو كملعب أو كموقع لمشروع سكني ا كان أعلى وأفضل استخدامإذ
  قياس االلتزامات

 يفترض قياس القيمة العادلة لاللتزامات أن االلتزامات، سواء كـان التزامـات ماليـة أو         -٣٠م
أي أن (التزامات غير مالية، سوف تنتقل إلى المشاركين في السوق فـي تـاريخ القيـاس           

المشاركين في السوق المنقول لهم االلتزامات ملتزمون بتـسوية      االلتزامات ستبقى قائمة و   
  ). وأن هذه االلتزامات لن يتم تسويتها مع الطرف المقابل في تاريخ القياس،االلتزامات

ويتضمن خطـر عـدم الوفـاء     .  تعكس القيمة العادلة لاللتزامات تأثير خطر عدم الوفاء        -٣١م
وتأخذ المنشأة في االعتبـار   .ان الخاص بالمنشأةبااللتزامات، وال يقتصر على، خطر االئتم   

على القيمة العادلة لاللتزامات فـي كـل الفتـرات     )الوضع االئتماني(تأثير خطر االئتمان  
التي يتم فيها قياس االلتزامات بالقيمة العادلة ألن هؤالء الذين يحتفظون بالتزامات المنـشأة    

 االئتماني للمنشأة عند تقدير األسعار التـي  كأصول لديهم يأخذون في االعتبار تأثير الوضع  
 . مستعدون لدفعهاايكونو

 على سبيل المثال، افترض أن المنشأة س والمنشأة ص اشتركا في التـزام تعاقـدي علـى     -٣٢م
 AAالمنشأة لـديها تـصنيف ائتمـاني    . خالل خمس سنواتع  جنيه إلى المنشأة    ٥٠٠دفع  

 ويمكـن أن تقتـرض   BBBلديها تصنيف ائتمـاني  ، والمنشأة ص     %٦تقترض بنسبة   ويمكن أن   
القيمـة الحاليـة   ( جنيه في مقابل وعدها ٣٧٤المنشأة س ستحصل على حوإلى  %.١٢بنسبة  
 ٢٨٤المنشأة ص ستحصل علـى حـوإلى    %). ٦ في خمس سنوات بنسبة      جنيه ٥٠٠لمبلغ  

%) ١٢ جنيه في خمـس سـنوات بنـسبة    ٥٠٠ القيمة الحالية لمبلغ  (جنيه في مقابل وعدها     
  .ستتضمن الوضع االئتماني للمنشأة) أي المتحصالت(ألن القيمة العادلة لاللتزامات لكل منشأة 
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بمـا فـي   (توضح قياس االلتزامات وتأثير خطر عدم الوفاء    ) ١٣إلى١٠( األمثلة من رقم     -٣٣م
  .على قياس القيمة العادلة) ذلك خطر االئتمان الخاص بالمنشأة

  هاأوراق تم هيكلت –) ١٠(مثال 
 AA أصدرت المنشأة أ، وهي بنك استثماري لديـه تـصنيف ائتمـاني    ٢٠٠٧ يناير   ١ في   -٣٤م

ويرتبط المبلغ األصلي التعاقـدي  . أوراقا ذات عائد ثابت لمدة خمس سنوات إلى المنشأة ب 
لـم يـتم إصـدار أي    . الذي سوف يدفع عند االستحقاق من قبل المنشأة أ بمؤشر األسـهم  

أي ال توجد ضمانات تم نـشرها  (بطة مع أو تكون ذات صلة بالعقد        تعزيزات ائتمانية مرت  
هذه الورقة بالقيمـة العادلـة مـن     بوبت المنشأة أ). وليس هناك ضمانات من طرف ثالث     

) أي التـزام المنـشأة أ  (ويتم قياس القيمة العادلة لهذه الورقـة   . خالل األرباح أو الخسائر   
وبناء على ذلك تكون التغيرات فـي  . ة المتوقعة باستخدام أسلوب القيمة الحالي    ٢٠٠٧خالل  

 :القيمة العادلة هي كما يلي
يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة المستخدمة في : ٢٠٠٧ يناير ١القيمة العادلة في )  أ (

طريقة القيمة الحالية باستخدام معدل خاٍل من المخاطر لمنحنى السندات الحكومية 
 التي يمكن AAإلى هامش نسبة سندات الشركات ، باإلضافة ٢٠٠٧ يناير ١في 

مالحظتها في السوق المالية مقارنة بنسبة السندات الحكومية، وإذا كان خطر عدم 
فيتم تعديل  الوفاء لتدفقات النقدية،  ) إما صعودا أو هبوطا(غير منعكس بالفعل في ا

من  تعديل خطر االئتمان بمعدل خاٍل ىأ(خطر االئتمان الخاص بالمنشأة أ 
د االعتراف األولي لدي المنشأة أ ). المخاطر ولذلك، فإن القيمة العادلة لاللتزام عن

يأخذ في االعتبار خطر عدم الوفاء، بما في ذلك خطر االئتمان المحدد للمنشأة، 
  .األمر الذي يفترض أن ينعكس على المتحصالت

 هامش ، أتسع نطاق٢٠٠٧خالل مارس: ٢٠٠٧ مارس ٣١القيمة العادلة في ) ب(
، مع عدم وجود أية تغييرات على خطر االئتمان AAاالئتمان لسندات الشركات 

وبناء عليه يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة المستخدمة في . الخاص بالمنشأة أ
طريقة القيمة الحالية باستخدام معدل خاٍل من المخاطر لمنحنى السندات الحكومية 

لتي يمكن AAهامش نسبة سندات الشركات ، باإلضافة إلى ٢٠٠٧ مارس ٣١في   ا
مالحظتها في السوق الحالية مقارنة بنسبة السندات الحكومية، وإذا كان خطر عدم 
م تعديل خطر االئتمان الخاص  الوفاء غير منعكس بالفعل في التدفقات النقدية، فيت
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ئتمان وألن خطر اال). أي تعديل خطر االئتمان بمعدل خاٍل من المخاطر(بالمنشأة أ 
الخاص بالمنشأة لمتغير منذ االعتراف األولي، لذلك، فإن القيمة العادلة لاللتزام 

وتعكس . بالمنشأة أ ستتغير كنتيجة للتغيرات في هامش نسبة االئتمان بشكل عام
لية حول  التغيرات في هامش االئتمان افتراضات المشاركين في السوق الحا

، والتغيرات في خطر السيولة والتعويض التغيرات في خطر عدم الوفاء بشكل عام
 .المطلوب لتحمل تلك المخاطر

 لم تكن هناك أي تغييرات على ٢٠٠٧ يونيو٣٠في : ٢٠٠٧ يونيو٣٠القيمة العادلة في ) ج(
 ومع ذلك، وعلى أساس هيكلة األوراق المصدرة AAالشركات هامش نسبة سندات 

ن الجدارة االئتمانية الخاصة بها وفقا للبيانات النوعية األخرى، حددت المنشأة أ أ
وبناء عليه يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة  .AAعززت داخل هامش االئتمان 

المستخدمة في طريقة القيمة الحالية باستخدام معدل خاٍل من المخاطر لمنحنى السندات 
التي  AAباإلضافة إلى هامش نسبة سندات الشركات  ،٢٠٠٧يونيو٣٠الحكومية في 

 ٣١لم يتغير منذ (كن مالحظتها في السوق الحالية مقارنة بنسبة السندات الحكومية يم
غير منعكس بالفعل في التدفقات النقدية،  ، وإذا كان خطر عدم الوفاء) ٢٠٠٧مارس 

أي تعديل خطر االئتمان بمعدل خاٍل من (فيتم تعديل خطر االئتمان الخاص بالمنشأة أ 
 العادلة لاللتزام بالمنشأة أ ستتغير كنتيجة للتغير في خطر ولذلك، فإن القيمة). المخاطر

  .AA  االئتمان الخاصة بالمنشأة داخل هامش نسبة سندات الشركات
  االلتزامات الناتجة عن وقف التشغيل-) ١١(مثال 

، افترضت المنشأة أ التزامات ناتجة عن وقف التـشغيل فـي عمليـة     ٢٠٠٧ يناير   ١ في   -٣٥م  
لمنشأة مطالبه من الناحية القانونية بتفكيك وإزالة منصة الـنفط البحريـة    ا. تجميع األعمال 

  . أعوام١٠في نهاية عمرها اإلنتاجي، الذي يقدر أن يكون 
مـن المعيـار، أسـلوب    ") ٣٠أت"إلى " ٢٣أت"من ( تستخدم المنشأة على أساس الفقرات    -٣٦م  

 .الناتجة من وقف تشغيلالقيمة الحالية المتوقعة لقياس القيمة العادلة لاللتزامات 

 إذا تعاقدت المنشأة أ على نقل االلتزامات الناتجة من وقف التشغيل ألحد المشاركين فـي      -٣٧م  
السوق، فإن المنشأة أ تفترض أن المشاركين فـي الـسوق سـوف يـستخدمون جميـع             
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عند تقدير الـسعر الـذي    - باحتماالت مرجحة كلما كان ذلك مناسب  -المدخالت التالية   
  :المتوقع أن يتم استالمهمن 

  .تكاليف العمالة) أ(
  .توزيع التكاليف العامة) ب(
تعويض القيام بالنشاط الذي سيدفعه المشاركين في السوق على أساس أن المخاطر المرتبطة ) ج(

  :ويشمل هذا التعويض كال من البندين التاليين. مع االلتزام بتفكيك وإزالة األصل
 .اليف العامةأرباح العاملين والتك) ١(
لنقدية الفعلية قد تختلف عن تلك المتوقعة، باستثناء التضخم) ٢(   .خطر أن التدفقات ا

لتكاليف واألرباح المقدرة) د(   .أثر التضخم على ا
لنقود، باستخدام معدل خاٍل من المخاطر) ه(   .القيمة الزمنية ل
لتزاماتها، بما في ذلك خطر عدم اآلداء المتعلق بعدم قدرة المنشأة أ على الوفاء با) و(

  .خطر االئتمان الخاص بالمنشأة أ
  : االفتراضات الهامة التي تستخدمها المنشأة أ لقياس القيمة العادلة هي كما يلي-٣٨م 

لية ) أ( م تعديل تكاليف العمالة على أساس أجور السوق الحا معدلة بزيادات األجور (يت
لتفكيك وإزالة منصات النفط اولين مق، والمطلوب الستئجار )المتوقعة في المستقبل

  :المنشأة أ تقوم بتقييم احتماالت تقديرات التدفقات النقدية على النحوالتالي .البحرية
  التدفقات النقدية المتوقعة  تقييم االحتماالت  التدفقات النقدية المقدرة

  جنيه٢٥٠٠٠  %٢٥   جنيه١٠٠٠٠٠
   جنيه٦٢٥٠٠  %٥٠   جنيه١٢٥٠٠٠
   جنيه٤٣٧٥٠  %٢٥   جنيه١٧٥٠٠٠
   جنيه١٣١٢٥٠    

لتزاماتها من هذا النوع  )أ( ء با قييم احتمال على أساس أن المنشأة أ ستقوم بالوفا وضع ت
  .على أساس خبراتها ومعرفتها بالسوق

لتكاليف العامة ) ب( قامت المنشأة أ باستخدام معدل مطبق على تكاليف العمالةعند توزيع ا
وهذا يتفق مع هيكل ). ليف العمالة المتوقعةمن تكا% ٨٠(وتكاليف تشغيل المعدات 

  .التكاليف من المشاركين في السوق
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لتعويض الالزم للقيام بالنشاط الذي سيدفعه المشاركون) ج(   قامت المنشأة أ بتقدير أن ا
  في السوق على أساس أن المخاطر المرتبطة مع االلتزام بتفكيك وإزالة األصل

لتالي   :هو النحوا
عادة ما يضيف نسبة زيادة على العمالة والتكاليف ) رف ثالثط (المقاولأن ) ١

يمثل  %) ٢٠(وهامش الربح المستخدم . الداخلية الموزعة لتوفير هامش الربح
ون عموما من تفكيك المقاولفهم المنشأة أ من أرباح التشغيل التي يحصل عليها 

لبحرية لنفط ا توافق مع المنشأة أ افترضت أن هذا المعدل ي. وإزالة منصات ا
لنشاط م با لتعويض للقيا   .معدل أن المشاركين في السوق سيدفعون مثل هذا ا

 عادة ما يطلب تعويضا عن المخاطر التي تكمن في أن التدفقات النقدية المقاولأن ) ٢
وم يلاقين المتأصل في تحديد سعر يلاتلف عن تلك المتوقعة بسبب عدم الفعلية قد تخ

هذا ) قيمة(افترضت المنشأة أ أن عالوة . أعوام ١٠لمشروع لن يحدث إال بعد 
  .من التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك أثر التضخم%٥الخطر تمثل 

   على أساس بيانات السوق المتاحة، افترضت المنشأة أ أن نسبة معدل التضخم)د(
  . أعوام١٠ لمدة % ٤هي 

  ٢٠٠١ يناير ١ أعوام في ١٠ أن معدل العائد الخالي من المخاطر لفترة استحقاق )ه(
لتعكس خطر عدم اآلداء  % ٣,٥وقد عدلت المنشأة أ هذا المعدل بنسبة  %. ٥هو 

، بما في ذلك خطر االئتمان )أي خطر أنها لن تقوم بالوفاء بالتزاماتها(الخاص بها 
 الخاص بها، لذلك، فإن معدل الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية

  %.٨,٥هو 

.  افترضت المنشأة أ أن افتراضاتها سيتم استخدامها من قبـل المـشاركين فـي الـسوق       -٣٩م  
وباإلضافة إلى ذلك، لم تعدل المنشأة أ قياس قيمتها العادلة بوجود قيود تمنعها مـن نقـل       

كما هو موضح في الجدول التالي، المنشأة أ تقيس القيمة العادلـة لاللتزامـات             . االلتزام
  .جنيه١٩٤,٨٧٩ وقف التشغيل بمبلغ الناتجة عن
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 التدفقات النقدية المتوقعة في ١ يناير ٢٠٠١
  جنيه 

  ١٣١٢٥٠          تكاليف العمالة المتوقعة
  ١٠٥٠٠٠  )١٣١٢٥٠ ×٠,٨٠(التكاليف العامة وتكاليف المعدات الموزعة 

  ٤٧٢٥٠  ]) ١٠٥٠٠٠+١٣١٢٥٠( × ٠,٢٠[ بنسبة الزيادة المقاولربح 
   ٢٨٣٥٠٠     وقعة قبل التعديل بمعدل التضخمالتدفقات النقدية المت

  ١٤٨٠٢        ) أعوام١٠٪ لمدة ٤(معامل التضخم 
  ٤١٩٦٣٧      التدفقات النقدية المتوقعة بعد تعديل معدل التضخم

  ٢٠٩٨٢      )٤١٩٦٣٧ × ٠,٠٥(عالوة خطر السوق 
  ٤٤٠٦١٩      التدفقات النقدية المتوقعة بعد تعديل خطر السوق

  ١٩٤٨٧٩    سنوات١٠ ٪ لمدة ٨,٥ باستخدام معدل خصم القيمة الحالية المتوقعة
  السعر المتداول: التزام الدين – )١٢(مثال 

  ، المنشأة ب أصدرت أدوات دين متداولة في البورصة بقيمـة أسـمية  ٢٠٠١ يناير ١ في   -٤٠م  
بوبـت   %. ١٠ لمدة خمس سنوات بسعر فائدة سنوي ثابت BBB  جنيه وتصنيفهامليون ٢

  . االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرالمنشأة ب هذا
   جنيـه ٩٢٩ ، تم تداول أداة الدين كأصل في سوق نـشطة بمبلـغ  ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ في -٤١م 

المنشأة ب استخدمت .  جنيه من القيمة االسمية وذلك بعد دفع الفائدة المستحقة        ١٠٠٠لكل  
 في قياس القيمة العادلة ألداة الـدين  ىأولالسعر المتداول لألصل في سوق نشطة كمدخل     

  ) ١٨٥٨٠٠٠=] ١٠٠٠÷  مليون ٢[× ٩٢٩(
  في تحديد ما إذا كان السعر المتداول لألصل في سوق نشطة يمثل القيمة العادلة لاللتزام،     -٤٢م  

قامت المنشأة ب بتقييم ما إذا كان السعر المتداول لألصل يشمل تأثير العوامـل التـي ال      
اس القيمة العادلة لاللتزامات، على سبيل المثال، إذا كان الـسعر المتـداول   تنطبق على قي 

لألصل يشتمل على تأثير تعزيز االئتمان من طرف ثالث ومـا إذا كـان ذلـك التعزيـز      
قامت المنـشأة ب   .سوف يعالج محاسبيا بشكل منفصل من وجهة نظر مصدر أداة الدين        

 ووفقا لذلك، افترضت. لسعر المتداول لألصلبافتراض انه ال توجد تعديالت مطلوبة على ا
  جنيـه ١٨٥٨٠٠٠ هـى  ٢٠٠١  ديـسمبر ٣١المنشأة ب أن القيمة العادلة ألداة الدين في   

  بوبت وافـصحت المنـشأة ب أن قيـاس القيمـة العادلـة ألداة الـدين الخاصـة بهـا         
 . من تدرج مستويات قياس القيمة العادلة١في المستوى  هي
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  أسلوب القيمة الحالية: نالتزام الدي) ١٣(مثال 
  مليـون ٢في اكتتاب خاص بقيمة أسمية  أداة دين ، المنشأة ج أصدرت٢٠٠١ يناير ١ في   -٤٣م  

 بوبت المنـشأة ج %. ١٠ لمدة خمس سنوات بسعر فائدة سنوي ثابت BBB جنيه وتصنيفها 
  .هذا االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

ولـم   .BBB، المنشأة ج ال تزال تحمل نفس التصنيف االئتمـاني   ٢٠٠١سمبر   دي ٣١ في   -٤٤م  
 تتغير ظروف السوق من تاريخ صدور أداة الدين، بما في ذلك أسعار الفائـدة المتاحـة،         

لجودة االئتمان والسيولة ولكـن، هـامش        BBB هوامش االئتمان للحصول على تصنيف    
 نقطة بسبب التغير فـي خطـر عـدم    ٥٠االئتمان الخاص بالمنشأة ج قد تدهورت بنسبة       

وبعد األخذ في االعتبار جميع ظروف السوق، افترضت المنـشأة  . اآلداء الخاص بالمنشأة  
  %١٠,٥ج أنها إذا قامت بإصدارأداه الدين في تاريخ القيـاس، سـيكون سـعر الفائـدة        
  .أو أن المنشأة ج ستحصل على قيمة أقل من القيمة األسمية عند إصدار أداة الدين

 ولغرض هذا المثال، يتم احتساب القيمة العادلة لاللتزام في المنشأة ج باستخدام أسـلوب          -٤٥م  
افترضت المنشأة ج أن المشاركين في السوق سـوف يـستخدمون جميـع       .القيمة الحالية 

عند تقدير السعر الـذي  ) من المعيار" ٣٠أت"إلى  " ١٢أت"الفقرات من   (المدخالت التالية   
  :ج ا المشاركون في السوق مقابل التزام المنشأةيتوقع أن يستلمه

  :شروط أداة الدين، بما في ذلك جميع ما يلي) أ(
  . %١٠عائد بنسبة ) ١ ( 
  ،) مليون جنيه٢( المبلغ أصل) ٢(و
  .مدة أربع سنوات) ٣(و

والذي يشتمل على التغير في خطر عدم اآلداء  % (١٠,٥معدل الفائدة في السوق ) ب(
 ).ن تاريخ االصدار نقطة م٥٠بواقع 

 باستخدام أسلوب القيمة الحالية، افترضت المنشأة ج أن القيمة العادلة لاللتـزام الخـاص       -٤٦م  
  . جنيه١٩٦٨٦٤١هي  ٢٠٠١ ديسمبر ٣١بها في 

   لم تتضمن المنشأة ج أي مدخالت إضافية إلى أسلوب القيمـة الحاليـة لمقابلـة الخطـر    -٤٧م  
ه المشاركون في الـسوق نتيجـة التعـويض المقابـل     أو الربح الذي من الممكن أن يطلب 

هو التزام ماٍل، حيث إن المنـشأة ج افترضـت أن سـعر     ألن التزام المنشأة ج  . لاللتزام
الفائدة متضمن بالفعل الخطر أو الربح الذي من الممكن أن يطلبه المشاركون في السوق           

لمنـشأة ج بتعـديل أسـلوب    وعالوة على ذلك، لم تقم ا    . نتيجة التعويض المقابل لاللتزام   
  .القيمة الحالية بوجود قيود تمنعها من نقل االلتزام
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قياس القيمة العادلة عندما يكون حجم أو مستوى النشاط لألصول أو االلتزامات قد         
  انخفض بشكل هام

يوضح استخدام الحكم الشخصي عند قياس القيمـة العادلـة لألصـول     ) ١٤( المثال رقم    -٤٨م  
ان هناك انخفاض هام في حجم أو مستوى النشاط لألصل بالمقارنـة مـع        المالية عندما ك  

 ).أو األصول المماثلة(النشاط العادي بالسوق لألصل 
تقدير معدل العائد في السوق عندما يكون حجم أو مستوى النـشاط           -) ١٤(مثال  

  ألحد األصول قد انخفضت بشكل هام
وراق األ اسـتثمرت المنـشأة أ فـي    ،)ماليةتاريخ اصدار األوراق ال (٢٠٠٨ يناير ١ في   -٤٩م  

الـشريحة  . الخاصة بالرهن العقـاري الـسكني  ) AAAتصنيف  (المالية الشريحة األولي    
الـضمانات  . األولي تمثل المرتبة الثالثة من حيث األهمية ضمن مجموعة من سبع شرائح   

قة لقروض مطابالمضمونة وغير  الغير   ىالخاصة باألوراق المالية للرهن العقاري السكن     
  .٢٠٠٦الرهن العقاري السكني التي سبق وأن أصدرت في النصف الثاني من 

وكـان يـتم   .Aالشريحة األولي هي اآلن تـصنيف ) تاريخ القياس (٢٠٠٩ مارس   ٣١ في   -٥٠م  
التداول سابقا على هذه الشريحة الخاصة بالرهن العقاري الـسكني مـن خـالل سـوق             

، مع عدد قليـل مـن المعـامالت    ا السوق نادر، كان حجم التداول في هذه  ولكن .وسطاء
والقليـل، إن وجـد،    ٢٠٠٨  يونيو٣٠ حتى ٢٠٠٨ يناير ١التي تجري شهريا اعتبارا من     

  .٢٠٠٩ مارس ٣١من نشاط التداول خالل التسعة أشهر قبل 
من المعيار لتحديد ما إذا كـان  " ٣٧أت" أخذت المنشأة أ بعين االعتبار العوامل في الفقرة   -٥١م  

ناك انخفاض هام في حجم أو مستوى النشاط للشريحة األولي الخاصة بالرهن العقـاري       ه
وبعد تقييم أهمية وجدوى العوامل، افترضـت المنـشأة أ أن     . السكني الذي استثمرت فيه   

حجم ومستوى النشاط للشريحة األولي الخاصة بالرهن العقاري الـسكني قـد انخفـض            
كمها في المقام األول على أساس أن كـان هنـاك      واعتمدت المنشأة أ على ح    . بشكل هام 

 .القليل، إن وجد، من نشاط التداول لفترة طويلة قبل تاريخ القياس
 ألن هناك القليل، إن وجد، من نشاط التداول لدعم اسلوب التقييم باستخدام منهج الـسوق،        -٥٢م  

 المعـدل  فقد قررت المنشأة أ أن تستخدم منهج الدخل باستخدام أسلوب معـدل الخـصم       
 المعيار لقياس القيمة العادلـة الخاصـة     من” ٢٢أت" إلى   ١٨أت"المبين في الفقرات من     

مـع اسـتخدام المنـشأة أ للتـدفقات النقديـة      . بالرهن العقاري السكني في تاريخ القياس  
  ). من المعيار٦٨ و٦٧راجع أيضا الفقرات (التعاقدية الخاصة بالرهن العقاري السكني 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 
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لخصم هذه التدفقات ) أي معدل العائد في السوق(رت المنشأة أ معدل الخصم     بعد ذلك قد   -٥٣م  
  :ويقدر معدل العائد في السوق باستخدام كل مما يلي. النقدية التعاقدية

  .معدل فائدة خاٍل من المخاطر) أ (
التعديالت المقدرة للفروق بين بيانات السوق المتاحة والشريحة األولي الخاصة ) ب (

وهذه التعديالت تعكس بيانات . قاري السكني التي استثمرت فيها المنشأة أبالرهن الع
على سبيل (السوق المتاحة عن خطر عدم اآلداء المتوقع وغيرها من المخاطر 

لسيولة التي من ) المثال خطراإلخفاق في السداد، خطر تغير قيمة الضمانة وخطر ا
عند تسعير األصل في تاريخ شأنها أن يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار 

 .القياس في ظل ظروف السوق الحالية

  ): ب (٥٣تأخذ المنشأة أ في االعتبار المعلومات التالية عند تقدير التعديالت في الفقرة م  -٥٤م 
هامش االئتمان الخاص بالشريحة األولي الخاصة بالرهن العقاري السكني في تاريخ ) أ(

  .لة األصلياالصدار كما تضمنه سعر المعام
لتغير في هامش االئتمان من واقع المعامالت الملحوظة من تاريخ اإلصدار وحتى ) ب( ا

تاريخ القياس لألوراق المالية المماثلة الخاصة بالرهن العقاري السكني أو على أساس 
  .المؤشرات ذات الصلة

 مقارنة خصائص الشريحة األولي الخاصة باألوراق المالية للرهن العقاري السكني) ج(
مع األوراق المالية المماثلة للرهن العقاري السكني أو مؤشرات، بما في ذلك جميع 

  :ما يلي
جودة األصول، أي معلومات حول أداء قروض الرهن العقاري مثل تأخرالسداد ) ١(

  .ومعدالت االعدام، نسبة الخسارة ومعدالت الدفع المقدم
  . الخاص بالشريحةأقدمية أو تبعية الرهن العقاري السكني ) ٢(
  .العوامل األخرى ذات الصلة) ٣(

  .التقارير ذات الصلة الصادرة عن المحللين ووكاالت التصنيف) د(
 .األسعار المتداولة من أطراف ثالثة مثل السماسرة أو خدمات التسعير) ه(
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سوق  قدرت المنشأة أ أن عدد المشاركين في السوق هو أحد المؤشرات لمعدل العائد في ال -٥٥م  
والذي سوف يستخدم عند تـسعير الـشريحة األولـي     )  نقطة ١٢٠٠ % (١٢والذي يمثل   

  :التالي وقد تم تقدير هذا المعدل على النحو. الخاصة بالرهن العقاري
  .٢٠٠٩ مارس ٣١صلة في   نقطة في البداية كمعدل فائدة خاٍل من المخاطر ذو٣٠٠) أ(
دل الخالي من المخاطر عند اصدار  نقطة لهامش االئتمان فوق المع٢٥٠إضافة) ب(

  .٢٠٠٨الشريحة األولي في يناير
 نقطة للتغير المقدر في هامش االئتمان فوق المعدل الخالي من المخاطر ٧٠٠إضافة ) ج(

وقد تم تطوير هذا . ٢٠٠٩ مارس ٣١ و٢٠٠٨ يناير ١للشريحة األولي ما بين 
  .متوفر لتلك الفترة الزمنيةالتقدير على أساس التغير في المؤشر األكثر مماثلة ال

لتعديل االختالفات بين المؤشر المستخدم لتقدير التغير ) بالصافي( نقطة ٥٠تخفيض ) د(
ليه من قروض . في هامش االئتمان وبين الشريحة األولي ويتكون المؤشر المشار إ

ة المخاطر، في حين أن األوراق المالية للمنشأة أ الخاصة بالرهن يلارهن عقاري ع
عقاري السكني تتكون من قروض رهن عقاري مماثلة لمحفظة ائتمان أكثر افضلية ال
ذبية للمشاركين في السوق( ولكن، ال يعكس هذا المؤشر خطر ). مما يجعلها أكثر جا

لحالية ولذلك، فإن تعديل . السيولة المناسب للشريحة األولي في ظل ظروف السوق ا
لتاليين  نقطة٥٠ لتعديلين ا   :هو صافي ا

 نقطة، الذي قدر بمقارنة العائد مـن المعـامالت     ٣٥٠هو تخفيض    التعديل األول ) ١(
مع عائد المؤشر لـنفس     ٢٠٠٨األخيرة الخاصة بالرهن العقاري السكني في يونيو      

حيث إنه ال توجد معلومات متاحـة تـشير إلـى أن العالقـة بـين      . تلك التواريخ 
  .األوراق المالية للمنشأة أ والمؤشر قد تغيرت

 نقطة، والذي تقوم به المنـشأة أ كأفـضل تقـدير        ٣٠٠هو إضافة     التعديل الثاني  )٢(
مقارنـة  ) الوضع النقـدي (لخطر السيولة اإلضافي المتأصل في األوراق المالية        

وقد اشتق هذا التقدير بعد األخذ فـي االعتبـار          ). الوضع االصطناعي (بالمؤشر  
يـرة لمجموعـة مـن األوراق    خطر السيولة الموجود في المعامالت النقدية األخ   

  .المالية المماثلة
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 وكمؤشر إضافي لمعدل العائد في السوق، تأخذ المنشأة أ بعـين االعتبـار اثنـين مـن            -٥٦م  
المقدمة من قبل وسطاء طيبـوا الـسمعة      ) أي غير الملزمة  (األسعار اإلرشادية األخيرة    

 ي والتي هـي مـا بـين    لألوراق المالية للشريحة األولي الخاصة بالرهن العقاري السكن       
أسـاليب التقيـيم أو المـدخالت    / والمنشأة أ غير قادرة على تقييم أسـلوب      %. ١٧-١٥

  ولكن، المنشأة أ قادرة علـى تأكيـد أن التـداول ال يعكـس     . المستخدمة لتطوير التداول  
 .نتائج المعامالت

 يأخذه المشاركون  ألن المنشأة ألديها مؤشرات متعددة لمعدل العائد في السوق والذي سوف-٥٧م 
في السوق بعين االعتبار عند قياس القيمة العادلة، فإن المنشأة تقوم بتقييم وقيـاس أو زان       

  .مؤشرات معدل العائد، آخذة في االعتبار معقولية مدي االختالف طبقا للنتائج
هي النقطة األكثـر تمثـيال للقيمـة العادلـة بـين مـدي        % ١٣افترضت المنشأة أ أن     -٥٨م  

 % ١٢ أكبر لمؤشـر  اووضعت المنشأة أ وزنً. شرات في ظل ظروف السوق الحالية  المؤ
  :وذلك لألسباب التالية) أي تقديراتها الخاصة لمعدل العائد في السوق(
مثل خطر (افترضت المنشأة أ أن هذا التقدير الخاص بها مناسبا لدمج المخاطر )  أ (

والذي من شأنه أن ) ر السيولةاإلخفاق في السداد، خطر تغير قيمة الضمانة وخط
لحالية   .يستخدمه المشاركون في السوق عند تسعير األصل في ظل ظروف السوق ا

تداول الوسيط غير ملزم وال يعكس نتائج المعامالت، والمنشأة أ غير قادرة على ) ب(
  .أساليب التقييم أو المدخالت المستخدمة لتطوير التداول/ تقييم أسلوب

  لعادلةإفصاحات القيمة ا
 ٩٢ توضح االفصاحات المطلوبـة بموجـب الفقـرتين    ١٩ إلى رقم  ١٥ األمثلة من رقم     -٥٩م  

 . من المعيار٩٩و) ط) (ح (-) د(و ) ب(و ) أ (٩٣و
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  قياس األصول بالقيمة العادلة –) ١٥(مثال 
طلـب   بالنسبة لألصول االلتزامات التي تقاس بالقيمة العادلة في نهاية الفتـرة الماليـة، يت      -٦٠م  

. المعياراالفصاحات الكمية عن قياسات القيمة العادلة لكل فئة من األصول وااللتزامـات     
  :من المعيار) ب(و ) أ (٩٣عما يلي لألصول لتتوافق مع الفقرة  وقد تفصح المنشأة

  ) باملاليني(

ــان ـ ــ ــ   بي
٣١ 

ديسمبر 
٢٠٠٩  

 القيمة العادلة في اتقياس
  باستخداماملاليةنهاية الفترة 

سعار املدرجة في أسواق األ
 مماثلة ألصولنشطة 
  ) ١مستوى (

غيرها من املدخالت 
الهامة امللحوظة 

  ) ٢ مستوى(

املدخالت الهامة 
ظة وغير امللح

  ) ٣املستوى (

إجمالي األرباح 
  ) اخلسائر(

             املتكررة القيمة العادلةاتقياس

            :أسهم بغرض املتاجرة

      ٢٣  ٧٠  ٩٣   العقاراتنشاط

        ٤٥  ٤٥   النفط والغازشاطن

        ١٥  ١٥  اخري

      ٢٣  ١٣٠  ١٥٣  إجمالي األسهم بغرض املتاجرة

            األسهم أخري

        ١٥٠  ١٥٠  نشاط اخلدمات املالية

    ٥٣    ١١٠  ١٦٣  الرعاية الصحيةنشاط 

    ٣٢      ٣٢  الطاقةنشاط 

    ٢٥      ٢٥  األسهم اخلاصةاستثمار صناديق 

        ١٥  ١٥  اخري

    ١١٠    ٢٧٥  ٣٨٥  هم األخرىإجمالي األس

            :سندات الدين

ــة   ــة  األوراق املاليـ ــالرهن  اخلاصـ بـ
  السكنيالعقاري 

١٢٥  ٢٤    ١٤٩    

ــة   ــة األوراق املاليـ ــالرهن  اخلاصـ  بـ
  العقاري التجاري

٥٠      ٥٠    

    ٣٥      ٣٥  الدين املضمونةسندات 

ة اخلاليـ األوراق املاليـة احلكوميـة   
  من ااطر

٨٥  ٨٥        

      ٨٤  ٩  ٩٣  تسندات الشركا
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١١٤٨

ــان ـــ ــ   بي
٣١ 

ديسمبر 
٢٠٠٩  

 القيمة العادلة في اتقياس
  باستخداماملاليةنهاية الفترة 

سعار املدرجة في أسواق األ
 مماثلة ألصولنشطة 
  ) ١مستوى (

غيرها من املدخالت 
الهامة امللحوظة 

  ) ٢ مستوى(

املدخالت الهامة 
ظة وغير امللح

  ) ٣املستوى (

إجمالي األرباح 
  ) اخلسائر(

    ٢١٠  ١٠٨  ٩٤  ٤١٢  مجموع سندات الدين

            ستثمارات تغطية االصناديق 

      ٥٥    ٥٥  قصيرة/ األسهم طويلة 

      ٣٥    ٣٥  الفرص العاملية

    ٩٠      ٩٠   ذات عائد مرتفعسندات الدين

ــالي  ــ ــ ــناديق  إجمــ ــ ــ ــ ــة   صـ ــ ــ ــ تغطيـ
  ستثماراتاال

٩٠  ٩٠    ١٨٠    

            :املشتقات

      ٥٧    ٥٧  عقود أسعار الفائدة

      ٤٣    ٤٣  ةاألجنبيتبادل العمالت عقود 

    ٣٨      ٣٨  عقود االئتمان

        ٧٨  ٧٨   للسلع املستقبليةالعقود 

      ٢٠    ٢٠  لسلع لالعقود اآلجلة 

    ٣٨  ١٢٠  ٧٨  ٢٣٦   املشتقاتإجمالي

            :يةالعقاراالستثمارات 

    ٣١      ٣١  أسيا- جتاري

    ٢٧      ٢٧  أو روبا- جتاري

    ٥٨      ٥٨  يةالعقارارات إجمالي االستثم

 القيمـة العادـلة   ات قياس  إجمالي
  املتكررة

٥٠٦  ٣٤١  ٥٧٧  ١،٤٢٤    

ــة   اتقياســـ  ــة العادـل ــر   القيمــ غيــ
  املتكررة

          

  ١٥    ٢٦    ٢٦  لبيعبغرض ا محتفظ بها أصول

 القيمـة العادـلة   اتقياسإجمالي   
  غير املتكررة

١٥    ٢٦    ٢٦  

 .)  آخر أكثر مالءمةشكالالمنشأة أن عتبر تا لم  ملاللتزاماتسيتم عرض جدول مماثل : مالحظة(
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١١٤٩

ـ ) ٣ (مصنفة ضمن المـستوى   ال قياسات القيمة العادلة     تسوية -) ١٦(مثال    عم
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

مـن التسلـسل   ) ٣(مصنفة ضمن المـستوى   المتكررة وال القيمة العادلة  اتقياس بالنسبة ل  -٦١م  
من األرصدة االفتتاحية إلى األرصـدة  بداية  تسوية لمعياراالهرمي للقيمة العادلة، يتطلب   

توافـق  تصول للأل يلي تفصح المنشأة عماقد  و. األصول االلتزامات الختامية لكل فئة من     
  :من المعيار" و٩٣"و" ه٩٣"الفقرتين مع 

  باملاليني

ــبي   أسهم  انــ

 القيمة اتقياس
العادلة باستخدام 

ة   مدخالت هام
ظة وغير ملح

  )٣املستوى (

      سندات دين  
صناديق 
تغطية 

  ستثماراتاال
ت   املشتقا

  
 نشاط

الرعاية 
  الصحية

   الطاقةنشاط
صناديق 
األسهم 
  اخلاصة

ن   سندات الره
  سكنيالالعقاري 

سندات الرهن 
التجاري   العقاري 

 سندات
الدين 
  املضمونة

سندات دين ذات 
  عائد مرتفع

عقود 
  االئتمان

  ٣٠  ١٤٥  ٢٥  ٣٩  ١٠٥  ٢٠  ٢٨  ٤٩  الرصيد االفتتاحي

          ٦٠        )٣ ( إلى مستوىالتحويل

          )٥(        )٣ ( مستوىالتحويل من

ــالي  ــ ــسائر   إجمــ ــ ــاح أو اخلــ ــ  األربــ
  للفترة

                

  ٥  ٧  )٧(  )٥(  )٢٣(  ٥      املسجل ضمن األرباح واخلسائر

ــدخل      ــود الــ ــمن بنــ املــــسجل ضــ
  )حقوق امللكية(الشامل 

١  ٣              

ــات  املـــشتريات،اإلصدارات  ، املبيعـ
  سوياتوالت

                

  ١٨    ١٧  ١٦      ٣  ١  املشتريات

                  اإلصدارات

    )٦٢(      )١٢(        املبيعات

  )١٥(                التسويات

  ٣٨  ٩٠  ٣٥  ٥٠  ١٢٥  ٢٥  ٣٢  ٥٣  الرصيد اخلتامي

التغييــر فــي األربــاح أو اخلــسائر     
ــرة     ــة للفتـ ــر احملققـ ــضمنة غيـ  متــ

احملـتفظ  ألصـول  اربـح أو خـسارة   
  اليةامل نهاية الفترة بها في

    ٢  )٥(  )٧(  )٥(  )٣(  ٥  

    .) آخر أكثر مالءمةشكالالمنشأة أن عتبر ت ما لم لاللتزاماتسيتم عرض جدول مماثل : مالحظة(
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الـدخل المـالي   تتمثل فـي  ) أعاله(لفترة ا ربح أو خسارة المثبتة ضمناألرباح والخسائر  -٦٢م  
  : التاليوغير المالي على النحو

  باملاليني

ــــــــــــالبي الدخل   انـــ
  ىاملال

  الدخل
  ىاملالغير 

  ٤  )١٨(   األرباح أو اخلسائر للفترة املدرجة في الربح أو اخلسارةإجمالي

ألصـول  ا ربح أو خـسارة  متضمنةالتغيير في األرباح أو اخلسائر غير احملققة للفترة  
  املالية نهاية الفترة احملتفظ بها في

)٤  )١٣  

  .) آخر أكثر مالءمةشكالالمنشأة أن عتبر ت ما لم لاللتزاماتل سيتم عرض جدول مماث: مالحظة(

  التقييم والمدخالت أساليب –) ١٧(مثال 
 من التسلسل الهرمي للقيمة  ٣والمستوى   ٢مصنفة ضمن المستوى    اللقياس القيمة العادلة     -٦٣م  

أسـاليب التقيـيم    / أسـلوب  عـن وصـف   المعيار من المنشأة اإلفصاح     العادلة، يتطلب   
مـصنفة ضـمن   اللقياس القيمة العادلة  و.  في قياس القيمة العادلة    دخالت المستخدمة والم

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يجب أن تكـون معلومـات المـدخالت        ٣المستوى  
صـول  لأل عما يلي  تفصح المنشأة قد  و. المستخدمة الهامة الغير ملحوظة معلومات كمية     

في قيـاس  ملحوظة غير الالهامة المستخدمة دخالت لتتوافق مع متطلبات اإلفصاح عن الم   
  : المعيارمن" د٩٣"القيمة العادلة وفقا للفقرة 

  )٣املستوى (ظة وغير ملحهامة قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت لمعلومات كمية 
  باملاليني        

ــبي ــ ـ ــ ــ ــ نـ   ا
 القيمة العادلة في

  دخالت غير ملحوظةامل  أسلوب التقييم/أساليب  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
  املدي

  )املرجحاملتوسط (

          األسهم األخرى

الرعاية نشاط 
  الصحية

٥٣  
التدفقات النقدية 

  اصومة
  ) ٪١٢٫١(٪ ١٦-٪٧  املرجح لتكلفة رأس املالاملتوسط 

  )٪٤٫٢(٪ ٥-٪٢  طويلة األجلمعدل منواإليرادات       

  ) ٪١٠٫٣(٪ ٢٠-٪٣  طويل األجلهامش التشغيل قبل الضرائب       

  )٪١٧(٪ ٢٠-٪٥  عدم وجود تسويقالناجت عن صم اخل      

  ) ٪٢٠ ( ٪٣٠-٪ ١٠  أثر الرقابة      

  سوق الشركات املماثلة    
معامل الربحية املتعدد قبل الفوائد، 

 EBITDAالضرائب، االهالك واالستهالك 

Multiple  
١١٫٣ (١٣- ١٠(  

  )١٫٧ (٢٫٠- ١٫٥   املتعدداإليراداتمعامل       
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١١٥١

  )٣املستوى (ظة وغير ملحهامة قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت لمعلومات كمية 
  باملاليني        

ــبي ــ ـ ــ ــ ــ نـ   ا
 القيمة العادلة في

  دخالت غير ملحوظةامل  أسلوب التقييم/أساليب  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
  املدي

  )املرجحاملتوسط (

  )٪١٧(٪ ٢٠-٪٥  عدم وجود تسويقالناجت عن م صاخل      

  ) ٪٢٠(٪ ٣٠-٪١٠  أثر الرقابة      

  ٣٢  الطاقةنشاط 
التدفقات النقدية 

  اصومة
  )٪١١٫١(٪ ١٢-٪٨  املرجح لتكلفة رأس املالاملتوسط 

  )٪٤٫٢( ٪ ٥٫٥-٪ ٣  طويلة األجلمعدل منواإليرادات       

  )٪٩٫٢(٪ ١٣-  ٪ ٧٫٥  طويل األجلهامش التشغيل قبل الضرائب       

  )٪١٠( ٪ ٢٠-  ٪ ٥  عدم وجود تسويقالناجت عن صم اخل      

  )٪١٢( ٪ ٢٠- ٪ ١٠  أثر الرقابة      

  سوق الشركات املماثلة    
معامل الربحية املتعدد قبل الفوائد، 

  الضرائب، االهالك واالستهالك
EBITDA Multiple  

٩٫٥ (١٢- ٦٫٥(  

  )٢٫٠ (٣٫٠- ١٫٠   املتعدداإليراداتمعامل       

  )٪١٠( ٪ ٢٠-  ٪ ٥  عدم وجود تسويقالناجت عن صم اخل      

  )٪١٢( ٪ ٢٠- ٪ ١٠  أثر الرقابة      

استثمار صناديق 
  األسهم اخلاصة

ح  صافي قيمة األصول  ٢٥ ح  غير متا   غير متا

          :سندات الدين

األوراق املالية 
اخلاصة الرهن 
  العقاري السكني

١٢٥  
التدفقات النقدية 

  اصومة
  ) ٪٤٫٥(٪ ٥٫٥- ٪ .٣  املقدم املستمرفع معدل الد

  )٪١٠(٪ ٥٠-٪ ٥  احتمالية اإلخفاق      

  )٪٦٠(٪ ١٠٠-٪ ٤٠  مقدار اخلسارة      

األوراق املالية 
اخلاصة الرهن 

  العقاري التجاري
٥٠  

التدفقات النقدية 
  اصومة

  )٪٤٫١(٪ ٥-٪ ٣  املقدم املستمرمعدل الدفع 

  ) ٪٥( ٪ ٢٥-  ٪ ٢  احتمالية اإلخفاق      

  ) ٪٢٠( ٪ ٥٠-  ٪ ١  مقدار اخلسارة      

 التزامات الدين
  املضمونة

  ٤٥-  ٢٠  املعروض  يتوافقالالتسعير   ٣٥

  )٪٥(+٪ ١٥+-  ٪١٠-  تعديالت املقارنةنسبة       
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١١٥٢

  )٣املستوى (ظة وغير ملحهامة قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت لمعلومات كمية 
  باملاليني        

ــبي ــ ـ ــ ــ ــ نـ   ا
 القيمة العادلة في

  دخالت غير ملحوظةامل  أسلوب التقييم/أساليب  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
  املدي

  )املرجحاملتوسط (

تغطية صناديق 
  :ستثماراتاال

        

 سندات الدين
  ذات عائد مرتفع

ح  صافي قيمة األصول  ٩٠ ح  غير متا   غير متا

          :املشتقات

  ٪٢٠-٪ ١٠  ئتمانلالسنوي التقلب ال  منوذج اخليار  ٣٨   االئتمانعقود

  ٪٣٫٥-  ٪ ٠٫٥   اخلاص بطرف التعاقد االئتمانخطر      

ة االئتمانخطر         ٪٢٫٠-  ٪ ٠٫٣   اخلاص باملنشأ

االستثمارات 
  :العقارية

        

  ٣١  أسيا-  جتاري
التدفقات النقدية 

  اصومة
  ) ٪٢٠ (٪٣٢-٪ ١٨  طويل األجلهامش التشغيل صافي 

  )٠٫١٠ (٠٫١٢-  ٠٫٠٨  معدل احلد األقصى      

٣٫  سعر املتر املربع  سوق الشركات املماثلة     ٠ ٠ ٧٫- ٠ ٠ ٠ ٠)  ٤ ٫ ٥ ٠ ٠(  

  - جتاري
  أو روبا

  
التدفقات النقدية 

  اصومة
  )٪١٨( ٪ ٢٥- ٪ ١٥  طويل األجلهامش التشغيل صافي 

  )٠٫٠٨ (٠٫١٠-  ٠٫٠٦  معدل احلد األقصى      

  سعر املتر املربع  اثلةسوق الشركات املم    
١٢٫٠٠٠- ٤٫٠٠٠ 

)٨٫٥٠٠(  

  .)  آخر أكثر مالءمةشكالالمنشأة أن عتبر ت ما لم لاللتزاماتسيتم عرض جدول مماثل : مالحظة(
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 وباإلضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات إضافية مـن شـأنها أن          -٦٤م  
قد تفصح . ت الكمية التي تم االفصاح عنها  تساعد مستخدمي القوائم المالية لتقييم المعلوما     

  :من المعيار" ٩٢"المنشأة عن بعض أو كل مما يلي ليتوافق مع الفقرة 
طبيعة البند الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة، بما في ذلك خصائص البند الذي تم قياسه ) أ(

م اخذها في االعتبار عند تحديد المدخالت ذات الصلة  .والتي ت
مثال، قد تفصح المنشأة عما يلي بالنسبة لألوراق المالية الخاصة على سبيل ال

  :الرهن العقاري السكني
  ) مثل القروض الرئيسية أو قروض الرهن العقاري(أنواع القروض ) ١ (
  .الكفاالت) ٢ (
  .الضمانات أو التعزيزات االئتمانية األخرى) ٣ (
  .مستوى األقدمية لشرائح األوراق المالية) ٤ (
  .سنة اإلصدار) ٥ (
  . من القروض واألوراق الماليةالمتوسط المرجح لمعدل العائد) ٦ (
   .المتوسط المرجح لفترات استحقاق القروض واألوراق المالية) ٧ (
  .التركز الجغرافي للقروض) ٨ (
  .المعلومات حول التصنيف االئتماني لألوراق المالية) ٩ (

م أخذ المعلومات الخارجية ) ب( في االعتبار عند قياس القيمة ) ن طرف ثالثم(كيف ت
العادلة مثل تداول الوسيط، خدمات التسعير، وصافي قيمة األصول وبيانات السوق 

  .ذات الصلة
   عمليات التقييم–) ١٨(مثال 

 من التسلسل الهرمـي للقيمـة العادلـة،    ٣ لقياس القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى -٦٥م  
أة اإلفصاح عن وصف عمليات التقيـيم المـستخدمة بواسـطة         يتطلب المعيار من المنش   

  :من المعيار" ز٩٣"وقد تفصح المنشأة عما يلي ليتوافق مع الفقرة . المنشأة
م للمنشأة) أ ( لتي تقرر السياسات وإجراءات التقيي   :للمجموعة داخل المنشأة ا

  .الوصف الخاص بها) ١ (
  .لمن تقدم تقارير المجموعة) ٢(و
على سبيل المثال، كيف يتم مناقشة وتقييم قياس (ت التقارير الداخلية إجراءا) ٣(و

  .)القيمة العادلة في لجان التسعير، وإدارة المخاطر أو المراجعة
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١١٥٤

  .طرق المعايرة ودوريتها وإجراءات االختبار األخرى الخاصة بنماذج التسعير) ب(و
  .خرىتحليل التغيرات في قياسات القيمة العادلة من فترة أل) ج(و
م تطويرها وفقا ) من طرف ثالث(كيف تحدد المنشأة أن المعلومات الخارجية ) د(و قد ت

  . للمعيار، مثل تداول الوسيط وخدمات التسعير المستخدمة في قياس القيمة العادلة
  .الطرق المستخدمة لتطوير وإثبات المدخالت غير الملحوظة في قياس القيمة العادلة) ه(و
  ات عن حساسية التغيرات في المدخالت الهامة غير الملحوظةمعلوم -) ١٩(مثال 

 من التسلـسل الهرمـي للقيمـة    ٣ لتكرار قياس القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى       -٦٦م  
 عن حساسية التغيـرات فـي المـدخالت       االعادلة، يتطلب المعيار أن تقدم المنشأة وصفً      

 ألي عالقات متبادلـة بـين هـذه    اصفًالهامة غير الملحوظة عند قياس القيمة العادلة وو      
وقد تفصح المنشأة عما يلي حول أوراقها المالية الخاصة بـالرهن العقـاري         . المدخالت

  :من المعيار) " ط (٩٣"و) " ح (٩٣"السكني لتتوافق مع الفقرتين 
ة  ة العادلة ألوراق المنشأة المالي اس القيم لحوظة المستخدمة في قي المدخالت الهامة غير الم

لخسارة عند ال اق ومقدار ا إلخف هي معدالت الدفع المقدم، احتمال ا عقاري  خاصة بالرهن ال
النخفاض(إن الزيادة . حدوث التعثر مدخالت على حدى، سوف ) ا لك ال ة في أي من ت الهام

اس القيمة العادلة) ارتفاع(يؤدي إلى انخفاض  الفتراض . هام في قي غيير ا إن ت بصفة عامة، 
إل لخسارة المستخدم الحتمال ا توافق معه تغيير مماثل في االفتراض المستخدم لمقدارا خفاق ي

مقدم   .وتغيير معاكس في االفتراض المستخدم لمعدالت الدفع ال
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١١٥٥

  
  
  
  
  
  

   )٤٧( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 األدوات املالية
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١١٥٦

)٤٧(معيار احملاسبة املصرى رقم   

  األدوات املالية
 من الفقرة  المحتويات

    امـــاألقس
  ١,١  الهدف -١
  ١,٢  النطاق -٢
    الستبعاد من الدفاتراالعتراف وا -٣

  ١,١,٣  االعتراف األولي -١,٣
  ١,٢,٣  استبعاد األصول المالية من الدفاتر -٢,٣
  ١,٣,٣  استبعاد االلتزامات المالية من الدفاتر -٢,٣

    التبويب -٤
  ١,١,٤  تبويب األصول المالية -١,٤
  ١,٢,٤  تبويب االلتزامات المالية -٢,٤
  ١,٣,٤  المشتقات الضمنية -٣,٤
  ١,٤,٤  إعادة التبويب -٤,٤

    القياس -٥
  ١,١,٥  القياس األولي -١,٥
  ١,٢,٥  القياس الالحق لألصول المالية -٢,٥
  ١,٣,٥  القياس الالحق لاللتزامات المالية -٣,٥
  ١,٤,٥  قياس التكلفة المستهلكة -٤,٥
  ١,٥,٥  االضمحالل -٥,٥
  ١,٦,٥  إعادة تبويب األصول المالية -٦,٥
  ١,٧,٥  كاسب والخسائرالم -٧,٥

    محاسبة التغطية -٦
  ١,١,٦  هدف ونطاق محاسبة التغطية -١,٦
  ١,٢,٦  أدوات التغطية -٢,٦
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 من الفقرة  المحتويات

    امـــاألقس
  ١,٣,٦  األدوات المغطاة -٣,٦
  ١,٤,٦  ضوابط التأهل لمحاسبة التغطية -٤,٦
  ١,٥,٦  المحاسبة عن عالقات التغطية المؤهلة -٥,٦
  ١,٦,٦  تغطيات مجموعات من البنود -٦,٦
خيار تخصيص خطر تعرض ائتماني للقياس بالقيمة العادلة من خالل  -٧,٦

  األرباح أو الخسائر
١,٧,٦  

    تاريخ السريان والقواعد االنتقالية -٧
  ١,١,٧  تاريخ السريان -١,٧
  ١,٢,٧  القواعد االنتقالية -٢,٧

    تعريف المصطلحات )أ(ملحق 
    إرشادات التطبيق )ب(ملحق 
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١١٥٨

  )٤٧(بة املصرى رقم معيار احملاس
  األدوات املالية

  الهدف١القسم 
إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ التقريـر المـالي عـن األصـول الماليـة             -١,١

وااللتزامات المالية لعرض معلومات مالئمة ومفيدة لمـستخدمي القـوائم الماليـة فـي       
 .عدم تأكدهاتقديرهم لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وتوقيتها و

  النطاق٢القسم 
يجب أن يطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنـواع األدوات الماليـة     -١,٢

 :باستثناء

تلك الحصص في المنشآت التابعة، والمنشآت الشقيقة والمشروعات المشتركة   )أ (
القوائم ) "٤٢(التي تتم المحاسبة عنها وفقا للمعيار المحاسبة المصري رقم 

" القوائم المالية المستقلة) "١٧(أو معيار المحاسبة المصري رقم " ة المجمعةالمالي
وبالرغم ". في شركات شقيقة االستثمارات) "١٨(أو معيار المحاسبة المصري رقم 

أو معيار ) ٤٢(يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم  في بعض الحاالت، من ذلك،
من المنشأة ) ١٨( المصري رقم أو معيار المحاسبة) ١٧(المحاسبة المصري رقم 

أو يسمح لها بأن تقوم بالمحاسبة عن حصة في منشأة تابعة أو منشأة شقيقة أو 
ويجب على المنشآت . مشروع مشترك وفقا لبعض أو جميع متطلبات هذا المعيار

أيضا أن تطبق هذا المعيار على المشتقات على الحصة في منشأة تابعة، أو منشأة 
شترك ما لم تستوف المشتقة تعريف أداة حقوق ملكية شقيقة أو مشروع م

 ".العرض: األدوات المالية) "٢٥(المنشأة الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم 
الحقوق وااللتزامات بموجب عقود التأجير التي ينطبق عليها معيار المحاسبة   )ب (

تأجير) "٤٩(المصري رقم   :وبالرغم من ذلك". عقود ال
ت هذا المعيار المبالغ المستحقة عن عقود التأجير المثبتة من تخضع لمتطلبا) ١(

 .قبل المؤجر فيما يتعلق باالستبعاد من الدفاتر واالضمحالل
تأجير واجبة السداد المثبتة من قبل ) ٢( يخضع االستبعاد من الدفاتر اللتزامات ال

 .المستأجر لمتطلبات االستبعاد من الدفاتر في هذا المعيار
لضمنيةتخضع ) ٣( ات ا مشتق لمعيار لل ات هذا ا أجير لمتطلب لضمنية في عقود الت ات ا لمشتق  .ا
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حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب نظم مزايا العاملين، التي ينطبق عليها معيار ) ج(
 ".مزايا العاملين) "٣٨(المحاسبة المصري رقم 

يف أداة حقوق الملكية األدوات المالية المصدرة من قبل المنشأة والتي تستوفي تعر) د(
) بما في ذلك الخيارات واألذونات) (٢٥(الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم 

" أ١٦"أو التي يكون مطلوب تبويبها على أنها أداة حقوق ملكية وفقا للفقرتين 
). ٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"و

 حامل هذه األدوات لحقوق الملكية أن يطبق هذا وبالرغم من ذلك، يجب على
 ).أ(المعيار عليها ما لم تستوف االستثناء الوارد في 

عقد تأمين كما هو معرف في معيار ) ١(الحقوق وااللتزامات الناشئة بموجب ) ه(
، بخالف حقوق والتزامات المصدر "عقود التأمين) "٣٧(المحاسبة المصري رقم 

) ٢(التأمين الذي يستوفي تعريف عقد الضمان المالي، أو الناشئة بموجب عقد 
 ألنه يحتوي انظر) ٣٧(العقد الذي يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم 

وبالرغم من ذلك، ينطبق هذا المعيار على المشتقة . على ميزة المشاركة االختيارية
). ٣٧(ي رقم التي تكون ضمنية في عقد يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصر

عالوة على ذلك، إذا كان مصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة في السابق 
أنه يعتبر مثل هذه العقود أنها عقود تامين وأنه قد استخدم المحاسبة التي تنطبق 
على عقود التامين، فإنه يمكن للمصدر أن يختار إما أن يطبق هذا المعيار أو معيار 

راجع الفقرات (على مثل هذه العقود للضمان المالي ) ٣٧ (المحاسبة المصري رقم
ن يجري ذلك االختيار على كل عقد "). ٦,٢ب"إلى " ٥,٢ب"من  ويجوز للمصدر أ

 .على حدى، ولكن يكون االختيار لكل عقد ال رجعه فيه
أي عقد شراء أو بيع آجل بين منشأة مستحوذة ومساهم بائع لمنشأة محل ) و(

عنه تجميع أعمال في تاريخ استحواذ مستقبلي، يقع ضمن نطاق االستحواذ، ينتج 
على أال يتجاوز أجل هذا ". تجميع األعمال) "٢٩(معيار المحاسبة المصري رقم 

عادة للحصول على أي موافقات -العقد اآلجل الفترة المعقولة التي تُعد ضرورية 
 .مطلوبة والستكمال المعاملة

وبالرغم ". ٣,٢ "اطات القروض الموضحة في الفقرة ارتباطات القروض بخالف ارتب) ز(
من ذلك، يجب على مصدر ارتباطات قروض أن يطبق متطلبات االضمحالل الواردة في 

وأيضا . هذا المعيار على ارتباطات القروض التي ال تقع ضمن نطاق هذا المعيار
 .ياريخضع االستبعاد من الدفاتر لجميع ارتباطات القروض لمتطلبات هذا المع
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األدوات المالية والعقود وااللتزامات بموجب معامالت مبنية على أسهم التي ينطبق   ) ح(
، "المدفوعات المبنية على أسهم) "٣٩(عليها معيار المحاسبة المصري رقم 

من هذا " ٧,٢"إلى " ٤,٢"باستثناء العقود التي تقع ضمن نطاق الفقرات من 
 .ارالمعيار والتي ينطبق عليها هذا المعي

الحقوق في دفعات لتعويض المنشأة عن نفقات مطلوب القيام بها لتسوية االلتـزام           ) ط(
) ٢٨(الذي تعترف به على أنه مخصص وفقا لمعيار المحاسـبة المـصري رقـم              

  ، أو مـا اعترفـت لـه بمخـصص،         "المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة   "
 ).٢٨ (في فترة سابقة، وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم

) ٤٨(الحقوق وااللتزامات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ) ى(
والتي تُعد أدوات مالية، باستثناء تلك التي يحدد " اإليراد من العقود مع العمالء"

 .أن تتم المحاسبة عنها وفقا لهذا المعيار) ٤٨(معيار المحاسبة المصري رقم 

لمعيار لالضمحالل على تلك الحقـوق التـي يحـدد معيـار      يجب تطبيق متطلبات هذا ا     -٢,٢
ـ     ) ٤٨(المحاسبة المصري رقم      لهـذا المعيـار ألغـراض    اأن تتم المحاسبة عنها وفقً

 ]٥,٥ القسم : راجع. [االعتراف بمكاسب أو خسائر االضمحالل

 :تقع ارتباطات القروض التالية ضمن نطاق هذا المعيار -٣,٢

ا المنشأة على أنها التزامات مالية بالقيمة العادلة من ارتباطات القروض التي تخصصه  )أ (
يجب على المنشأة، التي لديها "). ٢,٢,٤ "راجع الفقرة (خالل األرباح أو الخسائر 

ممارسة سابقة لبيع األصول الناتجة عن ارتباطات قروضها بعد فترة وجيزة من 
 . تقع في نفس الفئةإنشائها أن تطبق هذا المعيار على جميع ارتباطات قروضها التي

 أو بتسليم أو إصدار أداة مالية اارتباطات القروض التي يمكن تسويتها بالصافي نقد )ب (
وال يعد ارتباط قرض أنه يتم . تُعد هذه االرتباطات للقروض من المشتقات. أخرى

على سبيل المثال، قرض (تسويته بالصافي لمجرد أن القرض يتم دفعه على أقساط 
 ). مع تقدم التشييداشييد يدفع على أقساط تمشيرهن عقاري للت

 )").د(١,٢,٤"راجع الفقرة (االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من السوق   )ج (
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يجب أن يطبق هذا المعيار على تلك العقود لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تـسويته       -٤,٢
 ية، كما لو كانت العقـود أدوات   أو بأداة مالية أخرى، أو بمبادلة أدوات مال       ابالصافي نقد

مالية، باستثناء العقود التي تم الدخول فيها ويستمر االحتفاظ بها لغرض تلقي أو تـسليم    
. بند غير مالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة مـن الـشراء أو البيـع أو االسـتخدام      

لمنـشأة  وبالرغم من ذلك، يجب أن يطبق هذا المعيار على تلك العقود التي تخصـصها ا   
 ".٥,٢"على أنها تُقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا للفقرة 

 تخصيص عقد لشراء أو بيع بند غير مـالي يمكـن   -يمكن أن يتم بشكل ال رجعه فيه    -٥,٢
  أو بأداة مالية أخرى، أو بمبادلة أدوات مالية، كما لو كـان العقـد    اتسويته بالصافي نقد 

على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حتى لو كان قـد     أداة مالية،   
تم الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة مـن    

 عند بداية العقـد  - فقط - اويكون هذا التخصيص متاح   . الشراء أو البيع أو االستخدام    
يـشار إليـه   ( عدم الثبات في االعتراف  -بشكل جوهري   وفقط إذا كان يزيل أو يقلص       

الذي ينشأ خالف ذلك لو لم يتم االعتراف بذلك    ") عدم اتساق محاسبي  "على أنه   -أحيانا  
٤,٢"راجع الفقرة ( ألنه مستثنى من نطاق هذا المعيار االعقد نظر.(" 

 أو ا بالـصافي نقـد  هناك طرق متنوعة يمكن بها تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مـالي         -٦,٢
 :ويتضمن ذلك. بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة أدوات مالية

 أو بأداة ماليه اعندما تسمح شروط العقد ألي من الطرفين بتسويته بالصافي نقد  )أ (
   .أخرى أو بمبادلة أدوات مالية

 أو بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة أدوات اعندما تكون إمكانية التسوية بالصافي نقد  )ب (
ية، غير منصوص عليها صراحة ضمن شروط العقد، ولكن لدى المنشأة ممارسة مال

أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات ماليةالتسوية عقود مشابهة بالصافي نقد   
سواء مع الطرف المقابل، أو بالدخول في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل ممارسته (

  .)أو انقضائه
د المنشأة، لعقود )ج (  مشابهة، استالم األصل الضمني محل العقد وبيعه خالل عندما تعتا

  فترة قصيرة بعد التسلم لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر
لتاجر   .أو هامش ربح ا
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 . إلى نقد-عندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد قابل للتحويل بسهولة   )د (

 يتم الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير ال) ج(أو ) ب(إن العقد الذي ينطبق عليه 
مالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام، ومن ثم يقع 

لتحديد " ٤,٢"ويتم تقييم العقود األخرى التي تنطبق عليها الفقرة . ضمن نطاق هذا المعيار
فاظ بها لغرض تلقي أو تسليم البند ما إذا كان قد تم الدخول فيها واالستمرار في االحت

غير المالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام، ومن ثم ما 
  .إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار

٧,٢-      أو بأداة ماليـة  ايقع الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي، يمكن تسويته بالصافي نقد 
، ضـمن نطـاق هـذا    )"د(٦,٢"أو )" أ(٦,٢" للفقـرة  اادلته بأدوات مالية، وفقً أخرى أو بمب  

ـ    . المعيار  افمثل هذا العقد ال يمكن الدخول فيه لغرض استالم أو تسليم بند غير مـالي وفقً
 .لمتطلبات االستخدام المتوقعة للمنشأة من الشراء أو البيع
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   االعتراف واالستبعاد من الدفاتر ٣القسم 
  األولياالعتراف - ١,٣

يجب على المنشأة أن تعترف بأصل مالي أو التزام مالي في قائمة مركزها المالي  -١,١,٣
راجع الفقرتين ( في األحكام التعاقدية لألداة اعندما، وفقط عندما، تصبح المنشأة طرفً

 مرة فإنه يجب أول ا ماليالًوعندما تعترف المنشأة بأص"). ٢,١,٣ب"  و١,١,٣"
وأن تقيسه وفقا للفقرات من " ٥,١,٤ "إلى " ١,١,٤ "فقرات من عليها أن تبوبه وفقا لل

يا، وعندما تعترف المنشأة بالتزام"٣,١,٥"إلى " ١,١,٥" ألول مرة فإنه يجب - ا مال
 ".١,١,٥"وأن تقيسه وفقا للفقرة " ٢,٢,٤ "و" ١,٢,٤ "عليها أن تبوبه وفقا للفقرتين 

 لماليةالشراء أو البيع بالطريقة المعتادة لألصول ا
يجب أن يتم االعتراف بالشراء أو البيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية، واستبعادها من   -٢,١,٣

الدفاتر، عندما يكون منطبقا، باستخدام المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو المحاسبة 
 ").٦,١,٣ب"إلى " ٣,١,٣ب"راجع الفقرات من (على أساس تاريخ التسوية 

 مالية من الدفاتراستبعاد األصول ال - ٢,٣
ومـن  " ٢,١,٣ب"و" ١,١,٣ب"، و "٩,٢,٣"إلـى   " ٢,٢,٣"يتم تطبيـق الفقـرات مـن         -١,٢,٣

وبالتالي، فإنه يجـب  . في القوائم المالية على مستوى مجمع " ١٧,٢,٣ب"إلى  " ١,٢,٣ب"
 أن تقوم بتجميع جميع منشآتها التابعة وفقا لمعيار المحاسبة المـصري  الًعلى المنشأة أو  

 .طبيق تلك الفقرات على المجموعة الناتجة، ثم ت)٤٢(رقم 

٢,٢,٣- عد االستبعاد من الدفاتر مناسببموجب اقبل تقييم ما إذا كان، وإلى أي مدى، ي 
، تحدد المنشأة ما إذا كانت تلك الفقرات ينبغي أن "٩,٢,٣"إلى " ٣,٢,٣"الفقرات من 

لية أو جزء من مجموعة من األصول الما(يتم تطبيقها على جزء من أصل مالي 
، )أو مجموعة من األصول المالية المتشابهة(أو على أصل مالي بكامله ) المتشابهة

 :كما يلي
أو جزء (على جزء من أصل مالي " ٩,٢,٣"إلى " ٣,٢,٣"يتم تطبيق الفقرات من   )أ (

، إذا وفقط إذا، كان الجزء الذي )من مجموعة من األصول المالية المتشابهة
 :اتر يستوفي أحد الشروط الثالثة التاليةيجري النظر في استبعاده من الدف

أن يتكون الجزء فقط من تدفقات نقدية يمكن تمييزها بشكل محدد من أصل         ) ١(
علـى سـبيل المثـال،      ). أو مجموعة من األصول المالية المتشابهة     (مالي  
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عندما تدخل المنشأة في فصل معدل الفائدة، والتي بموجبه يحصل الطـرف            
لتدفقات النقدية للفائدة، ولكن لـيس فـي التـدفقات    المقابل على الحق في ا   

" ٣,٢,٣"النقدية للمبلغ األصلي من أداة الدين، فإنه يتم تطبيق الفقرات من         
  .على التدفقات النقدية للفائدة" ٩,٢,٣"إلى 

ـ  - فقط -أن يشتمل الجزء  ) ٢( مـن  -) تناسـبي  (ا على نصيب متناسـب كلي 
جموعـه مـن األصـول الماليـة     أو م(التدفقات النقدية من أصـل مـالي       

فعلى سبيل المثال، عندما تدخل المنشأة فـي ترتيـب يحـصل          ). المتشابهة
 في المائة مـن جميـع   ٩٠بموجبه الطرف المقابل على الحقوق في نصيب    

إلـى  " ٣,٢,٣"التدفقات النقدية ألداة دين، فإنه يتم تطبيق الفقـرات مـن             
وإذا كان هناك أكثـر  . لنقدية في المائة من تلك التدفقات ا ٩٠على  " ٩,٢,٣"

      من كل طرف أن يكون لديه نـصيب     امن طرف مقابل، فإنه ال يكون مطلوب 
متناسب من التدفقات النقدية شريطة أن يكون لدى المنشأة المحولة نصيب         

امتناسب كلي. 

 مـن تـدفقات   -) تناسبي (اعلى نصيب متناسب كلي-الجزء فقط أن يشتمل  ) ٣(
أو مجموعه من األصـول  (بشكل محدد من أصل مالي     نقدية يمكن تمييزها    

فعلى سبيل المثال، عندما تدخل المنـشأة فـي ترتيـب         ). المالية المتشابهة 
 في المائة مـن  ٩٠يحصل بموجبه الطرف المقابل على الحقوق في نصيب         

التدفقات النقدية للفائدة من أصل مالي، فإنه يـتم تطبيـق الفقـرات مـن            
.  في المائة من تلك التدفقات النقدية للفائدة      ٩٠ى  عل" ٩,٢,٣"إلى  " ٣,٢,٣"

 من كل طـرف أن  اوإذا كان هناك أكثر من طرف مقابل، فإنه ال يكون مطلوب 
يكون لديه نصيب متناسب من التدفقات النقدية التي تم تمييزها بشكل محدد      

اشريطة أن يكون لدى المنشأة المحولة نصيب متناسب كلي . 
على األصل " ٩,٢,٣"إلى " ٣,٢,٣"م تطبيق الفقرات من في جميع الحاالت، يت  )ب (

فعلى ). أو المجموعة من األصول المالية المتشابهة بكاملها(المالي بكامله 
 في المائة ٩٠الحقوق في أول أو أخر ) ١(سبيل المثال، عندما تحول المنشأة 

  ،)أو مجموعة من األصول المالية(من المتحصالت النقدية من أصل مالي 
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 في المائة من التدفقات النقدية من مجموعة من مبالغ ٩٠الحقوق في ) ٢(أو 
مدينين، ولكنها تقدم ضمانا بتعويض المشتري عن أي خسائر ائتمانية في 

 في المائة من أصل مبلغ المدينين، فإن يتم تطبيق الفقرات من ٨حدود 
صول أو مجموعة من األ(على األصل المالي بكامله " ٩,٢,٣"إلى " ٣,٢,٣"

 ).المالية المتشابهة
إما إلى " ١٢,٢,٣"إلى " ٣,٢,٣"في الفقرات من " أصل مالي"يشير مصطلح 

كما ) أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة(جزء من أصل مالي 
أو مجموعة من (أعاله أو، بخالف ذلك، إلى أصل مالي ) أ(تم تعريفه في البند 

 .ملهبكا) األصول المالية المتشابهة
 :يجب على المنشأة أن تستبعد أصل مالي من الدفاتر عندما، وعندما فقط -٣,٢,٣

 .تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي  )أ (
" ٤,٢,٣"تقوم المنشأة بتحويل األصل المالي كما هو موضح في الفقرتين  )ب(أو 

 ."٦,٢,٣" للفقرة ا لالستبعاد من الدفاتر وفقًالًويكون التحويل مؤه" ٥,٢,٣"و
  ).بشأن المبيعات بالطريقة المعتادة لألصول المالية" ٢,١,٣"راجع الفقرة (

 : عندما، وفقط عندما، إماا ماليالًتحول المنشأة أص -٤,٢,٣
 .أن تحول الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المال) أ(
فقات النقدية من األصل المالي، ولكنها تحتفظ بالحقوق التعاقدية في أستالم التد )ب(أو 

اتتحمل التزامبان تدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من ا تعاقدي 
 ."٥,٢,٣"المستفيدين في ترتيب يستوفي الشروط الواردة في الفقرة 

عندما تحتفظ المنشأة بالحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من أصل مالي  -٥,٢,٣
، ولكنها تتحمل التزاما تعاقديا بأن تدفع تلك التدفقات النقدية إلى ")ساسياألصل األ("

فإن المنشأة تعالج المعاملة على ") المستفيدين النهائيين"(واحدة أو أكثر من المنشآت 
 :أنها تحويل أصل مالي إذا، وفقط إذا، تم استيفاء جميع الشروط الثالثة التالية

ن تدفع مبالغ إلى المستفيدين النهائيين ما لم ال يكون على المنشأة التزام بأ  )أ (
غ متعادلة من األصل األساسي وال يفسد هذا الشرط السلفيات . تحصل مبال

قصيرة األجل من قبل المنشأة مع الحق في االسترداد الكامل للمبلغ المقرض 
الفائدة المستحقة بمعدالت السوقازائد . 
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موجب شروط عقد التحوي  )ب ( منشأة ب ألساسي، بخالف يحظر على ال ألصل ا ل بيع أو رهن ا
لنقديةاما يعد ضمانً ات ا دفق دفع لهم الت أن ت زام ب لت ابل اال ئيين مق مستفيدين النها  . لل

يكون على المنشأة التزام بأن ترسل أي تدفقات نقدية تحصلها نيابة عن   )ج (
وباإلضافة إلى ذلك، ال يكون للمنشأة . المستفيدين النهائيين دون تأخير جوهرى

 في استثمار مثل تلك التدفقات النقدية، باستثناء االستثمارات في النقدية وما حق
قائمة ) "٤(كما هي معرفة في معيار المحاسبة المصري رقم (في حكمها 

خالل فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ ") التدفقات النقدية
تم تمرير الفائدة المكتسبة التحويل المطلوب إلى المستفيدين النهائيين، وأن ي
 .على مثل تلك االستثمارات إلى المستفيدين النهائيين

، فإنه يجب عليها تقييم ")٤,٢,٣"راجع الفقرة  (ا ماليالًعندما تحول المنشأة أص -٦,٢,٣
 :وفي هذه الحالة. المدى الذي تحتفظ بمخاطر ومنافع ملكية األصل المالي

كية األصل المالي، فإنه يجب على المنشأة إذا حولت المنشأة معظم مخاطر ومنافع مل  )أ (
أن تستبعد األصل المالي من الدفاتر وأن تثبت بشكل منفصل أي حقوق والتزامات 

 .نشأت أو احتفظت بها من التحويل على أنها أصول أو التزامات

إذا احتفظت المنشأة بمعظم مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي، فإنه يجب على   )ب (
  .في االعتراف باألصل الماليالمنشأة أن تستمر 

إذا لم تقم المنشأة ال بتحويل وال باالحتفاظ بمعظم مخاطر ومنافع ملكية األصل   )ج (
المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت قد احتفظت بالسيطرة على 

 :وفي هذه الحالة. األصل المالي

 أن تستبعد األصل إذا لم تكن المنشأة قد احتفظت بالسيطرة، فإنه يجب عليها       ) ١(
  منفصل أي حقـوق والتزامـات نـشأت    بشكل   المالي من الدفاتر وأن تثبت    
 .أو احتفظت بها من التحويل

  إذا كانت المنشأة قد احتفظت بالـسيطرة، فإنـه يجـب عليهـا أن تـستمر        ) ٢(
في االعتراف باألصل المالي في حدود مدى التدخل المستمر باألصل المـالي       

 )."١٦,٢,٣"راجع الفقرة (
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من خالل مقارنة تعرض ") ٦,٢,٣"راجع الفقرة (يتم تقييم تحويل المخاطر والمنافع  -٧,٢,٣
لتقلب في مبالغ وتوقيت صافي التدفقات النقدية  المنشأة، قبل التحويل وبعده، إلى ا

فتكون المنشأة قد احتفظت بما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية . لألصل المحول
ا للتقلب في القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية األصل المالي إذا لم يتغير تعرضه

 اعلى سبيل المثال، نظر( نتيجة التحويل - بشكل جوهري -المستقبلية من األصل المالي 
 يخضع التفاق بأن تعيد شراءه بسعر ثابت أو بسعر ا ماليالًألن المنشأة قد باعت أص

قرضاالبيع زائدد للم ت ما يقارب جميع مخاطر ومنافع وتكون المنشأة قد حول).  عائ
بالنسبة إلى مجموع املكية األصل المالي إذا لم يعد تعرضها لمثل هذا التقلب جوهري 

على سبيل (التقلب في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة باألصل المالي 
الً ألن المنشأة قد باعت أصاالمثال، نظرد شراءه  يخضع فقط لخيار ا مالي بأن تعي

ابالقيمة العادلة له في وقت إعادة الشراء أو ألن المنشأة قد حولت نصيبا متناسبمن ا كلي 
التدفقات النقدية من أصل مالي أكبر وذلك في ترتيب يستوفي الشروط الواردة في 

لباطن في قرض"٥,٢,٣"الفقرة   ).، مثل المشاركة من ا

٨,٢,٣- كانت المنشأة قد حولت ما يقارب جميع مخاطر  ما إذا اسوف يكون في الغالب واضح
ومنافع الملكية أو أنها احتفظت بها وأنه لن يكون هناك حاجة إلجراء أي عمليات 

وفي حاالت أخرى، سوف يكون من الضروري حساب ومقارنة تعرض . حسابية
إجراء ويتم . المنشأة للتقلب في القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية قبل وبعد التحويل

م معدل الفائدة السوقي الحالي المناسب على أنه معدل  الحساب والمقارنة باستخدا
لتقلبات التي يحتمل حدوثها بشكل معقول في صافي . الخصم وتؤخذ في الحسبان جميع ا

 .الًالتدفقات النقدية، مع إعطاء وزن أكبر لتلك النتائج األكثر احتما

راجع الفقرة ( بالسيطرة على األصل المحول يعتمد ما إذا كانت المنشأة قد احتفظت -٩,٢,٣
فال تكون المنشأة محتفظة .  على قدرة المحول إليه على بيع األصل))"ج(٦,٢,٣"

بالسيطرة إذا كان لدى المحول إليه قدرة عملية على بيع األصل في مجمله إلى طرف 
ن  على ممارسة تلك القدرة من جانب واحد وبدواثالث غير ذي عالقة وكان قادر

أما في جميع الحاالت األخرى، تكون . الحاجة إلى فرض قيود إضافية على التحويل
 .المنشأة قد احتفظت على السيطرة
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 التحويالت المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر
 في تحويل مؤهل لالستبعاد من الدفاتر في مجمله ا ماليالًإذا حولت المنشأة أص -١٠,٢,٣

ابل أتعاب، فإنه يجب عليها االعتراف إما واحتفظت بالحق في خدمة األصل المالي مق
بأصل خدمة أو بالتزام خدمة لعقد الخدمة ذلك، فإذا كان من غير المتوقع لألتعاب التي 

 عن أداء الخدمة، فإنه يجب أن يتم -بشكل كاٍف -سيتم استالمها أن تعوض المنشأة 
ا كان من المتوقع وإذ. االعتراف بالتزام خدمة مقابل التعهد بالخدمة بقيمته العادلة

لألتعاب التي سيتم استالمها أن تكون أكثر مما يكفي للتعويض مقابل الخدمة، فإنه يجب 
أن يتم االعتراف بأصل خدمة مقابل حق الخدمة بالمبلغ الذي يتم تحديده على أساس 

 ".١٣,٢,٣" للفقرة اتوزيع القيمة الدفترية لألصل المالي األكبر وفقً
يل، االستبعاد من الدفاتر ألصل مالي في مجمله ولكن نتج عن إذا تم، نتيجة للتحو - ١١,٢,٣

التحويل حصول المنشأة على أصل مالي جديد أو تحمل التزام مالي جديد أو التزام 
ن تثبت األصل المالي الجديد أو االلتزام المالي  خدمة، فإنه يجب على المنشأة أ

 .الجديد أو التزام الخدمة بالقيمة العادلة
اد من الدفاتر ألصل مالي في مجمله، يحب أن يتم االعتراف ضمن عند االستبع - ١٢,٢,٣

 :األرباح أو الخسائر بمبلغ الفرق بين
 وبين) مقاسة في تاريخ االستبعاد من الدفاتر(القيمة الدفترية   )  أ(
 منـه أي  ابما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروح (المقابل المستلم     )  ب(

 ).التزام جديد تم تحمله
على سبيل المثال، عندما تحول (ألصل المحول يعد جزء من أصل مالي أكبر      إذا كان ا   - ١٣,٢,٣

المنشأة التدفقات النقدية للفائدة والتي تُعد جزءا مـن أداة ديـن، راجـع الفقـرة               
 لالستبعاد من الدفاتر في مجمله، فإنه يجـب  الًوكان الجزء المحول مؤه  )") أ(٢,٢,٣"

 المالي األكبر بين الجزء الذي سيتم االستمرار  توزيع القيمة الدفترية السابقة لألصل    
في االعتراف به والجزء الذي يتم استبعاده من الدفاتر، على أساس القيمة العادلـة        

ولهذا الغرض، فإنه يجب أن يتم معالجـة  . النسبية لهذين الجزئين في تاريخ التحويل   
. في االعتراف بـه أصل الخدمة الذي تم االبقاء عليه على أنه جزء سيتم االستمرار   

 :بينما يجب أن يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بمبلغ الفرق بين
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الذي تـم تخصيـصه   ) مقاسة في تاريخ االستبعاد من الدفاتر    (القيمة الدفترية     )  أ(
 للجزء الذي تم استبعاده من الدفاتر، وبين

 ذلـك أي  بما فـي (المقابل المستلم مقابل الجزء الذي تم استبعاده من الدفاتر             )  ب(
منه أي التزام جديد تم تحملهاأصل جديد تم الحصول عليه مطروح .( 

عندما تقوم المنشأة بتوزيع القيمة الدفترية السابقة لألصل المالي األكبر بين الجزء  - ١٤,٢,٣
الذي سيتم االستمرار في االعتراف به والجزء الذي يتم استبعاده من الدفاتر، فإنه 

وعندما . ة للجزء الذي سيتم االستمرار في االعتراف بهأن يتم قياس القيمة العادل يجب
يكون لدى المنشأة تاريخ سابق لبيع أجزاء مشابهة للجزء الذي سيتم استمرار 

فإن األسعار الحديثة  االعتراف به أو توجد معامالت سوق أخرى لمثل تلك األجزاء،
توجد عروض أسعار أو وعندما ال . للمعامالت الفعلية توفر أفضل تقدير لقيمته العادلة

م االستمرار في االعتراف  معامالت بالسوق حديثة لدعم القيمة العادلة للجزء الذي سيت
يكون أفضل تقدير للقيمة العادلة هو الفرق بين القيمة العادلة لألصل المالي األكبر  به،

  .رككل والمقابل المستلم من المحول له مقابل الجزء الذي يتم استبعاده من الدفات
 التحويالت غير المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر

١٥,٢,٣ - ألن المنشأة قد احتفظت بما اإذا لم ينتج عن التحويل االستبعاد من الدفاتر نظر 
يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المحول، فإنه يجب على المنشأة أن تستمر 

حول في مجمله ويجب أن تثبت التزاممافي االعتراف باألصل الم ي  عن المقابل اال
ن تثبت أي دخل من األصل . المستلم وفي الفترات الالحقة، فإنه يجب على المنشأة أ

  .المحول وأي مصروف يتم تكبده على االلتزام المالي
 التدخل المستمر باألصول المحولة

إذا لم تقم المنشأة بتحويل، أو االبقاء على ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية  - ١٦,٢,٣
لمالي، واحتفظت بالسيطرة على األصل المحول، فإن المنشأة تستمر في األصل ا

إن مدى تدخل المنشأة المستمر . االعتراف باألصل المحول بقدر تدخلها المستمر به
باألصل المحول هو المدى الذي عنده تكون معرضة للتغيرات في قيمة األصل 

 :المحول، على سبيل المثال
أة المستمر شكل ضمان األصل المحول، فإن مقدار تدخل  عندما يأخذ تدخل المنش     ) أ (

الحد األقصى لمبلغ المقابـل  ) ٢(مبلغ األصل أو ) ١(المنشأة المستمر يكون هو   
 .أيهما أقل ")مبلغ الضمان("المستلم والذي يمكن أن تطالب المنشأة برده 
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) مـا أو كليه(عندما يأخذ تدخل المنشأة المستمر شكل خيار مكتوب أو مشترى          ) ب (
على األصل المحول، فإن مقدار تدخل المنشأة المستمر يكون هو مبلغ األصـل        

وبالرغم من ذلك، فإنه فـي حالـة   . المحول الذي يمكن للمنشأة أن تعيد شراءه  
خيار بيع مكتوب على أصل يتم قياسه بالقيمة العادلة، يقتـصر مقـدار تـدخل     

ول أو سعر ممارسة الخيـار،    المنشأة المستمر على القيمة العادلة لألصل المح      
 )."١٣,٢,٣ب"راجع الفقرة (أيهما أقل 

 أو شرط مماثل على اعندما يأخذ تدخل المنشأة المستمر شكل خيار يتم تسويته نقد )ج (
األصل المحول، فإن مقدار تدخل المنشأة المستمر يتم قياسه بالطريقة نفسها التي 

أعاله) ب(ا هي موضحة في البند  كماتنتج عن الخيارات التي ال يتم تسويتها نقد. 
عندما تستمر المنشأة في االعتراف بأصل بمقدار تدخلها المستمر به، فإن المنشأة  - ١٧,٢,٣

وبالرغم من متطلبات القياس األخرى الواردة في .  االلتزام المرتبط بهاتثبت أيض
س هذا المعيار، فإنه يتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعك

ويتم قياس االلتزام المرتبط به . الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المنشأة
 :بطريقة يكون فيها صافي القيمة الدفترية لألصل المحول وااللتزام المرتبط به هو

التكلفة المستهلكة للحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المنشأة، إذا كـان           ) أ (
 .لمستهلكةيتم قياس األصل المحول بالتكلفة ا

 للقيمة العادلة للحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المنـشأة       ايكون مساوي ) ب(أو  
عندما يتم قياسها على أساس مستقل، إذا كان يتم قياس األصـل المحـول         

 .بالقيمة العادلة
دار  - ١٨,٢,٣ ق محول بم ل ألصل ا اشئ عن ا أي دخل ن العتراف ب منشأة أن تستمر في ا يجب على ال

م مست ا ال دخله هت مرتبط ب زام ال ت ل ده على اال ه ويجب أن تثبت أي مصروف يتم تكب  .ر ب
لغرض القياس الالحق، فإنه تتم المحاسبة عن التغيرات المثبتة في القيمة العادلة  - ١٩,٢,٣

، "١,٧,٥" للفقرة ا لكليهما وفقً- بشكل ثابت -لألصل المحول وااللتزام المرتبط به 
 .وال يجوز أن يتم إجراء مقاصة بينهما

على سبيل المثال، (ا كان تدخل المنشأة المستمر هو بجزء فقط من أصل مالي إذ - ٢٠,٢,٣
عندما تبقي المنشأة على خيار إلعادة شراء جزء من األصل المحول، أو تبقي على 
حصة متبقية ال ينتج عنها اإلبقاء على ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية وال 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٧١

تقوم بتوزيع القيمة الدفترية السابقة لألصل ، فإن المنشأة )تحتفظ المنشأة بالسيطرة
المالي بين ذلك الجزء الذي ستستمر في االعتراف به بموجب استمرار التدخل 
والجزء الذي لم تعد تعترف به وذلك على أساس القيم العادلة النسبية لهذين 

 بينما". ١٤,٢,٣"ولهذا الغرض، تنطبق متطلبات الفقرة . الجزئين في تاريخ التحويل
 :يجب أن يتم االعتراف في األرباح أو الخسائر مبلغ الفرق بين

للجـزء الـذي تـم     ) مقاسة في تاريخ االستبعاد من الـدفاتر      (القيمة الدفترية     ) أ (
  وبين،استبعاده من الدفاتر

 .المقابل المستلم عن الجزء الذي تم استبعاده من الدفاتر  ) ب (
لتكلفة المستهلكة، فإ - ٢١,٢,٣ نه ال ينطبق على االلتزام المرتبط به إذا تم قياس األصل المحول با

الخيار الوارد في هذا المعيار لتخصيص االلتزام المالي على أنه بالقيمة العادلة من 
 .خالل األرباح أو الخسائر

 جميع التحويالت
ء مقاصة بين األصل  - ٢٢,٢,٣ إذا تم االستمرار في االعتراف بأصل محول، فإنه ال يجوز إجرا

ن تجري مقاصة بين أي دخل وبا. وااللتزام المرتبط به لمثل، فإنه ال يجوز للمنشأة أ
راجع (ناشئ عن األصل المحول وأي مصروف تم تكبده على االلتزام المرتبط به 

 )).٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٤٢"الفقرة 
إلى المحول ) مثل أدوات دين أو حقوق ملكية( غير نقدي اإذا قدم المحول ضمانً - ٢٣,٢,٣

محاسبة عن الضمان من قبل المحول والمحول إليه تعتمد على ما إذا إليه، فإن ال
كان المحول إليه لديه الحق في بيع الضمان أو إعادة رهنه أو إشهار الحقوق 
المضمونة في سجل الضمانات المنقولة وعلى ما إذا كان المحول قد أخفق في 

 : كما يليالسداد، ويجب على المحول والمحول إليه المحاسبة عن الضمان
إذا كان لدى المحول إليه بموجب عقد أو عرف الحق في بيع الضمان أو إعادة             ) أ (

رهنه، حينذاك فإنه يجب على المحول أن يعيد تبويب ذلك األصـل فـي قائمـة       
مثل أصل تم تسليفه، أو أدوات حقوق ملكية مرهونـة أو مبلـغ    (مركزه المالي   

 . عن األصول األخرى-بشكل منفصل -) مستحق التحصيل عن إعادة شراء
 عنده، فإنه يجب عليه أن يثبت المتحـصالت  ا مرهونًاإذا باع المحول إليه ضمانً   ) ب (

امن البيع والتزامقاسبالقيمة العادلة مقابل التزامه برد الضمان المرهونا م . 
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إذا أخفق المحول في السداد بموجب شروط العقد ولم يعد له الحق في اسـترداد       ) ج (
عليه أن يلغي االعتراف بالضمان، ويجب على المحول إليـه  الضمان، فإنه يجب  

  بالقيمة العادلـة أو،  -بشكل أولي- اأن يعترف بالضمان على أنه أصل له مقاس 
 .إذا كان قد قام بالفعل ببيع الضمان، فإنه يلغي االعتراف بالتزامه برد الضمان

ـ    )ج(باستثناء ما هو منصوص عليه في البند    ) د ( ول أن ، فإنـه يجـب علـى المح
يستمر في تسجيل الضمان على أنه أصل له، وال يجوز للمحول إليه االعتـراف       

 .بالضمان على أنه أصل
 استبعاد االلتزامات المالية من الدفاتر - ٣,٣

) أو الجزء من التزام مالي(يجب على المنشأة أن تستبعد االلتزام المالي من الدفاتر  - ١,٣,٣
 أي عندما يتم سداد - يتم تسويته من قائمة مركزها المالي عندما، وفقط عندما،
 .االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انقضاؤه

يجب أن تتم المحاسبة عن المبادلة التي تتم بين مقترض ومقرض حالي ألدوات  - ٢,٣,٣
على أنها تسوية لاللتزام المالي األصلي  - إلى حد كبير -دين تختلف شروطها 

ل، فإنه يجب المحاسبة عن التعديل الجوهري واالعتراف بالتزام مالي جديد وبالمث
سواء كان يعزى إلى ضائقة مالية للمدين (في شروط التزام مالي قائم أو جزء منه 

 .على أنه تسوية لاللتزام المالي األصلي واالعتراف بالتزام مالي جديد) أم ال

 الجزء من التزام أو(يجب أن يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي  - ٣,٣,٣
يتم تسويته أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أي أصول ) مالي

 .غير نقدية يتم تحويلها أو التزامات يتم تحملها، ضمن األرباح أو الخسائر

إذا أعادت المنشأة شراء جزء من التزام مالي، فإنه يجب على المنشأة تخصيص القيمة  - ٤,٣,٣
قة لاللتزام المالي بين الجزء الذي سيتم االستمرار في االعتراف به وذلك الدفترية الساب

الجزء الذي يتم استبعاده من الدفاتر باالستناد إلى القيم العادلة النسبية لهذين الجزئين في 
القيمة الدفترية للجزء الذي ) أ: (تاريخ إعادة الشراء ويجب أن يتم االعتراف بالفرق بين

المقابل المدفوع بما في ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلها أو ) ب(تم االعتراف به و
 .التزامات يتم تحملها، مقابل الجزء الذي تم االعتراف به، ضمن األرباح أو الخسائر
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  التبويب٤القسم 
 تبويب األصول المالية١,٤

، فإنه يجب على المنشأة أن تبوب األصول المالية على "٥,١,٤"ما لم تنطبق الفقرة  -١,١,٤
 إما بالتكلفة المستهلكة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل -االحقً–أساس قياسها 

على كل مناالشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، اعتماد : 
 .دارة األصول الماليةنموذج أعمال المنشأة إل   )  أ(
 .خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي) ب(و

لشرطين التاليين -٢,١,٤ من ا اء كل  ذا تم استيف لكة إ مسته تكلفة ال لي بال ألصل الما اس ا  :يجب أن يتم قي
يكون االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ باألصول   ) أ(

 .ة التعاقدية فقطالمالية لتحصيل التدفقات النقدي
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد   ) ب(

 .فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم
  .إرشادات بشأن كيفية تطبيق هذه الشروط" ٢٦,١,٤ب"إلى " ١,١,٤ب"تقدم الفقرات من 

صل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم يجب أن يتم قياس األ - أ٢,١,٤
 :استيفاء كل من الشرطين التاليين

المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل يكون االحتفاظ باألصل     ) أ(
 .تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية كليهما

ل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ينشأ عن الشروط التعاقدية لألص) ب(و 
 . تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم

  .إرشادات بشأن كيفية تطبيق هذه الشروط" ٢٦,١,٤ب"إلى " ١,١,٤ب"تقدم الفقرات من 
  :)"ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"لغرض تطبيق الفقرتين  -٣,١,٤

وتقدم .  العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولييكون المبلغ األصلي هو القيمة  ) أ(
 .إرشادات إضافية حول معنى المبلغ األصلي" ب٧,١,٤ب"الفقرة 

تتكون الفائدة من مقابل القيمة الزمنية للنقود، ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة   ) ب(
سـية  بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األسا    

  "أ٧,١,٤"األخرى والتكاليف، باإلضافة إلـى هـامش الـربح، وتقـدم الفقـرات         
، إرشادات إضافية حول معنى الفائدة، بما في ذلك "ه٩,١,٤ب"إلى " أ٩,١,٤ب"ومن 

 .معنى القيمة الزمنية للنقود
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يجب أن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ما لم  -٤,١,٤
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل " ٢,١,٤" للفقرة اسه بالتكلفة المستهلكة وفقًيتم قيا

وبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة أن تقوم باختيار ". أ٢,١,٤"الشامل اآلخر وفقا للفقرة 
 - غير قابل لإللغاء عند االعتراف األولي الستثمارات معينة في أدوات حقوق ملكية 

   القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر كان سيتم خالفلعرض التغيرات الالحقة في
راجع الفقرتين من  (-ذلك قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 ").٦,٧,٥"إلى " ٥,٧,٥"
  خيار تخصيص أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

فإنه يمكن للمنشأة، عند االعتراف ، "٤,١,٤"إلى " ١,١,٤"وبالرغم من الفقرات من   -٥,١,٤
 على أنه يقاس بالقيمة العادلة ا ماليالً أص- بشكل غير قابل لإللغاء-األولي، أن تخصص 

 عدم -من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل جوهري 
") اق محاسبيعدم اتس"على أنه - أحيانا- يشار إليه (في القياس أو االعتراف  الثبات

والذي ينشأ خالف ذلك عن قياس األصول أو االلتزامات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر 
 ").٣٢,١,٤ب "إلى " ٢٩,١,٤ب "راجع الفقرات من (منها على أسس مختلفة 

 تبويب االلتزامات المالية -٢,٤
 -الحقا- يجب على المنشأة أن تبوب جميع االلتزامات المالية على أنها يتم قياسها  - ١,٢,٤

 :بالتكلفة المستهلكة، باستثناء ما يلي
يجـب أن يـتم   . االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        )أ (

ـ          اقياس مثل هذه االلتزامات، بما في ذلك المشتقات التي تمثل التزامـات، الحقً
 .بالقيمة العادلة

ل أصل مالي لالسـتبعاد مـن   لتزامات المالية التي تنشا عندما ال يتأهل تحوي      اال  )ب (
" ١٥,٢,٣"تنطبـق الفقرتـان     . الدفاتر أو عندما ينطبق منهج التدخل المستمر      

 .على قياس مثل تلك االلتزامات المالية" ١٧,٢,٣"و
بعد االعتراف األولي، يجب على مصدر مثل ذلك العقـد         . عقود الضمان المالي    )ج (

 يقيسه الحقا بأي المبلغين   أن)") ب(١,٢,٤"أو  )" أ(١,٢,٤"ما لم تنطبق الفقرة     (
 :التاليين أكبر

 .٥,٥مبلغ خسارة الذي يتم تحديده وفقا للقسم  ) ١(
") ١,١,٥"راجـع الفقـرة   (بشكل أولـي   -المبلغ الذي تم االعتراف به ) ٢(أو  

    جمع للـدخل الـذي يـتم         امطروحا منه، حينما يكون مناسبالمبلغ الم ،
 ).٤٨(صري رقم االعتراف به وفقا لمبادئ معيار المحاسبة الم
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يجب علـى مـصدر   . االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق     )د (
  أن يقيـسه الحقـا بـأي   )") أ(١,٢,٤"مالم تنطبـق الفقـرة   (مثل ذلك االرتباط   

 :المبلغين أكبر
 .٥,٥مبلغ خسارة االضمحالل الذي يتم تحديده وفقا للقسم  ) ١(
") ١,١,٥"راجـع الفقـرة    (-وليبشكل أ-المبلغ الذي تم االعتراف به   ) ٢(أو  

  جمـع للـدخل الـذي يـتم      امطروحا منه، حينما يكون مناسبالمبلـغ الم ،
 ).٤٨(االعتراف به وفقا لمبادئ معيار المحاسبة المصري رقم 

المقابل المحتمل الذي تم االعتراف به من قبل المنشأة المستحوذة ضمن تجميع       ) ه(
يجب أن يتم القيـاس   ). ٢٩(ري رقم   أعمال ينطبق عليه معيار المحاسبة المص     

الالحق لمثل هذا المقابل المحتمل بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات ضمن         
 .األرباح أو الخسائر

لتزام مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  خيار تخصيص ا
 التزام ا-بشكل ال رجعه فيه-يمكن للمنشأة، عند االعتراف األولي، أن تخصص  - ٢,٢,٤

على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون امالي 
أو عندما ينتج عن القيام بذلك معلومات أكثر ٥,٣,٤ بموجب الفترة اذلك مسموح ،

 :مالءمة، إما بسبب أنه
 عدم الثبات في القياس أو االعتراف - بشكل جوهري -يزيل أو يقلص    )أ (

والذي كان سينشأ ") عدم اتساق محاسبي"على أنه  - أحيانا -يشار إليه (
خالف ذلك عن قياس األصول أو االلتزامات أو االعتراف بالمكاسب 

" ٢٩,١٤ب"راجع الفقرتان (والخسائر منها على أسس مختلفة 
 .")٣٢,١,٤ب"و

ت كان هناك مجموعة من االلتزامات المالية أو من األصول المالية وااللتزاما) ب(أو 
المالية يتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقا الستراتيجية 
موثقة إلدارة المخاطر أو لالستثمار، ويتم داخليا تقديم معلومات بشأن 

ك األساس إلى أعضاء اإلدارة العليا للمنشأة  كما هو (المجموعة على ذل
 عن األطراف ذوي اإلفصاح) "١٥(معرف في معيار المحاسبة المصري رقم 

راجع (وعلى سبيل المثال، مجلس إدارة المنشأة والرئيس التنفيذي ") العالقة
 ").٣٦,١,٤ب"إلى " ٣٣,١,٤ب"الفقرات من 
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تقديم إفصاح عن االلتزامات المالية التي ) ٤٠(يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم  - ٣,٢,٤
 .تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 المشتقات الضمنية - ٣,٤
١,٣,٤ - االمشتقة الضمنية هي عنصر لعقد مركب يتضمن أيضبما - غير مشتقا مضيفًا عقد 

يؤثر على بعض من التدفقات النقدية لألداة المركبة بجعلها تتقلب بطريقة تشابه المشتقة 
يعها، تتسبب المشتقة الضمنية في تعديل بعض من التدفقات النقدية أو جم. القائمة بذاتها

   لمعدل فائدة ثابت، أو سعر أداة مالية،اوالتي بخالف ذلك كان سيتطلبها العقد، وفقً
  أو سعر سلعة، أو سعر صرف عملة اجنبية، أو الرقم القياسي ألسعار أو معدالت،

أو تبويب ائتماني أو مؤشر ائتماني، أو متغير آخر، شريطة أنه في حالة المتغير غير 
وال تُعد من المشتقات الضمنية .  بطرف في العقدالمتغير مرتبطًالمالي أال يكون ذلك ا

بشكل مستقل -  تحويلها اتلك المشتقة التي تكون مرتبطة بأداة مالية ولكن يمكن تعاقدي - 
  .عن تلك األداة، أو لها طرف مقابل مختلف، ولكنها أداة مالية منفصلة

 عقود مركبة مع أصول مالية مضيفة
 يمثل أصل يقع ضمن نطاق هذا المعيار، ا مضيفًامركب يتضمن عقدإذا كان العقد ال - ٢,٣,٤

  "١,١,٤"فإنه يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات من 
  .على العقد المركب بكامله" ٥,١,٤"إلى 

 العقود المركبة األخرى
٣,٣,٤ - ا المعيار،  يمثل أصل ال يقع ضمن نطاق هذا مضيفًاإذا كان العقد المركب يتضمن عقد

فإنه يجب أن يتم فصل المشتقة الضمنية عن العقد المضيف وأن يتم المحاسبة عنها 
 :على أنها مشتقة بموجب هذا المعيار إذا، وفقط إذا

لم تكن الخصائص االقتصادية لمشتقة ضمنية ومخاطرها مرتبطة بشكل وثيق          ) أ (
" ٥,٣,٤ب"راجع الفقرتـان  (بالخصائص االقتصادية للعقد المضيف ومخاطره    

 .")٨,٣,٤ب"و
  .كانت ستستوفي تعريف المشتقة أداة منفصلة لها نفس شروط المشتقة الضمنية) ب(و
لم يتم قياس العقد المركب بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمـة        ) ج(و

أي أنه ال يتم فصل المـشتقة التـي يـتم        (العادلة ضمن األرباح أو الخسائر      
 ).مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائردمجها في التزام 
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 للمعايير اإذا تم فصل مشتقة ضمنية، فإنه يجب المحاسبة عن العقد المضيف وفقً - ٤,٣,٤
- وال يتناول هذا المعيار ما إذا كان يجب أن يتم عرض المشتقة الضمنية . المناسبة

 . في قائمة المركز المالي-بشكل منفصل
، إذا كان العقد يتضمن واحدة أو أكثر "٤,٣,٤"و" ٣,٣,٤"قرتين وبغض النظر عن الف - ٥,٣,٤

من المشتقات الضمنية والعقد المضيف يمثل أصل ال يقع ضمن نطاق هذا المعيار، 
فإنه يمكن للمنشأة أن تخصص العقد المركب بأكمله على أنه بالقيمة العادلة من خالل 

 :األرباح أو الخسائر إال إذا
الضمنية ال تعدل بشكل جوهري من التدفقات النقدية ) اتالمشتق(كانت المشتقة   ) أ(

 .التي بخالف ذلك ستكون مطلوبة بموجب العقد
تحليل، أو بدونه، عندما يتم اكان واضح) ب(أو  أخذ أداة  - ألول مرة - بقليل من ال

) المشتقات(مركبة مشابهة في الحسبان، أنه يحظر فصل المشتقة 
ن يدفع االضمنية، مثل خيار الدفع مقدم  الضمني في قرض يسمح لحامله بأ

ما يقارب تكلفته المستهلكة- مقابلاالقرض مقدم . 
إذا كانت المنشأة مطالبة بموجب هذا المعيار بأن تفصل مشتقة ضمنية عن العقد  - ٦,٣,٤

 -  بشكل منفصل -المضيف لها، ولكنها غير قادرة على قياس المشتقة الضمنية 
ة فترة التقرير المالي الالحقة، فإنه يجب عليها أن سواء عند اقتنائها أو في نهاي

 .تخصص العقد المركب بكامله على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إذا كانت المنشأة غير قادرة على قياس القيمة العادلة لمشتقة ضمنية بطريقة يمكن  - ٧,٣,٤

العادلة للمشتقة الضمنية االعتماد عليها على أساس أحكامها وشروطها، فإن القيمة 
وإذا . تكون هي الفرق بين القيمة العادلة للعقد المركب والقيمة العادلة للعقد المضيف

كانت المنشأة غير قادرة على قياس القيمة العادلة للمشتقة الضمنية باستخدام هذه 
لة ويتم تخصيص العقد المركب على أنه بالقيمة العاد" ٦,٣,٤"الطريقة، تنطبق الفقرة 

 .من خالل األرباح أو الخسائر
لتبويب - ٤,٤  إعادة ا

عندما، وفقط عندما، تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة األصـول الماليـة،         - ١,٤,٤
ـ              للفقـرات افإنه يجب عليها أن تعيد تبويب جميع األصول الماليـة المتـأثرة وفقً
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، ومـن  "٧,٦,٥"إلـى   " ١,٦,٥"راجع الفقـرات مـن      ". ٤,١,٤"إلى  " ١,١,٤"من  
إلرشـادات إضـافية    " ٢,٦,٥ب"إلـى   " ١,٦,٥ب"ومن  " ٣,٤,٤ب"إلى  " ١,٤,٤ب"

 .بشأن إعادة تبويب األصول المالية
 .ال يجوز للمنشأة أن تعيد تبويب أي التزام مالي - ٢,٤,٤

" ١,٤,٤ "الفقـرتين ال تُعد التغيرات التالية في الظـروف إعـادة تبويـب ألغـراض          - ٣,٤,٤
 ":٢,٤,٤"و

   أداة تغطية معينة وفعالة في تغطية تدفق نقدي- قفي الساب- بند كان يعد  )أ (
 .أو تغطية صافي استثمار، ثم أصبحت غير مؤهلة على هذا النحو

ثمار، ) ب(و ة تدفق نقدي أو تغطية صافي است اة تغطية معينة وفعالة في تغطي ند يصبح أد  ب
لتغييرات في القياس وفقً) ج(و   .٧,٦ للقسم اا

  القياس٥القسم 
 القياس األولي -١,٥

يجب على المنشأة، عند االعتراف األولي، أن تقيس األصل المالي أو االلتزام المالي  - ١,١,٥
بقيمته العادلة زائدا أو مطروحا منه، في حالة أصل مالي أو التزام مالي ليس 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة التي يمكن عزوها 

 ويستثنى من ذلك ،ر األصل المالي أو االلتزام الماليبشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدا
 ".٣,١,٥"المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين التي تقع ضمن نطاق الفقرة 

بالرغم من ذلك، إذا كانت القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي، عند  - أ١,١,٥
 على المنشأة أن تطبق الفقرة االعتراف األولي، تختلف عن سعر المعاملة، فإنه يجب

 ."٢,١,٥ب"
ـ  -عندما تستخدم المنشأة المحاسبة على أساس تاريخ التسوية ألصل يتم قياسه        - ٢,١,٥  - االحقً

   بقيمتـه العادلـة  - بـشكل أولـي   -بالتكلفة المستهلكة، فإنه يتم االعتراف باألصـل    
 )."٦,١,٣ب"إلى " ٣,١,٣ب"راجع الفقرات من (في تاريخ المتاجرة 

د "١,١,٥"لرغم من المتطلب الوارد في الفقرة با - ٣,١,٥ ، فإنه يجب على المنشأة، عن
لتجاريين بسعر المعاملة  قيس المبالغ المستحقة على المدينين ا االعتراف األولي، أن ت

إذا لم تنطوي المبالغ )) ٤٨(كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم (
  ).٤٨(ار المحاسبة المصري رقم  لمعياالمستحقة على مكون تمويل مهم وفقً
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 القياس الالحق لألصول المالية -٢,٥
 للفقرات من ابعد االعتراف األولي، يجب على المنشأة أن تقيس األصل المالي وفقً - ١,٢,٥

 :بما يلي" ٥,١,٤"إلى " ١,١,٤"
 .التكلفة المستهلك  )أ (
 .القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر) ب(أو 
 . خالل األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من) ج(أو 

 على األصول ٥,٥يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات االضمحالل الواردة في القسم  - ٢,٢,٥
وعلى األصول المالية " ٢,١,٤"المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وفقا للفقرة 

 ".أ٢,١,٤ " للفقرةاالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً
" ٨,٥,٦"يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات محاسبة التغطية الواردة في الفقرات من  - ٣,٢,٥

من معيار " ٩٤"إلى " ٨٩"أو إذا كان انطبق ذلك، الفقرات من " (١٤,٥,٦"إلى 
بالنسبة لمحاسبة التغطية لمحفظة تغطية خطر سعر ) ٢٦(المحاسبة المصري رقم 

 .)١(الذي يتم تخصيصه على أنه بند مغطيعلى األصل المالي ) الفائدة
 القياس الالحق لاللتزامات المالية -٣,٥

 للفقرات من ابعد االعتراف األولي، يجب على المنشأة أن تقيس االلتزام المالي وفقً - ١,٣,٥
 ."٢,٢,٤"إلى " ١,٢,٤"

" ٨,٥,٦"يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات محاسبة التغطية الواردة في الفقرات من  - ٢,٣,٥
 .على االلتزام المالي الذي يتم تخصيصه على أنه بند مغطى" ١٤,٥,٦"إلى 

 قياس التكلفة المستهلكة -٤,٥
 طريقة الفائدة الفعلية

راجع الملحق أ  (طريقة الفائدة الفعليةيجب أن يتم حساب إيراد الفائدة باستخدام  -١,٤,٥
ويجب أن يتم حسابه بتطبيق معدل "). ٧,٤,٥ب"إلى " ١,٤,٥ب"والفقرات من 

 :ة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستثناءالفائد
يجب على المنشأة أن تطبق . األصول المالية المضمحلة عند شرائها أو إنشائها  )أ (

التكلفة  على  معدل الفائدة الفعلي المعدل بالمخاطر االئتمانيةلتلك األصول المالية
 . منذ االعتراف األوليالمستهلكة لألصل المالي

                                                 
بية أن تستمر في تطبيـق متطلبـات محاسـبة    أن تختار كسياسة محاس" ٢١,٢,٧"يمكن للمنشأة وفقاً للفقرة    ) ١(

فـإذا  .  من هـذا المعيـار  ٦بدال من المتطلبات في القسم ) ٢٦(التغطية في معيار المحاسبة المصري رقم     
، وأنمـا  ٦استخدمت المنشأة هذا الخيار، ال تتم اإلشارة إلى المتطلبات الخاصة بمحاسبة التغطية في القـسم     

  ).٢٦( محاسبة التغطية في معيار المحاسبة المصري رقم تقوم المنشأة باستخدام متطلبات
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 مالية مضمحلة عند شرائها أو إنشائها ولكن الًصول المالية التي ال تُعد أصواأل  )ب (
ألصول المالية .  مالية مضمحلةالًأصو - الحقا- أصبحت  يجب على المنشأة أن تطبق لتلك ا

لالحقة قرير ا لألصل المالي في فترات الت مستهلكة  لي على التكلفة ال دة الفع  .معدل الفائ
وم، في فترة تقرير، بحساب إيراد الفائدة بتطبيق طريقة يحب على المنشأة، التي تق -٢,٤,٥

، أن تقوم، في )"ب(١,٤,٥" للفقرة ا ألصل مالي وفقًةالفائدة الفعلية على التكلفة المستهلك
فترات التقرير الالحقة، بحساب إيراد الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي 

تمانية على األداة المالية بحيث لم يعد األصل القيمة الدفترية إذا تحسنت المخاطر االئ
 بحدث يقع -بشكل موضوعي-المالي ذا مستوى ائتماني منخفض وأمكن ربط التحسين 

م تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  لتبويب )" (ب(١,٤,٥"بعد أن ت مثل التحسن في ا
 ).االئتماني للمقترض

 تعديل التدفقات النقدية التعاقدية
إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مالي، أو بخالف ذلك عندما تتم  -٣,٤,٥

لتعديل االستبعاد من الدفاتر لذلك األصل  يتم تعديلها، وال ينتج عن إعادة التفاوض أو ا
 لهذا المعيار، فإنه يجب على المنشأة أن تعيد حساب إجمالي القيمة الدفترية االمالي وفقً

.  في األرباح أو الخسائرمكسب أو خسارة تعديليها أن تثبت لألصل المالي ويجب عل
لحالية  يجب أن تتم إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي على أنه القيمة ا
م تعديلها والتي يتم  للتدفقات النقدية التعاقدية التي تمت إعادة التفاوض بشأنها أو ت

أو معدل الفائدة الفعلي المعدل (ل المالي خصمها بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألص
أو حينما يكون ) بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المضمحلة عند شرائها أو إنشائها

 ". ١٠,٥,٦" للفقرة ا وفقًا، معدل الفائدة الفعلي بعد تعديله محسوبامنطبقً

م ويتم تعديل القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل بأي تكاليف أو  أتعاب يتم تكبدها ويت
 .إستهالكها على مدى األجل المتبقي لألصل المالي المعدل

 إعدام األصل المالي
 بتخفيض إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي -بشكل مباشر- يجب على المنشأة أن تقوم  -٤,٤,٥

عندما ال يكون لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد األصل المالي في مجمله أو جزء 
  )").ص(١٦,٢,٣ب"راجع الفقرة (شكل اإلعدام حدث االستبعاد من الدفاتر وي. منه
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  االضمحالل -٥,٥
  االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة

  مدخل عام
يجب على المنشأة أن تثبت مخصص خسارة مقابل الخسائر االئتمانية المتوقعة من  -١,٥,٥

، أو من مبلغ "أ٢,١,٤"أو " ٢,١,٤" للفقرتين ااألصل المالي الذي يتم قياسه وفقً
إيجار مستحق التحصيل، أو من أصل عقد مع عميل أو من ارتباط بقرض ومن عقد 

 للفقرات اضمان مالي، والتي تنطبق عليها متطلبات االضمحالل في القيمة وفقً
 )".د (١,٢,٤"أو )" ج(١,٢,٤"أو )" ز(١,٢"

ارة يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات االضمحالل لالعتراف وقياس مخصص خس -٢,٥,٥
 الألصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً

م االعتراف بخسارة االضمحالل ضمن ". أ٢,١,٤"للفقرة  وبالرغم من ذلك، يجب أن يت
الدخل الشامل اآلخر وال يجوز أن يقلص من القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة 

 .المركز المالي
، يجب على المنشأة، في كل "١٦,٥,٥"إلى " ١٣,٥,٥"عاة الفقرات من مع مرا -٣,٥,٥

تاريخ تقرير، أن تقيس خسارة االضمحالل لألداة المالية بمبلغ مساٍو للخسائر 
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر إذا كانت المخاطر االئتمانية على تلك األداة 

 . ولي منذ االعتراف األ- بشكل جوهري -المالية قد زادت 
تمانية المتوقعة على مدى  - ٤,٥,٥ لخسائر االئ العتراف با هو ا إن الهدف من متطلبات االضمحالل 

ة منذ  تماني مخاطر االئ ادات كبيرة في ال ع األدوات المالية التي يوجد لها زي لجمي العمر 
ألولي  ان - سواء تم تقييمها على أساس فردي أو جماعي–االعتراف ا  مع األخذ في الحسب

ات نظرة للمستقبلجميع المعلوم لك تلك التي تكون ذ مؤيدة، بما في ذ  .ات المعقولة وال
، إذا لم تكن المخاطر االئتمانية "١٦,٥,٥"إلى " ١٣,٥,٥"مع مراعاة الفقرات من  -٥,٥,٥

في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف األولي، فإنه 
 لتلك األداة المالية بمبلغ مساٍو يجب على المنشأة أن تقيس خسارة االضمحالل

 . شهر١٢للخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 في ارتباط غير قابل لإللغاء هو ايجب اعتبار التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة طرفً -٦,٥,٥

تاريخ االعتراف األولي ألغراض تطبيق متطلبات االضمحالل على االرتباطات 
 .بقروض وعقود الضمان المالي
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لمنشأة قد قامت بقياس خسارة االضمحالل ألداة مالية بمبلغ مساو للخسائر إذا كانت ا -٧,٥,٥
االئتمانية المتوقعة على مدى عمرها في فترة التقرير السابقة، ولكنها قررت في تاريخ 

لم تعد مستوفاة، فإنه يجب على المنشأة أن تقيس " ٣,٥,٥"التقرير الحالي أن الفقرة 
 شهرا من ١٢سائر االئتمانية المتوقعة على مدى خسارة االضمحالل بمبلغ مساو للخ

 .تاريخ التقرير الحالي

 للخسائر االئتمانية ا مساويايجب على المنشأة أن تثبت ضمن األرباح أو الخسائر مبلغً -٨,٥,٥
 لتعديل خسارة االضمحالل في تاريخ التقرير اوالذي يكون مطلوب) أو عكس الخسائر(

اف به وفقا لهذا المعيار، وذلك على أنه مكسب أو إلى المبلغ الذي يجب أن يتم االعتر
 .خسارة االضمحالل

  تحديد الزيادات الجوهرية في المخاطر االئتمانية
يجب على المنشأة، في كل تاريخ تقرير، أن تقوم بتقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية  -٩,٥,٥

م، وعند الق.  منذ االعتراف األولي-بشكل جوهري- على أداة مالية قد زادت  يام بالتقيي
لسداد الواقعة على مدى  يجب على المنشأة أن تستخدم التغير في مخاطر اإلخفاق في ا

.  من التغير في مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعةالًالعمر المتوقع لألداة المالية بد
وإلجراء ذلك التقييم، يجب على المنشأة أن تقارن مخاطر اإلخفاق في السداد الواقعة 

لتقرير مع مخاطر اإلخفاق في السداد الواقعة على األ داة المالية كما هي في تاريخ ا
على األداة المالية كما هي في تاريخ االعتراف األولي وأن تأخذ في الحسبان 
المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما، والتي تُعد 

ر االئتمانية منذ االعتراف األولي على زيادات جوهرية في المخاطامؤشر. 

م تزدد بشكل جوهري  - ١٠,٥,٥ يمكن للمنشأة أن تفترض أن المخاطر االئتمانية على أداة مالية ل
ديها مخاطر ائتمانية منخفضة في  د أن األداة المالية ل منذ االعتراف األولي إذا تم تحدي

 ").٢٤,٥,٥ب"إلى " ٢٢,٥,٥ب"راجع الفقرات من (تاريخ التقرير 
تيحت معلومات ذات نظرة للمستقبل معقولة ومؤيدة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر إذا أ - ١١,٥,٥

 على معلومات عن تجاوز موعد -أن تعتمد فحسب- لهما، فإنه ال يمكن للمنشأة 
االستحقاق عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوهري منذ 

تتاح معلومات تتسم بأنها ذات نظرة وبالرغم من ذلك، عندما ال . االعتراف األولي
) سواء على أساس منفرد أو جماعي(للمستقبل أكثر من حالة تجاوز موعد االستحقاق 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٨٣

بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما، فإنه يمكن للمنشأة أن تستخدم معلومات عن تجاوز 
 منذ موعد االستحقاق لتحديد ما إذا كان هناك زيادات كبيرة في المخاطر االنتمائية

م المنشأة الزيادات الكبيرة في . االعتراف األولي وبغض النظر عن الطريقة التي تقي
المخاطر االئتمانية، فهناك افتراض يمكن نقضه بأن المخاطر االئتمانية على األصل 

 منذ االعتراف األولي عندما تتجاوز الدفعات -بشكل جوهري-المالي قد زادت 
 وتستطيع المنشأة نقض هذا االفتراض. ا يوم٣٠يزيد عن التعاقدية موعد استحقاقها بما 

إذا كان لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة وتكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال 
 منذ االعتراف -بشكل جوهري- مبرر لهما، تدل على أن المخاطر االئتمانية لم تزداد 

لتعاقدية تتجاوز موعد استح  ٣٠قاقها بما يزيد عن األولي حتى ولو كانت الدفعات ا
وعندما تحدد المنشأة أنه كان هناك زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية قبل أن . ايوم

، فال يمكن تطبيق ا يوم٣٠تتجاوز الدفعات التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن 
 .هذا االفتراض

 األصول المالية المعدلة

قدية التعاقدية من أصل مالي أو تم تعديلها، إذا تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات الن - ١٢,٥,٥
  ولم يتم االستبعاد من الدفاتر لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تقوم بتقييم

 للفقرة امالية وفقًالما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألداة 
 :بمقارنة" ٣,٥,٥"

باالسـتناد إلـى الـشروط    (يخ التقرير مخاطر اإلخفاق في السداد الواقعة في تار     ) أ (
 .)التعاقدية المعدلة

باالستناد إلى الـشروط  (مخاطر اإلخفاق في السداد الواقعة عند االعتراف األولي   ) ب (
 ).التعاقدية األصلية غير المعدلة

 األصول المالية المضمحلة عند شرائها أو إنشائها
رات المتراكمة في الخسائر التغي-يجب على المنشأة أن تثبت في تاريخ التقرير فقط  - ١٣,٥,٥

االئتمانية المتوقعة على مدى العمر منذ االعتراف األولي على أنها مخصص خسارة 
وذلك بغض االنظر عن الفقرتين . لألصول المالية المضمحلة عند شرائها أو إنشائها

 ".٥,٥,٥"و" ٣,٥,٥"
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لتغير في الخس - ١٤,٥,٥ ائر االئتمانية يجب على المنشأة االعتراف في تاريخ كل تقرير، بمبلغ ا
المكسب الناتج عن عكس (المتوقعة على مدى العمر على أنه خسارة أو مكسب 

ويجب . االضمحالل ضمن األرباح أو الخسائر) خسارة اضمحالل سبق االعتراف بها
على المنشأة أن تثبت التغيرات اإليجابية في الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

حالل، حتى ولو كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة على العمر على أنها مكسب االضم
مدى العمر أقل من مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تم تضمينها في التدفقات 

  .النقدية المقدرة عند االعتراف األولي
مدخل مبسط للمبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين، وأصول العقود مع 

 اإليجار المستحقة التحصيلالعمالء ومبالغ 
 -ادائم-، أن تقيس "٥,٥,٥"و" ٣,٥,٥"يجب على المنشأة، بغض النظر عن الفقرتين  - ١٥,٥,٥

 :الخسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لما يلي
المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين أو أصول العقود مع العمالء التي تنتج   )أ (

 :، والتي)٤٨(تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم عن معامالت 
ـ  (ال تتضمن مكون تمويل هام       ) ١( ة علـى  أو عندما تطبق المنشأة وسيلة عمل

 .)٤٨( للمعيار المحاسبة المصري رقم اوفقً) العقود التي ال تزيد عن سنة
  ،)٤٨(تتضمن مكون تمويل هام وفقا للمعيار المحاسـبة المـصري رقـم        ) ٢(أو  

 اختارت المنشأة، على أنهـا سياسـتها المحاسـبية، أن تقـيس خـسارة         إذا
. االضمحالل بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة علـى مـدى العمـر      

ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مثـل تلـك المبـالغ        
 المستحقة على المدينين التجاريين أو أصول العقود مع العمالء، ولكن يمكن     

 على المبالغ المـستحقة علـى المـدينين    - بشكل منفصل  -أن يتم تطبيقها    
 .التجاريين وأصول العقود مع العمالء

مبالغ اإليجار المستحقة التحصيل التي تنتج عن معامالت تقع ضمن نطاق معيار  )ب (
، إذا اختارت المنشأة، على أنها سياستها المحاسبية، )٤٩(المحاسبة المصري رقم 

رة االضمحالل بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أن تقيس خسا
ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مبالغ اإليجار . العمر

 على مبالغ اإليجار المستحق - المستحقة التحصيل، ولكن يمكن أن يتم تطبيقها 
  .أجير التشغيليالتحصيل عن عقود التأجير التمويلي بشكل منفصل عن عقود الت
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يمكن للمنشأة أن تختار سياستها المحاسبية للمبالغ المستحقة التحصيل على المدينين  - ١٦,٥,٥
لتحصيل وأصول العقود مع العمالء  بشكل - التجاريين، ومبالغ اإليجار المستحقة ا

 .مستقل بعضها عن بعض

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
أن تقيس الخسائر االئت - ١٧,٥,٥ ألداة المالية بطريقة تعكسيجب على المنشأة  انية المتوقعة من ا  :م

م نطاق من   )أ ( مبلغ غير متحيز ومرجح باالحتماالت يتم تحديده عن طريق تقيي
 .النتائج الممكنة

 .القيمة الزمنية للنقود) ب(و 

المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر ) ج(و 
لية وتوقعات بشأن لهما في تاريخ التقري ر بشأن أحداث سابقة وظروف حا

 .الظروف االقتصادية المستقبلية

 أن تحدد كل - بالضرورة - عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، ال يلزم المنشأة  - ١٨,٥,٥
وبالرغم من ذلك، يجب عليها أن تأخذ في الحسبان الخطر أو . تصور محتمل

عكس احتمالي حدوث وعدم حدوث خسارة الترجيح بأن تحدث خسارة ائتمانية بحيث ت
اائتمانية، حتى ولو كان احتمال حدوث خسارة ائتمانية منخفض جد. 

إن الحد األقصى للفترة التي يجب أخذها في الحسبان عند قياس الخسائر االئتمانية  - ١٩,٥,٥
التي تكون ) بما في ذلك خيارات التمديد(المتوقعة هو الحد األقصى للفترة التعاقدية 

ة معرضة على مدارها للمخاطر االئتمانية وليست فترة أطول، حتى ولو كانت المنشأ
 .الفترة األطول متفقة مع ممارسات األعمال

ومع ذلك، تتضمن بعض األدوات المالية كل من قرض وارتباط غير مستخدم، والقدرة  -٢٠,٥,٥
دي إلى أن التعاقدية للمنشأة على طلب السداد وإلغاء االرتباط الذي لم يتم استخدامه ال تؤ

ولمثل . تكون فترة اإلشعار التعاقدية هي الحد لخطر تعرض المنشأة للخسائر االئتمانية
تلك األدوات المالية، وفقط تلك األدوات المالية، يجب على المنشأة أن تقيس الخسائر 
االئتمانية المتوقعة على مدار الفترة التي تكون المنشأة معرضة فيها للخسائر االئتمانية 

تي قد لن يتم فيها تقليل الخسائر االئتمانية المتوقعة بإجراءات إلدارة المخاطر وال
 .االئتمانية، حتى لو امتدت تلك الفترة إلى ما بعد الحد االقصى للفترة التعاقدية
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 إعادة تبويب األصول المالية -٦,٥
 تطبق ، فإنه يجب عليها أن"١,٤,٤" للفقرة اإذا أعادت المنشأة تبويب أصول مالية وفقً - ١,٦,٥

وال يجوز للمنشأة أن تعدل أي . إعادة التبويب بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التبويب
أو فائدة تم االعتراف ) بما في ذلك مكاسب أو خسائر االضمحالل(مكاسب أو خسائر 

 .متطلبات إعادة التبويب" ٧,٦,٥"إلى " ٢,٦,٥"وتبين الفقرات من . ابها سابقً
 أصل مالي يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة إلى فئة القياس إذا أعادت المنشأة تبويب - ٢,٦,٥

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإنه يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ 
ويتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين التكلفة . إعادة التبويب

 .ضمن األرباح أو الخسائرالمستهلكة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة 
إذا أعادت المنشأة تبويب أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  - ٣,٦,٥

الخسائر إلى فئة القياس بالتكلفة المستهلكة، فإن قيمته العادلة في تاريخ إعادة 
لإلرشادات " ٢,٦,٥ب"راجع الفقرة (التبويب تصبح إجمالي القيمة الدفترية الجديدة 

 ).بشأن تحديد معدل الفائدة الفعلي وخسارة االضمحالل في تاريخ إعادة التبويب
إذا أعادت المنشأة تبويب أصل مالي يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة إلى فئة القياس  - ٤,٦,٥

دلة في  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم قياس قيمته العا
تراف بأي خسارة ناشئة عن الفرق بين التكلفة تاريخ إعادة التبويب ويتم االع

المستهلكة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل األخر وال يتم 
تعديل معدل الفائدة الفعلي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة نتيجة إلعادة التبويب 

 ").١,٦,٥ب"راجع الفقرة (
الي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل إذا أعادت المنشأة تبويب أصل م - ٥,٦,٥

الشامل اآلخر إلى فئة القياس بالتكلفة المستهلكة، فإنه تتم إعادة تبويب األصل 
ومع ذلك، يتم استبعاد المكسب أو . المالي بقيمته العادلة في تاريخ إعادة التبويب

ل اآلخر من الخسارة المتراكمة التي تم االعتراف بها سابقا ضمن الدخل الشام
حقوق الملكية ويتم تعديلها مقابل القيمة العادلة لألصل المالي في تاريخ إعادة 
التبويب ونتيجة لذلك، فإنه يتم قياس األصل المالي في تاريخ إعادة التبويب كما لو 

ويؤثر هذا التعديل على الدخل الشامل . كان يتم قياسه دائما بالتكلفة المستهلكة
ثر على األرباح أو الخسائر ولذلك فهو ليس تعديل إعادة تبويب اآلخر ولكنه ال يؤ

وال يتم تعديل "). عرض القوائم المالية) "١(رقم  راجع معيار المحاسبة المصري(
معدل الفائدة الفعلي أو تعديل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة نتيجة إلعادة 

 ").١,٦,٥ب"راجع الفقرة (التبويب 
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أة تبويب أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو إذا أعادت المنش - ٦,٦,٥
الخسائر إلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يستمر 

لإلرشادات بشان " ٢,٦,٥ب"راجع الفقرة . (في قياس األصل المالي بالقيمة العادلة
 ).الل في تاريخ إعادة التبويبتحديد معدل الفائدة الفعلي وخسارة االضمح

إذا أعادت المنشأة تبويب أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - ٧,٦,٥
اآلخر إلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإنه يستمر في 

ارة المجمعة وتتم إعادة تبويب المكسب أو الخس. قياس األصل المالي بالقيمة العادلة
التي تم االعتراف بها سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى األرباح 

راجع معيار (أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويب في تاريخ إعادة التبويب 
 )).١(المحاسبة المصري رقم 

 المكاسب والخسائر
المالي أو االلتزام المالي يجب أن يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من األصل  - ١,٧,٥

 :الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر ما لم
 .")١٤,٥,٦"إلى " ٨,٥,٦"راجع الفقرات من (يكن جزءا من عالقة تغطية   )أ (
ن تعرض ايكن استثمار) ب(أو   في أدوات حقوق ملكية وتكون المنشأة قد اختارت أ

  اار ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقًالمكاسب والخسائر من ذلك االستثم
 .")٥,٧,٥"للفقرة 

   تم تخصيصه على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباحا ماليايكن التزام) ج(أو 
ن تعرض أثار التغيرات في المخاطر  أو الخسائر وأن المنشأة مطالبة با

 ."٧,٧,٥" للفقرة ااالئتمانية لاللتزام ضمن الداخل الشامل اآلخر وفقً
يالًيكن أص) د(أو   ا يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقًا مال

، وان المنشأة مطالبة بأن تثبت بعض التغيرات في القيمة "أ١,٢,٤"للفقرة 
 ".١٠,٧,٥" للفقرة االعادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقً

 : أو الخسائر فقط عندمايتم االعتراف بتوزيعات األرباح ضمن األرباح - أ ١,٧,٥
 .حيتم التأكد من حق المنشأة في تسلم مدفوعات من توزيعات األربا  ) أ (

  يكون من المرجح أن تتدفق منافع اقتـصادية مرتبطـة بتوزيعـات األربـاح       ) ب(أو  
 .إلى المنشأة

 . بطريقة يمكن االعتماد عليها-يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح ) ج(أو 
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ن يت - ٢,٧,٥ م االعتراف بالمكسب أو الخسارة من األصل المالي الذي يتم قياسه يجب أ
" ٨,٥,٦"راجع الفقرات من (بالتكلفة المستهلكة والذي ال يعد جزءا من عالقة تغطية 

ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتم االستبعاد من الدفاتر لألصل ") ١٤,٥,٦"إلى 
أو من خالل عملية االستهالك أو " ٢,٦,٥" للفقرة االمالي أو إعادة تبويبه وفقً

ن تطبق الفقرتين  االعتراف بمكاسب أو خسائر االضمحالل ويجب على المنشأة أ
إذا أعادت تبويب أصول مالية من فئة القياس بالتكلفة " ٤,٦,٥"و" ٢,٦,٥"

ن يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من االلتزام المالي الذي . المستهلكة ويجب أ
راجع الفقرات (تكلفة المستهلكة والذي ال يعد جزءا من عالقة تغطية يتم قياسه بال

ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتم االستبعاد من ") ١٤,٥,٦"إلى " ٨,٥,٦"من 
" ٢,٧,٥ب"راجع الفقرة (الدفاتر لاللتزام المالي ومن خالل عملية االستهالك 

 ).لإلرشادات بشأن مكاسب أو خسائر صرف العمالت االجنبية
يجب أن يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من األصول المالية أو االلتزامات  - ٣,٧,٥

غطاة ضمن عالقة تغطية، وفقًاالمالية، التي تمثل بنودإلى " ٨,٥,٦" للفقرات من ا م
"١٤,٥,٦". 

إذا اعترفت المنشأة بأصوٍل مالية باستخدام المحاسبة على أساس تاريخ التسوية  - ٤,٧,٥
، فإنه لألصول التي يتم ")٦,١,٣ب"و" ٣,١,٣ب"و" ٢,١,٣ "راجع الفقرات من(

قياسها بالقيمة المستهلكة، ال يتم االعتراف بأي تغيير في القيمة العادلة لألصل الذي 
وبالرغم من ذلك، . يتم استالمه خالل الفترة ما بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية

يجب أن يتم االعتراف بالتغير في القيمة لألصول التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فإنه 
العادلة ضمن األرباح أو الخسائر أو ضمن الدخل الشامل اآلخر، بحسب ما هو 

ويجب اعتبار تاريخ المتاجرة هو تاريخ االعتراف ". ١,٧,٥" للفقرة االمناسب وفقً
  .األولي ألغراض تطبيق متطلبات االضمحالل

 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
 فيه بأن تعرض، ةعند االعتراف األولي، يمكن للمنشأة أن تقوم باختيار ال رجع - ٥,٧,٥

ضمن الدخل الشامل اآلخر، التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمار في أداة 
 وال هي محتفظ بها للمتاجرةحقوق ملكية تقع ضمن نطاق هذا المعيار والتي ال هي 

 المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال مقابل محتمل تم االعتراف به من قبل
" ٣,٧,٥ب"راجع الفقرة ). (٢٩(ينطبق عليه معيار المحاسبة المصري رقم 

 .)لإلرشادات بشأن مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية
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لوارد في الفقرة  -  ٦,٧,٥ ار ا الختي ا ، فإنه يجب عليها أن تثبت، ضمن "٥,٧,٥"إذا قامت المنشأة ب
لخسائر،  أو ا ثمارات وفقًاألرباح  لك االست .أ١,٧,٥" للفقرة اتوزيعات األرباح من ت " 

 االلتزامات المخصصة على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٧,٧,٥ -      أو خسارة مـن االلتـزام المـالي الـذي تـم      ايجب على المنشأة أن تعرض مكسب 
ـ تخصيصه على أنه بالقيمة العادلة من خالل األربـاح أو الخـسائر            للفقـرة  اوفقً

  :كما يلي" ٥,٣,٤"أو الفقرة " ٢,٢,٤"
يجب أن يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يمكن أن          )  أ(

 إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لذلك االلتزام ضمن الـدخل الـشامل         ىيعز
 .)"٢٠,٧,٥ب"إلى " ١٣,٧,٥ب"راجع الفقرات من (اآلخر 

 المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة لاللتزام ضـمن   يجب أن يتم عرض     )  ب(
األرباح أو الخسائر وذلك ما لم ينتج أو يتزايد عنه عدم اتساق محاسبي ضمن           
األرباح أو الخسائر من معالجة أثار التغيرات في المخاطر االئتمانيـة لاللتـزام         

وتـوفر  "). ٨,٧,٥"وفي تلك الحالـة تنطبـق الفقـرة        ) (أ(الموضحة في البند    
" ١٢,٧,٥ب"إلـى   " ١٠,٧,٥ب"ومـن   " ٧,٧,٥ب"إلى  " ٥,٧,٥ب"الفقرات من   

ا حول تحديد ما إذا كان سيحدث عدم اتساق محاسبي أو أنه سيتزايدإرشاد. 

عدم اتساق محاسبي ضمن األرباح " ٧,٧,٥"إذا أحدثت المتطلبات الواردة في الفقرة       - ٨,٧,٥
  أة أن تعـرض جميـع المكاسـب   فإنه يجب علـى المنـش   أو الخسائر أو ضخمته،   

  بما في ذلك اثار التغيرات فـي المخـاطر االئتمانيـة       (أو الخسائر من ذلك االلتزام      
 .ضمن األرباح أو الخسائر) لذلك االلتزام

، فإنه يجب على المنشأة "٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين  - ٩,٧,٥
 المكاسب أو الخسائر من ارتباطات أن تعرض، ضمن األرباح أو الخسائر، جميع

القروض وعقود الضمان المالي التي تم تخصيصها على أنها بالقيمة العادلة من خالل 
 .األرباح أو الخسائر
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 األصول المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ليجب أن يتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بمكسب أو خسارة من األص - ١٠,٧,٥

المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 
ومكاسب ) ٥,٥راجع القسم (، باستثناء مكاسب أو خسائر االضمحالل "أ٢,١,٤"

ن ")أ٢,٧,٥ب"و" ٢,٧,٥ب"راجع الفقرتين (وخسائر صرف العمالت االجنبية  ، إلى ا
وعندما يتم االستبعاد من .  أو إعادة تبويبهيتم االستبعاد من الدفاتر لألصل المالي

د تبويب المكسب أو الخسارة المجمعة التي تم االعتراف  الدفاتر لألصل المالي فإنه يعا
 ضمن الدخل الشامل اآلخر وذلك من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر ابها سابقً

وإذا تمت )). ١(قم راجع معيار المحاسبة المصري ر(على أنه تعديل إعادة تبويب 
إعادة تبويب األصل من فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه 
يجب على المنشأة أن تحاسب عن المكسب أو الخسارة المجمعة التي تم االعتراف بها 

ويتم االعتراف ". ٧,٦,٥"و" ٥,٦,٥" للفقرتين ا ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقًاسابقً
 .ائدة التي تم حسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ضمن األرباح أو الخسائربالف

، إذا تم قياس أصل مالي بالقيمة العادلة من "١٠,٧,٥"كما هو موضح في الفقرة  - ١١,٧,٥
، فإن المبالغ التي يتم االعتراف بها "أ٢,١,٤" للفقرة اخالل الدخل الشامل اآلخر وفقً
ن هي نفسها المبالغ التي كان سيتم االعتراف بها ضمن ضمن األرباح أو الخسائر تكو

 .األرباح أو الخسائر لو كان قد تم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة
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  محاسبة التغطية٦القسم 
 هدف ونطاق محاسبة التغطية - ١,٦

أثر أنشطة إدارة المخاطر  إن الهدف من محاسبة التغطية هو أن تعكس القوائم المالية  -١,١,٦
ة تستخدم األدوات المالية إلدارة مخاطر التعرض الناشئة عن مخاطر معينة يمكن أن لمنشأ

أو الدخل الشامل اآلخر، في حالة االستثمارات في أدوات (تؤثر على األرباح أو الخسائر 
حقوق الملكية التي قد اختارت لها المنشأة أن تعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن 

ويهدف هذا المدخل إلى توضيح السياق ألدوات "). ٥,٧,٥" للفقرة افقًالدخل الشامل اآلخر و
 .التغطية التي يتم تطبيق محاسبة التغطية لها من أجل إظهار أغراضها وآثارها

 للفقرات ايمكن للمنشأة أن تختار تخصيص عالقة تغطية بين أداة تغطية وبند مغطى وفقً  -٢,١,٦
وبالنسبة لعالقات التغطية ". ٢٥,٣,٦ب"إلى " ١,٢,٦ب"ومن " ٧,٣,٦"إلى " ١,٢,٦"من 

التي تستوفي ضوابط التأهل، يجب على المنشأة أن تحاسب عن المكسب أو الخسارة من 
إلى " ١,٥,٦ب"ومن " ١٤,٥,٦"إلى " ١,٥,٦" للفقرات من اأداة التغطية والبند المغطى وفقً

ب على المنشأة أن وعندما يكون البند المغطى مجموعة من البنود، فإنه يج". ٢٨,٥,٦ب"
" ١,٦,٦ب"ومن " ٦,٦,٦"إلى " ١,٦,٦"تلتزم بالمتطلبات اإلضافية الواردة في الفقرات من 

 ".١٦,٦,٦ب"إلى 

يمكن للمنشأة بالنسبة لتغطية القيمة العادلة من خطر التعرض لمعدل الفائدة لمحفظة من   -٣,١,٦
إنه يمكن أن تطبق متطلبات ، ف)وفقط لمثل هذه التغطية(األصول المالية وااللتزامات المالية 

 من تلك الواردة الًبد) ٢٦(المحاسبة عن التغطية الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم 
 أن تطبق المتطلبات المحددة اوفي تلك الحالة، يجب على المنشأة أيض. في هذا المعيار

ة وأن تخصص للمحاسبة عن تغطية القيمة العادلة لتغطية المحفظة من مخاطر معدل الفائد
ومن " أ٨٩"و" أ٨١"راجع الفقرات من (الجزء الذي يعد مبلغ عملة على أنه البند المغطى 

 )).٢٦(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١٣٢أت"إلى " ١١٤أت"
 أدوات التغطية - ٢,٦

 األدوات المؤهلة
قة  -  ١,٢,٦ مشت ل(يجوز أن يتم تخصيص  اح أو ا ألرب لة من خالل ا لعاد لقيمة ا اسها با ) خسائريتم قي

مكتوبة  رات ال ا لخي اء بعض ا استثن ة ب داة تغطي نها أ فقرة (على أ ."٤,٢,٦ب"راجع ال ( 
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يتم (يمكن أن يتم تخصيص أصل مالي غير مشتق، أو التزام مالي غير مشتق  - ٢,٢,٦
على أنه أداة تغطية ما لم يكن ) قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

االتزاملى أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  تم تخصيصه عا مالي
 إلى التغيرات في هوالذي يتم عرض مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي يمكن عزو
". ٧,٧,٥" للفقرة االمخاطر االئتمانية لذلك االلتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقً

ر العملة االجنبية يمكن لتغطية مخاطر عملة أجنبية أن يتم تخصيص مكون مخاط
ة تغطية  شريطة أال (ألصل مالي غير مشتق أو اللتزام مالي غير مشتق على أنه أدا

في أداة حقوق ملكية تكون المنشأة قد اختارت أن تعرض التغيرات ايكون استثمار 
 .")٥,٧,٥" للفقرة افي القيمة العادلة لها ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقً

ة، فإنه يمكن فقط تخصيص العقود مع أطراف خارجية ألغراض محاسبة التغطي - ٣,٢,٦
أي طرف خارجي عن المجموعة أو المنشأة المنفردة (بالنسبة للمنشأة معدة التقرير 

  .على أنها أدوات تغطية) التي يتم التقرير عنها
 تخصيص أدوات التغطية

يجب أن يتم تخصيص األداة المؤهلـة للتغطيـة بالكامـل علـى أنهـا أداة تغطيـة                  - ٤,٢,٦
 :واالستثناءات الوحيدة المسموح بها هي

عن القيمة الزمنية لعقد خيار وتخصيص ) intrinsic value(فصل القيمة الداخلية  )أ (
التغير في القيمة الداخلية للخيار فقط، وليس التغير في قيمته الزمنية، على أنه 

 .")٣٣,٥,٦ب"إلى " ٢٩,٥,٦ب"ومن " ١٥,٥,٦"راجع الفقرات (أداة تغطية 
صل العنصر اآلجل عن العنصر الفوري لعقد أجل وتخصيص التغير في قيمة ف) ب(و

على أنه أداة التغطية ) وليس العنصر األجل(العنصر الفوري فقط للعقد األجل 
 foreign(وبالمثل، يمكن أن يتم فصل نقاط األساس لفروق العمالت األجنبية 

currency basis spread (ة مالية على أنها وأن يتم استثناؤه من تخصيص أدا
 .")٣٩,٥,٦ب"إلى " ٣٤,٥,٦ب"ومن " ١٦,٥,٦"راجع الفقرات (أداة التغطية 

 في المائة من ٥٠يمكن أن يتم تخصيص نسبة من مجمل أداة التغطية، مثل نسبة ) ج(و
  وبالرغم من ذلك،. المبلغ االسمي، على أنه أداة التغطية ضمن عالقة تغطية

لتغير في القيمة العادلة ألداة التغطية الذي ال يجوز أن يتم تخصيص جزء من ا
 . عن جزء من الفترة الزمنية التي تبقى خاللها أداة التغطية قائمة- فقط -ينتج 
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بشكل  -يمكن للمنشأة أن تعتبر أي مزيج مما يلي على أنه مجموعة، وأن تخصصها  - ٥,٢,٦
لك الحاالت التي يكون في( على أنها أداة تغطية -  مشترك  ها الخطر أو المخاطربما في ذلك ت

 ):الناشئة عن بعض أدوات التغطية تعوض تلك الناشئة عن أدوات تغطية أخرى
 .مشتقات أو نسبة منها ) أ(
 .غير المشتقات أو نسبة منها) ب(و

٦,٢,٦ - ابالرغم من ذلك، ال تعد األداة المشتقة التي تضم خيارشترى ا مكتوبعلى ( مع خيار م
ؤهلة على أنها أداة تغطية إذا كانت في حقيقة م) سبيل المثال، طوق معدل الفائدة

 للفقرة اإال إذا كانت مؤهلة وفقً(األمر، تُعد صافي خيار مكتوب في تاريخ التخصيص 
 - امع -) أو نسبة منها(وبالمثل، يمكن أن يتم تخصيص أداتين أو أكثر "). ٤,٢,٦ب"

د مزجهم ال يعدون- فقط - على أنهم أداة التغطية   - في حقيقة األمر -  إذا كانت عن
 للفقرة اما لم تكونا مؤهلتين وفقً(مزيج صافي خيار مكتوب في تاريخ التخصيص 

 )."٤,٢,٦ب"
  البنود المغطاة - ٣,٦

  البنود المؤهلة
يمكن أن يكون البند المغطى تم االعتراف به على أنه أصل أو التزام، أو غير معترف  - ١,٣,٦

ويمكن أن . في نشاط أجنبي ي استثماربه كارتباط مؤكد، أو معاملة متوقعة أو صاف
 :يكون البند المغطى

 .ا منفردابند) أ(   
ومـن  " ٦,٦,٦"إلـى  " ١,٦,٦"تخضع للفقـرات مـن      (مجموعة من البنود    ) ب(أو

 )."١٦,٦,٦"إلى " ١,٦,٦ب"
غطى أيضنًاوقد يكون البند المراجع ( لمثل هذا البند أو المجموعة من البنود ا مكو

 )."٢٥,٣,٦ب"إلى " ٧,٣,٦ب"ومن " ٧,٣,٦"الفقرات 
 . للقياس بطريقة يمكن االعتماد عليهاالًيجب أن يكون البند المغطى قاب - ٢,٣,٦
، فإنه يجب أن تكون )أو أحد مكوناتها(إذا كان البند المغطى يمثل معاملة متوقعة  - ٣,٣,٦

 .تلك المعاملة مرجحة الحدوث إلى حد كبير
المكون من مزيج من خطر التعرض (حد يمكن أن يتم تخصيص خطر التعرض المو - ٤,٣,٦

 يمكن أن -ومشتقة") ١,٣,٦" للفقرة االذي يمكن أن يتأهل على أنه بند مغطى وفقً
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ويشمل "). ٤,٣,٦ب"و" ٣,٣,٦ب"راجع الفقرتين (يتم تخصيصه على أنه بند مغطى 
أي المعامالت المستقبلية المتوقعة  (ةهذا معامالت متوقعة لمخاطر تعرض موحد

إذا كان ذلك خطر التعرض ) الملزمة التي ينشأ عنها خطر تعرض ومشتقةغير 
وبالتالي لم يعد (، وأنه بمجرد أن يحدث - إلى حد كبير-الموحد مرجح الحدوث 

 . على أنه بند مغطىالً، يكون مؤه)توقعا
، يمكن تخصيص  -  ٥,٣,٦ قط - ألغراض محاسبة التغطية اطات-  ف ات، أو االرتب زام لت ، أو اال ألصول   ا

ؤكدة أو المعامالت المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير مع طرف خارجي عن الم
ويمكن أن يتم تطبيق محاسبة . ةالمنشأة التي تعد القوائم المالية، على أنها بنود مغطا

التغطية على المعامالت بين المنشآت ضمن المجموعة نفسها فقط في القوائم المالية 
لمستقلة لتلك المنشآت وليس في القوائم المالية المجمعة الفردية أو القوائم المالية ا

للمجموعة، باستثناء القوائم المالية المجمعة للمنشآت االستثمارية، كما هي معرفة في 
، حيث لن يتم االستبعاد في القوائم المالية المجمعة )٤٢(معيار المحاسبة المصري رقم 

التابعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من للمعامالت بين المنشأة االستثمارية وشركاتها 
 .خالل األرباح أو الخسائر

، قد تتأهل مخاطر العمالت األجنبية لبند "٥,٣,٦"وبالرغم من ذلك، كاستثناء من الفقرة  - ٦,٣,٦
بين ) مستحق التحصيل بين منشأتين تابعتين/على سبيل المثال، واجب السداد(نقدي 

ى في القوائم المالية المجمعة، إذا نتج عنه تعرض منشآت المجموعة على أنه بند مغط
 - بالكامل -لمكاسب أو خسائر سعر صرف العمالت األجنبية التي ال يتم استبعادها 

أثار التغيرات في أسعار ) "١٣( لمعيار المحاسبة المصري رقم اعند التجميع وفقً
 -، ال يتم )١٣( لمعيار المحاسبة المصري رقم اووفقً". صرف العمالت األجنبية

 استبعاد مكاسب وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية من البنود النقدية - بالكامل
بين منشآت المجموعة عند التجميع، عندما يتم التعامل في بنود نقدية بين منشآت 

باإلضافة إلى . المجموعة بين منشأتين ضمن المجموعة لديهما عمالت وظيفية مختلفة
 العمالت االجنبية لمعاملة متوقعة مرجحة الحدوث إلى حد كبير ذلك، قد تتأهل مخاطر

بين منشآت المجموعة على أنها بند مغطى في القوائم المالية المجمعة شريطة أن تُقوم 
المعاملة بعملة بخالف العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة في تلك المعاملة وأن مخاطر 

 .أو الخسائر المجمعةالعمالت االجنبية سوف تؤثر على األرباح 
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 ةتخصيص البنود المغطا

٧,٣,٦ - غطى ضمن عالقة اأو مكونً-  بأكمله ايمكن للمنشأة أن تخصص بندد على أنه بند م  لبن
د. تغطية . يشمل البند الكامل جميع التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبن

العادلة أو كامل التقلب في ويشمل المكون ما هو أقل من كامل التغير في القيمة 
األنواع -وفي تلك الحالة، فإنه يمكن للمنشأة أن تخصص فقط . التدفقات النقدية للبند
 :على أنها بنود مغطاه) بما في ذلك المزيج منها(التالية من المكونات 

 في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند يمكن عزوه إلى خطر   - فقط -التغيرات    )أ (
، شريطة أن يكون من الممكن، باالستناد إلـى  )مكون المخاطر (طر محددة   أو مخا 

 - بـشكل منفـصل   -تقييم ضمن سياق هيكل سوق معين، تحديد مكون المخاطر     
إلـى  " ٨,٣,٦ب"راجـع الفقـرات مـن     (وقياسه بطريقة يمكن االعتماد عليهـا       

دفقات  في الت  -فقط-تتضمن مكونات المخاطر تخصيص التغيرات      "). ١٥,٣,٦ب"
النقدية أو القيمة العادلة لبند مغطى بأعلى أو أقل من سعر محدد أو متغير آخـر            

 ).مخاطر من جانب واحد(

 .واحدة أو أكثر من التدفقات النقدية التعاقدية المختارة   ) ب (

راجـع الفقـرات مـن    (، أي جزء محدد من مبلـغ البنـد        اسميمكونات مبلغ      ) ج (
 )."٢٠,٣,٦ب"إلى " ١٦,٣,٦ب"

 لتأهل لمحاسبة التغطيةضوابط ا - ٤,٦

  :تتأهل عالقة التغطية لمحاسبة التغطية فقط إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية - ١,٤,٦
 . تتكون عالقة التغطية فقط من أدوات تغطية مؤهلة وبنود مغطاه مؤهلة  ) أ (

 لعالقة التغطية ولهدف ا رسميا وتوثيقً ايوجد، في بداية عالقة التغطية تخصيص       ) ب (
ة المخاطر واستراتيجيتها لمباشَرة التغطية ويجـب أن يـشمل   المنشأة من إدار 

ـ ذلك التوثيق تحديد أداة التغطية والبند المغطى، وطبيعة المخـاطر ال      ي يـتم  ت
التغطية منها وكيف سوف تقوم المنشأة بتقييم ما إذا كانت عالقـة التغطيـة             

فعاليـة  بما في ذلك تحليلها لمـصادر عـدم    (تستوفي متطلبات فعالية التغطية     
 ).التغطية والكيفية التي تحدد بها نسبة التغطية
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 :تستوفي عالقة التغطية جميع متطلبات فعالية التغطية التالية  ) ج (
راجـع  (أن يكون هناك عالقة اقتصادية بين البند المغطى وأداة التغطيـة       ) ١(

 .")٦,٤,٦ب"إلى " ٤,٤,٦ب"الفقرات من 
تغيرات في القيمة التي تنتج عـن  أال يهيمن أثر المخاطر االئتمانية على ال  ) ٢(و

 .")٨,٤,٦ب"و" ٧,٤,٦ب"راجع الفقرتين (تلك العالقة االقتصادية 
أن تكون نسبة التغطية لعالقة التغطية هي نفسها مثل تلك الناتجـة عـن      ) ٣(و

ـ       غطى التي تقوم المنشأة بالتغطيـة لهـا فعليوكميـة أداة  اكمية البند الم 
 للتغطية لتلـك الكميـة مـن البنـد     افعليالتغطية التي تستخدمها المنشأة     

وبالرغم من ذلك، ال يجوز أن يعكس ذلك التخصيص عدم توازن        . المغطى
بين قيم البند المغطى وأداة التغطية والذي ينشأ عنه عدم فعالية التغطيـة        

والذي يؤدي بدوره إلى نتيجة ) بغض النظر عما إذا تم االعتراف به أم ال      (
راجع الفقـرات مـن   (الغرض من محاسبة التغطية  محاسبية ال تتفق مع     

 ").١١,٤,٦ب"إلى " ٩,٤,٦ب"
 المحاسبة عن عالقات التغطية المؤهلة - ٥,٦

تطبق المنشأة محاسبة التغطية على عالقة التغطية التي تستوفي ضوابط التأهل الواردة  - ١,٥,٦
 ).والتي تتضمن قرار المنشأة بتخصيص عالقة التغطية" (١,٤,٦"في الفقرة 

 :ك ثالثة أنواع من عالقات التغطيةهنا - ٢,٥,٦
وهو التغطية من خطر التعرض للتغيـرات فـي القيمـة      : تغطية القيمة العادلة    ) أ (

العادلة ألصل أو التزام معترف به أو الرتباط مؤكد غير معترف به أو لمكـون        
 إلى مخاطر معينة ويمكـن أن  ىمن أي من مثل تلك البنود التي يمكن أن تعز        

 .أو الخسائرتؤثر على األرباح 
وهو التغطية من خطر التعرض للتقلـب فـي التـدفقات     : تغطية التدفق النقدي    ) ب (

النقدية الذي يمكن عزوه إلى مخاطر معينة مرتبطة بكامـل أصـل أو التـزام          
مثل جميع أو بعض دفعات الفائدة المـستقبلية علـى   (معترف به أو بمكون له  

حدوث إلى حد كبير، ويمكن أن   أو معاملة متوقعة مرجحة ال    ) دين متغير المعدل  
 .يؤثر على األرباح أو الخسائر

تغطية صافي استثمار في نشاط أجنبي كما هي معرفة فـي معيـار المحاسـبة       ) ج (
 .)١٣(المصري رقم 
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لتي قد اختارت لها المنشأة أن تعرض  - ٣,٥,٦ لبند المغطى هو أداة حقوق ملكية وا إذا كان ا
، فإنه يجب "٥,٧,٥" للفقرة اشامل اآلخر وفقًالتغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل ال

لتعرض المغطى المشار إليه في الفقرة  هو الذي يمكن )" أ( ٢,٥,٦"أن يكون خطر ا
، يتم عرض عدم فعالية - فقط-وفي تلك الحالة . أن يؤثر على الدخل الشامل األخر

 .التغطية المعترف به ضمن الدخل الشامل اآلخر
ية من مخاطر العملة االجنبية الرتباط مؤكد على أنه تغطية قد تتم المحاسبة عن تغط - ٤,٥,٦

 .قيمة عادلة أو تغطية تدفق نقدي
إذا توقفت عالقة التغطية عن استيفاء متطلب فعالية التغطية والمتعلق بنسبة  - ٥,٥,٦

ولكن الهدف من إدارة المخاطر لعالقة )") ٣)(ج(١,٤,٦"راجع الفقرة (التغطية 
 كما هو، فإنه يجب على المنشأة أن تعدل نسبة التغطية التي تم تخصيصها ظل

ويشار إلى ذلك في هذا المعيار (التغطية بحيث تستوفي ضوابط التأهل مرة أخرى 
 )."٢١,٥,٦ب"إلى " ٧,٥,٦ب" راجع الفقرات من -"إعادة التوازن"على أنه 

يجب على المنشأة التوقف عن محاسبة التغطية بأثر مستقبلي فقط عندما تتوقف  - ٦,٥,٦
بعد األخذ في (عن استيفاء ضوابط التأهل ) أو جزء من عالقة التغطية(قة التغطية عال

ويشمل ذلك حاالت انقضاء ). الحسبان أي إعادة توازن لعالقة التغطية إذا كان مطبقًا
ولهذا الغرض، فإنه ال يعد إحالل أو . أداة التغطية أو بيعها أو إنهائها أو تسويتها

 تغطية أخرى إنقضاء أو إنهاء لها إذا كان مثل هذا اإلحالل أو تجديد أداة التغطية بأداة
باإلضافة إلى .  معهاالتجديد جزءا من هدف المنشأة الموثق من إدارة المخاطر ومتفقً
 :ذلك، ولهذا الغرض فليس هناك انقضاء أو إنهاء ألداة التغطية إذا

  سـتحداث قـوانين  افق طرفا أداة التغطية، كنتيجة لألنظمة أو التشريعات أو ال  و  ) أ (
أو تشريعات، على أن يحل طرف أو أكثر من طرف مقاصة مقابل محل الطـرف   
. األصلي المقابل لهما ليصبح هو الطرف المقابل الجديد لكل طرف من الطـرفين  

يطلـق  (ولهذا الغرض، فإن طرف المقاصة المقابل هو طرف مقابـل مركـزي      
و منشأة أو على سبيل المثـال،    أ") وكالة مقاصة "أو  " هيئة مقاصة  "اعليه أحيانً 

عضو مقاصة في هيئة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة في هيئة مقاصة، والتي       
تتصرف بصفتها طرف مقابل من أجل أن تحدث المقاصة من قبل طرف مقابـل    

وبالرغم من ذلك، عندما تقوم أطراف في أداة تغطية بإحالل األطـراف    . مركزي
لة مختلفة، فإنه يتم استيفاء المتطلب الـوارد  األصلية المقابلة لهم بأطراف مقاب   

إذا قام كل من تلك األطراف بالمقاصة مع الطرف -في هذه الفقرة الفرعية فقط     
 .المقابل األصلي نفسه
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كانت التغيرات األخرى، إن وجدت، على أداة التغطية، تقتصر على تلـك التـي       ) ب (
ـ     صر مثـل هـذه   تُعد ضرورية إلحداث مثل هذا اإلحالل للطرف المقابـل وتقت

التغيرات على تلك التي تتفق مع الشروط التي يمكن توقعها إذا كانت مقاصـة        
أداة التغطية قد تم القيام بها في األصل مع طرف المقاصة المقابل وتشمل هذه         
التغيرات تلك التغيرات في متطلبات الضمان، والحقوق في إجراء مقاصة بـين       

 .ة السداد والرسوم المفروضةاألرصدة مستحقة التحصيل واألرصدة واجب
يمكن أن يؤثر التوقف عن محاسبة التغطية إما على عالقة التغطية في مجملها      

وفي تلك الحالة تستمر محاسبة التغطية لما تبقى    ( على جزء منها     - فقط –أو  
  ).من عالقة التغطية

 :يجب على المنشأة أن تطبق - ٧,٥,٦
ية لتغطيات قيمة عادلة يكون عندما تتوقف عن محاسبة التغط" ١٠,٥,٦"الفقرة  )أ (

 .أداة مالية يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة) أو مكون له(البند المغطى فيها 
 .عندما تتوقف عن محاسبة التغطية لتغطيات تدفق نقدي" ١٢,٥,٦"الفقرة ) ب(و

  تغطيات القيمة العادلة
، "١,٤,٦"ي الفقرة طالما أن تغطية القيمة العادلة تستوفي ضوابط التأهل الواردة ف - ٨,٥,٦

 :فإنه يجب المحاسبة عن عالقة التغطية كما يلي
يجب أن يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من أداة التغطية ضمن األربـاح أو       ) أ (

أو الدخل الشامل اآلخر، إذا كانت أداة التغطيـة تغطيـة ألداة حقـوق      (الخسائر  
لعادلة ضمن الـدخل  ملكية اختارت لها المنشأة أن تعرض التغيرات في القيمة ا          

 )."٥,٧,٥" للفقرة االشامل اآلخر وفقً
يجب أن يعدل مكسب أو خسارة التغطية للبند المغطى من القيمة الدفترية للبنـد       ) ب (

وإذا . وأن يتم االعتراف به ضمن األرباح أو الخـسائر ) اإذا كان منطبقً(المغطى  
ه بالقيمة العادلة من خـالل  يتم قياس)  لهاأو مكونً  (ا مالي الًكان البند المغطى أص   

  ، فإنه يجب أن يتم االعتراف بمكسب    "أ٢,١,٤" للفقرة   االدخل الشامل اآلخر وفقً   
وبـالرغم مـن   . أو خسارة التغطية من البند المغطى ضمن األرباح أو الخسائر      

ذلك، إذا كان البند المغطى أداة حقوق ملكية اختارت لها المنـشأة أن تعـرض           
ـ    التغيرات في قيمتها   ، "٥,٧,٥" للفقـرة  ا العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقً
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وعندما يكون البنـد  . فإنه يجب أن تبقى تلك المبالغ ضمن الدخل الشامل اآلخر      
  فإنـه يـتم االعتـراف بأصـل    )  لهاأو مكونً( غير مثبت  ا مؤكد االمغطى ارتباطً 

غطى الالحق لتخصيصهأو بالتزام يمثل التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند الم 
 .مع االعتراف بالمكسب أو الخسارة المناظرة ضمن األرباح أو الخسائر

لبند المغطى في تغطية قيمة عادلة هو ارتباط مؤكد  - ٩,٥,٦ باقتناء ) أو مكون له(عندما يكون ا
م تعديل القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتزام، الذي  لتزام، فإنه يت أصل أو بتحمل ا

المتراكم في القيمة  ج عن وفاء المنشأة باالرتباط المؤكد، بحيث يتضمن التغيرينت
 .العادلة للبند المغطى الذي تم االعتراف به في قائمة المركز المالي

ضمن األرباح أو الخسائر إذا )" ب(٨,٥,٦"يجب استهالك أي تعديل ناشئ عن الفقرة  - ١٠,٥,٦
ويمكن أن . يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة) ها لاأو مكونً(كان البند المغطى أداة مالية 

 االستهالك عن وقت ءيبدأ االستهالك بمجرد وجود هذا التعديل، وعلى أال يتأخر بد
لتغطية ويستند االستهالك إلى . التوقف عن تعديل البند المغطى بمكاسب أو خسائر ا

لة أن . ستهالكمعدل الفائدة الفعلي المعاد حسابه في التاريخ الذي يبدأ فيه اال في حا
د المغطى أصال م قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل )  لهاأو مكون (ا مالييكون البن يت

فسها ولكن على "أ٢,١,٤" للفقرة االشامل اآلخر وفقً ، فإن االستهالك ينطبق بالطريقة ن
فقرة  للا وفقً-  سابقا -المبلغ المتراكم للمكسب أو الخسارة الذي تم االعتراف به 

 . عن تعديل القيمة الدفتريةالًبد)" ب( ٨,٥,٦"

 تغطيات التدفق النقدي
، "١,٤,٦"طالما استوفت تغطية التدفق النقدي ضوابط التأهل الواردة في الفقرة  - ١١,٥,٦

 :فإنه يجب أن تتم المحاسبة عن عالقة التغطية كما يلي

احتيـاطي  (غطـى   يتم تعديل المكون المنفصل لحقوق الملكية المرتبط بالبند الم          ) أ (
 :)بالمبالغ المطلقة(إلى المبلغ األقل مما يلي ) تغطية التدفق النقدي

 .المكسب أو الخسارة المتراكمة من أداة التغطية منذ بداية التغطية ) ١(

أي القيمـة  (للبند المغطـى  ) القيمة الحالية(التغير المتراكم في القيمة العادلة      ) ٢(أو
  )قات النقدية المـستقبلية المتوقعـة المغطـاة   الحالية للتغير المتراكم في التدف   

 .من بداية التغطية
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يجب أن يتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بذلك الجزء من المكسب أو   )ب (
أي االعتراف (على أنه تغطية فعالة  الخسارة من أداة التغطية الذي يتم تحديده

احتياطي تغطية ضمن الدخل الشامل األخر بالجزء الذي يتقاص مع التغير في 
أ( للبندا وفقًاالتدفق النقدي محسوب((. 

يجب أن يتم االعتراف، ضمن األرباح أو الخسائر، بأي مكسب أو خسارة متبقية   )ج (
أو أي مكسب أو خسارة مطلوب لموازنة التغير في احتياطي (من أداة التغطية 

ية التغطيةوالذي يمثل عدم فعال)) أ( للبند ا وفقًاتغطية التدفق النقدي محسوب. 
يجب أن تتم المحاسبة عن المبلغ الذي كان يتم تراكمه في احتياطي تغطية   )د (

 :كما يلي) أ( للبند االتدفق النقدي وفقً
   عن معاملة متوقعة مغطاه االعتراف بأصل غيـر مـالي    -االحقً-إذا نتج    )١(

أو التزام غير مالي، أو إذا أصبحت معاملة متوقعة مغطاه ألصل غير مالي         
 ينطبق عليه المحاسبة عن تغطية القيمة ا مؤكدازام غير مالي ارتباطً   أو الت 

العادلة، فإنه يجب على المنشأة أن تزيل ذلك المبلغ من احتيـاطي تغطيـة    
التدفق النقدي وأن تدرجه مباشرة في التكلفة األولية أو قيمة دفترية أخرى  

معيار المحاسبة راجع (وال يعد هذا تعديل إعادة تبويب       . لألصل أو االلتزام  
 .وبالتالي فإنه ال يؤثر على الدخل الشامل اآلخر)) ١(المصري رقم 

  ، فإنـه يجـب  )١(لتغطيات التدفق النقدي بخالف تلك التي يشملها البنـد       ) ٢(
  أن يعاد تبويب ذلك المبلغ من احتياطي تغطية تدفق نقدي إلـى األربـاح          

لمحاسبة المـصري  راجع معيار ا(أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويب    
في الفترة أو الفترات نفسها التي تؤثر خاللها التدفقات النقديـة        )) ١(رقم  

  على سبيل المثـال، (المستقبلية المتوقعة المغطاه على األرباح أو الخسائر    
  في الفترات التي يتم فيها االعتراف بدخل الفائـدة أو مـصروف الفائـدة       

 ).أو عند حدوث مبيعات متوقعة
ن ذلك، إذا كان ذلك المبلغ خسارة وتتوقع المنشأة أنه لن يـتم        وبالرغم م  ) ٣(

تغطية كامل تلك الخسارة، أو جزء منها، في واحدة أو أكثر مـن الفتـرات     
المستقبلية، فإنه يجب إعادة تبويب المبلغ الذي ال يتوقع أن تتم تغطيتـه            

راجـع  (مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويـب          
 ).)١(ار المحاسبة المصري رقم معي



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢٠١

لتغطية لتغطية تدفق نقدي  - ١٢,٥,٦ راجع الفقرتين (عندما تتوقف المنشأة عن محاسبة ا
م تراكمه )")ب(٧,٥,٦"و" ٦,٥,٦" ، فإنه يجب عليها المحاسبة عن المبلغ الذي كان يت

 :كما يلي)" أ(١١,٥,٦" للفقرة افي احتياطي تغطية التدفق النقدي وفقً

ل متوقعا أن تحدث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاه، فإنه يجـب        إذا كان ال يزا     )  أ(
أن يبقى ذلك المبلغ في احتياطي تغطية التدفق النقدي إلى حين حـدوث التـدفقات       

وتنطبـق الفقـرة   )". ٣)(د(١١,٥,٦"النقدية المستقبلية أو إلى حين انطباق الفقـرة       
 .بليةعندما تحدث التدفقات النقدية المستق)" د(١١,٥,٦"

إذا لم يعد متوقعا أن تحدث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة، فإنه يجب أن تـتم        )  ب(
إعادة تبويب ذلك المبلغ مباشرة من احتياطي تغطية التدفق النقدي إلى األرباح أو           

راجع معيـار المحاسـبة المـصري رقـم     (الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويب  
 ولكن لـم يعـد   ا النقدي المستقبلي المغطى متوقعقد ال يزال حدوث التدفق  )). ١(

إلى حد كبيراحدوثه مرجح . 

 تغطيات صافي االستثمار في نشاط أجنبي
ة  -  ١٣,٥,٦ لك تغطي ي نشاط أجنبي بما في ذ ر ف ا الستثم ي ا ات صاف محاسبة عن تغطي يجب أن تتم ال

ار  الستثم محاسبة عنه على أنه جزء من صافي ا دية تتم ال ذا طبيعة نق ر راج(بند  ا معي ع 
مصري رقم  ل لمحاسبة ا قدية)) ١٣(ا لن ات ا دفق ت ات ال ه لتغطي مشاب  :بشكل 

يجب أن يتم االعتراف بالجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التغطية الـذي   ) أ (
راجـع الفقـرة   (يتم تحديده على أنه تغطية فعالة ضمن الدخل الشامل اآلخر     

"١١,٥,٦(".  

 . غير الفعال ضمن األرباح أو الخسائريجب أن يتم االعتراف بالجزء) ب( و

يجب أن يتم إعادة تبويب المكسب أو الخسارة المجمعة من أداة التغطية المتعلقة  - ١٤,٥,٦
بالجزء الفعال من التغطية الذي قد تم تراكمه في احتياطي ترجمة العمالت االجنبية 

راجع (من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويب 
من معيار المحاسبة " ٤٩"و" ٤٨" للفقرتين اوفقً)) ١(معيار المحاسبة المصري رقم 

  .عند استبعاد النشاط األجنبي أو االستبعاد الجزئي لها) ١٣(المصري رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢٠٢

 المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات
لتغير عندما تفصل المنشأة بين القيمة الداخلية والقيمة الزمنية لعقد الخيار وتخ - ١٥,٥,٦ صص ا

ة التغطية -  فقط - في القيمة الداخلية للخيار  ، )")أ(٤,٢,٦"راجع الفقرة ( على أنه أدا
راجع الفقرات من (فإنه يجب عليها أن تحاسب عن القيمة الزمنية للخيار كما يلي 

 "):٣٣,٥,٦ب"إلى " ٢٩,٥,٦ب"
مغطـى  يجب على المنشأة أن تميز القيمة الزمنية للخيارات بحسب نـوع البنـد ال      ) أ (

 "):٢٩,٥,٦ب"راجع الفقرة (الذي يغطيه الخيار 
  .بند مغطى متعلق بمعاملة )١(
 .بند مغطى متعلق بفترة زمنية) ٢(أو 

يجب أن يتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بالتغير في القيمـة العادلـة         ) ب (
     غطى متعلقً  اللقيمة الزمنية للخيار الذي يغطى بندكون  بمعاملة، وبالقدر الذي يا م

فيه التغير متعلقا بالبند المغطى، ويجب أن يتم تراكمه في مكون منفـصل فـي           
ويجب أن تتم المحاسبة عن التغير المتراكم في القيمـة العادلـة           . حقوق الملكية 

الناشئ عن القيمة الزمنية للخيار الذي قد تم تراكمه في مكون منفصل في حقوق       
 :كما يلي") المبلغ("الملكية 

عن البند المغطى االعتراف بأصل غير مالي أو التزام غيـر  -الحقا-ج إذا نت  ) ١(
مالي، أو ارتباط مؤكد بأصل غير مالي أو التزام غير مالي تنطبـق عليـه             
المحاسبة عن تغطية القيمة العادلة، فإنه يجب على المنشأة أن تزيـل المبلـغ      

 ضمن - بشكل مباشر -من المكون المنفصل في حقوق الملكية وأن تدرجه       
وال يعـد هـذا   . التكلفة األولية أو القيمة الدفترية األخرة لألصل أو االلتزام    

وبالتالي فإنـه  )) ١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (تعديل إعادة تبويب   
 .ال يؤثر على الدخل الشامل اآلخر

أن تـتم  ) ١(يجب بالنسبة لعالقات التغطية بخالف تلك التي يـشملها البنـد              ) ٢(
  ويب المبلغ من مكون منفصل في حقـوق الملكيـة إلـى األربـاح       إعادة تب 

راجع معيار المحاسـبة المـصري   (أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويب     
في الفترة أو الفترات نفسها التي تؤثر خاللهـا التـدفقات النقديـة     )) ١(رقم  

ـ  (المستقبلية المتوقعة المغطاه على األرباح أو الخسائر         ال، على سـبيل المث
 ).عندما تحدث المبيعات المتوقعة
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  وبالرغم من ذلك، إذا لم يكن متوقعا أن يتم اسـترداد جميـع ذلـك المبلـغ        ) ٣(
      أن تتم إعـادة  اأو جزء منه في فترة مستقبلية واحدة أو أكثر، فإنه يجب فور 

تبويب المبلغ الذي ال يتوقع أن يتم استرداده إلى األرباح أو الخـسائر علـى       
 ).)١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم ( تبويب أنه تعديل إعادة

يجب أن يتم االعتراف، ضمن الدخل الشامل اآلخر، بالتغير في القيمـة العادلـة          ) ج (
     غطى متعلقً  اللقيمة الزمنية للخيار الذي يغطى بندبفترة زمنية، وبالقدر الـذي    ا م 

كـون منفـصل    بالبند المغطى ويجب أن يتم تراكمه في م ايكون فيه التغير متعلقً   
يجب أن يتم إستهالك القيمة الزمنية التـي تـم تحديـدها فـي     . في حقوق الملكية 

تاريخ تخصيص الخيار على أنه أداة تغطية، وذلك بالقدر الذي تكون فيه متعلقـة         
بالبند المغطى، على أساس منتظم ومنطقي على مدى الفترة التي يمكـن خاللهـا       

أو الدخل الـشامل  (خيار على األرباح أو الخسائر أن يؤثر تعديل القيمة الداخلية لل   
  أن تعرض.اآلخر، إذا كان البند المغطى أداة حقوق ملكية قد اختارت لها المنشأة    

ـ       "). ٥,٧,٥" للفقـرة  االتغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقً
االستهالك مـن  وبالتالي، فإنه يجب، في كل فترة تقرير، أن تتم إعادة تبويب مبلغ      

المكون المنفصل في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعادة         
وبالرغم من ذلك، إذا لم يـتم   )). ١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم      (تبويب  

االستمرار في محاسبة التغطية لعالقة التغطية التي تتضمن التغيـر فـي القيمـة       
 أن تـتم إعـادة تبويـب    اأداة التغطية، فإنه يجب فـور   الداخلية للخيار على أنها     

الذي قد تم تراكمه فـي المكـون   ) بما في ذلك االستهالك المجمع   (صافي المبلغ   
المنفصل في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تبويـب       

 ).)١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (
 لفروق العمالت )١( من العقود اآلجلة ونقاط األساسالمحاسبة عن العنصر اآلجل

 األجنبية لألدوات المالية
عندما تفصل المنشأة بين العنصر اآلجل والعنصر الفوري من العقد اآلجل وتخصص  - ١٦,٥,٦

   التغير في قيمة العنصر الفوري من العقد اآلجل على أنه أداة التغطية،- فقط -
فروق العمالت األجنبية عن األداة المالية أو عندما تفصل المنشأة نقاط األساس ل

راجع الفقرة (وتستثنيه من تخصيص تلك األداة المالية على أنها أداة التغطية 
على العنصر اآلجل من " ١٥,٥,٦"، فإنه يمكن للمنشأة أن تطبق الفقرة )")ب(٤,٢,٦"

                                                 
  %.٠,٠١نقاط األساس هي وحدات قياس لمعدالت الفائدة ونسب أخرى وتساوى ) ١(
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م العقد اآلجل أو على نقاط األساس لفروق العمالت االجنبية بالطريقة نفسها  كما يت
في تلك الحالة، يجب على المنشأة أن تطبق . تطبيقها على القيمة الزمنية للخيار

 ".٣٩,٥,٦ب"إلى " ٣٤,٥,٦ب"إرشادات التطبيق الواردة في الفقرات من 
 تغطيات مجموعات من البنود - ٦,٦

  تأهل مجموعة من البنود على أنها البند المغطى
  وعة من بنود تشكل صافي مركز،بما في ذلك مجم(تُعد مجموعة من البنود  - ١,٦,٦

  "١,٦,٦ب" راجع الفقرات من ،أي صافي مجموعة من األصول وااللتزامات
 : مغطى فقط إذاا ليكون بندالً مؤهابند") ٨,٦,٦ب"إلى 

من بنود   )أ ( بنود(تكونت  ل ات ا مكون لك  ااتُعد بنود) بما في ذ مغط مؤهلة بشكل فردية   . 
 على أساس جماعي ألغراض -  امع -تها كانت البنود ضمن المجموعة يتم إدار  )ب (

 .إدارة المخاطر
في حالة تغطية تدفق نقدي لمجموعة من البنود التي ال يتوقع ان تكون التقلبات   )ج (

 مع التقلب الكلي في التدفقات - بشكل تقريبي –في تدفقاتها النقدية تناسبية 
 :النقدية للمجموعة مما ينشأ عنه مراكز مخاطر متقابلة

 . من مخاطر عمالت أجنبيةكانت تغطية )١(
كان تخصيص صافي المركز هذا يحدد فترة التقرير التي يتوقع أن تؤثر ) ٢(و

المعامالت المتوقعة خاللها على األرباح أو الخسائر، باإلضافة إلى 
  )."٨,٦,٦ب "،"٧,٦,٦ب "تينراجع الفقر(طبيعتها وحجمها 

 تخصيص مكون لمبلغ اسمي
 مغطى اذي يمثل جزءا من مجموعة مؤهلة من البنود بنديمكن أن يعد المكون ال - ٢,٦,٦

 . مع هدف المنشأة من إدارة المخاطرا شريطة أن يكون التخصيص متفقًالًمؤه
) على سبيل المثال، الشريحة الدنيا(يعد المكون الذي يمثل شريحة من مجموعة كلية  - ٣,٦,٦

لتغطية فقط إذا  :مؤهال للمحاسبة عن ا
 . وقياسه بطريقة يمكن االعتماد عليها- بشكل منفصل -  تحديده كان من الممكن) أ(  
  .كان الهدف من إدارة المخاطر هو تغطية لمكون يمثل شريحة) ب(و
كانت البنود في المجموعة الكلية التي تم تحديد الشريحة منها معرضة لنفس ) ج(و

 - وهريبشكل ج - بحيث ال يتأثر قياس الشريحة المغطاه (المخاطر المغطاة 
د بنود بذاتها من المجموعة الكلية لتكون جزء  .) من الشريحة المغطاهابتحدي
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كانت المنشأة تستطيع تحديد وتتبع المجموعة الكلية من البنود التي يتم منها ) د(و
على سبيل المثال، ارتباط (تحديد الشريحة المغطاه بالنسبة لتغطية بنود قائمة 

، وذلك بحيث تكون ) أصل تم االعتراف بهمؤكد لم يتم االعتراف به أو
 .المنشأة قادرة على االلتزام بمتطلبات المحاسبة عن عالقة التغطية المؤهلة

كانت أي بنود ضمن المجموعة التي تتضمن خيارات دفع مقدم تستوفي ) ه(و
 )."٢٠,٣,٦ب"راجع الفقرة (المتطلبات لمكونات مبلغ اسمي 

  العرض
، )أي تغطية صافي مركز(د، لها مراكز مخاطر تعويضية لتغطية مجموعة من البنو - ٤,٦,٦

والتي تؤثر مخاطرها المغطاه على بنود مستقلة مختلفة في قائمة األرباح أو الخسائر 
والدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن يتم عرض أي مكاسب أو خسائر تغطية في تلك 

لتالي، في تلك القائمة، يبقى و. القائمة في بند مستقل عن تلك المتأثرة بالبنود المغطاه با
د المغطى نفسه  لبن لبند الذي يتعلق با على سبيل المثال، اإليراد أو تكلفة (المبلغ في ا

 .دون تأثر) المبيعات
٥,٦,٦ - على أنها مجموعة في تغطية قيمة – الألصول وااللتزامات التي يتم التغطية لها مع 

ي، االعتراف بالمكسب أو الخسارة عادلة، فإنه يجب أن يتم، في قائمة المركز المال
من األصول وااللتزامات على أنه تعديل للمبلغ الدفتري للبنود المعنية المكونة 

 )".ب(٨,٥,٦" للفقرة اللمجموعة لكل بند على حدى وفقً
 صافي مراكز صفري

أي أن البنود المغطاه (عندما يكون البند المغطى هو مجموعة لها صافي مركز صفري  - ٦,٦,٦
، فإنه يسمح )الكامل فيما بينها المخاطر التي تتم إدارتها على أساس جماعيتعوض ب

 :للمنشأة بأن تخصصه ضمن عالقة تغطية ال تتضمن أداة تغطية شريطة أن
 من استراتيجية تغطية صافي مخاطر متحرك، والتي تقوم اتكون التغطية جزء  )أ (

ة من نفس النوع مع  بتغطية المراكز الجديد- بشكل روتيني -المنشأة بموجبها 
على سبيل المثال، عندما تدخل المعامالت في األفق الزمني الذي (مرور الوقت 

 .)تغطي له المنشأة
يتغير صافي المركز المغطى في الحجم على مدى عمر استراتيجية تغطية ) ب(و

صافي المخاطر المتحرك وتستخدم المنشأة أدوات تغطية مؤهلة في التغطية 
 .)أي عندما ال يكون صافي المركز صفري(لصافي المخاطر 
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لتغطية على مثل صافي المراكز هذه عندما ال يكون ) ج(و م عادة تطبيق محاسبة ا يت
وتكون تغطيتها بأدوات تغطية مؤهلةاصافي المركز صفري (. 

لتغطية على صافي مركز صفري نتائج محاسبية ) د(و ينشأ عن عدم تطبيق محاسبة ا
لتي خالف  ألناغير متسقة، نظر  المحاسبة لن تثبت مراكز مخاطر متقابلة، وا

  .ذلك يتم االعتراف بها في تغطية صافي مركز
ة من خالل األرباح أو  -  ٧,٦ مة العادل ني للقياس بالقي ما خيار تخصيص خطر تعرض ائت

 الخسائر
 تأهل خطر تعرض ائتماني للتخصيص بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ت المنشأة مشتقة ائتمانية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباحإذا استخدم - ١,٧,٦
تعرض (أو الخسائر إلدارة المخاطر االئتمانية لجميع، أو جزء من، أداة مالية 

، فإنه يمكن لها أن تخصص األداة المالية، بالقدر الذي يتم به إدارتها على )ائتماني
ى أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل ، عل)أي جميعها أو جزء منها(هذا النحو 

 :األرباح أو الخسائر إذا
على سبيل المثال، المقترض، أو حامل (كان اسم مصدر خطر التعرض االئتماني   )أ (

  .)مطابقة االسم(يطابق المنشأة المرجعية للمشتقة االئتمانية ) ارتباط القرض
 ات التي يمكن تسليمها وفقًكانت أولوية األدوات المالية تطابق أولوية األدوا )ب (

  .للمشتقة االئتمانية
يمكن للمنشأة القيام بهذا التخصيص بغض النظر عما إذا كانت األداة المالية التي يتم 

، يمكن للمنشأة تخصيص الًمث(طار هذا المعيار إإدارتها لمخاطر االئتمان تقع في 
تخصيص تلك األداة يمكن للمنشأة  ،)ارتباطات قروض تقع خارج نطاق هذا المعيار

ويجب على المنشأة . المالية في، أو بعد، االعتراف األولي، أو أثناء عدم االعتراف بها
  .أن توثق هذا التخصيص بالتزامن مع وقت حدوثه

المحاسبة عن تخصيص مخاطر تعرضات ائتمانية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 أو الخسائر

م قياسها بالقيمة العادلة من " ١,٧,٦"للفقرة  اإذا تم تخصيص أداة مالية وفقً - ٢,٧,٦ على أنها يت
خالل األرباح أو الخسائر بعد االعتراف األولي، أو لم يكن قد تم االعتراف بها سابقا، 

أن يتم االعتراف بالفرق في تاريخ التخصيص بين القيمة الدفترية، إن افإنه يجب فور 
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ولألصول المالية التي يتم قياسها . ئروجدت، والقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسا
 أن ا، فإنه يجب فور"أ٢,١,٤" للفقرة ابالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً

 ضمن ايتم إعادة تبويب المكسب أو الخسارة المجمعة التي تم االعتراف بها مسبقً
نه تعديل إعادة الدخل الشامل اآلخر من حقوق ملكية إلى األرباح أو الخسائر على أ

 ).)١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (تبويب 

يجب على المنشأة أن تتوقف عن قياس األداة المالية التي نشأ عنها، أو عن جزء  - ٣,٧,٦
 : خالل األرباح أو الخسائر إذامنها، مخاطر ائتمانية، بالقيمة العادلة من

 :ة، على سبيل المثالمستوفا" ١,٧,٦"لم تعد ضوابط التأهل الواردة في الفقرة   ) أ(

لتي ينشأ عنها  )١( تنقضي المشتقة االئتمانية أو األداة المالية المتعلقة بها ا
 .مخاطر ائتمانية أو يتم بيعها، أو إنهاؤها، أو تسويتها

. لم تعد المخاطر االئتمانية لألداة المالية تدار باستخدام مشتقات ائتمانية) ٢(أو 
للتحسينات في الجودة االنتمائية افعلى سبيل المثال، قد يحدث ذلك نظر 

للمقترض أو حامل ارتباط القرض أو للتغيرات في متطلبات رأس المال 
 .المفروضة على المنشأة

لم يكن مطلوبا خالف ذلك بأن يتم قياس األداة المالية، التي تنشأ عنها مخاطر ) ب(و
 لم يتغير نموذج أعمال أي أنه(ائتمانية، بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١,٤,٤" للفقرة ا إعادة تبويب وفقًاالمنشأة في هذه األثناء بحيث يكون مطلوب.(" 

عندما تتوقف المنشأة عن قياس األداة المالية، التي ينشأ عنها أو عن جزء منها،  - ٤,٧,٦
ا مخاطر ائتمانية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تصبح القيمة العادلة له

د  تطبيق القياس -  االحقً - ويجب أن يتم . في تاريخ التوقف هي مبلغها الدفتري الجدي
نفسه الذي كان يتم استخدامه قبل تخصيص األداة المالية على أنها بالقيمة العادلة من 

بما في ذلك االستهالك الذي ينتج عن القيمة الدفترية (خالل األرباح أو الخسائر 
مالي للقياس بالتكلفة   يتم تبويب أصلالًمثال، فإذا كان أوعلى سبيل ال). الجديدة

المستهلكة، سوف يعود األصل المالي إلى التبويب بذلك القياس وسوف يعاد حساب 
معدل الفائدة الفعلي له باالستناد إلى إجمالي مبلغه الدفتري الجديد في تاريخ التوقف 

  .خسائرعن القياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال
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  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية٧القسم 
 تاريخ السريان -١,٧

 يوليو ١ على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يجب - ١,١,٧
) ١ (أرقامويسمح بالتطبيق المبكر، بشرط تطبيق معايير المحاسبة المصرية . ٢٠٢٠

إذا قامت المنشأة بالتطبيق .  في نفس التاريخا مع٢٠١٩ ةالمعدل) ٤٠(و) ٢٦(و) ٢٥(و
 .المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك

 .ملغاة - ٢,١,٧

على تجميع - ثر مستقبلي أب-" ٥,٧,٥"و" ١,٢,٤"بق الفقرتين ن تطأة أيجب على المنش - ٣,١,٧
 ).٢٩(األعمال التي ينطبق عليها معيار المحاسبة المصري رقم 

 .ملغاة - ٤,١,٧

 .ملغاة - ٥,١,٧

 .ملغاة - ٦,١,٧

 .ملغاة - ٧,١,٧

 .اةملغ - ٨,١,٧

 القواعد االنتقالية - ٢,٧

 لمعيار المحاسبة المصري ا وفقً- بأثر رجعي -يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار  - ١,٢,٧
، باستثناء "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء) "٥(رقم 

  أنوال يجوز ". ٢٨,٢,٧"و" ٢٦,٢,٧"إلى " ٤,٢,٧"ما تم تحديده في الفقرات من 
يتم تطبيق هذا المعيار على البنود التي قد تم استبعادها من الدفاتر بالفعل في تاريخ 

 .التطبيق األولي

إلى " ٣,٢,٧"ومن " ١,٢,٧"ألغراض مقتضيات القواعد االنتقالية الواردة في الفقرات  - ٢,٢,٧
لتاريخ الذي تطبق فيه المنشأة "٢,٣,٧"و" ٢٨,٢,٧" ، فإن تاريخ التطبيق األولي هو ا

  .٢٠٢٠ يوليو ١ألول مرة تلك المتطلبات لهذا المعيار، أي في أو بعد 
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 )٥ و٤القسمان (القواعد االنتقالية للتبويب والقياس 
قيم ما إذا كان األصل المالي  - ٣,٢,٧ في تاريخ التطبيق األولي، يجب على المنشأة أن ت

ل)" أ(أ٢,١,٤"أو )" أ(٢,١,٤"يستوفي الشرط الوارد في الفقرة  حقائق على أساس ا
م تطبيق التبويب الناتج . والظروف التي توجد في ذلك التاريخ بأثر  -ويجب أن يت

لنظر عن نموذج -رجعي عمال الذي كانت المنشأة تطبقه في فترات األ بغض ا
 .التقرير السابقة

م تعريفه في معيار (في تاريخ التطبيق األولي، إذا كان من غير العملي  - ٤,٢,٧ كما ت
للمنشأة أن تقيم العنصر المعدل للقيمة الزمنية للنقود )) ٥(المحاسبة المصري رقم 

على أساس الحقائق والظروف التي " د٩,١,٤ب"إلى " ب٩,١,٤ب" للفقرات من اوفقً
م  وجدت عند االعتراف األولي لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تقي

حقائق والظروف خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك األصل المالي على أساس ال
التي وجدت عند االعتراف األولي لألصل المالي دون األخذ في الحسبان المتطلبات 

إلى " ب٩,١,٤ب"المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الوارد في الفقرات من 
 )).٤٠(من معيار المحاسبة المصري رقم " ص٤٢"راجع الفقرة ". (د٩,١,٤ب"

م تعريفه في معيار (ي، إذا كان من غير العملي في تاريخ التطبيق األول - ٥,٢,٧ كما ت
قيم ما إذا كانت القيمة العادلة ألمكانيه )) ٥(المحاسبة المصري رقم  للمنشأة أن ت
على أساس الحقائق والظروف التي )" ج(١٢,١,٤ب" للفقرة االسداد المعجل ضئيلة وفقً

منشأة أن تقيم وجدت عند االعتراف األولي لألصل المالي، فإنه يجب على ال
خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك األصل المالي على أساس الحقائق والظروف 
التي وجدت في تاريخ االعتراف األولي لألصل المالي دون األخذ في الحسبان 

لسداد المعجل الوارد في الفقرة إاالستثناء الخاص ب -راجع ". (١٢,١,٤ب"مكانية ا
٤٠(ر المحاسبة المصري رقم من معيا" ق٤٢" الفقرة - اأيض.(( 

٦,٢,٧ - اإذا كانت المنشأة تقيس عقد٤,١,٤"، أو "أ٢,١,٤" للفقرات ا بالقيمة العادلة وفقًا مركب "
م قياس القيمة العادلة للعقد المركب في فترات التقرير " ٥,١,٤"أو  ولكن لم يت

ة يجب أن تكون المقارنة، فإن القيمة العادلة للعقد المركب في فترات التقرير المقارن
ومشتقة أأي العقد المضيف الذي ال يعد مشتقة (مجموعة القيم العادلة للمكونات 

 ").١٥,٢,٧"راجع الفقرة (في نهاية فترة تقرير المقارنة ) الضمنية
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، فعندئذ يجب على المنشأة االعتراف، في تاريخ "٦,٢,٧"إذا طبقت المنشأة الفقرة  - ٧,٢,٧
لقيمة العادلة لمجمل العقد المركب في تاريخ التطبيق التطبيق األولي، بأي فرق بين ا

األولي ومجموع القيم العادلة لمكونات العقد المركب في تاريخ التطبيق األولي ضمن 
لتي تتضمن تاريخ التطبيق األولي  .الرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة لفترة التقرير ا

 :يمكن للمنشأة في تاريخ التطبيق األولي أن تخصص - ٨,٢,٧

ـ        ا  ) أ (  األصل المالي ليتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخـسائر وفقً
 .")٥,١,٤"للفقرة 

االستثمار في أداة حقوق ملكية ليتم قياسه بالقيمة العادلة مـن خـالل الـدخل        ) ب(أو  
  ."٥,٧,٥" للفقرة االشامل اآلخر وفقً

ا التخصيص على أساس الحقائق وال تم القيام بمثل هذ أن ي ظروف التي توجد يجب 
ألولي أثر رجعي. في تاريخ التطبيق ا لك التبويب ب أن يتم تطبيق ذ   .ويجب 

 :في تاريخ التطبيق األولي - ٩,٢,٧
يجب على المنشأة أن تلغي التخصيص السابق لألصل المالي كأصل يـتم قياسـه          ) أ (

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلـك األصـل المـالي ال            
 ".٥,١,٤"رط الوارد في الفقرة يستوفي الش

يمكن للمنشأة أن تلغي تخصيصها السابق لألصل المالي علـى أنـه يـتم قياسـه        ) ب (
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك األصل المالي يـستوفي     

 ."٥,١,٤"الشرط الوارد في الفقرة 
م بمثل هذا اإللغاء على أساس الحقائق و الظروف التي توجد في تاريخ التطبيق يجب أن يتم القيا

م تطبيق ذلك التخصيص بأثر رجعي. األولي  .ويجب أن يت
 :في تاريخ التطبيق األولي - ١٠,٢,٧

يمكن للمنشأة أن تخصص االلتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلـة مـن      ) أ (
 )".أ(٢,٢,٤" للفقرة اخالل األرباح أو الخسائر وفقً

 تخصيصها السابق لاللتزام المالي على أنه يتم قياسـه    يجب على المنشأة أن تلغي      ) ب (
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان مثل هذا التخصيص قد تـم         

وكان )" أ(٢,٢,٤" للشرط الوارد اآلن في الفقرة     افي تاريخ االعتراف األولي وفقً    
 .يمثل هذا التخصيص ال يستوفي ذلك الشرط في تاريخ التطبيق األول
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م المالي على أنه يتم قياسه   )ج ( يمكن للمنشأة أن تلغي تخصيصها السابق لاللتزا
م بمثل هذا  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان قد تم القيا

)" أ(٢,٢,٤" للشرط الوارد اآلن في الفقرة االتخصيص عند االعتراف األولي وفقً
 . في تاريخ التطبيق األوليوكان مثل هذا التخصيص يستوفي ذلك الشرط

لظروف  هذا التخصيص واإللغاء على أساس الحقائق وا مثل  ام ب تم القي أن ي  يجب 
لي ألو اريخ التطبيق ا لك التبويب بأثر رجعي. التي توجد في ت تم تطبيق ذ أن ي  .ويجب 

)) ٥(كما تم تعريفه في معيار المحاسبة المصري رقم (إذا كان من غير العملي  - ١١,٢,٧
، فإنه يجب على المنشأة أن - بأثر رجعي -تطبق طريقة الفائدة الفعلية للمنشأة أن 

تعالج القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي في تاريخ التطبيق األولي على 
لتكلفة المستهلكة الجديدة  أنها إجمالي القيمة الدفترية الجديد لذلك األصل المالي أو ا

لتطبيق األولي لهذا المعيارلذلك االلتزام المالي في تار  .يخ ا
ة بالتكلفة -  اسابقً - إذا قامت المنشأة  -  ١٢,٢,٧  ،))٢٦( لمعيار المحاسبة المصري رقم اوفقً( بالمحاسب

اة مماثلة  شطة ألد سوق ن لن في  كية ليس لها سعر مع ثمار في أداء حقوق مل أي (عن است
شتقة وكان مرتبطً) (١مدخالت المستوى  لك،  بمثل أاأو ألصل يعد م اة حقوق الملكية ت د

مها ه بتسلي سويت تم ت ألداة بالقيمة العادلة في )ويجب أن ت لك ا أن تقيس ت يها  ، فإنه يجب عل
لي ألو ة . تاريخ التطبيق ا ة السابق العتراف بأي فرق بين القيمة الدفتري تم ا أن ي ويجب 

لألرباح المرحلة  احي  الفتت أخر من مكو(والقيمة العادلة ضمن الرصيد ا نات أو مكون 
لي) حقوق الملكية  .لفترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق األو

امت المنشأة  -  ١٣,٢,٧ ة وفقً-  اسابقً - إذا ق محاسبة بالتكلف ة المصري رقم ا بال محاسب ار ال ، )٢٦( لمعي
يم أداة حقوق ملكية ليس  سويته بتسل تم ت أن ت عد مشتقة وكان مرتبطا، ويجب  ام ي عن التز

سوق نشط اثلة لها سعر معلن في  أن )١أي مدخل المستوى (ة ألداة مم يها  ه يجب عل ، فإن
لي لقيمة العادلة في تاريخ التطبيق األو أن . تقيس ذلك االلتزام الذي يعد مشتقة با ويجب 

العتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة ضمن الرصيد  يتم ا
ت مرحلة لفترة التقرير ال لألرباح ال احي  لياالفتت  .ي تتضمن تاريخ التطبيق األو

لجة الواردة في  -  ١٤,٢,٧ أن تحدد ما إذا كانت المعا لي، يجب على المنشأة  في تاريخ التطبيق األو
اح أو الخسائر، أو ستضخمه، " ٧,٧,٥"الفقرة  ستحدث عدم اتساق محاسبي ضمن األرب

ألولي ت. على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التطبيق ا م تطبيق ويجب أن ي
تحديد-  بأثر رجعي - هذا المعيار  لك ال  . على أساس ذ
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، فإنه يجب على المنشأة، التي تتبنى "١,٢,٧"بالرغم من المتطلب الوارد في الفقرة  - ١٥,٢,٧
والتي تتضمن المتطلبات المتعلقة بقياس (متطلبات التبويب والقياس لهذا المعيار 

، أن تقدم )٥,٥ و٤,٥ القسمين التكلفة المستهلكة لألصول المالية واالضمحالل في
من معيار المحاسبة المصري " س٤٢"إلى " ل٤٢"اإلفصاحات المبينة في الفقرات من 

يجب على المنشأة أن تثبت أي فرق بين القيمة . دون تعديل أرقام المقارنة) ٤٠(رقم 
خ الدفترية السابقة والقيمة الدفترية في بداية فترة التقرير السنوي التي تتضمن تاري

التطبيق األولي ضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة لفترة التقرير السنوي التي 
 .تتضمن تاريخ التطبيق األولي

   لمعيار المحاسبة المصرياإذا قامت المنشأة بإعداد تقارير مالية دورية وفقً - ١٦,٢,٧
 الواردة ، فإنه ال يلزم المنشأة أن تطبق المتطلبات"القوائم المالية الدورية) "٣٠(رقم 

  .في هذا المعيار على الفترات الدورية السابقة لتاريخ التطبيق األولي
 )٥,٥القسم (القواعد االنتقالية لالضمحالل 

بأثر  -  ٥,٥يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات االضمحالل الواردة في القسم  - ١٧,٢,٧
" ١٥,٢,٧"مع مراعاة الفقرات ) ٥( لمعيار المحاسبة المصري رقم اوفقً-  -رجعي
 ".٢٠,٢,٧"إلى " ١٨,٢,٧"ومن 

في تاريخ التطبيق األولي، يجب على المنشأة أن تستخدم المعلومات المعقولة  - ١٨,٢,٧
د المخاطر االئتمانية في  والمؤيدة، المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما، لتحدي

أوالرتباطات قرض  (-  بشكل أولي -التاريخ الذي تم فيه االعتراف بأداة مالية 
 في ارتباط ال اود الضمان المالي في التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفًوعق
وأن تقارن ذلك مع المخاطر االئتمانية في تاريخ ") ٦,٥,٥" للفقرة ا فيه وفقًةرجع

 .التطبيق األولي لهذا المعيار
ذ االعتراف  - ١٩,٢,٧ د تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية من عن

 :ي، يمكن للمنشأة أن تطبقاألول
 ."٢٤,٥,٥ب"و" ٢٢,٥,٥ب"و" ١٠,٥,٥"المتطلبات الواردة في الفقرات من   ) أ (
االفتراض الممكن إثبات عدم صحته في ظروف محددة الـوارد فـي الفقـرة           ) ب(و

 ٣٠تجاوز موعد استحقاقها مـا يزيـد عـن      يللدفعات التعاقدية التي    " ١١,٥,٥"
متطلبات االضمحالل مـن خـالل تحديـد     ، إذا كانت المنشأة سوف تطبق     ايوم 

الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولـي لتلـك األدوات         
 .المالية على أساس معلومات عن تجاوز موعد االستحقاق
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د ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في المخاطر  - ٢٠,٢,٧ لتطبيق األولي، إذا تطلب تحدي في تاريخ ا
 ال مبرر لهما، فإنه يجب على المنشأة اراف األولي تكلفة أو جهداالئتمانية منذ االعت

أن تثبت مخصص خسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
ما لم تكن تلك (في كل تاريخ تقرير إلى أن يتم االستبعاد من الدفاتر لتلك األداة المالية 

ية في تاريخ التقرير، وفي هذه الحالة تنطبق األداة المالية منخفضة المخاطر االئتمان
 )").أ(١٩,٢,٧"الفقرة 

 )٦القسم (القواعد االنتقالية للمحاسبة عن التغطية 
 فإنه يمكن لها اختيار أن تستمر في - ألول مرة -عندما تطبق المنشأة هذا المعيار  - ٢١,٢,٧

أنها على ) ٢٦(تطبيق متطلبات محاسبة التغطية لمعيار المحاسبة المصري رقم 
ويجب .  من هذا المعيار٦ من المتطلبات الواردة في القسم الًسياستها المحاسبية بد

 .على المنشأة أن تطبق تلك السياسة على جميع عالقات تغطياتها

، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق "٢٦,٢,٧"باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  - ٢٢,٢,٧
 .ر مستقبليمتطلبات محاسبة التغطية لهذا المعيار بأث

ة عن  -  ٢٣,٢,٧ محاسب هذا المعيار لل ات  ألولي لمتطلب ة من تاريخ التطبيق ا ة التغطي لتطبيق محاسب
هي في ذلك التاريخ هل كما  بط التأ ع ضوا يفاء جمي تم است أن ي إنه يجب  ة، ف  .التغطي

يجب اعتبار عالقات التغطية مستمرة بالنسبة لعالقات التغطية التي تأهلت للمحاسبة  - ٢٤,٢,٧
لتي تتأهل أيض)٢٦( لمعيار المحاسبة المصري رقم اوفقًعن التغطية   للمحاسبة ا، وا

، بعد األخذ في ")١,٤,٦"راجع الفقرة ( لضوابط هذا المعيار اعن التغطية وفقً
 )").ب(٢٥,٢,٧"راجع الفقرة (الحسبان أي إعادة توازن لعالقة التغطية عند التحول 

لتغط - ٢٥,٢,٧  : ية لهذا المعيار، فإنهعند التطبيق األولي لمتطلبات محاسبة ا

ة نفسها التي توقفت   ) أ( أ في تطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمني أن تبد يمكن للمنشأة 
محاسبة المصري رقم  ار ال سبة التغطية لمعي ات محا  .)٢٦(فيها عن تطبيق متطلب

 لمعيار المحاسبة المصري رقم ايجب على المنشأة أن تعتبر نسبة التغطية وفقً) ب(و
ى أنها نقطة البدء إلعادة توازن نسبة التغطية لعالقة تغطية مستمرة، عل) ٢٦(

ويجب أن يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من إعادة . إذا انطبق ذلك
 .التوازن هذا ضمن األرباح أو الخسائر
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لتغطية لهذا المعيار، فإنه- بأثر مستقبلي -كاستثناء من التطبيق  - ٢٦,٢,٧  : لمتطلبات محاسبة ا
ـ  يجب على ا   ) أ (  للفقـرة  المنشأة أن تطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيـارات وفقً

 إذا كان قد تم تخصيص فقـط التغيـر فـي القيمـة            - بأثر رجعي  -" ١٥,٥,٦"
الداخلية للخيار على أنه أداة تغطية ضمن عالقة تغطية وفقـا لمعيـار المحاسـبة       

ـ   - بأثر رجعي  -وينطبق هذا التطبيق    ). ٢٦(المصري رقم    ى عالقـات    فقط عل
التغطية تلك التي وجدت في تاريخ بداية أول فترة مقارنة معروضة أو التـي تـم        

 .تخصيصها بعد ذلك التاريخ
 للفقرة ايمكن للمنشأة أن تطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة وفقً          ) ب (

 إذا كـان  - بأثر رجعي -، )٢٦(، وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  " ١٦,٥,٦"
  على أنه أداة- التغير في العنصر الفوري من العقد اآلجل -م تخصيص فقط    قد ت 

 فقـط علـى   - بـأثر رجعـي   -تغطية ضمن عالقة تغطية وينطبق هذا التطبيق       
 فترة مقارنة أو التـي تـم   أقربعالقات التغطية تلك التي وجدت في تاريخ بداية        

   المنـشأة التطبيـق  باإلضافة إلى ذلك، إذا اختـارت   . تخصيصها بعد ذلك التاريخ   
 لهذه المحاسبة، فإنه يجب أن يتم تطبيقها علـى جميـع عالقـات          -بأثر رجعي  -

أي أنه عند التحول ال يتاح هذا االختيـار علـى   (التغطية التي تتأهل لهذا االختيار     
 تطبيـق  - بـأثر رجعـي   -يمكـن أن يـتم   ). أساس كل عالقة تغطية على حدى 

") ١٦,٥,٦"راجـع الفقـرة    (عمالت األجنبية   المحاسبة عن نقاط األساس لفروق ال     
على عالقات التغطية تلك التي وجدت في تاريخ بداية أول فترة مقارنة معروضـة    

 .أو التي تم تخصيصها بعد ذلك التاريخ
بأنـه ال  " ٦,٥,٦" متطلـب الفقـرة      - بأثر رجعي  -يجب على المنشأة أن تطبق        ) ج (

 :يوجد انقضاء أو أنهاء ألداة التغطية إذا
 طرفا أداة التغطية، نتيجة للقوانين أو التشريعات، أو الستحداث قـوانين    افقو ) ١(

أو تشريعات، على أن يحل طرف مقاصة مقابل، أو أكثر من طرف، محـل       
الطرف األصلي المقابل لهما ليصبح هو الطرف المقابل الجديد لكل طـرف    

 .من الطرفين
تقتـصر علـى تلـك    كانت التغيرات األخرى، إن وجدت، في أداة التغطية   ) ٢(و

  .الضرورية إلحداث هذا اإلحالل للطرف المقابل
 .ملغاة ٣٤,٢,٧إلى  - ٢٧,٢,٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢١٥

  )  أ (امللحق 
  تعريف املصطلحات

  ٢٠١٩) ٤٧(يعد هذا الملحق جزءا ال يتجزأ من معيار المحاسبة المصري رقم 
المتوقعة  الخسائر االئتمانية

  اشهر١٢على مدى 
عة على مدى العمر الـذي يمثـل     الجزء من الخسائر االئتمانية المتوق     

الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث اإلخفاق في الـسداد      
 . بعد تاريخ التقريرا شهر١٢ألداة مالية والمرجحة الحدوث خالل 

التكلفة المستهلكة ألصل 
 مالي أو التزام مالي

ـ            د المبلغ الذي يتم به قياس األصل المـالي أو االلتـزام المـالي عن
  ـضافً    ااالعتراف األولي مطروحا منه دفعات سداد المبلغ األصلي وم 

  جمع باستخدام طريقة الفائدة الفعلية  اإليه أو مطروحمنه االستهالك الم 
 الًألي فرق بين ذلك المبلغ األولي والمبلغ في تاريخ االستحقاق ومعد       

 .لألصول المالية، بأي مخصص خسارة

) ٤٨(لك الحقوق التي يحددها معيـار المحاسـبة المـصري رقـم           ت  أصول العقود مع العمالء
 لهذا المعيار التتم المحاسبة عنها وفقً" اإليرادات من العقود مع العمالء  "

 .لغرض االعتراف وقياس مكاسب أو خسائر االضمحالل

اأصل مالي مضمحل ائتماني  عد األصل المالي بأنه مضمحل ائتمانيحد أو أكثر  عندما يكون قد وقع وااي
من األحداث التي يكون لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية     
المقدرة من ذلك األصل المالي، ومن أمثلة األدلة على أن األصل المالي 

البيانات الممكن رصدها حول األحداث التاليةامضمحل ائتماني : 

 .ُصعوبات مالیة كبیرة للمصدر أو للمقترض 

  .عقد، مثل اإلخفاق في السداد أو تجاوز موعد االستحقاقخرق ال) ب(أو

رض ) ج(أو ون مق و(أن یك ة ) مقرض صادیة تعاقدی باب اقت رض، ألس المقت

ً سیر رض تی وا المقت د منح رض، ق ة للمقت صعوبات مالی ق ب  اتتعل

  .لیمنحھ) المقرضون(والذي بخالف ذلك لم یكن المقرض ) تیسیرات(

ول ) د(أو  رجح دخ ادة إذا أصبح من الم ي إع الس أو ف ي إف رض ف المقت

 .تنظیم مالي آخر

  .اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالیة) ھ(أو 
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سائر ) و(أو  شراء أو استحداث أصل مالي بخصم كبیر والذي یعكس الخ

  .االئتمانیة المتكبدة

 من ذلك، قد ًالوقد ال یكون من الممكن تحدید حدث واحد منفرد، وبد

ثر المجمع ألحداث عدیدة قد تسبب في جعل األصول المالیة یكون األ

 .امضمحلة ائتمانیً

 للعقـد  االفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقً    الخسائر االئتمانية
أي كـل العجـز   (وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استالمها   

أو معـدل الفائـدة   (دة الفعلي األصـلي   بمعدل الفائا، مخصوم )النقدي
الفعلي المعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المـضمحلة عـن     

ويجب على المنشأة أن تقـدر التـدفقات النقديـة      ). شرائها أو إنشائها  
على سبيل (باألخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية          

) د، واالستدعاء والخيارات المشابهة  المثال، خيار الدفع المقدم، والتمدي    
يجب أن تتـضمن التـدفقات    . خالل العمر المتوقع لتلك األداة المالية     

النقدية التي يتم أخذها في الحسبان التدفقات النقدية من بيـع ضـمان            
ال يتجزأ مـن   محتفظ به أو تعزيزات ائتمانية أخرى والتي تُعد جزءا         

نه يمكن تقدير العمـر المتوقـع       وهناك افتراض بأ  . الشروط التعاقدية 
وبالرغم من ذلك، فـي  . - بطريقة يمكن االعتماد عليها -لألداة مالية  

تلك الحاالت النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير العمر المتوقـع         
على المنـشأة أن   لألداة مالية بطريقة يمكن االعتماد عليها، فإنه يجب    

 .ة الماليةتستخدم األجل التعاقدي المتبقي لألدا

معدل الفائدة الفعلي المعدل 
 بالمخاطر االئتمانية

 المـدفوعات أو المقبوضـات النقديـة    - اتمام -المعدل الذي يخصم     
المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلـى التكلفـة          

 عند شرائه أو الً مضمحا ماليالًالمستهلكة لألصل المالي الذي يعد أص  
وعند حساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بالمخاطر االئتمانية،         . إنشائه

يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقديـة المتوقعـة باألخـذ فـي          
على سبيل المثـال،  (الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألصل المالي     
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والخسائر ) خيار الدفع المقدم، والتمديد، والشراء والخيارات المشابهة       
ويشمل الحساب جميع األتعاب والنقاط التي يـتم        . ية المتوقعة االئتمان

ال يتجزأ من  دفعها أو استالمها فيما بين أطراف العقد والتي تُعد جزءا    
، ")٣,٤,٥ب"إلـى  " ١,٤,٥ب"راجع الفقرات من  (معدل الفائدة الفعلي    

وهنـاك  . وتكاليف المعاملة، وجميع العالوات أو الخصومات األخرى 
يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من   افتراض بأنه   

وبالرغم مـن  . األدوات المالية المتشابهة بطريقة يمكن االعتماد عليها    
ذلك، في تلك الحاالت النادرة عندما ال يكـون مـن الممكـن تقـدير         

أو لمجموعـة مـن   (التدفقات النقدية أو العمر المتبقي لألداة الماليـة     
بطريقة يمكن االعتماد عليها، فإنه يجب على المنشأة      ) األدوات المالية 

أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدى كامل األجل التعاقـدي         
 ).األدوات المالية أو لمجموعة من(لألداة المالية 

 من قائمـة  اهو إزالة أصل مالي أو التزام مالي تم االعتراف به سابقً       االستبعاد من الدفاتر
 .ز المالي للمنشأةالمرك

هي أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق هذا المعيار ولديه جميـع          المشتقة
  :الخصائص الثالث التالية

تتغير قيمته استجابة للتغير في معدل فائدة محـدد، أو سـعر أداة         )أ (
مالية محددة، أو سعر سلعة محددة، أو سعر صرف عملة أجنبية        

 معـدالت محـددة، أو تبويـب    محددة، أو رقم قياسي ألسعار أو     
قياسي الئتمان محـدد، أو متغيـر آخـر محـدد،      ائتماني أو رقم  

ـ     اشريطة أال يكون المتغير في حالة المتغير غير المـالي مرتبطً
  )."األساس "-أحيانا–تدعى (بطرف في العقد 

ال يتطلب صافي استثمار أولي أو يتطلب صافي استثمار أولـي         ) ب (
من العقود التي يتوقـع أن    األخرىيكون أقل مما يتطلب لألنواع 

 .يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق

  .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي ) ج (
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هي توزيعات لألرباح على حملة أدوات حقوق الملكية بما يتناسب مع        توزيعات األرباح
  .حيازتهم من فئة معينة لرأس المال

ة التي يتم استخدامها في حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالي هي الطريق   طريقة الفائدة الفعلية
أو التزام مالي وفي تخصيص واالعتراف بإيراد الفائدة أو مـصروف   

  .الفائدة ضمن األرباح أو الخسائر على مدار الفترة ذات العالقة
ديـة   المدفوعات أو المقبوضات النق- اتمام -هو المعدل الذي يخصم      معدل الفائدة الفعلي

المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المـالي أو االلتـزام            
المالي إلى إجمالي القيمة الدفترية لألصل المـالي أو إلـى التكلفـة         

وعند حساب معدل الفائدة الفعلـي، يجـب    . المستهلكة لاللتزام المالي  
على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة باألخذ فـي الحـسبان          

خيار الـدفع   على سبيل المثال،(المالية  لألداة  الشروط التعاقدية  ميعج
ولكن ال يجوز لها    ) واالستدعاء والخيارات المشابهة   والتمديد، المقدم،

ويـشمل الحـساب   . أن تأخذ في الحسبان الخسائر االئتمانية المتوقعة    
جميع األتعاب والنقاط التي يتم دفعها أو استالمها فيما بـين أطـراف       

راجع الفقرات (ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي  لعقد والتي تُعد جزءا   ا
وجميع العالوات   وتكاليف المعاملة،  ،")٣,٤,٥ب"إلى  " ١,٤,٥ب"من  

وهناك افتراض بأنه يمكـن تقـدير التـدفقات        . والخصومات األخرى 
 -النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األدوات الماليـة المتـشابهة          

فـي تلـك الحـاالت     وبالرغم من ذلك،. ن االعتماد عليها بطريقة يمك 
النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير التـدفقات النقديـة أو العمـر      

بطريقة يمكن ) أو لمجموعة من األدوات المالية(المتوقع لألداة المالية    
فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم التـدفقات النقديـة         االعتماد عليها، 

لمجموعـة   أو(ى مدار كامل األجل التعاقدي لألداة المالية التعاقدية عل 
  ).من األدوات المالية

هي متوسط الخسائر االئتمانية مرجحة بالمخاطر المتعلقـة باإلخفـاق       الخسائر االئتمانية المتوقعة
  .الذي يحدث في السداد على أنها األوزان
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أن يقوم بمدفوعات محددة لتعويض هو العقد الذي يتطلب من المصدر         عقد الضمان المالي
حامل العقد عن الخسارة التي يتكبدها يسبب فشل مدين محدد في القيام     

  .  للشروط األصلية أو المعدلة ألداة دينابالمدفوعات عندما تُستحق وفقً
من  ة  عادل ل ة ا قيم ال ي ب ل ما زام  لت ا

ر لخسائ ا أو  ح  األربا  خالل 
 :اليةهو التزام مالي يستوفي أحد الشروط الت  

  .يستوفي تعريف محتفظ به للمتاجرة  )أ (
عند االعتراف األولي يتم تخصيصه من قبل المنشأة علـى أنـه        ) ب (

" ٢,٢,٤"للفقرة  ابالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقً      
 ".٥,٣,٤"أو 

 على أنه بالقيمة ايتم تخصيصه إما عند االعتراف األولي أو الحقً    ) ج (
  ".١,٧,٦ " للفقرةا الخسائر وفقًالعادلة من خالل األرباح أو

 اتفاقية ملزمة بتبادل كمية محددة من الموارد بـسعر محـدد فـي         وه   ارتباط مؤكد
  .تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة

  .هي معاملة مستقبلية لم يتم االرتباط بها ولكنها متوقعة    معاملة متوقعة
إجمالي القيمة الدفترية 

  لألصل المالي 
المستهلكة لألصل المالي، قبل تعـديلها بـأي مخـصص          التكلفة   وه  

  .خسارة
هي العالقة بين كمية أداة التغطية وكمية البند المغطى فـي صـورة            نسبة التغطية

 .ترجيحهم النسبي

  :هو أصل مالي أو التزام مالي    محتَفَظ به للمتاجرة
 لغرض بيعه أو إعادة   - بشكل رئيس  -يتم اقتناؤه أو تحمله       )أ (

 .ي األجل القريبشرائه ف
من محفظة ألدوات ماليـة      عند االعتراف األولي، يعد جزءا    ) ب(أو  

   مثال فعلى   ويتوفر لها دليل على وجودامحددة يتم إدارتها مع
  حديث على استالم أرباح قصيرة األجل منها، أو

  باستثناء المشتقة التي تمثل عقـد ضـمان مـالي    (أنه مشتقة   
 ).أو أداة تغطية مخصصة وفعالة

مكسب أو خسارة 
 االضمحالل

المكاسب أو الخسائر التي يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر    
والتي تنشأ عن تطبيـق متطلبـات االضـمحالل    " ٨,٥,٥" للفقرة  اوفقً

 .٥,٥الواردة في القسم 
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الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 على مدى العمر

تج عن جميع حاالت اإلخفـاق  هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تن      
 .الممكنة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية

ـتم       خسارة االضمحالل ــي يـ ــة الت ــول المالي ــن األص ــة م ــة المتوقع ــسائر االئتماني ــصص الخ هــي مخ
ــ ــها وفقً ــرة اقياس ــن   "٢,١,٤" للفق ــصيل وم ــستحقة التح ــار م ــالغ اإليج ــن مب ، وم

 مبلـغ مجمـع االضـمحالل فـي قيمـة األصـول       أصول العقـود مـع العمـالء، ومـن        
ــ  ــها وفقً ـتم قياس ــي يـ ــة الت ــرة االمالي ــة  " ٢,١,٤" للفق ــسائر االئتماني ــصص الخ ومخ

 .المتوقعة من تعهدات القرض وعقود الضمان المالي

هو المبلغ الناشئ عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصـل المـالي        مكسب أو خسارة التعديل
ي تمت إعادة التفاوض بـشأنها أو  تنقدية التعاقدية ال  إلظهار التدفقات ال  

تعيد المنشأة حساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المـالي   . تم تعديلها 
على أنه القيمة الحالية للمدفوعات أو المقبوضات النقديـة المـستقبلية    
المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي الذي تمت إعادة التفاوض      

أو (عديله والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلي األصلي بشأنه أو تم ت  
 بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية الًمعدل الفائدة الفعلي األصلي معد

ـ   )المضمحلة عند شرائها أو إنشائها     ، معـدل  ا، أو عندما يكون منطبقً
ـ   وعنـد  ". ١٠,٥,٦" للفقـرة  االفائدة الفعلي المنقَّح الذي يتم حسابه وفقً

 النقدية المتوقعة لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة     ر التدفقات تقري
علـى  (المـالي  أن تأخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألصل   

    واالستدعاء والخيـارات المـشابهة     اسبيل المثال، خيار الدفع مقدم ، (
وبالرغم من ذلك، ال يجوز لها أن تأخذ في الحسبان الخسائر االئتمانية   

 مشترى أو مـستحدثا ذا  ا ماليالًقعة، ما لم يعد األصل المالي أص  المتو
مستوى ائتماني منخفض وفي مثل تلك الحالة، فإنه يجب على المنشأة      

 في الحسبان الخسائر االئتمانية المتوقعة األولية التي -اأيض–أن تأخذ   
 الًتم أخذها في الحسبان عند حساب معدل الفائدة الفعلي األصلي معـد    

  . االئتمانيةبالمخاطر
ـتحقاقه عنـدما يكـون الطـرف المقابـل                  تجاوز موعد االستحقاق يكون األصـل المـالي قـد تجـاوز موعـد اس

اقد فشل في الوفاء بالمدفوعات عندما تستحق تلك المدفوعات تعاقدي. 
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أصل مالي مضمحل عند 
 شرائه أو إنشائه

ث الـذي يعـد   المالي المـشترى أو المـستحد  ) األصول(هو األصل    
 . عند االعتراف األوليالًمضمح

هو اليوم األول من أول فترة تقرير تلي التغيير في نموذج األعمـال              تاريخ إعادة التبويب
 .الذي ينتج عنه إعادة تبويب المنشأة لألصول المالية

الشراء أو البيع بالطريقة 
 المعتادة

وطه تـسليم  هو شراء أو بيع األصل المالي بموجب عقد تتطلب شـر     
 من خالل اللوائح أو العـرف  ااألصل ضمن إطار زمني يتحدد عموم 

  . السائد في السوق المعنية
إلى اقتناء  - بشكل مباشر -هي التكاليف االضافية التي يمكن عزوها       تكاليف المعاملة

راجـع الفقـرة   (مـالي   أو إصدار أو استبعاد أصل مالي أو التـزام     
افية هي تلك التي لم يكن ليتم تحملها إذا لم    والتكلفة اإلض "). ٨,٤,٥ب"

 .تقم المنشأة باقتناء أو إصدار أو استبعاد األداة المالية

  هو عدم الثبات في األعتراف أو القياس    عدم اتساق محاسبي
 "أ"، أو الملحق )٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١١"تم تعريف المصطلحات التالية في الفقرة 

  ،)٤٥( من معيار المحاسبة المصري رقم "أ"، أو الملحق )٤٠(لمحاسبة المصري رقم من معيار ا
، ويتم استخدامها في هذا المعيار بالمعاني )٤٨(أو الملحق أ من معيار المحاسبة المصري رقم 

  ،)٤٠(، أو معيار المحاسبة المصري رقم )٢٥(في معيار المحاسبة المصري رقم  لها المحددة
  ):٤٨(، أو معيار المحاسبة المصري رقم )٤٥(سبة المصري رقم أو معيار المحا

 .)١(المخاطر االئتمانية  )أ (
  .أداة حقوق ملكية )ب (
 .القيمة العادلة  )ج (
 .األصل المالي  )د (
 .األداة المالية  )ه (
 .االلتزام المالي  )و (
  .سعر المعاملة  )ز (

                                                 
في متطلبات عـرض  ) )٤٠(  رقمكما تم تعريفه في معيار المحاسبة المصري   (يتم استخدام هذا المصطلح     ) ١(

على أنها بالقيمة العادلة من خالل  لتزامات التي تم تخصيصها  أثار التغيرات في المخاطر االنتمائية على اال      
  )."٧,٧,٥"راجع الفقرة (األرباح أو الخسائر 
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  )ب(امللحق 
  إرشادات التطبيق

 ٢٠١٩) ٤٧(رقم ال يتجزأ من معيار المحاسبة المصري  جزءايعد هذا الملحق 

 )٢القسم (النطاق 
تتطلب بعض العقود الدفع على أساس متغيرات مناخية، أو جيولوجية أو متغيرات  - ١,٢ب

ويشار في بعض األحيان إلى تلك المستندة إلى متغيرات مناخية على . (مادية أخرى
وإذا لم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة "). أنها مشتقات الطقس

 .، فإنها تقع ضمن نطاق هذا المعيار"عقود التأمين) "٣٧(ي رقم المصر

ال يغير هذا المعيار من المتطلبات المتعلقة بخطط منفعة الموظف التي تلتزم بمعيار  - ٢,٢ب
واتفاقيات " المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد) "٢١(المحاسبة المصري رقم 

المبيعات أو الخدمات التي تتم المحاسبة رسوم االمتياز التي تستند إلى حجم إيرادات 
  ".اإليراد من العقود مع العمالء) "٤٨(عنها بموجب معيار المحاسبة المصري رقم 

 في أدوات حقوق ا استراتيجيافي بعض األحيان، تقوم المنشأة بما تعتبره استثمار - ٣,٢ب
شغيلية ملكية مصدرة من قبل منشأة أخرى، بنية إقامة، أو الحفاظ على، عالقة ت

تستخدم المنشأة المستثمرة أو المنشأة . طويلة األجل مع المنشأة التي يتم االستثمار فيها
االستثمارات في ) "١٨(المشاركة في مشروع مشترك معيار المحاسبة المصري رقم 

د ما إذا كان يجب تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن مثل " شركات شقيقة لتحدي
 .هذا االستثمار

نطبق هذا المعيار على األصول المالية وااللتزامات المالية للمؤمنين، بخالف الحقوق ي - ٤,٢ب
 ألنها تنشأ بموجب العقود ضمن نطاق انظر)" ه(١,٢"والتعهدات التي تستثنيها الفقرة 
 ".عقود التأمين) "٣٧(معيار المحاسبة المصري رقم 

 مثل ضمان، أو بعض أنواع قد تأخذ عقود الضمان المالي أشكاال قانونية متنوعة، - ٥,٢ب
وال تعتمد معالجتها المحاسبية . خطابات االعتماد، أو عقد إخفاق ائتمان أو عقد تأمين

 :))"ه(١,٢"راجع الفقرة (فيما يلي أمثلة للمعالجة المناسبة . على شكلها القانوني

بالرغم من أن عقد الضمان المالي يستوفي تعريف عقد التأمين الوارد في معيـار        )أ (
إذا كانت المخاطر التي يتم تحويلها جوهرية، فـإن       ) ٣٧(حاسبة المصري رقم    الم
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فـي الـسابق    -ومع ذلك، فإذا كان المصدر قد أكد    . المصدر يطبق هذا المعيار   
 أنه يعتبر مثل هذه العقود على أنها عقود تأمين واستخدم المحاسبة التـي   -صراحة

  ختيار إما تطبيـق هـذا المعيـار    تنطبق على عقود التأمين، فإنه يمكن للمصدر ا       
وإذا . على مثل عقود الضمان المالي تلك    ) ٣٧(أو معيار المحاسبة المصري رقم      

تتطلب من المصدر االعتـراف  " ١,١,٥"كان هذا المعيار هو المنطبق، فإن الفقرة  
وإذا كان قد تم إصدار عقـد  .  بالقيمة العادلة- بشكل أولي -بعقد الضمان المالي   

مالي إلى طرف غير ذي عالقة في معاملة قائمة بذاتها تمت على أساس    الضمان ال 
   أن تساوي قيمته العادلة في البداية قسط التأمين الذي تم     االتنافس الحر، فيتوقع غالب 

، وما لم يكن عقد الـضمان  اوالحقً. استالمه، ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك  
بالقيمة العادلة من خـالل األربـاح أو   المالي قد تم تخصيصه في البداية على أنه      

إلى " ١٢,٢,٣ب"ومن " ٢٣,٢,٣"إلى " ١٥,٢,٣"الخسائر أو ما لم تنطبق الفقرات من 
عندما ال يتأهل تحويل أصل مالي لالستبعاد من الدفاتر ويتم تطبيـق       " (١٧,٢,٣ب"

 :، فإن المصدر يقوم بقياسه باألكبر مما يلي)منهج التدخل المستمر

 .٥,٥ يتم تحديده وفقا للقسم المبلغ الذي ) ١(
 مطروحا منه، عندما يكـون  - بشكل أولي -المبلغ الذي تم االعتراف به    ) ٢(أو  

 جمع الذي تم االعتراف به وفقا لمبادئ معيار        اذلك مناسبمبلغ الدخل الم ،
 )").ج(١,٢,٤"راجع الفقرة ) (٤٨(المحاسبة المصري رقم 

تمان، كشرط مسبق للدفع، بأن يتعـرض     ال تتطلب بعض الضمانات المتعلقة باالئ       ) ب (
حاملها لفشل المدين في القيام بالمدفوعات المتعلقـة باألصـل المـضمون عنـد      

ومثال على مثل هذا الضمان هـو  . استحقاقها، وأن يكون قد تكبد خسارة من ذلك       
ذلك الذي يتطلب مدفوعات في استجابة للتغيرات في تبويب ائتماني محدد أو رقم           

ومثل هذه الضمانات ال تُعد عقود ضمان مالي كمـا هـي        .  محدد قياسي الئتمان 
إن مثل هـذه الـضمانات هـي    ). ٣٧(معرفة في معيار المحاسبة المصري رقم    
 .مشتقات ويطبق المصدر عليها هذا المعيار

إذا كان عقد الضمان المالي قد تم إصداره فيما يتعلق ببيع بضاعة، فإن المـصدر      ) ج (
عند تحديد متـى يقـوم بـاالعتراف        ) ٤٨(صري رقم   يطبق معيار المحاسبة الم   

 .باإليرادات من الضمان ومن بيع البضاعة
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عادة ما توجد تأكيدات بأن المصدر يعد العقود على أنها عقود تأمين في اتصاالت  - ٦,٢ب
المصدر مع العمالء والجهات التنظيمية، وفي العقود، وتوثيق األعمال وفي القوائم 

، فإن عقود التأمين غالبا ما تخضع لمتطلبات محاسبية عالوة على ذلك. المالية
منفصلة عن متطلبات األنواع األخرى من المعامالت، مثل العقود التي تصدرها 

وفي مثل هذه الحاالت، فإن القوائم المالية للمصدر عادة . البنوك أو الشركات التجارية
ة بأن المصدر قد استخدم تلك المتطلبات المحاسبياتتضمن نص. 

 )٣القسم (االعتراف واالستبعاد من الدفاتر 
 )١-٣القسم (االعتراف األولي 

، تقوم المنشأة باالعتراف بجميع حقوقها "١,١,٣"نتيجة للمبدأ الوارد في الفقرة  - ١,١,٣ب
مركزها المالي على أنها أصول  والتزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات في قائمة

المشتقات التي تحول دون المحاسبة عن تحويل والتزامات، على التوالي، باستثناء 
وإذا كان تحويل األصل "). ١٤,٢,٣ب"راجع الفقرة (أصول مالية على أنه بيع 

المالي ال يتأهل لالستبعاد من الدفاتر، فإن المحول إليه ال يقوم باالعتراف باألصل 
 )."١٥,٢,٣ب"راجع الفقرة (المحول على أنه أصل له 

 ":١,١,٣" تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة فيما يلي أمثلة على - ٢,١,٣ب

يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة التحصيل غير المشروطة والمبالغ واجبة الـسداد غيـر        )أ (
المشروطة على أنها أصول والتزامات عندما تصبح المنشأة طرفا فـي عقـد ونتيجـة        

  .لذلك يكون لها حق نظامي في استالم نقد أو عليها التزام نظامي بدفع نقد
عادة ال يتم االعتراف باألصول التي سيتم اقتناؤها أو االلتزامات التـي سـيتم           )ب (

تحملها كنتيجة الرتباط مؤكد بشراء أو بيع سلع أو خدمات إلى حين يقوم أحـد       
على سبيل المثال، فـإن  .  بالتنفيذ بموجب االتفاقية- على األقل -أطراف العقد   

وال تقـوم  ( باالعتراف بأصل - عادة -المنشأة التي تستلم طلبية مؤكدة ال تقوم  
 الًفي وقت االرتباط ولكنها، بـد   ) المنشأة التي تتقدم بالطلبية باالعتراف بالتزام     

من ذلك، تؤجل االعتراف الى حين يتم شحن أو تسليم السلع المطلوبة أو تقـديم     
وإذا كان االرتباط المؤكد بشراء أو بيع بنود غيـر ماليـة       . الخدمات المطلوبة 

مـن هـذا   " ٧,٢"إلـى  " ٤,٢" ضمن نطاق هذا المعيار وفقا للفقرات مـن   يقع
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المعيار، فإن صافي قيمته العادلة يتم االعتراف بها على أنها أصـل أوالتـزام      
باإلضـافة إلـى ذلـك، إذا تـم     )). ج(٣٠,١,٤راجـع ب  (فى تاريخ االرتباط    

بنـد  ، علـى أنـه   -اسابقً–تخصيص ارتباط مؤكد، لم يكن قد تم االعتراف به      
مغطى في تغطية قيمة عادلة، فإن أي تغير في صافي القيمة العادلـة يمكـن             
نسبته إلى المخاطر المغطاة يتم االعتراف به على أنه أصـل أو التـزام بعـد        

  )."٩,٥,٦"و)" ب(٨,٥,٦"راجع الفقرتين (بداية التغطية 
ـ  (يتم االعتراف بالعقد اآلجل الذي يقع في نطاق هذا المعيـار          )ج ( رة راجـع الفق

على أنه أصل أو التزام في تاريخ االرتباط وليس فـي التـاريخ الـذي      ") ١,٢"
وعندما تصبح المنشأة طرفا في عقـد آجـل، فـإن القـيم        . تحدث فيه التسوية  

    متساوية، بحيث يكون صافي القيمة العادلـة   االعادلة للحق وااللتزام تكون غالب 
  وإذا لم يكن صافي القيمة الع   . اللعقد اآلجل صفر اادلة للحق وااللتزام صـفر ،

  .فإن العقد يتم االعتراف به على أنه أصل أو التزام
يتم االعتراف بهـا  ") ١,٢"راجع الفقرة (الخيارات التي تقع في نطاق هذا المعيار      )د (

  .على أنها أصول أو التزامات عندما يصبح حاملها أو كاتبها طرفا في العقد
 النظر عن مدى احتمال حدوثها، ال تعد   المعامالت المستقبلية المخطط لها، بغض     )ه (

  . ألن المنشأة لم تصبح طرفا في عقدا والتزامات نظرالًأصو
  الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية

يتم االعتراف بالشراء أو البيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية باستخدام إما  - ٣,١,٣ب
لمحاسبة على أساس تاريخ التسوية كما هو المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو ا

ويجب على المنشأة تطبيق الطريقة ". ٦,١,٣ب"و" ٥,١,٣ب"موضح في الفقرتين 
لتي يتم -  بشكل ثابت -نفسها   على جميع مشتريات ومبيعات األصول المالية ا

 -ولهذا الغرض فإن األصول التي يتم قياسها . تبويبها بالطريقة نفسها وفقا لهذا المعيار
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تشكل تبويبا منفصال -بشكل إلزامي

  عن األصول المخصصة على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح
باإلضافة إلى ذلك، فإن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي تتم . أو الخسائر

  .تشكل تبويبا منفصال" ٥,٧,٥"مقدم في الفقرة المحاسبة عنها باستخدام الخيار ال
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العقد الذي يتطلب أو يسمح بالتسوية الصافية للتغير في قيمة العقد ال يعد عقدا  - ٤,١,٣ب
 من ذلك، فإن مثل هذا العقد تتم المحاسبة عنه على أنه الًوبد. بالطريقة المعتادة

  .مشتقة في الفترة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية
وتشير . المتاجرة هو التاريخ الذي ترتبط فيه المنشأة بشراء أو بيع أصلتاريخ  - ٥,١,٣ب

م استالمه ) ١(المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة إلى  االعتراف بأصل سيت
االستبعاد من الدفاتر لألصل الذي ) ٢(وااللتزام بالدفع مقابله في تاريخ المتاجرة و

د واالعتراف بمبلغ مستحق يتم بيعه، واالعتراف بأي مكسب أو خسارة من ا الستبعا
وعموما، ال تبدأ الفائدة في . التحصيل من المشتري مقابل الدفع في تاريخ المتاجرة

  .االستحقاق على األصل وااللتزام المقابل له حتى تاريخ التسوية حيث تنتقل الملكية
لتاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل إلى أو من المنشأة - ٦,١,٣ب  وتشير .تاريخ التسوية هو ا

لتسوية الي  بأصل في اليوم الذي تتسلمه  االعتراف) أ(المحاسبة على أساس تاريخ ا
االستبعاد من الدفاتر ألصل واالعتراف بأي مكسب أو خسارة ) ب(المنشأة فيه، و

د تطبيق المحاسبة على . من االستبعاد في اليوم الذي تقوم فيه المنشأة بتسليمه وعن
منشأة تحاسب عن أي تغير في القيمة العادلة لألصل أساس تاريخ التسوية فإن ال

لتسوية بالطريقة  الذي سيتم استالمه خالل الفترة ما بين تاريخ المتاجرة وتاريخ ا
م اقتناؤه وبعبارة أخرى، فإن التغير في . نفسها التي تحاسب بها عن األصل الذي يت

لتي يتم قياسها بالتكلفة م القيمة ال يتم االعتراف به لألصول ا  المستهلكة، بل يت
االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر لألصول المصنفة على أنها أصول مالية 

م "أ٢,١,٤"يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا للفقرة  ، ويت
لتي  االعتراف به ضمن الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية ا

  ".٥,٧,٥" عنها وفقا للفقرة تتم المحاسبة
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  )٢,٣القسم (استبعاد األصول المالية من الدفاتر 
فيما يلي مخطط مسار يوضح تقييم ما إذا كان، وبأي قدر، يـتم اسـتبعاد األصـل            - ١,٢,٣ب

 .المالي من الدفاتر

]"1.2.3" ةرقفلا[ ةعباتلا تآشنملا عیمج عیمجت

 نم ءزج ىلع قبطنت هاندأ ةدراولا رتافدلا نم داعبتسالا ئدابم تناك اذإ ام دیدحت
]"2.2.3" ةرقفلا[ )ةھباشم لوصأ نم ةعومجم وأ( لصألا لك وأ لصألا

 لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا يف قوقحلا تضقنا لھ
]")أ(3.2.3" ةرقفلا[

 نم لصألا داعبتسا
رتافدلا

 تاقفدتلا مالتسا يف اھقوقح ةأشنملا تلوح لھ
]")أ(4.2.3" ةرقفلا[ لصألا نم ةیدقنلا

 نم ةیدقنلا تاقفدتلا عفدب ◌ً امازتلا ةأشنملا تلمحت لھ
 ةرقفلا يف ةدراولا طورشلا يفوتست يتلا لصألا

]")ب(4.2.3" ةرقفلا[ ؟"5.2.3"

 فارتعالا رارمتسا
رتافدلا يف لصألاب

 ؟عفانملاو رطاخملا عیمج ◌ً ابیرقت ةأشنملا تلوح لھ
]")أ(6.2.3" ةرقفلا[

 نم لصألا داعبتسا
رتافدلا

 رطاخملا عیمجب ◌ً ابیرقت ةأشنملا تظفتحا لھ
]")ب(6.2.3" ةرقفلا[ ؟عفانملاو

 فارتعالا رارمتسا
رتافدلا يف لصألاب

 ؟لصألا ىلع ةرطیسلاب ةأشنملا تظفتحا لھ
]")ج(6.2.3" ةرقفلا[

 نم لصألا داعبتسا
رتافدلا

رمتسملا ةأشنملا طابترا دودح يف لصألاب فارتعالا رارمتسا

معن

معن

معن

ال

ال

ال

ال

معن

ال

ال

معن
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الترتيبات التي بموجبها تبقي المنشأة على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات 
ل مالي، ولكنها تتحمل التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى النقدية من أص

 )").ب(٤,٢,٣"الفقرة (واحد أو أكثر من المستلمين 
عندما تبقي المنـشأة علـى الحقـوق    )" (ب(٤,٢,٣"تحدث الحالة الواردة في الفقرة       - ٢,٢,٣ب

ا تعاقـديا  التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي ولكنها تتحمل التزام  
، على سبيل المثال، إذا كانـت  )بدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين 

المنشأة صندوق أمانة استثماري وتصدر للمستثمرين حـصص انتفـاع باألصـول         
في تلك الحالة، فـإن  . المالية األساسية التي تمتلكها وتوفر خدمة تلك األصول المالية   

لالستبعاد من الدفاتر إذا تم استيفاء الـشروط الـواردة فـي        األصول المالية تتأهل    
 ".٦,٢,٣"و" ٥,٢,٣"الفقرتين 

هي مستحدث األصل "٥,٢,٣"عند تطبيق الفقرة  -  ٣,٢,٣ب ، قد تكون المنشأة، على سبيل المثال، 
ابعة تكون قد اقتنت األصل المالي  أن تكون مجموعة تتضمن منشأة ت المالي، أو يمكن 

ات ا نقل التدفق  .لنقدية إلى مستثمرين هم طرف ثالث غير ذي عالقةوتقوم ب

 ")٦,٢,٣"الفقرة (تقييم تحويل مخاطر ومنافع الملكية 
 :من أمثلة متى تكون المنشأة قد قامت بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية - ٤,٢,٣ب

 .بيع غير مشروط ألصل مالي  ) أ (

ادلة في وقت إعادة بيع أصل مالي مع خيار إلعادة شراء األصل المالي بقيمته الع         ) ب (
 .شرائه

  -بـشكل كبيـر  - بالتنفيـذ  ابيع أصل مالي مع خيار بيع أو شراء غير جدير مالي          ) ج (
)    بالتنفيذ ومـن المـستبعد أن   اأي خيار هو حتى اآلن بعيد عن أن يكون جدير مالي 

بالتنفيذ قبل انقضائهايصبح جدير مالي .( 
 : جميع مخاطر ومنافع الملكيةمن أمثلة متى تكون المنشأة قد احتفظت بما يقارب - ٥,٢,٣ب

 أو سـعر البيـع   ا ثابتًامعاملة بيع وإعادة شراء يكون فيها سعر إعادة الشراء سعر   )أ (
 .زائدا عائد المقرض

 .اتفاقية إقراض أوراق مالية  )ب (

بيع أصل مالي مع مبادلة إجمالي عائد، والتي تحول خطـر التعـرض لمخـاطر          )ج (
 .السوق مرة أخرى إلى المنشأة
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ـ      بيع أصل مالي      )د ( بـشكل كبيـر  – بالتنفيـذ  امع خيار بيع أو شراء جـدير مالي -  
)    يـصبح   بالتنفيذ إلى حد بعيد، ومن المستبعد أناأي خيار هو حتى اآلن جدير مالي 

 ).قبل انقضائه بالتنفيذ اجدير ماليغير 
بيع مبالغ مستحقة التحصيل قصيرة األجل تضمن فيه المنشأة تعـويض المحـول             ) ه(

 .ئر االئتمانية التي يحتمل حدوثهاإليه مقابل الخسا
إذا قررت المنشأة أنها نتيجة للتحويل، قد قامت بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع  - ٦,٢,٣ب

 باالعتراف - مرة أخرى في فترة مستقبلية -ملكية األصل المحول، فإنها ال تقوم 
 .باألصل المحول، ما لم تقم بإعادة اقتناء األصل المحول في معاملة جديدة

 تقييم تحويل السيطرة
ال تكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على األصل المحول إذا كان للمحول إليه  - ٧,٢,٣ب

وتكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على . القدرة العملية على بيع األصل المحول
. األصل المحول إذا لم يكن للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول

ليه القدرة العملية على بيع األصل المحول إذا كان يتم المتاجرة فيه ويكون للمحول إ
ألن المحول إليه يستطيع إعادة شراء األصل المحول من افي سوق نشطة نظر 

على سبيل المثال، قد يكون للمحول . السوق إذا كان يلزمه إعادة األصل إلى المنشأة
ان األصل المحول يخضع لخيار إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول إذا ك

 الحصول على -بسهولة-يسمح للمنشأة بإعادة شرائه، ولكن المحول إليه يستطيع 
لخيار وال يكون للمحول إليه القدرة . األصل المحول من السوق إذا تمت ممارسة ا

لخيار وال  العملية على بيع األصل المحول إذا كانت المنشأة تبقي على مثل ذلك ا
 الحصول على األصل المحول من السوق إذا -  بسهولة -ول إليه يستطيع المح

 .مارست المنشأة خيارها
 إذا كان المحول - فقط - يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول  - ٨,٢,٣ب

إليه يستطيع بيع األصل المحول في مجمله إلى طرف ثالث غير ذي عالقة وكان 
طرف واحد ودون فرض قيود إضافية على قادرا على ممارسة تلك القدرة من 

ليه قادرا على فعله في الواقع . التحويل والسؤال المهم هو ما الذي يكون المحول إ
لتعاقدية التي لدى المحول إليه فيما يتعلق بمإذا  العملي، وليس ماهي الحقوق ا

 :دوبالتحدي. يستطيع فعله باألصل المحول أو ما هي المحظورات التعاقدية الموجودة
كـن  تكون للحق التعاقدي في استبعاد األصل المحول أثر عملي ضئيل إذا لـم         ي  )  أ(

 .هناك سوق لألصل المحول
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يكون للقدرة على استبعاد األصل المحول أثر عملي ضـئيل إذا لـم يكـن مـن        )  ب(
 :ولذلك السبب فإن. الممكن ممارستها بحرية

قلة عـن  قدرة المحول إليه على استبعاد األصل المحول يجب أن تكون مست      ) ١(
 ).أي يجب أن تكون قدرة من طرف واحد(تصرفات اآلخرين 

المحول إليه يجب أن يكون قادرا على استبعاد األصل المحول دون الحاجة          ) ٢(
مثل شروط بشأن كيفيـة خدمـة   (التحويل " قيود"إلى إلحاق شروط مقيدة أو  

 ).أصل قرض أو خيار يمنح المحول إليه الحق في إعادة شراء األصل
ه من غير المحتمل قيام المحول إليه ببيع األصل ال يعني، في حد ذاته، أن كون أن - ٩,٢,٣ب

وبالرغم من ذلك إذا كان خيار . المحول قد أبقى على السيطرة على األصل المحول
ليه في بيع األصل المحول فعندئذ يكون المحول قد  البيع أو الضمان يقيد المحول إ

لبيع أو على . أبقى على السيطرة على األصل المحول سبيل المثال، إذا كان خيار ا
 فإنه يقيد المحول إليه في بيع األصل المحول - على نحو كاٍف -الضمان ذا قيمة 

ألن المحول إليه، في الواقع العملي، لن يبيع األصل المحول إلى طرف ثالث دون 
ليه يحتفظ الًوبد. إلحاق خيار مشابه أو شروط مقيدة أخرى  من ذلك فإن المحول إ

وفي ظل . األصل المحول لكي يحصل على الدفعات بموجب الضمان أو خيار البيعب
 .هذه األحوال فإن المحول يكون قد أبقى على السيطرة على األصل المحول

 التحويالت التي تتأهل لالستبعاد من الدفاتر
قد تبقى المنشأة على الحق في جزء من دفعات الفائدة على األصول المحولة على  - ١٠,٢,٣ب

إن ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذي . تعويض مقابل خدمة تلك األصولأنها 
تتنازل عنه المنشأة عند إنهاء أو تحويل عقد الخدمة يتم تخصيصه ألصل الخدمة 

أما ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذي لن تتنازل عنه المنشأة فهو . أو التزام الخدمة
لتحصيل عن المتاجر على سبيل المثال، إذا .  بالفائدة-فقط-ة يعد مبلغ الفائدة تحت ا

لم تتنازل المنشأة عن أي فائدة عند انتهاء أو تحويل عقد الخدمة، فإن مجمل الفرق 
. بالفائدة - فقط - بين معدالت الفائدة يعد مبلغ الفائدة تحت التحصيل عن المتاجرة

مبلغ الفائدة ، فإن القيم العادلة ألصل الخدمة و"١٣,٢,٣"وألغراض تطبيق الفقرة 
 بالفائدة يتم استخدامهما لتخصيص القيمة -  فقط -تحت التحصيل عن المتاجرة 

م استبعاده من الدفاتر  الدفترية للمبلغ تحت التحصيل بين الجزء من األصل الذي يت
وإذا لم يكن هناك رسوم خدمة محددة أو كان . والجزء الذي يستمر االعتراف به
م استالمها المنشأة بشكل كاف مقابل من غير المتوقع ان تعوض الر سوم التي يت

لتزام مقابل التزام الخدمة  .بالقيمة العادلة أداء الخدمة، فيتم االعتراف با
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عند قياس القيم العادلة للجزء الذي يستمر االعتراف به والجزء الذي يتم استبعاده من  - ١١,٢,٣ب
 متطلبات قياس القيمة ، تقوم المنشأة بتطبيق"١٣,٢,٣"الدفاتر ألغراض تطبيق الفقرة 

 ".١٤,٢,٣"باإلضافة إلى الفقرة ) ٤٥(العادلة الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم 
 التحويالت التي ال تتأهل لالستبعاد من الدفاتر

إذا كان الضمان المقدم من ". ١٥,٢,٣" للمبدأ المبين في الفقرة ايعد ما يلي تطبيقً - ١٢,٢,٣ب
ي السداد من األصل المحول يمنع االستبعاد من المنشأة مقابل خسائر اإلخفاق ف

ألن المنشأة قد احتفظت بشكل جوهري بجميع مخاطر االدفاتر ألصل محول نظر 
ومنافع االصل المحول، يستمر االعتراف باالصل المحول بالكامل ويتم االعتراف 

 .بالمقابل المستلم على أنه التزام
 التدخل المستمر باألصول المحولة

لي أمثلة على كيفية قياس المنشأة لألصل المحول وااللتزام المرتبط به فيما ي - ١٣,٢,٣ب
  ".١٦,٢,٣"بموجب الفقرة 

 جميع األصول
كان الضمان المقدم من قبل المنشأة للدفع مقابل خسائر اإلخفاق في السداد من إذا   )أ (

األصل المحول يمنع االستبعاد من الدفاتر لألصل المحول في حدود التدخل المستمر، 
لتحويل بأيهما أقل مما يليفإن القيمة ) ١: ( األصل المحول يتم قياسه في تاريخ ا

الحد األقصى لمبلغ المقابل الذي يتم استالمه في التحويل ) ٢(الدفترية لألصل أو
ويتم قياس االلتزام المرتبط به "). مبلغ الضمان("والذي ستكون المنشأة مطالبة بتسديده 

التي هي عادة ما تكون (ئدا القيمة العادلة للضمان  بمبلغ الضمان زا-بشكل أولي-
م استالمه مقابل الضمان والحقا، فإن القيمة العادلة األولية للضمان ). المقابل الذي ت

وفقا (الوفاء بااللتزام ) أو حال(عندما  يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر
م تخفيض)) ٤٨(لمبادئ معيار المحاسبة المصري رقم   القيمة الدفترية لألصل بأي ويت

  .مخصص خسارة
 األصول التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة

لبيع الذي تمت كتابته من قبل المنشأة أو حق خيار الشراء الذي   )ب ( إذا كان التزام خيار ا
تحتفظ به المنشأة يمنع االستبعاد من الدفاتر لألصل المحول وكانت المنشأة تقوم 

التكلفة المستهلكة، فإن االلتزام المرتبط به يتم قياسه بتكلفته بقياس األصل المحول ب
معدلة باستهالك أي فرق بين تلك التكلفة وإجمالي ) أي المقابل الذي يتم استالمه(
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على سبيل المثال، افترض . القيمة الدفترية لألصل المحول في تاريخ انقضاء الخيار
 عملة وأن المقابل ة وحد٩٨ هوتحويل أن إجمالي القيمة الدفترية لألصل في تاريخ ال

وأن إجمالي القيمة الدفترية لألصل في تاريخ .  عملةة وحد٩٥الذي تم استالمه هو 
م .  عملةة وحد١٠٠ممارسة الخيار سوف يكون  تكون القيمة الدفترية األولية لاللتزا

 ة وحد١٠٠ عملة وة وحد٩٥ عملة ويتم االعتراف بالفرق بين ة وحد٩٥المرتبط به 
وإذا تمت ممارسة . عملة ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

م  الخيار، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المرتبط به وسعر الممارسة يت
 .االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر

 األصول التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
 تبقي عليه المنشأة يمنع االستبعاد من الدفاتر لألصل إذا كان حق خيار الشراء الذي  )ج (

المحول وكانت المنشأة تقيس األصل المحول بالقيمة العادلة، فإن األصل يستمر 
م قياس االلتزام المرتبط به ب. قياسه بقيمته العادلة سعر ممارسة الخيار ) ١ (ـويت

لخيار إذا كان الخيار عند السع ر أو أفضل من السعر مطروحا منه القيمة الزمنية ل
فيذ، أو االجدير مالي  منها القيمة االقيمة العادلة لألصل المحول مطروح) ٢( بالتن

لخيار غير جدير مالي ذ، ويضمن التعديل على قياس االزمنية للخيار إذا كان ا  بالتنفي
االلتزام المرتبط به أن يكون صافي القيمة الدفترية لألصل وااللتزام المرتبط به هو 

على سبيل المثال، إذا كانت القيمة العادلة لألصل . القيمة العادلة لحق خيار الشراء
 ة وحد٩٥ عملة، وكان سعر ممارسة الخيار هو ة وحد٨٠الضمني محل العقد هي 

لخيار هي   عملة، فإن القيمة الدفترية لاللتزام المرتبط ة وحد٥عملة والقيمة الزمنية ل
والقيمة الدفترية لألصل )  عملةة وحد٥ - عملة ة وحد٨٠( عملة ة وحد٧٥به يكون 

 ).أي قيمته العادلة( عملة ة وحد٨٠المحول يكون 
د من الدفاتر   )د ( إذا كان خيار البيع الذي تمت كتابته من قبل المنشأة يمنع االستبعا

لألصل المحول وكانت المنشأة تقيس األصل المحول بالقيمة العادلة، فإن االلتزام 
ويقتصر . قياسه بسعر ممارسة الخيار زائدا القيمة الزمنية للخيارالمرتبط به يتم 

قياس األصل بالقيمة العادلة على القيمة العادلة أو سعر ممارسة الخيار أيهما أقل 
ألن المنشأة ليس لها حق في الزيادات في القيمة العادلة لألصل المحول فوق سعر 

 الدفترية لألصل وااللتزام وهذا يضمن أن يكون صافي القيمة. ممارسة الخيار
على سبيل المثال، إذا كانت القيمة . المرتبط يه هو القيمة العادلة اللتزام خيار البيع
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 عملة، وسعر ممارسة الخيار هو ة وحد١٢٠العادلة لألصل الضمني محل العقد هي 
 عملة، فإن القيمة الدفترية ة وحد٥ عملة والقيمة الزمنية للخيار هي ة وحد١٠٠
)  عملةة وحد٥+  عملة ة وحد١٠٠( عملة ة وحد١٠٥تزام المرتبط به يكون لالل

في هذه الحالة هو سعر ( عملة ة وحد١٠٠ويكون القيمة الدفترية لألصل هو 
 ).ممارسة الخيار

، الذي في شكل خيار شراء مشترى مع خيار بيع مكتوب (Collar)إذا كان النطاق ) ه(
(Written Put Option)حول  في نفس الوقت، يمنع االستبعاد من الدفاتر ألصل م

وكانت المنشأة تقيس األصل بالقيمة العادلة، فإنها تستمر في قياس األصل بالقيمة 
ء ) ١(ويتم قياس االلتزام المرتبط به . العادلة مجموع سعر ممارسة خيار الشرا

 إذا كان خيار والقيمة العادلة لخيار البيع مطروحا منها القيمة الزمنية لخيار الشراء،
لتنفيذ، أو االشراء عند السعر أو أفضل من السعر الجدير مالي مجموع القيمة ) ٢( با

العادلة لألصل والقيمة العادلة لخيار البيع مطروحا منها القيمة الزمنية لخيار الشراء 
لي   بالتنفيذ، يضمن التعديل على االلتزام المرتبط بهاإذا كان خيار الشراء غير جدير ما

أن يكون صافي القيمة الدفترية لألصل وااللتزام المرتبط به هو القيمة العادلة للخيار 
على سبيل المثال، افترض أن المنشأة . المحتفظ به والخيار المكتوب من قبل المنشأة

د قيامها   بشراء خيار -بالتزامن-تقوم بتحويل أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة عن
 ة وحد٨٠ عملة وكتابة خيار بيع بسعر ممارسة ة وحد١٢٠شراء بسعر ممارسة 

 عملة في تاريخ ة وحد١٠٠ أن القيمة العادلة لألصل هي - أيضا - افترض . عملة
 عملة على ة وحد٥ عملة وة وحد١القيمة الزمنية لخيار البيع والشراء هي . التحويل
لة تقوم المنشأة باالعتراف بأصل بمبلغ . التوالي القيمة ( عملة ة وحد١٠٠في هذه الحا

 ة وحد٥ - )  عملةة وحد١+  عملة ة وحد١٠٠( عملة ة وحد٩٦والتزام بمبلغ ) العادلة لألصل
 عملة، وهي القيمة العادلة ة وحد٤وينشأ عن هذا صافي قيمة أصل بمبلغ ). عملة

 .للخيار المحتفظ به والخيار المكتوب من قبل المنشأة

 جميع التحويالت
يل أصل مالي غير مؤهل لالستبعاد من الدفاتر، فإن حقوق  بقدر ما يكون تحو- ١٤,٢,٣ب

م المحاسبة عنها  بشكل  - والتزامات المحول التعاقدية المتعلقة بالتحويل ال تت
 على أنها مشتقات إذا كان االعتراف بكل من المشتقة واألصل المحول - منفصل

و االلتزامات أو االلتزام الناشئ عن التحويل ينتج عنه االعتراف بنفس الحقوق أ
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على سبيل المثال، فإن خيار الشراء الذي يبقي عليه المحول قد يمنع من . مرتين
لحالة، فإن خيار . المحاسبة عن تحويل األصول المالية على أنها بيع وفي تلك ا

 . على أنه أصل مشتق- بشكل منفصل -الشراء ال يتم االعتراف به 
لالستبعاد من الدفاتر، فإن المحول إليه بقدر ما يكون تحويل أصل مالي غير مؤهل  - ١٥,٢,٣ب

ليه . ال يقوم باالعتراف باألصل المحول على أنه أصل مملوك له ويقوم المحول إ
لنقد أو المقابل اآلخر المدفوع واالعتراف بمبلغ مستحق  باالستبعاد من الدفاتر ل

وإذا كان للمحول كال الحق وااللتزام بإعادة اكتساب . التحصيل من المحول
مثل أن يكون ذلك بموجب (يطرة على األصل المحول بكامله مقابل مبلغ ثابت الس

لتكلفة )اتفاقية إعادة شراء ، فيمكن للمحول إليه قياس المبلغ المستحق التحصيل با
  ".٢,١,٤"المستهلكة إذا كان يستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 

 أمثلة
لتالية تطبيق مبادئ االستبعاد  -   ١٦,٢,٣ب  .من الدفاتر في هذا المعيارتوضح األمثلة ا

 إذا تم بيع أصل مالي بموجب اتفاقية إلعادة .اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالية  )أ (
شرائه بسعر ثابت أو بسعر البيع زائدا عائد المقرض أو إذا تم إقراضه بموجب اتفاقية 

قي على ما يقارب  ألن المحول يباإلعادته إلى المحول، فال يتم استبعاده من الدفاتر نظر
وإذا حصل المحول إليه على حق في بيع أو رهن األصل، . جميع مخاطر ومنافع الملكية

فإن المحول يعيد تبويب األصل في قائمة مركزه المالي، على سبيل المثال، على أنه 
 .أصل تم إقراضه أو مبلغ مستحق التحصيل من إعادة شراء

 إذا . نفسهااالتي هي تقريب -  األصول–لية اتفاقيات إعادة الشراء واقراض أوراق ما )ب (
 نفس - اتقريب -تم بيع أصل مالي بموجب اتفاقية إلعادة شراء نفس األصل أو هو 

د المقرض أو إذا تم اقتراض أصل مالي  األصل بسعر ثابت أو بسعر البيع زائدا عائ
األصل إلى  نفس - اتقريب -أو اقراضه بموجب اتفاقية إلعادة نفس األصل المالي أو 

م االستبعاد من الدفاتر نظر  ألن المحول يبقي على ما يقارب جميع االمحول، فال يت
 .مخاطر ومنافع الملكية

إذا كانت اتفاقية . اتفاقيات إعادة الشراء واقراض أوراق مالية مع الحق في اإلحالل  )ج (
لبيع زائدا عائد ال ء ثابت أو بسعر مساو لسعر ا مقرض، إعادة شراء بسعر إعادة شرا

أو كانت معاملة مشابهة إلقراض أوراق مالية تمنح المحول إليه الحق في إحالل 
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فإن  الشراء،إعادة أصول مشابهة ولها قيمة عادلة مساوية لألصل المحول في تاريخ 
األصل الذي تم بيعه أو إقراضه بموجب معاملة إلعادة شراء أو إقراض أوراق مالية 

 ألن المحول يبقي على ما يقارب جميع مخاطر اظرال يتم استبعاده من الدفاتر ن
 .ومنافع الملكية

ء بالقيمة العادلة  )د (    واحتفظتا ماليالًإذا باعت المنشأة أص. حق الشفعة في إعادة شرا
 بحق الشفعة في إعادة شراء األصل المحول بالقيمة العادلة إذا باعه المحول - فقط -

ن الدفاتر ألنها قد قامت بتحويل ما يقارب إليه الحقا، فإن المنشأة تستبعد األصل م
 .جميع مخاطر ومنافع الملكية

 بعد وقت -أحيانا يشار إلى إعادة شراء أصل مالي . (Wash Sale)  معاملة بيع الغسل  )ه (
إن مثل إعادة الشراء هذه ال تمنع االستبعاد .  من بيعه على أنه بيع للغسل-  قصير

ألصلية قد استوفت متطلبات االستبعاد من من الدفاتر شريطة أن تكون المعاملة ا
وبالرغم من ذلك إذا كان قد تم الدخول في اتفاقية لبيع أصل مالي في وقت . الدفاتر

د  واحد مع اتفاقية إلعادة شراء نفس األصل بسعر ثابت أو بسعر البيع زائدا عائ
 .المقرض، فعندئذ ال يتم االستبعاد من الدفاتر لألصل

ء التي تكون جديرة ماليخيارات البيع وخيار  )و ( ذاات الشرا إذا كان . إلى حد كبير  بالتنفي
أفضل من باستطاعة المحول استدعاء أصل مالي محول وكان سعر خيار الشراء 

لتنفيذ، فإن التحويل ال يتأهل لالستبعاد من الدفاتر نظراجدير ماليالسعر ال  ألن ا با
وبالمثل، إذا كان . الملكيةالمحول قد أبقى بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع 

أفضل من السعر باستطاعة المحول إليه رد األصل المحول وكان سعر خيار البيع 
لتنفيذ، فإن التحويل ال يتأهل لالستبعاد من الدفاتر نظراجدير ماليال  ألن المحول قد ا با

 .أبقى بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع الملكية

لبيع وخيارات الشراء ال  )ز ( ذاتي تكون غير جديرة ماليخيارات ا لتنفي م .إلى حد كبير  با  يت
 لخيار بيع - فقط -االستبعاد من الدفاتر لألصل المالي الذي يتم تحويله ويخضع 

حتفظ به من قبل المحول إليه أو لخيار شراء اغير جدير ماليبالتنفيذ إلى حد كبير م 
حتفظ به من قاغير جدير ماليبل المحول بالتنفيذ إلى حد كبير م .ألن اوذلك نظر 

 .المحول قد حول بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع الملكية

 )ه(
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 ااألصول التي يمكن الحصول عليها بسهولة الخاضعة لخيار شراء ال هو جدير مالي  )ح (
لتنفيذا كبير وال هو غير جدير ماليحدبالتنفيذ إلى  إذا كانت المنشأة . إلى حد كبير  با

يمكن الحصول عليه بسهولة من السوق وكان الخيار ال هو تحتفظ بخيار شراء أصل 
اجدير ماليذ إلى حد كبير وال هو غير جدير مالي لتنفي لتنفيذ إلى حد كبير، فإن ا با  با

ال هي احتفظت وال ) ١( ألن المنشأة اوذلك نظر. األصل يتم استبعاده من الدفاتر
وبالرغم .  تبق على السيطرةلم) ٢(حولت ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية، و

من ذلك إذا لم يكن باإلمكان الحصول على األصل بسهولة من السوق، فإن هذا يمنع 
ألن المنشأة ااالستبعاد من الدفاتر في حدود مبلغ األصل الخاضع لخيار الشراء نظر 

 .قد احتفظت بالسيطرة على األصل

ار بيع مكتوب من قبل أصل ال يمكن الحصول عليه بسهولة من السوق يخضع لخي  )ط (
امنشأة ال هو جدير ماليذ إلى حد كبير وال هو غير جدير مالي فيذا بالتنفي إلى حد   بالتن

إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالي ال يمكن الحصول عليه بسهولة من . كبير
بالتنفيذ إلى حد كبير، فإن االسوق، وقامت بكتابة خيار بيع ال يعد غير جدير مالي 

أة ال تكون قد احتفظت وال قد حولت ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية المنش
وتكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على األصل إذا كان . بسبب خيار البيع المكتوب

لبيع ذا قيمة تكفي لمنع المحول إليه من بيع األصل، وفي مثل هذه الحالة  خيار ا
راجع الفقرة (لمستمر للمحول يستمر االعتراف باألصل في حدود التدخل ا

وتكون المنشأة قد حولت السيطرة على األصل إذا كان خيار البيع ليس "). ٩,٢,٣ب"
م  ذا قيمة إلى حد كاف لمنع المحول إليه من بيع األصل، وفي مثل هذه الحالة يت

 .استبعاد األصل من الدفاتر
ينتج . جلة بقيمة عادلةاألصول الخاضعة لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية إعادة شراء آ  )ي (

 لخيار بيع أو شراء أو -  فقط - االستبعاد من الدفاتر عن تحويل أصل مالي يخضع 
اتفاقية إعادة شراء آجلة يكون سعر الممارسة أو سعر إعادة الشراء مساٍو للقيمة 

ألنه تم تحويل جميع مخاطر ومنافع االعادلة لألصل المالي وقت إعادة الشراء نظر 
 .كل جوهريالملكية بش

م أصل مالي يخضع . خيارات الشراء أو البيع التي تسوى نقدا  )ك ( تقوم المنشأة بتقيي
قية إعادة شراء آجلة سوف تتم تسويتها بالصافي نقد ء أو اتفا  الخيار بيع أو شرا
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د احتفظت أو حولت ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية . لتحديد ما إذا كانت ق
تفظت بما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصول وإذا لم تكن المنشأة قد اح

وال . المحولة، فإنها تحدد ما إذا كانت قد احتفظت بالسيطرة على األصل المحول
بشكل -  اتعني تسوية خيار البيع أو الشراء أو اتفاقية إعادة الشراء بالصافي نقد

)" ز"(و" ٩,٢,٣ب"راجع الفقرات ( أن المنشأة قد قامت بتحويل السيطرة -تلقائي
 ).أعاله)" ط"(و)" ح"(و

غير ) شراء(يعد شرط إزالة الحسابات خيار إعادة شراء . شرط ازالة الحسابات  )ل (
مشروط يمنح المنشأة الحق في إعادة المطالبة باألصول المحولة مع مراعاة بعض 

وشريطة ان ينتج عن مثل هذا الخيار أن المنشأة ال هي تبقي وال هي تحول . القيود
بقدر  -  فقط -ارب جميع مخاطر ومنافع الملكية، فهو يمنع االستبعاد من الدفاتر ما يق

  ).بافتراض أن المحول إليه ال يستطيع بيع األصول(المبلغ الخاضع إلعادة الشراء 
على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الدفترية والمتحصالت من تحويل أصول قرض 

عاء أي قرض منفرد ولكن ال يمكن أن  عملة وكان باإلمكان استدة وحد١٠٠,٠٠٠
 عملة، ة وحد١٠,٠٠٠يتجاوز مجموع مبلغ القروض التي يمكن إعادة شرائها مبلغ 

 . عملة من القروض هي التي تتأهل لالستبعاد من الدفاترة وحد٩٠,٠٠٠فإن 

لتنظيف  )م ( قد تحتفظ المنشأة، التي قد تكون هي المحول، التي تقوم . خيارات االستدعاء ل
ألصول المحولة تصبح عنده تكلفة خدمة تلك األصول عبئا بالنسبة إلى منافع بخدمة ا
وشريطة أن ينتج عن مثل خيار االستدعاء للتنظيف ذلك ان المنشأة ال هي . الخدمة

ليه ال  تبقي وال هي تحول ما يقارب جميع مخاطر ومنافع الملكية وأن المحول إ
  بقدر مبلغ األصول- فقط -من الدفاتر يستطيع بيع األصول، فإن ذلك يمنع االستبعاد 

 .الخاضع لخيار االستدعاء

لية االستحقاق وضمانات االئتمان  )ن (  ا ائتمانياقد تقدم المنشأة تعزيز. الحصص المبقاة تا
للمحول إليه عن طريق جعل بعض أو جميع حصتها المبقاة في األصل المحول تالية 

يم تعزيز ائتماني للمحول إليه في شكل  من ذلك، يمكن للمنشأة تقدالًوبد. االستحقاق
وإذا احتفظت المنشأة . ضمان ائتماني يمكن أال يقتصر أو أن يقتصر على مبلغ محدد

بما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المحول، فإن األصل يستمر االعتراف 
وإذا احتفظت المنشأة ببعض، ولكن ليس ما يقارب جميع مخاطر . به في مجمله
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فع الملكية واحتفظت بالسيطرة، فإنه ال يجوز االستبعاد من الدفاتر بقدر مبلغ ومنا
 .النقد أو األصول األخرى التي قد تكون المنشأة مطالبة بدفعه

قد تقوم المنشأة ببيع األصل المالي إلى المحول إليه وتدخل في . مبادالت إجمالي العائد  )س (
موجبها تحويل جميع التدفقات النقدية لدفعات مبادلة إلجمالي العائد مع المحول إليه، يتم ب

الفائدة على األصل الضمني محل العقد إلى المنشأة مقابل دفعة ثابتة أو دفعة بمعدل 
متغير وأي زيادات أو انخفاضات في القيمة العادلة لألصل الضمني محل العقد 

 .لكل األصلفي مثل هذه الحالة، ال يجوز االستبعاد من الدفاتر . تستوعبها المنشأة

 قد تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي بمعدل ثابت إلى المحول إليه .مبادالت معدل الفائدة  )ع (
والدخول في مبادلة معدل الفائدة مع المحول إليه الستالم معدل فائدة ثابت ودفع معدل 

ال .  للمبلغ األصلي لألصل المالي المحولافائدة متغير يستند إلى مبلغ اسمي يكون مساوي
منع مبادلة معدل الفائدة االستبعاد من الدفاتر لألصل المحول شريطة أال تكون ت

 .المدفوعات على المبادلة مشروطة بالدفعات التي يتم القيام بها على األصل المحول
 - إلى طرف محول إليه -قد تقوم المنشأة بتحويل .  استهالك معدل الفائدةمبادالت  )ف (

ع مرور الوقت، وتدخل في مبادلة استهالك معدل أصل مالي بمعدل ثابت يتم سداده م
الفائدة مع المحول إليه الستالم معدل فائدة ثابت ودفع معدل فائدة متغير يستند إلى 

بحيث يكون مساويا ألصل  وإذا كان المبلغ االسمي للمبادلة يتم استهالكه. مبلغ اسمي
م تحويله في أي وقت من ا ألوقات، سوف ينتج عن المبلغ القائم لألصل المالي الذي ت

للدفع المقدم، وفي مثل هذه جوهرية المنشأة بمخاطر أن تحتفظ المبادلة بوجه عام 
الحالة إما أن تستمر المنشأة في االعتراف بكل األصل المحول أو تستمر في 

وبالعكس، إذا لم يكن استهالك . االعتراف باألصل المحول بقدر تدخلها المستمر به
 بالمبلغ األصلي القائم لألصل المحول، فإن مثل هذه ابادلة مرتبطًالمبلغ االسمي للم

وعليه، .  على األصلاالمبادلة ال ينتج عنها إبقاء المنشأة على مخاطر الدفع مقدم
فإنها ال تمنع االستبعاد من الدفاتر لألصل المحول شريطة أال تكون الدفعات على 

م بمدفوعات الفائدة ع لى األصل المحول وأال ينتج عن المبادلة المبادلة مشروطة بالقيا
 .إبقاء المنشأة على أي مخاطر ومنافع ملكية أخرى مهمة من األصل المحول

لتدفقات النقدية التعاقدية من . اإلعدام  )ص ( ال يكون لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد ا
  .أصل مالي في مجمله أو جزء منه
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ستمر عندما يكون ارتباط المنشأة  توضح هذه الفقرة تطبيق منهج التدخل الم- ١٧,٢,٣ب
 .المستمر بجزء من أصل مالي

 

افترض أن منشأة لديها محفظة من قروض واجبة السداد مقدما والتي لها كوبون ومعدل الفائدة       
وتـدخل  .  عملةة وحد١٠,٠٠٠ في المائة ومبلغها األصلي وتكلفتها المستهلكة ١٠الفعلي عليها   

 عملة، على الحق في ة وحد٩,١١٥ا، في مقابل دفعة قدرها    في معاملة يحصل المحول إليه فيه     
 فـي  ٩,٥ الفائدة عليه بنـسبة  ا عملة من أي متحصالت من المبلغ األصلي زائد       ة وحد ٩,٠٠٠

 عملة من أيـة متحـصالت مـن المبلـغ     ة وحد١,٠٠٠وتبقي المنشأة على الحقوق في    . المائة
 في المائة علـى  ٠,٥زائدا الفرق الزائد وقدره  في المائة، ١٠األصلي زائدا الفائدة عليها بنسبة   

يتم تخصيص المتحصالت من الـدفعات    .  عملة المتبقي من المبلغ األصلي     ة وحد ٩,٠٠٠مبلغ  
 بين المنشأة والمحول إليه     االمدفوعة مقدم – ولكن أي إخفاق في الـسداد  ٩: ١ بنسبة - اتناسبي ،

القيمـة  بلة إلى أن يتم تسوية تلك الحـصة   عمة وحد١,٠٠٠يتم طرحه من حصة المنشأة البالغة  
 عملة والقيمة العادلة للفـرق الزائـد   ة وحد١٠,١٠٠العادلة للقروض في تاريخ المعاملة تكون  

 . عملةة وحد٤٠ في المائة هي ٠,٥بنسبة 
  علـى سـبيل المثـال،   (تحدد المنشأة أنها قد حولت بعض مخاطر ومنـافع الملكيـة المهمـة     

   ولكنها احتفظت   ) امخاطر مهمة للدفع مقدم– ببعض مخاطر ومنافع الملكية المهمـة      - اأيض 
  لـذلك فإنهـا تطبـق مـنهج     . وقد احتفظت بالـسيطرة   ) بسبب فائدتها المبقاة تالية االستحقاق    (

 .التدخل المستمر
-احتفاظ بحصة مبقاة متناسـبة  ) أ(لتطبيق هذا المعيار، تقوم المنشأة بتحليل المعاملة على أنها         

جعل تلك الحصة المبقاة تالية االسـتحقاق   ) ب( عملة، زائدا    ة وحد ١,٠٠٠ قدرها   -بشكل كامل 
 .لتقديم تعزيز ائتماني إلى المحول إليه مقابل الخسائر االئتمانية

مـن المقابـل   )  عملةةوحد ١٠,١٠٠x% ٩٠( عملة ة وحد٩,٠٩٠تقوم المنشأة بحساب أن مبلغ   
  - بـشكل كامـل   -بل مقابـل نـصيب متناسـب     عملة يمثل المقاة وحد٩,١١٥المستلم البالغ  

المقابـل الـذي تـم    )  عملةة وحد٢٥(ويمثل المتبقي من المقابل المستلم      .  في المائة  ٩٠بنسبة  
استالمه مقابل جعل حصتها المبقاة تالية االستحقاق لتقديم تعزيز ائتماني إلـى المحـول إليـه              

 فـي المائـة يمثـل    ٠,٥رق الزائد بنـسبة  باإلضافة إلى ذلك، فإن الف. مقابل الخسائر االئتمانية 
وبناء عليه، فإن إجمالي المقابل المستلم مقابل التعزيـز  . المقابل المستلم مقابل التعزيز االئتماني 

  عملةة وحد٦٥االئتماني هو 
 ). عملةة وحد٤٠+  عملة ةوحد٢٥(
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. فقات النقديـة  في المائة من التـد ٩٠تحسب المنشأة المكسب أو الخسارة من بيع نصيب بنسبة      
 في المائة والجزء المبقى عليـه  ٩٠وبافتراض أن القيم العادلة المنفصلة للجزء المحول ونسبته    

 في المائة ليست متاحة في تاريخ التحويل، فإن المنشأة تخـصص القيمـة الدفتريـة       ١٠ونسبته  
  :كما يلي )٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١٤,٢,٣"لألصل وفقا للفقرة 

النسبة     القيمة العادلة    
  المئوية

القيمة الدفترية   
  المخصصة

  ٩,٠٠٠    %٩٠    ٩,٠٩٠    الجزء المحول
  ١,٠٠٠    %١٠    ١,٠١٠    الجزء المبقي عليه

  ١٠,٠٠٠        ١٠,١٠٠    المجموع
 في المائة مـن التـدفقات النقديـة    ٩٠تحسب المنشأة مكسبها أو خسارتها من بيع نصيب بنسبه   

 ة وحـد ٩٠ة المخصصة للجزء المحول من المقابل المتحـصل عليـه أي   بطرح القيمة الدفتري 
القيمة الدفترية للجزء المبقى عليه من قبـل     ).  عملة ة وحد ٩,٠٠٠ - عملة   ةوحد٩,٠٩٠(عملة  

 . عملةة وحد١,٠٠٠المنشأة هو 
باإلضافة إلى ذلك، تقوم المنشأة باالعتراف بالتدخل المستمر الذي ينتج عـن جعـل حـصتها            

وبناء عليه، تقوم بـاالعتراف بأصـل قـدره        . تالية االستحقاق مقابل الخسائر االئتمانية    المبقاة  
الحد االقصى لمبلغ التدفقات النقدية الذي لن تتسلمه بموجب جعل حصتها      ( عملة   ة وحد ١,٠٠٠

وهو الحد األقصى لمبلـغ  ( عملة ة وحد١,٠٦٥، والتزام مرتبط به قدرة  )المبقاة تالية االستحقاق  
 ١,٠٠٠ت النقدية الذي لن تتسلمه بموجب جعل حصتها المبقـاة تاليـة االسـتحقاق، أي        التدفقا
 ). عملةةوحد٦٥ عملة زائدا القيمة العادلة لجعل حصتها المبقاة تالية االستحقاق مبلغ ةوحد

  :تستخدم المنشأة جميع المعلومات أعاله للمحاسبة عن المعاملة كما يلي
  دائن    مدين  

  ٩,٠٠٠    -  األصل األصلي
  األصل المثبت مقابل جعل حصتها المبقاة تالية االستحقاق

  أو الحصة المتبقية
١,٠٠٠    -  

  -    ٤٠  أصل مقابل المقابل المستلم في شكل الفرق الزائد
  ٩٠    -  )مكسب من التحويل(ربح أو خسارة 

  ١,٠٦٥    -  التزام
  -    ٩,١١٥  النقد المستلم
  ١٠,١٥٥    ١٠,١٥٥  المجموع
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 ١,٠٠٠ من ا عملة، مكونًة وحد ٢,٠٤٠ تكون القيمة الدفترية لألصل      - مباشرة -ة  بعد المعامل 
 عملة يمثـل ارتبـاط   ة وحد ١,٠٤٠ عملة تمثل التكلفة المخصصة للجزء المبقى عليه، و        ةوحد

التي تـشمل  (المنشأة المستمر من جعل حصتها المبقاة تالية االستحقاق مقابل الخسائر االئتمانية       
 ). عملةة وحد٤٠ هدرالفرق الزائد وق

  في الفترات الالحقة، تقوم المنشأة باالعتراف بالمقابـل المـستلم مقابـل التعزيـز االئتمـاني         
على أساس نسبة الوقت، وتحسب الفائدة علـى األصـل المثبـت باسـتخدام        )  عملة ة وحد ٦٥(

كمثـال  و. طريقة الفائدة الفعلية وتقوم باالعتراف بأي خسائر اضمحالل من األصول المثبتـة           
على الحالة األخيرة، افترض أن هناك في السنة التاليـة خـسارة اضـمحالل مـن القـروض         

 ة وحـد ٦٠٠تقوم المنشأة بتخفيض أصلها المثبـت بمقـدار   .  عملةة وحد٣٠٠األساسية قدرها   
   عملة تتعلق بارتباط المنشأة المستمر اإلضـافي الـذي ينـشأ عـن جعـل          ة وحد ٣٠٠(عملة  

، وتقوم بتخفـيض التزامهـا المثبـت      )الستحقاق مقابل الخسائر االئتمانية   حصتها المبقاة تالية ا   
 والنتيجة الصافية هي تحميل األرباح أو الخسائر خـسائر اضـمحالل  .  عملةة وحد ٣٠٠بمقدار  
  . عملةة وحد٣٠٠قدرها 

  )٣,٣القسم (استبعاد االلتزامات المالية من الدفاتر 
 :عندما يكون المدين إما) هأو جزء من(يتم تسوية االلتزام المالي  - ١,٣,٣ب

عادة وهو ما يتم  بالدفع إلى الدائن،) أو بجزء منه(أنه قد أوفى بااللتزام   ) أ(
 .بسلع أو خدماتبأصول مالية أخرى، أو بالنقد، أو 

) أو جزء منه( من المسئولية الرئيسة عن االلتزام -  اقانوني -أنه قد تم اعفاؤه ) ب(أو 
 فإن هذا اإذا كان المدين قد منح ضمانً. (لدائنإما بإجراء قانوني أو من قبل ا

 ).الشرط قد ال يزال في حاجة للوفاء به

إذا قام مصدر أداة دين بإعادة شراء تلك األداة، فإن الدين يكون قد تم تسويته حتى  - ٢,٣,٣ب
ولو كان المصدر هو أحد صانعي السوق لتلك األداة أو ينوي إعادة بيعها في األجل 

 .القريب

يسمى (لدفع، في حد ذاته، إلى طرف ثالث، بما في ذلك صندوق أمانة ال يؤدي ا - ٣,٣,٣ب
ء المدين من التزامه الرئيس تجاه الدائن، "). في الجوهر - إبطال " -  اأحيانً إلى إعفا

 .في غياب إبراء ذمة قانوني
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إذا دفع مدين إلى طرف ثالث لتحمل التزام وأخطر دائنه أن الطرف الثالث قد تحمل  - ٤,٣,٣ب
ء التزام دائنه ، فإن المدين ال يقوم باستبعاد التزام الدين من الدفاتر ما لم يتم استيفا

وإذا دفع المدين إلى طرف ثالث ليتحمل " ب١,٣,٣ب" الشرط الوارد في الفقرة
. التزاما وحصل على إبراء ذمة نظامي من الدائن، فإن المدين يكون قد سوى الدين

م بدفعات من الدين إلى الطرف الثالث وبالرغم من ذلك، إذا وافق المدين على القيا
د - مباشرة - أو  لتزام دين جدي  إلى الدائن األصلي، فإن المدين يقوم باالعتراف با

 .تجاه الطرف الثالث
رغم أن إبراء الذمة القانوني، سواء كان قضائيا أو من قبل الدائن، ينتج عنه  - ٥,٣,٣ب

لتزاماالستبعاد من الدفاتر اللتزام، فإن المنشأة يمكن أن تث م ا جديدابت ا  إذا لم يت
إلى " ١,٢,٣"استيفاء ضوابط االستبعاد من الدفاتر، الواردة في الفقرات من 

م . ، لألصول المالية المحولة"٢٣,٢,٣" م استيفاء تلك الضوابط، فال يت وإذا لم يت
م جديد يتعلق  االستبعاد من الدفاتر لألصول المحولة، وتقوم المنشأة باالعتراف بالتزا

 .األصول المحولةب
 إذا كانت القيمة الحالية -بشكل كبير- ، تختلف الشروط "٢,٣,٣"لغرض الفقرة  - ٦,٣,٣ب

المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي أتعاب يتم دفعها 
بالصافي بعد طرح أي أتعاب يتم استالمها وخصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلي 

 عن القيمة الحالية المخصومة - على األقل-  في المائة ١٠قدار األصلي، تختلف بم
وإذا تمت المحاسبة عن مبادلة أدوات . للتدفقات النقدية المتبقية لاللتزام المالي األصلي

الدين أو التعديل في الشروط على أنه تسوية، فإن أي تكاليف أو أتعاب يتم تحملها يتم 
وإذا لم تتم المحاسبة .  أو الخسارة من التسويةاالعتراف بها على أنها جزء من المكسب

عن المبادلة أو التعديل على أنه تسوية، فإن أي تكاليف أو أتعاب يتم تحملها تعدل القيمة 
 .الدفترية لاللتزام ويتم تسويتها على مدار األجل المتبقي لاللتزام المعدل

ء المدين من التزامه ا - ٧,٣,٣ب لحالي بالقيام بالدفعات، في بعض الحاالت، يقوم الدائن بإعفا
ولكن المدين يتحمل التزام ضمان بالدفع إذا أخفق الطرف الذي يتحمل المسئولية 

 :وفي مثل هذه الحاالت، فإن المدين يقوم. الرئيسة في السداد
 .باالعتراف بالتزام مالي جديد يستند إلى القيمة العادلة اللتزامه مقابل الضمان  )  أ(
أي متحصالت تم دفعهـا  ) ١(ستند إلى الفرق بين باالعتراف بمكسب أو خسارة ت      )  ب(

 منه القيمة العادلة لاللتزام    االقيمة الدفترية لاللتزام المالي األصلي مطروح     ) ٢(و
 .المالي الجديد
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 )٤القسم (التبويب 
 )١,٤القسم (تبويب األصول المالية 

  نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية
 من المنشأة تبويب األصول المالية على أساس نموذج )"أ(١,١,٤"تتطلب الفقرة  - ١,١,٤ب

م تنطبق الفقرة  وتقوم المنشأة ". ٥,١,٤"أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية، ما ل
م ما إذا كانت أصولها المالية تستوفي الشرط الوارد في الفقرة  أو )" أ(٢,١,٤"بتقيي

ألعمال كما هو محدد من على أساس نموذج ا)" أ(أ٢,١,٤"الشرط الوارد في الفقرة 
كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم (قبل كبار موظفي إدارة المنشأة 

 ").اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة) "١٥(

د المستوى الذي يعكس كيف تتم إدارة مجموعات  - ٢,١,٤ب د نموذج أعمال المنشأة عن يتم تحدي
 يعتمد نموذج أعمال المنشأة وال. األصول المالية معا لتحقيق هدف أعمال معين

ء عليه، فإن هذا الشرط ال يعد منهج. على مقاصد اإلدارة ألداة بعينها  للتبويب اوبنا
د مستوى أعلى من  على أساس كل أداة على حدى وينبغي أن يتم تحديده عن

وبالرغم من ذلك، قد يكون لدى منشأة واحدة أكثر من نموذج أعمال واحد . التجميع
وتبعا لذلك، فإنه ال يلزم أن يتم تحديد التبويب عند مستوى . واتها الماليةإلدارة أد

على سبيل المثال، قد تحتفظ المنشأة بمحفظة من االستثمارات . المنشأة معدة التقرير
لتدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى من االستثمارات  تديرها من أجل تحصيل ا

وبالمثل، في بعض . غيرات في القيمة العادلةتديرها من أجل المتاجرة لتحقيق الت
م محفظة من األصول المالية إلى محافظ فرعية  الحاالت، قد يكون من المناسب تقسي

على سبيل المثال، قد . لكي ينعكس المستوى الذي تدير عنده المنشأة تلك األصول
تكون تلك هي الحالة إذا قامت المنشأة باستحداث أو شراء محفظة من قروض 

لرهن العقاري وإدارة بعض القروض بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ا
 .وإدارة القروض األخرى بهدف بيعها

يشير نموذج أعمال المنشأة إلى الكيفية التي تدير بها المنشأة أصولها المالية ألجل توليد  - أ٢,١,٤ب
كانت التدفقات النقدية وهذا يعني أن نموذج أعمال المنشأة يحدد ما إذا . تدفقات نقدية

 اوتبع. ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو بيع األصول المالية أو كليهما
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-لذلك، فإن هذا التقييم ال يتم القيام به على أساس التصورات التي ال تتوقع المنشأة 
 على. أو حالة الضغط" أسوأ حالة" أن تحدث، مثل ما يسمى بتصورات -بشكل معقول

 - فقط -سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تتوقع بيع محفظة معينة من األصول المالية 
في حالة تصور حالة الضغط، فإن ذلك التصور لن يؤثر في تقييم المنشأة لنموذج 

 أن مثل هذا التصور - بشكل معقول -األعمال لتلك األصول إذا كانت المنشأة تتوقع 
ت النقدية بشكل مختلف عن توقعات المنشأة في التاريخ فإذا تم تحقق التدفقا. لن يحدث

على سبيل المثال، إذا قامت المنشأة ببيع (الذي قامت فيه المنشأة بتقييم نموذج األعمال 
ه)أصول مالية أكثر أو أقل مما توقعت عندما قامت بتبويب األصول إن ذلك ال ينشأ عن  ، ف

  ))٥(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (خطأ فترة سابقة في القوائم المالية للمنشأة 
وال يغير من تبويب األصول المالية المتبقية التي يحتفظ بها ضمن ذلك النموذج 

أي تلك األصول التي قامت المنشأة باالعتراف بها في فترات سابقة وال تزال (لألعمال 
مة التي كانت طالما أن المنشأة قد أخذت في الحسبان جميع المعلومات المالئ) تحتفظ بها

وبالرغم من ذلك، عندما تقوم المنشأة بتقييم . متاحة وقت قيامها بتقييم نموذج األعمال
نموذج األعمال لألصول المالية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثا، فيجب عليها األخذ 
في الحسبان المعلومات بشأن كيفية تحصيل التدفقات النقدية في السابق، إلى جانب 

 .لمعلومات المالئمة األخرىجميع ا
إن نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية هو موضوع حقائق وليس  - ب٢،١،٤ب 

ويمكن رصده عادة من خالل األنشطة التي تباشرها المنشأة . مجرد إقرار
د . لتحقيق الهدف من نموذج األعمال سوف يلزم المنشأة استخدام االجتهاد عن

م تحديد ذلك التقييم من قيامها بتقييم نموذج  أعمالها إلدارة األصول المالية وال يت
 من ذلك، فإنه يجب على المنشأة األخذ الًوبد. خالل عامل واحد أو نشاط واحد

م وتشمل مثل هذه . في الحسبان جميع األدلة المالئمة المتاحة في تاريخ التقيي
 : على- األدلة المالئمة ولكنها ال تقتصر

 بها تقييم أداء نموذج األعمـال واألصـول الماليـة المحـتفظ بهـا      لكيفية التي يتم  ا  )أ (
 .ضمن نموذج األعمال ذلك ورفع تقرير بهما إلى كبار موظفي إدارة المنشأة

واألصـول الماليـة المحـتفظ بهـا     (المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال         ) ب (
 .ك المخاطر، الطريقة التي تدار بها تلا، وتحديد)ضمن ذلك النموذج لألعمال
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على سبيل المثال، ما إذا كـان  (الكيفية التي يتم بها تعويض مديري األعمال          ) ج (
التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول التي يتم إدارتها أو علـى أسـاس     

 ).التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها

 لنقدية التعاقديةنموذج أعمال الهدف منه االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل التدفقات ا
لتي يحتفظ بها ضمن نموذج أعمال الهدف منه هو االحتفاظ  -ج ٢,١,٤ب  األصول المالية ا

باألصول ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يتم إدارتها بهدف تحقيق 
ذلك أن . تدفقات نقدية من خالل تحصيل الدفعات التعاقدية على مدار عمر األداة

ل المحتفظ بها ضمن المحفظة ألجل تحصيل تلك التدفقات المنشأة تدير األصو
 من إدارة العائد الكلي على المحفظة من خالل الًبد(النقدية التعاقدية المحددة 

د ما إذا كانت التدفقات النقدية سيتم ). االحتفاظ باألصول وبيعها وعند تحدي
لتدفقات النقدية التعاقدية لألصول الما لية، فإنه من تحقيقها من خالل تحصيل ا

الضروري األخذ في الحسبان تكرار المبيعات، وقيمتها وتوقيتها في الفترات 
لية   . السابقة، واألسباب لتلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقب

وبالرغم من ذلك، فإن المبيعات في حد ذاتها ال تحدد نموذج األعمال، ولذلك ال 
 من ذلك، فإن المعلومات بشأن المبيعات الًوبد. هايمكن أخذها في الحسبان بمفرد

السابقة والتوقعات بشأن المبيعات المستقبلية توفر دليال يتعلق بكيفية تحقيق هدف 
لنقدية . المنشأة المعلن إلدارة األصول المالية، وتحديدا كيفية تحقيق التدفقات ا

 السابقة ضمن يجب على المنشأة األخذ في الحسبان المعلومات بشأن المبيعات
سياق أسباب تلك المبيعات والظروف التي وجدت في ذلك الوقت بالمقارنة 

لية  .بالظروف الحا

رغم أن الهدف من نموذج أعمال المنشأة قد يكون االحتفاظ باألصول المالية ألجل  - ٣,١,٤ب
ال أنه ال يلزم المنشأة االحتفاظ بجميع تلك  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إ

وعليه فإن نموذج أعمال المنشأة يمكن أن يكون االحتفاظ . حتى االستحقاقاألدوات 
باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما تحدث مبيعات 

 .األصول المالية أو يتوقع أن تحدث في المستقبل
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 التدفقات قد يكون الهدف من نموذج األعمال االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل -أ٣,١,٤ب
النقدية التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة تبيع األصول المالية عندما تكون هناك زيادة 

ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في المخاطر . في المخاطر االنتمائية لألصول
االئتمانية لألصول، تأخذ المنشأة في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما في 

لتي . المستقبليةذلك المعلومات  وبغض النظر عن تكرارها وقيمتها، فإن المبيعات ا
ترجع إلى زيادة في المخاطر االئتمانية لألصول ال تتعارض مع نموذج األعمال 
الذي يكون الهدف منه هو االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية 

الية تكون ذات صلة بقدرة الشركة  ألن الجودة االئتمانية لألصول الماالتعاقدية نظر
لتي . على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إن أنشطة إدارة المخاطر االئتمانية ا

تهدف إلى تقليل الخسائر االئتمانية المرجحة الحدوث بسبب تدهور الحالة االئتمانية 
م  ألنهاإن بيع أصل مالي نظر. هي جزء ال يتجزأ من مثل ذلك النموذج لألعمال  ل

 الًيعد يستوفي ضوابط االئتمان المحددة في سياسة االستثمار الموثقة للمنشأة يعد مثا
وبالرغم من ذلك، في . على بيع يكون قد حدث بسبب زيادة في المخاطر االئتمانية

غياب مثل هذه السياسة، فإن المنشأة يمكنها توفير دليل بطرق أخرى على أن البيع 
 .مخاطر االئتمانيةقد حدث بسبب زيادة في ال

المبيعات التي تحدث ألسباب أخرى، مثل مبيعات تتم إلدارة مخاطر تركز االئتمان  -ب٣,١,٤ب
 متفقة مع نموذج -  اأيض –، قد تكون )دون زيادة في المخاطر االئتمانية لألصول(

. أعمال الهدف منه االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
فإن مثل هذه المبيعات قد تكون متفقة مع نموذج األعمال الذي يكون الهدف اوتحديد ،

منه االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية إذا كانت تلك 
أو ليست كبيرة في قيمتها ) حتى ولو كانت كبيرة في قيمتها(المبيعات غير متكررة 

وإذا حدث أكثر مما ). حتى ولو كانت متكررة (سواء بشكل منفرد أو في مجموعها
غير متكرر من مثل هذه المبيعات من المحفظة وكانت تلك ايمكن اعتباره عدد 

سواء بشكل منفرد أو في ( في قيمته االمبيعات أكثر مما يمكن اعتباره ليس كبير
ع أو كان ذلك ، فإنه يلزم المنشأة تقييم ما إذا كانت مثل تلك المبيعات متفقة م)مجموعها

إن الزيادة في . النشاط خاضعا الختيار المنشأة، فإن ذلك غير ذي صلة بهذا التقييم
تكرار أو قيمة المبيعات في فترة معينة ال يتعارض بالضرورة مع هدف االحتفاظ 
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باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إذا كانت المنشأة تستطيع 
 المبيعات وتوفير دليل على السبب الذي يجعل تلك المبيعات ال توضيح أسباب تلك

إضافة لذلك، فإن المبيعات قد تكون متفقة مع . تعكس تغيرا في نموذج أعمال المنشأة
الهدف من االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت 

 المالية وكانت المتحصالت من المبيعات في تاريخ قريب من استحقاق األصول
 .المبيعات تقارب المحصل من التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية

فيما يلي أمثلة على متى يكون هدف نموذج اعمال المنشأة هو االحتفاظ باألصول  -٤,١,٤ب
لتدفقات النقدية التعاقدية وال تُعد هذه القائمة من األمثلة . المالية ألجل تحصيل ا

قشة جميع العوامل التي قد عالوة . شاملة على ذلك، ليس القصد من األمثلة هو منا
 .تكون ذات صلة بتقييم نموذج أعمال المنشأة وال تحديد األهمية النسبية للعوامل

 

  التحليل  مثال
  ١مثال 

إذا كانت المنشأة تحتفظ باستثمارات من أجل تحصيل   
وكانت احتياجـات تمويـل     . تدفقاتها النقدية التعاقدية  

منشأة يمكن توقعها وتناظر تاريخ استحقاق أصولها     ال
 .المالية مع احتياجات تمويل المنشأة المقدرة

وكانت المنشأة تقوم بأنشطة إدارة المخاطر االئتمانية     
وفي السابق، كانـت    . بهدف تقليل الخسائر االئتمانية   

 عنـدما تزيـد المخـاطر     - عادة -تحدث المبيعات   
تعد األصـول تـستوفي   االئتمانية لألصول بحيث لم   

ضوابط االئتمان المحددة فـي سياسـة االسـتثمار          
الموثقة للشركة باإلضافة إلى ذلك، قد حدثت مبيعات       

 .المتوقعة غير متكررة نتيجة الحتياجات تمويل غير
تركز التقارير المرفوعة إلى كبـار مـوظفي اإلدارة    

الجودة االئتمانية لألصـول الماليـة والعائـد         على
 بمتابعة القيم العادلـة لألصـول       -ا أيض -التعاقدي  

  .معلومات أخرى المالية من بين

  
مع أن المنشأة تأخذ في الحسبان، مـن بـين       
معلومات أخرى، القيم العادلة لألصول المالية  

أي مبلغ النقد الذي يـتم    (من منظور السيولة    
، )تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى بيع أصول       

تفاظ باألصـول  اال أن هدف المنشأة هو االح    
المالية ألجـل تحـصيل التـدفقات النقديـة         

وال تتعارض المبيعات مـع ذلـك        . التعاقدية
الهدف إذا كانت استجابة لزيادة في المخاطر        
االئتمانية لألصول، على سبيل المثال، إذا لم       
تعد األصـول تـستوفي ضـوابط االئتمـان      
. المحددة في سياسة االستثمار الموثقة للمنشأة    

  المبيعات غير المتكررة- اأيض -ض ال تتعار
التي تنتج عـن احتياجـات التمويـل غيـر         

مـع  ) مثل في تصور حالة ضـغط (المتوقعة  
ذلك الهدف، حتى ولـو كانـت مثـل تلـك          

  .المبيعات كبيرة في قيمتها
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   ٢مثال 
نموذج أعمال المنشأة هو شراء محافظ من األصول       

لمحافظ قد، وقد ال تشمل تلك ا . المالية، مثل القروض  
 .ا مالية مضمحلة ائتمانيالًاصو

إذا لم يكن سداد القروض يتم في وقته المحدد، فـإن         
المنشأة تحاول تحقيق التدفقات النقدية التعاقدية مـن         

 باالتصال -على سبيل المثال-خالل وسائل متنوعة    
وهـدف  . بالمدين بالبريد، أو الهاتف أو طرق أخرى   

  يـة التعاقديـة   المنشأة هو تحـصيل التـدفقات النقد      
   من القروض في هذه المحفظـة    اوال تدير المنشأة أي 

 .بيعها بهدف تحقيق التدفقات النقدية من خالل

  في بعض الحاالت، تـدخل المنـشأة فـي مبـادالت     
الفائدة لتغيير معدل الفائدة على أصول ماليـة         معدل

معينة ضمن المحفظة من معدل فائدة عائم إلى معدل      
  .فائدة ثابت

  
 وذج أعمال المنشأة هـو االحتفـاظ      هدف نم 

باألصول المالية ألجـل تحـصيل التـدفقات      
 .النقدية التعاقدية

حيث ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكـن       
  المنشأة تتوقـع أن تـستلم جميـع التـدفقات        

مثـال أن تكـون بعـض      (النقدية التعاقديـة    
ـ       عنـد  ااألصول الماليـة مـضمحلة ائتماني  

 ).االعتراف األولي

على ذلك، فإن حقيقة أن المنشأة تدخل    عالوة  
في مشتقات لتعديل التدفقات النقدية للمحفظـة      

  .ال يغير في حد ذاته نموذج أعمال المنشأة

  ٣مثال 
لدى منشأة نموذج أعمال هدفه اسـتحداث قـروض         
. للعمالء وبيع تلك القروض الحقا إلى كيان للتوريق     

 .ينيقوم كيان التوريق بإصدار أدوات إلى المستثمر

تسيطر المنشأة المستحدثة على كيان التوريق وعليه       
 .فإنها تقوم بتجميعه

يقوم كيان التوريق بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية       
 .من القروض ويمررها إلى مستثمريها

يفترض ألغراض هذا المثال أن القـروض يـستمر        
االعتراف بها في قائمة المركز المالي المجمعة ألنه         

  .قبل كيان التوريق عادها من الدفاتر منال يتم استب

  
  استحدثت المجموعـة المجمعـة القـروض      
  بهدف االحتفـاظ بهـا لتحـصيل التـدفقات        

 .النقدية التعاقدية

وبالرغم من ذلك، للمنشأة المستحدثة هـدف        
تحقيق تدفقات نقدية من محفظة القروض ببيع       
القروض إلى كيان التوريق، لذا وألغـراض     

لمستقلة ال تعتبر أنها تدير هذه  قوائمها المالية ا  
  . التدفقات النقدية التعاقديةالمحفظة لتحصيل
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  ٤مثال 
منشأة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء باالحتياجات        

مثل االنـدفاع  " (حالة ضغط "من السيولة في تصور     
المنشأة ال تتوقع بيع هذه ). لسحب الودائع من البنوك   

  . في مثل هذه التصوراتاألصول إال
تراقب المنشأة الجودة االئتمانية لألصـول الماليـة        
وهدفها من إدارة األصول الماليـة هـو تحـصيل           

تقوم المنـشأة بتقيـيم أداء      . التدفقات النقدية التعاقدية  
إيراد الفائدة المكتسب والخسائر  األصول على أساس  

 .االئتمانية المحققة

 القيمـة   -اأيـض -وبالرغم من ذلك، المنشأة تراقب      
ادلة لألصول المالية من منظور السيولة لضمان        الع

  أن مبلغ النقد الذي يتم تحقيقه إذا احتاجـت المنـشأة      
  إلى بيع األصول في تصور حالـة ضـغط كـافي          

تقوم المنـشأة  . للوفاء باحتياجات المنشأة من السيولة   
دوريا بمبيعات ليست كبيرة في القيمة لتـوفير دليـل      

  .على السيولة

  
ــال    ــوذج أعم ــدف نم ــو االحتفــاظ  ه ــشأة ه  المن

باألصـــول الماليـــة لتحـــصيل التـــدفقات النقديـــة 
 .التعاقدية

التحليل ال يتغير حتى ولو أنه خالل تـصور     
سابق لحالة ضغط كانت المنشأة تقوم بمبيعات   
كبيرة في القيمـة للوفـاء باحتياجاتهـا مـن        

وبالمثـل، فـإن نـشاط المبيعـات        . السيولة
ال يتعـارض  المتكررة غير الكبيرة في القيمة    

لتحـصيل   مع االحتفاظ باألصـول الماليـة     
 .التدفقات النقدية التعاقدية

في المقابل، إذا كانت المنشأة تحتفظ بأصـول   
مبيعـات   مالية للوفاء باحتياجاتها اليومية من    

متكررة كبيرة في القيمة، فإن هـدف نمـوذج     
أعمال المنشأة ال يكون االحتفاظ بأصول مالية 

 .نقدية التعاقديةال لتحصيل التدفقات

وبالمثل، إذا كانت المنشأة مطالبة مـن قبـل      
الجهة التنظيمية لها ببيع أصول مالية بـشكل    
روتيني لتوفير دليل على أن األصول تتمتـع     
بدرجة سيوله مناسبة، وأن قيمـة األصـول        
المباعة كبيرة، فإن نموذج أعمال المنـشأة ال     
يكون االحتفاظ باألصول الماليـة لتحـصيل       

وسواء كان هنـاك    . فقات النقدية التعاقدية  التد
ـ   ببيـع األصـول    اطرف ثالث يفرض متطلب
يخضع الختيـار   المالية، أو كان ذلك النشاط    

  . صلة بالتحليلذا المنشأة، فإن ذلك ال يعد
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نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقديـة       
 وبيع األصول المالية

قد تحتفظ منشأة بأصول مالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل كل  -أ٤,١,٤ب
في هذا النوع من . من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية

 من تحصيل الًنموذج األعمال، فإن كبار موظفي إدارة المنشأة اتخذوا قرارا بأن ك
ول المالية يعد جزءا ال يتجزأ من تحقيق هدف التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األص

د تكون متفقة مع هذا النوع من نموذج . نموذج األعمال وهناك أهداف عديدة ق
على سبيل المثال، فإن هدف نموذج األعمال قد يكون إدارة االحتياجات . األعمال

د فائدة معين أو لمطابقة مدة األ صول اليومية من السيولة، للمحافظة على وضع عائ
ولتحقيق مثل هذا الهدف، فإن . المالية مع مدة االلتزامات التي تمولها تلك األصول

 .المنشأة تقوم بكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية

 بالمقارنة مع نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات -ب٤,١,٤ب
عادة على تكرار وقيمة أكبر  - إن نموذج األعمال هذا ينطوي النقدية التعاقدية، ف

وذلك ألن بيع األصول المالية يعد جزءا ال يتجزأ من تحقيق هدف . للمبيعات
وبالرغم من ذلك، .  عرضيا بالنسبة له- فقط -  من أن يكون الًنموذج األعمال بد

نموذج األعمال ليس هناك حد لتكرار أو قيمة المبيعات التي يجب أن تحدث ضمن 
عد اهذا نظرألن كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية ي 

 .جزءا ال يتجزأ من تحقيق هدفه

فيما يلي أمثلة على متى يمكن تحقيق هدف نموذج أعمال المنشأة من خالل كل من  -ج٤,١,٤ب
لتدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية وال تُعد هذه القائمة من . تحصيل ا

عالوة على ذلك، فإن األمثلة ليس القصد منها بيان جميع العوامل . األمثلة شاملة
م نموذج أعمال المنشأة وليس القصد منها تحديد  د تكون ذات صلة بتقيي التي ق

  .األهمية النسبية للعوامل
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  التحليل  مثال
  ٥مثال 

   فـي غـضون     اتتوقع المنشأة إنفاقا رأسمالي 
وتستثمر المنشأة ما لديها مـن     . سنوات قليلة 

نقد زائد في أصول مالية قـصيرة وطويلـة      
األجل بحيث تستطيع تمويل اإلنفاق عنـدما       

والعديد من األصـول الماليـة   . تنشأ الحاجة 
يكون لها أعمار تعاقديـة تتجـاوز الفتـرة          

  .االستثمارية المتوقعة للمنشأة
يل ستحتفظ المنشأة باألصول المالية لتحـص     

  التدفقات النقدية التعاقدية، 
يتم مكافأة المديرين المسئولين عن المحفظـة   
باالستناد إلى إجمالي العائـد الـذي تحققـه        

  .المحفظة

  
هدف نموذج األعمال يتم تحقيقه من خالل كـل مـن     
تحصيل التدفقات النقدية التعاقديـة وبيـع األصـول         

ستتخذ المنشأة قرارات على أساس مـستمر        . المالية
شأن ما إذا كان تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو        ب

بيع األصول المالية سيؤدي إلى تعظيم العائد علـى          
  .المحفظة إلى حين نشوء الحاجة للنقد المستثمر

 فـي  ا نقديافي المقابل، افترض ان المنشأة تتوقع تدفقً      
خمس سنوات لتمويل إنفاق رأسمالي وتستثمر النقـد       

عند اسـتحقاق  . ية قصيرة األجلالزائد في أصول مال 
االستثمار، تعيد المنشأة استثمار النقد فى أصول مالية     

تبقـى المنـشأة علـى هـذه     . جديدة قصيرة األجـل  
االستراتيجية إلى حين الحاجة لألموال، وفـي هـذا       
الوقت تستخدم المنشأة المتحصالت مـن األصـول         
المالية التي بلغت موعد االستحقاق لتمويل اإلنفـاق         

 التي تكون غير كبيرة في -المبيعات فقط –رأسمالي  ال
ما لم تكـن هنـاك   (القيمة التي تحدث قبل االستحقاق  

إن الهدف من نمـوذج  ). زيادة في المخاطر االئتمانية  
األعمال المقابل هذا هو االحتفاظ باألصول الماليـة        

  .لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
  ٦مثال 

ماليـة للوفـاء   مؤسسة مالية تحتفظ بأصول    
تعمل المنشأة . باحتياجاتها اليومية من السيولة

على تدنية تكـاليف إدارة احتياجاتهـا مـن         
 - بشكل نشط  –السيولة تلك ولذا هي تدبر      

يتكون ذلك العائد مـن   . العائد على المحفظة  
تحصيل الدفعات التعاقدية وكذلك المكاسـب      

 .والخسائر من بيع األصول المالية

  
هدف نموذج األعمال هو تعظيم العائد على المحفظة       
للوفاء باالحتياجات اليومية من السيولة وتحقق المنشأة 
ذلك الهدف من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية    

وبعبارة أخرى، فـإن  . التعاقدية وبيع األصول المالية   
ن تحصيل التـدفقات النقديـة التعاقديـة وبيـع       م الًك

األصول المالية يعد جزءا ال يتجزأ من تحقيق هـدف    
  .نموذج األعمال
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  التحليل  مثال
فإن المنشأة تحتفظ باألصول المالية ونتيجة لذلك،   

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتبيع األصول     
المالية إلعادة استثمارها في أصول مالية تحقـق   

أعلى أو لمطابقة أمـد التزاماتهـا بـشكل     اعائد 
في السابق، نتج عن هذه االسـتراتيجية        . أفضل

نشاط مبيعات متكررة وكانت مثل تلك المبيعات   
من المتوقـع اسـتمرار هـذا       .  في القيمة  كبيرة

  .النشاط في المستقبل
  ٧مثال 

يحتفظ مؤمن بأصول مالية لتمويل التزامات      
يستخدم المؤمن المتحـصالت    . عقود التأمين 

من األصول المالية لتسوية التزامات عقـود     
ن كفايـة   ولـضما . التأمين حال اسـتحقاقها   

التدفقات النقدية التعاقدية من األصول المالية      
 فإن المؤمن يباشـر     ،لتسوية تلك االلتزامات  

نشاط شراء وبيع كبير على أسـاس منـتظم     
إلعادة موازنة محفظته من األصول وللوفاء      

  .باحتياجات التدفقات النقدية حال نشوئها

  
الهدف من نموذج األعمال هو تمويل التزامات عقود       

لتحقيق هذا الهدف، فـإن المنـشأة تحـصل      . أمينالت
التدفقات النقدية التعاقديـة حـال اسـتحقاقها وتبيـع          
األصول المالية لتبقي على الوضع المرغوب لمحفظة 

وعليه فإن كال من تحصيل التدفقات النقدية      . األصول
التعاقدية وبيع األصول المالية يعد جزءا ال يتجزأ من     

  .التحقيق هدف نموذج األعم

 نماذج أعمال أخرى
يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا لم يكن  - ٥,١,٤ب

يحتفظ بها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات 

إن نموذج "). ٥,٧,٥" الفقرة اولكن راجع أيض(لتعاقدية وبيع األصول المالية النقدية ا
األعمال الذي ينتج عنه القياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو 
النموذج الذي تدير فيه المنشأة األصول المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية من خالل 

دير تتخذ المنشأة القرارا. بيع األصول ت باالستناد إلى القيم العادلة لألصول وت
  في هذه الحالة، فإن هدف المنشأة ينتج عنه. األصول لتحقيق تلك القيم العادلة

وحتى لو كانت المنشأة ستحصل التدفقات النقدية .  شراء وبيع نشط-  عادة -
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ال يتم التعاقدية أثناء احتفاظها باألصول المالية، فإن هدف مثل نموذج األعمال هذا 
لتدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية . تحقيقه من خالل كل من تحصيل ا

ا ال يتجزأ من تحقيق اوهذا نظرعد جزءألن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ال ي 
 .هدف نموذج األعمال، ولكنه عرضي بالنسبة له

م أدارتها وتقييم  - ٦,١,٤ب أدائها على أساس القيمة العادلة المحفظة من األصول المالية التي تت
 بها لتحصيل التدفقات النقدية اليس محتفظً)") ب(٢,٢,٤"كما هو موضح في الفقرة (

التعاقدية وليس محتفظا بها لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول 
تركز المنشأة في األساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك . المالية

باإلضافة إلى ذلك، فإن المحفظة . لمعلومات لتقييم أداء األصول والتخاذ القراراتا
 بها امن األصول المالية التي تستوفي تعريف محتفظ بها للمتاجرة ال تُعد محتفظً

 بها لكل من تحصيل التدفقات النقدية التحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظً
في حالة مثل هذه المحافظ، فإن تحصيل التدفقات . ليةالتعاقدية وبيع األصول الما

لنسبة لتحقيق هدف نموذج األعمال-فقط- االنقدية التعاقدية يكون عرضي وبناء .  با
على ذلك، فإن مثل هذه المحافظ من األصول يجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

  .خالل األرباح أو الخسائر
  دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على- فقط - ي هيالتدفقات النقدية التعاقدية الت

 المبلغ األصلي القائم
من المنشأة تبويب أصل مالي على أساس خصائص )" ب(١,١,٤"تتطلب الفقرة  - ٧,١,٤ب

تدفقاته النقدية التعاقدية إذا كان األصل المالي يحتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه 
لتعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية ا

تحقيق هدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية، 
)" ب(٢,١,٤"وللقيام بذلك، فإن الشرط الوارد في الفقرتين ". ٥,١,٤"ما لم تنطبق الفقرة 

ة التعاقدية لألصل يتطلب من المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدي)" ب(أ٢,١,٤"و
 . دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم- فقط -هي 

 دفعات من المبلغ األصلي والفائدة - فقط -التدفقات النقدية التعاقدية التي هي  -  أ٧,١,٤ب 
م تتفق مع ترتيب إقراض أساسى، وفي ترتيب إقراض  على المبلغ األصلي القائ

لنقود أساسى، فإن الف راجع الفقرات من (ائدة تكون مقابل القيمة الزمنية ل
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 أكثر -  عادة - ومقابل المخاطر االئتمانية هما ") ه٩,١,٤ب"إلي " أ٩,١,٤ب"
د . عناصر الفائدة أهمية وبالرغم من ذلك، في مثل هذا الترتيب، فإن الفائدة ق

مخاطر على سبيل المثال، ( مقابل مخاطر إقراض أساسية أخرى اتتضمن أيض
المرتبطة باالحتفاظ ) على سبيل المثال التكاليف اإلدارية(والتكاليف ) السيولة

-باإلضافة إلى ذلك، قد تتضمن الفائدة . باألصول المالية لفترة معينة من الزمن
وفي الظروف .  هامش ربح متفق مع ترتيب اإلقراض األساسى- اأيض

تكون سالبة إذا كان حامل األصل عادية، فإن الفائدة يمكن أن الاالقتصادية غير 
المالي، على سبيل المثال، يدفع إما صراحة أو ضمنيا مقابل إيداع أمواله لفترة 

وكانت األتعاب تتجاوز المقابل الذي يتسلمه حامل األصل (معينة من الوقت 
المالي مقابل القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر االئتمانية ومخاطر وتكاليف 

لتي ). سي األخرىاإلقراض األسا وبالرغم من ذلك، فإن الشروط التعاقدية ا
لتعاقدية غير  لنقدية ا تحدث خطر التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات ا
المتعلقة بترتيب إقراض أساسى، مثل خطر التعرض للتغيرات في أسعار األسهم 

فعات من  د- فقط - أو أسعار السلع، ال ينشأ عنها تدفقات نقدية تعاقدية تعد 
م . المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم ويمكن أن يكون أصل مالي ت

استحداثه أو شراؤه ترتيب إقراض أساسى بغض النظر عما إذا كان قرضا في 
 .شكله القانوني

"أ(٣,١,٤"وفقا للفقرة  -   ب٧,١,٤ب  لألصل المالي عند ) إن المبلغ األصلي هو القيمة العادلة  ، ف
لياال لك المبلغ األصلي قد يتغير على مدى . عتراف األو إن ذ لك، ف وبالرغم من ذ

لي  أصل المبلغ(عمر األصل الما اك دفعات سداد من  إذا كان هن ال،   ).على سبيل المث
 دفعات -  فقط -يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي  - ٨,١,٤ب

 .مبلغ األصلي القائم للعملة المقوم بها األصل الماليمن المبلغ األصلي والفائدة على ال
يزيد الرفع . الرفع المالي هي خاصية التدفق النقدي التعاقدي لبعض األصول المالية - ٩,١,٤ب

لتدفقات النقدية التعاقدية ونتيجة لذلك ال يكون لديها الخصائص  المالي من تقلب ا
قود اآلجلة وعقود المبادالت أمثلة يعد الخيار القائم بذاته والع. االقتصادية للفائدة

وعليه، فإن مثل هذه العقود . لألصول المالية التي تنطوي على مثل هذا الرفع المالي
 -وال يمكن قياسها )" ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"ال تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 

  .آلخر بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا-  االحقً
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 مقابل القيمة الزمنية للنقود

 مرور - فقط -القيمة الزمنية للنقود هي عنصر الفائدة الذي يقدم عوضا مقابل  -أ٩,١,٤ب
أي أن عنصر القيمة الزمنية للنقود ال يقدم عوضا مقابل المخاطر أو . الوقت

قييم ما إذا كان ال. التكاليف األخرى المرتبطة باالحتفاظ باألصل المالي عنصر ولت
 مرور الوقت، فإن المنشأة تستخدم االجتهاد وتأخذ في -  فقط - يقدم عوضا مقابل 

م  لتي يت الحسبان العوامل ذات الصلة مثل العملة المقوم بها األصل المالي والفترة ا
 .تحديد معدل الفائدة لها

. لنقودوبالرغم من ذلك، في بعض الحاالت، قد يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية ل -ب٩,١,٤ب
وتكون هذه هي الحالة، على سبيل المثال، إذا كان يتم إعادة تخصيص معدل الفائدة 
لألصل المالي دوريا ولكن تكرار إعادة التخصيص هذا ال يطابق فترة معدل الفائدة 

أو إذا كان ) على سبيل المثال، إعادة تخصيص معدل كل شهر إلى معدل سنة واحدة(
 إعادة تخصيصه دوريا إلى متوسط معدالت فائدة معينة معدل الفائدة ألصل مالي يتم

د . قصيرة وطويلة األجل وفي مثل هذه الحاالت، يجب على المنشأة تقييم التعديل لتحدي
 دفعات من المبلغ األصلي والفائدة - فقط - ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل 

ن المنشأة قد يكون باستطاعتها وفي بعض الحاالت، فإ. على المبلغ األصلي القائم
القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء تقييم نوعي لعنصر القيمة الزمنية للنقود في 

 .حين، في حاالت أخرى، قد يكون من الضروري إجراء تقييم كمي
 عند تقييم عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل، يكون الهدف هو تحديد كيف يمكن أن - ج٩,١,٤ب

) غير المخصومة(عن التدفقات النقدية ) غير المخصومة(دفقات النقدية التعاقدية تختلف الت
على ). التدفقات النقدية القياسية(التي تنشأ إذا لم يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود 

سبيل المثال، إذا كان األصل المالي محل التقييم يتضمن معدل فائدة متغير يتم إعادة 
ى معدل فائدة سنة واحدة، فإن المنشأة تقارن ذلك األصل المالي تخصيصه كل شهر إل

بأداة مالية لها شروط تعاقدية مماثلة ومخاطر ائتمانية مماثلة باستثناء أن معدل الفائدة 
وإذا كان من الممكن .  إلى معدل فائدة شهر واحد-  شهريا -المتغير يتم إعادة تخصيصه 

) غير مخصومة(قود المعدل تدفقات نقدية تعاقدية أن ينتج عن عنصر القيمة الزمنية للن
القياسية، فإن األصل ) غير المخصومة( عن التدفقات النقدية - بشكل كبير -تختلف 

وللقيام )". ب(أ٢,١,٤"إلى )" ب(٢,١,٤"المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين من 
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 القيمة الزمنية للنقود بذلك التحديد، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان أثر عنصر
وال يعد . المعدل في كل فترة تقرير، وبشكل مجمع على مدار فترة عمر األداة المالية

وإذا اتضح، بقليل من . سبب تخصيص معدل الفائدة على هذا النحو ذا صلة بالتحليل
 من األصل) غير المخصومة(التحليل أو بدونه، ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 

 عن التدفقات -  بشكل كبير -أن تكون مختلفة ) ال يمكن أو(المالي محل التقييم يمكن 
 .، فإنه ال يلزم المنشأة إجراء تقييم مفصل)غير المخصومة(النقدية القياسية 

 عند تقييم عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان -د٩,١,٤ب
قبليةالعوامل التي يمكن  لتدفقات النقدية التعاقدية المست على سبيل . أن تؤثر في ا

م إعادة  المثال، إذا كانت المنشأة تقوم بتقييم سند له أجل خمس سنوات وكان يت
تخصيص معدل الفائدة المتغير كل ستة أشهر إلى معدل خمس سنوات، فإن المنشأة 

  دفعات من المبلغ- فقط -ي ال تستطيع أن تخلص إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية ه
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم لمجرد أن منحنى معدل الفائدة في وقت 
التقييم يكون هو المنحنى الذي ال يكون فيه الفرق بين معدل فائدة خمس سنوات 

 األخذ في - اأيض- من ذلك، يجب على المنشأة الًوبد. ومعدل فائدة ستة أشهر كبيرا
ن ما إذا كانت العالقة بين معدل فائدة خمس سنوات ومعدل فائدة ستة أشهر الحسبا

 )غير المخصومة(يمكن أن تتغير على مدار فترة عمر األداة بحيث تختلف التدفقات النقدية 
لنقدية القياسية - بشكل كبير -التعاقدية على مدار فترة عمر األداة   عن التدفقات ا

 - فقط - ك، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان وبالرغم من ذل). غير المخصومة(
إذا خلصت المنشأة.  من كل تصور ممكنالً بد-  بشكل معقول –التصورات الممكنة   و

لنقدية التعاقدية  د تكون مختلفة ) غير المخصومة(إلى أن التدفقات ا  - بشكل كبير -ق
ال يستوفي ، فإن األصل المالي )غير المخصومة(عن التدفقات النقدية القياسية 

ولذلك ال يمكن قياسه )" ب( أ ٢,١,٤"و)" ب( ٢,١,٤"الشرط الوارد في الفقرتين 
 .بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

على سبيل . تحدد الحكومة أو السلطة التنظيمية في بعض البالد معدالت الفائدة -ه٩,١,٤ب
عدالت الفائدة قد يكون جزءا من سياسة واسعة المثال، فإن تنظيم الحكومة لم

لالقتصاد الكلي أو قد يكون تم إقرارها لتشجيع المنشآت على االستثمار في قطاع 
وفي بعض هذه الحاالت، ال يكون هدف عنصر القيمة الزمنية . معين من االقتصاد
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ات ومع ذلك، وبالرغم من الفقر.  تقديم عوض مقابل مرور الوقت-  فقط -للنقود 
، يجب أن ينظر إلى معدل الفائدة المنظم على أنه "د٩,١,٤ب"إلى " أ٩,١,٤ب"من 

يمثل عنصر القيمة الزمنية للنقود الغرض تطبيق الشرط الوارد في الفقرتين من 
-إذا كان معدل الفائدة المنظم ذلك يقدم عوضا يتفق )" ب(أ٢,١,٤"إلى )" ب(٢,١,٤"

تعرضا للمخاطر أو التقلبات في التدفقات  مع مرور الوقت وال يحدث -بشكل عام 
  .النقدية التعاقدية التي تكون غير متفقة مع ترتيب إقراض أساسى

 الشروط التعاقدية التي تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية
إذا كان األصل المالي يتضمن شرطا تعاقديا قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات  - ١٠,١,٤ب

على سبيل المثال، إذا كان األصل يمكن دفعه مقدما قبل  (النقدية التعاقدية
، فيجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت )االستحقاق أو كان باإلمكان تمديد أجله

التدفقات النقدية التعاقدية التي يمكن أن تنشأ على مدار فترة عمر األداة يسبب ذلك 
م دفعات من المبلغ والفائدة-  فقط -األجل التعاقدي هي  .  على المبلغ األصلي القائ

د، يجب على المنشأة تقييم التدفقات النقدية التعاقدية التي قد تنشأ  وللقيام بذلك التحدي
لنقدية التعاقدية  تقييم -اأيض-وقد يلزم المنشأة . قبل وبعد التغير في التدفقات ا

فقات الذي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التد) أي المحرك(طبيعة أي حدث محتمل 
 الً ليست عام-  في حد ذاتها -وفي حين أن طبيعة الحدث المحتمل. النقدية التعاقدية

لتدفقات النقدية التعاقدية هي احاسم  دفعات من -  فقط - في تقييم ما إذا كانت ا
على سبيل المثال، قارن . االمبلغ األصلي والفائدة، إال أنها يمكن أن تكون مؤشر

م يسدد المدين أداة مالية لها معدل فائ دة تمت إعادة تخصيصه إلى معدل أعلى إذا ل
م إعادة تخصيصه إلى معدل ا معينًاعدد  من الدفعات ألداة مالية لها معدل فائدة ت

األكثر . أعلى إذا وصل الرقم القياسي لحقوق ملكية محددة إلى مستوى معين
على مدار عمر األداة  في الحالة األولى هو أن التدفقات النقدية التعاقدية الًاحتما

  دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم بسبب- فقط -ستكون 
 اراجع أيض(العالقة بين الدفعات غير المسددة والزيادة في المخاطر االئتمانية 

 ").١٨,١,٤ب"الفقرة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢٥٨

 - فقط -دية تكون فيما يلي أمثلة للشروط التعاقدية التي ينتج عنها تدفقات نقدية تعاق - ١١,١,٤ب
 :دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم

معدل فائدة متغير يتكون من مقابل القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر االئتمانيـة       ) أ (
يمكن تحديد مقابل المخـاطر  (المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة   

ومخـاطر  ) ط وعليه يمكن أن يكـون ثابتـا  االئتمانية عند االعتراف األولي فق    
 .وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى، إضافة إلى هامش ربح

بأن يسدد أداة دين مقدما أو يـسمح      ) أي المدين (شرط تعاقدي يسمح للمصدر       ) ب (
بإعادة أداة الدين إلى المصدر قبل االستحقاق ويعبر المبلغ      ) أي الدائن (لحاملها  

 ر ما يقارب المبالغ غير المدفوعة من أصل المبلـغ   إلى حد كبي   االمدفوع مقدم
   مقابل اإلنهـاء  الً معقواوالفائدة على أصل المبلغ القائم، الذي قد يشمل تعويض 

 .المبكر للعقد
شرط تعاقدي يسمح للمصدر أو حامل األداة بتمديد األجل التعاقدي ألداة ديـن       ) ج (

قدية تعاقديـة خـالل   وينتج عن شروط خيار التمديد تدفقات ن     ) أي خيار تمديد  (
 دفعات من المبلغ األصلي والفائـدة علـى المبلـغ       -فقط-فترة التمديد تكون    

ااألصلي القائم، الذي قد يتضمن تعويضمقابل تمديد العقدالً معقوا إضافي . 
، فإن األصل المالي الذي خالف ذلك يستوفي "١٠,١,٤ب"بالرغم من الفقرة  - ١٢,١,٤ب

  ولكنه ال يستوفي الشرط)" ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"الشرط الوارد في الفقرتين 
دفع أداة دين مقدما ) أو يتطلب منه( نتيجة شرط تعاقدي يسمح للمصدر -  فقط -

إعادة أداة الدين إلى المصدر قبل أن يكون ) أو يتطلب منه(أو يسمح لحامل األداة 
لدخل االستحقاق مؤهال للقياس بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة من خالل ا

  )"أ(٢,١,٤"وهو ما يخضع الستيفاء الشرط الوارد في الفقرة (الشامل اآلخر 
 :إذا)") أ(أ٢,١,٤"أو الشرط الوارد في الفقرة 

كانت المنشأة قد قامت باقتناء أو استحداث األصل المالي بعـالوة أو خـصم        ) أ (
 .على المبلغ االسمي التعاقدي

ب المبلغ االسـمي التعاقـدي    كان مبلغ الدفعة المدفوعة مقدما يمثل ما يقار         ) ب (
 االمستحقة، الذي قد يتـضمن تعويـض  ) لكن غير المدفوعة(والفائدة التعاقدية  

 .معقوال مقابل اإلنهاء المبكر للعقد
كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما عند قيام المنشأة بـاالعتراف األولـي         ) ج (

 .لألصل المالي ليست كبيرة
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١٢٥٩

، بغض النظر عن )"ب(١٢,١,٤ب"و)" ب(١١,١,٤ب"ت ألغراض تطبيق الفقرا - أ١٢,١,٤ب
يمكن لطرف سداد أو استالم الحدث أو الظرف الذي يسبب اإلنهاء المبكر للعقد، 

على سبيل المثال، يمكن لطرف أن يسدد . تعويض معقول عن هذا اإلنهاء المبكر
ء المبكر للعقد  م تعويض معقول عندما يختار اإلنها بب أو بخالف ذلك يتس(أو يستل

  ).في وقوع اإلنهاء المبكر
لتي تُعد  - ١٣,١,٤ب لتدفقات النقدية التعاقدية ا  دفعات من المبلغ - فقط -توضح األمثلة التالية ا

 .وال تُعد قائمة األمثلة هذه شاملة. األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم
 

  التحليل  أداة
  )أ(األداة 
 هي سند لـه تـاريخ اسـتحقاق      )أ(األداة  

يتم ربـط الـدفعات مـن المبلـغ     معلن، و 
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم   ياألصل

بمؤشر تضخم العملة التي تم بها إصـدار       
ـ       . األداة االربط بالتضخم لم يتم رفعه مالي 

  .والمبلغ األصلي محمي

  
 الـدفعات مـن   - فقـط  -التدفقات النقدية التعاقدية هي  

وربط . القائمالمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي 
الدفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي  

ـ    يعيـد  االقائم بمستوى مؤشر تضخم غير مرفـوع مالي 
. تخصيص القيمة الزمنية للنقود إلى المستوى الحـالي       

وبعبارة أخرى، فإن معدل الفائدة على األدوات يعكـس     
 مقابل  اوعليه، تُعد مبالغ الفائدة عوض    ". الحقيقية"الفائدة  

 .القيمة الزمنية للنقود على المبلغ األصلي القائم
وبالرغم من ذلك، إذا كان قد تم ربـط دفعـات الفائـدة      

مثال صافي دخـل  (بمؤشر متغير آخر مثل أداء المدين      
أو بمؤشر حقوق ملكية، فإن التـدفقات النقديـة     ) المدين

التعاقدية ال تُعد دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على        
ما لم ينتج عن الربط بنتـائج أداء  (المبلغ األصلي القائم  
 حامـل األداة مقابـل     - فقـط  -المدين تعديل يعوض    

التغيرات في المخاطر االئتمانية لألداة، بحيـث تكـون      
 دفعات من المبلغ  - فقط - التدفقات النقدية التعاقدية هي   

وذلك ألن التدفقات النقدية التعاقديـة      ). األصلي والفائدة 
  عكس عائدا ال يتفق مـع ترتيـب إقـراض أساسـى            ت
  ").أ٧,١,٤ب"راجع الفقرة (
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  التحليل  أداة
  )ب(األداة 
  هي أداة بمعدل فائدة متغير لها      )ب(األداة  

تاريخ سـداد محـدد وتـسمح شـروطها         
اختيار معدل الفائـدة الـسوقي      بللمقترض  

على سـبيل المثـال،   . على أساس مستمر 
يستطيع المقترض، في كل تاريخ إلعـادة       

معدل الفائدة، اختيار دفع معـدل   تخصيص  
أشهر، المستخدم في اإلقراض  لثالثة   الفائدة

  بين بنوك لندن ألجل مدته ثالثـة أشـهر        
  أو معدل الفائدة لـشهر واحـد المـستخدم    

مدتـه   في اإلقراض بين بنوك لندن ألجل      
  .شهر واحد

  
 دفعات من المبلغ - فقط -التدفقات النقدية التعاقدية هي     

 على المبلغ األصلي القائم طالمـا أن        والفائدة األصلي
 الفائدة المدفوعة على مدى عمر األداة تعكس عوضا مقابل
 القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المرتبطة باألداة
ومقابل مخاطر تكاليف اإلقراض األساسـي األخـرى،      

  ").أ٧,١,٤"راجـع الفقـرة     (إضافة إلى هامش ربـح      
الفائدة المستخدم في اإلقراض وال تؤدي حقيقة أن معدل     

بين بنوك لندن تتم إعادة تخصيصه خالل فتـرة عمـر      
  .األداة إلى عدم تأهيل األداة

وبالرغم من ذلك، إذا كان باستطاعة المقترض اختيـار     
دفع معدل فائدة لشهر واحد تتم إعادة تخصيـصه كـل        
ثالثة أشهر، فإن معدل الفائدة تـتم إعـادة تخصيـصه        

وتبعا لـذلك، فـإن   .  فترة معدل الفائدة بتكرار ال يطابق  
وبالمثـل، فـإذا   . عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله 

كان لألداة معدل فائدة تعاقدي يستند إلى أجل يمكـن أن    
علـى سـبيل   (يتجاوز الفترة المتبقية من عمـر األداة       

المثال، إذا كانت أداة بأجل استحقاق خمس سنوات تدفع    
  إعادة تخصيصه دوريا ولكنه يعكـس      يتم   ا متغير الًمعد
، فإن عنـصر    ) أجل استحقاق خمس سنوات    - دائما -

وذلك ألن الفائدة واجبة  . القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله    
  .السداد في كل فترة تكون غير مربوطة بفترة الفائدة

في مثل هذه الحاالت، يجب على المنشأة تقييم التدفقات          
 مقابل تلك التي على     - وكميانوعيا   -النقدية التعاقدية   

من جميع النواحي، باستثناء أن معدل الفائدة يطابق     أداة
 - فقـط  -فترة لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية هي      

دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي        
لإلرشادات بشأن " ه٩,١,٤ب"ولكن راجع الفقرة  . (القائم

على سبيل المثال، عند تقيـيم   . )معدالت الفائدة المنظمة  
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  التحليل  أداة
سند بأجل خمس سنوات يدفع معدل فائـدة متغيـر تـتم     

 - دائما -إعادة تخصيصه كل ستة أشهر ولكنه يعكس      
أجل استحقاق خمس سنوات، فإن المنـشأة تأخـذ فـي     
الحسبان التدفقات النقدية التعاقدية على أداة تـتم إعـادة    

 أشـهر  تخصيصها كل ستة أشهر إلى معدل فائدة لستة      
 .ولكنها بخالف ذلك مماثلة

وينطبق نفس التحليـل إذا كـان المقتـرض يـستطيع        
االختيار ما بين معدالت فائدة متنوعة معلن عنهـا مـن    

مثال يستطيع المقترض االختيار ما بـين     (قبل المقرض   
معدل الفائدة المتغير لشهر واحد المعلن عنه مـن قبـل    

شهر المعلن عنه أ المقرض ومعدل الفائدة المتغير لثالثة    
  ).من قبل المقرض

  )ج(األداة 
هي سند له تاريخ استحقاق معلـن      ) ج(األداة  

ومعدل الفائدة . سوقي متغير فائدة   وتدفع معدل 
  .المتغير ذلك له حد أقصى

  
  :التدفقات النقدية التعاقدية لكل من

  .األداة التي لديها معدل فائدة ثابت  )أ (
 .األداة التي لديها معدل فائدة متغير )ب (

ـلي     تمثل دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األص
القائم طالما أن الفائدة تعكس مقابل القيمة الزمنيـة للنقـود          
ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة باألداة خالل أجل األداة     

إضافة  ومقابل مخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى، 
 )."أ٧,١,٤ب"راجع الفقرة . (إلى هامش ربح

مثل ) (ب(و) أ(وتبعا لذلك، فإن األداة التي تمثل مزيج من          
يمكن أن يكون لها تـدفقات  ) سند بمعدل فائدة له حد اقصى    

 دفعات من المبلغ األصلي والفائدة علـى   - فقط -نقدية تُعد   
إن مثل هذا الشرط التعاقدي قد يقلـص  . المبلغ األصلي القائم  

خصيص حد لمعدل الفائدة من تغير التدفق النقدي من خالل ت    
على سبيل المثال، حد أقصى أو حد أدنـى لمعـدل   (المتغير  

المعدل   ألن اأو قد يزيد من تغير التدفق النقدي نظر       ) الفائدة
االثابت يصبح متغير.  
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  التحليل  أداة

  )د(األداة 
هي قرض مع حـق الرجـوع        )د(األداة  
  .ومؤمن بضمان الكامل

  

   بضمانمنمؤحقيقة أن القرض مع حق الرجوع الكامل 
 فـي تحليـل مـا إذا كانـت     - في حد ذاتها -ال تؤثر  

 دفعات من المبلغ - فقط -التدفقات النقدية التعاقدية هي     
  .المبلغ األصلي القائم األصلي والفائدة على

  )ه(األداة 
 من قبل بنك يخـضع   )ه(تم إصدار األداة    

. لرقابة إشرافية ولها تاريخ استحقاق معلن     
 فائـدة ثابـت وجميـع     تدفع األداة معـدل   

 .التدفقات النقدية التعاقدية ليست اختيارية

وبالرغم من ذلك، يخضع المصدر لتشريع      
يسمح أو يتطلب مـن سـلطة رقابيـة أن      
تفرض خسائر على حملة أدوات معينـة،       

.  في حاالت معينـة  )ه(بما في ذلك األداة     
على سبيل المثال، فإن للـسلطة الرقابيـة     

 )ه(السمي لألداة صالحية تخفيض المبلغ ا  
أو تحويلها إلى عدد ثابـت مـن األسـهم       
المعتادة للمصدر إذا ما قـررت الـسلطة        
الرقابية أن المصدر لديه صعوبات ماليـة       
شديدة، وأنه بحاجة إلى رأس مال نظامي       

  ".مخالف"إضافي أو قررت أنه 

  

يحلل حامل األداة الشروط التعاقدية لألداة المالية لتحديد  
 دفعـات  - فقط -شأ عنها تدفقات نقدية تُعد ما إذا كان ين  

من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القـائم      
 .مع ترتيب إقراض أساسي وبالتالي فهي تتفق

لن يأخذ هذا التحليل في الحسبان المدفوعات التي تنشأ        
 نتيجة لصالحية السلطة الرقابية فرض خسائر    - فقط -

 ن تلـك الـصالحية   وذلـك أل  )ه(على حامـل األداة     
 .والدفعات الناتجة ليست شروطا تعاقدية لألداة المالية

 -في المقابل، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تكـون           
 دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلـغ        - فقط

األصلي القائم إذا كانت الشروط التعاقدية لألداة المالية        
تطلب منه أو منها   أو لمنشأة أخرى أو ت     تسمح للمصدر 

مثال تخفـيض المبلـغ   (فرض خسائر على حامل األداة  
االسمي أو تحويل األداة إلى عدد ثابـت مـن األسـهم     

طالما أن تلـك الـشروط التعاقديـة      ) المعتادة للمصدر 
  حقيقية، حتى ولو كـان تـرجيح فـرض مثـل هـذه           

االخسائر بعيد.  
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لنقدية التعاق - ١٤,١,٤ب  دفعات من - فقط -دية التي هي ليست توضح األمثلة التالية التدفقات ا
 .وقائمة األمثلة هذه ليست شاملة. المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم

 

  التحليل  أداة
  )و(األداة 
هي سند قابل للتحويل إلى عدد ثابت       ) و(األداة  

  .من أدوات حقوق ملكية المصدر

  
 .ملهيحلل حامل األداة السند القابل للتحويل في مج

التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلـغ        
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم ألنهـا     
تعكس عائدا ال يتفق مع ترتيب إقـراض أساسـي     

 أي أن العائد مربـوط   ،")أ٧,١,٤ب"راجع الفقرة   (
  .ملكية المصدر حقوق بقيمة

  )ز(األداة 
 كسي حر هي قرض بدفع معدل فائدة ع)ز(األداة 

أي أن معدل الفائدة له عالقة عكسية بمعـدالت    (
  ).الفائدة في السوق

  
 دفعـات  - فقـط  -التدفقات النقدية التعاقدية ليست  

من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصـلي       
  .القائم

  مقابل القيمـة الزمنيـة   اال تُعد مبالغ الفائدة عوض 
  .للنقود على المبلغ األصلي القائم) السوق(

  )ح(األداة 
 هي أداة ليس لها تـاريخ اسـتحقاق        )ح(األداة  

ولكن يمكن للمصدر استدعاء األداة في أي وقت     
من األوقات ودفع المبلغ االسمي لحامـل األداة       

 .الواجبة زائدا الفائدة المستحقة
 تدفع معدل فائدة السوق ولكـن دفـع     )ح(األداة  

 ادرالفائدة ال يمكن أن يتم ما لم يكن المصدر قـا    
وِسربعد الدفع- مباشرة – اعلى البقاء م . 

  .ال تستحق فائدة إضافية على الفائدة المؤجلة

  
التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلـغ        

وذلك . األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم    
    بتأجيل دفعات الفائدة   األن المصدر قد يكون مطالب 
 علـى مبـالغ الفائـدة    وال تستحق فائدة إضـافية    

ونتيجة لذلك، فإن مبالغ الفائـدة ال      . اإلضافية تلك 
 مقابل القيمة الزمنية للنقود على المبلغ     اتُعد عوض 

 .القائم األصلي
وإذا استحقت فائدة على المبالغ المؤجلـة، فـإن          
التدفقات النقدية التعاقدية يمكن أن تكون دفعات من     

  .غ األصلي القائمالمبلغ األصلي والفائدة على المبل
 هي أداة ليس لها تـاريخ     )ح(إن حقيقة أن األداة     
 أن التـدفقات    - في حد ذاتها   -استحقاق ال تعني    

 النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ األصـلي      
  فـي الواقـع،  . والفائدة على المبلغ األصلي القائم  
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  التحليل  أداة
لألداة التي ليس لها تاريخ استحقاق خيارات تمديد      

ومثل هذه الخيارات قد ينتج عنها ). ددةمتع(مستمرة 
تدفقات نقدية تعاقدية تكون دفعات من المبلغ األصلي 
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم إذا كانت دفعات   

 .الفائدة إلزامية ويجب دفعها بشكل دائم
 قابلة لالسـتدعاء ال   )ح(كما وأن حقيقة أن األداة      

يـست دفعـات   يعني أن التدفقات النقدية التعاقدية ل    
من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصـلي       
القائم ما لم تكن قابلة لالستدعاء بمبلغ ال يمثل مـا     
يقارب دفع المبلغ األصلي والفائدة على ذلك المبلغ  

 وحتى لو كان المبلغ القابل لالستدعاء. األصلي القائم
  - بــشكل معقــول -يتـضمن مبلغــا يعــوض  

نهاء المبكـر لـألداة، فـإن     حامل األداة مقابل اإل   
التدفقات النقدية التعاقدية يمكن أن تكـون دفعـات       

األصـلي   من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ     
  )."١٢,١,٤ب" الفقرة اراجع أيض(القائم 

د يكون ألصل مالي تدفقات نقدية تعاقدية توصف بأنها المبلغ  - ١٥,١,٤ب في بعض الحاالت، ق
لت دفقات النقدية ال تمثل دفع المبلغ األصلي والفائدة على األصلي والفائدة ولكن تلك ا

)" ب(أ٢,١,٤"، و)"ب(٢,١,٤"المبلغ األصلي القائم كما هو موضح في الفقرات 
 .من هذا المعيار" ٣,١,٤"و

  قد يكون هذا هو الحال إذا كان األصل المالي يمثل استثمارا في أصول معينة - ١٦,١,٤ب
 دفعات من - فقط -نقدية التعاقدية ال تكون أو تدفقات نقدية وعليه فإن التدفقات ال

على سبيل المثال، إذا كانت الشروط . المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم
التعاقدية تنص على زيادة التدفقات النقدية من األصل المالي كلما زاد عدد السيارات 

لنقدية التعاقدية ال تتفق مع التي تستخدم طريقا معينا برسوم مرور، فإن تلك التدفقات ا
ونتيجة لذلك، فإن األداة ال تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين . ترتيب إقراض أساسى

ويمكن أن يكون هذا هو الحال عندما تقتصر مطالبة )". ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"
الدائن على أصول محددة من أصول المدين أو على التدفقات النقدية من أصول محددة 

 ").بدون حق الرجوع" سبيل المثال، أصل مالي على(
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 -وبالرغم من ذلك، ال تمنع بالضرورة حقيقة أن األصل المالي بدون حق الرجوع  - ١٧,١,٤ب
 أن يكون األصل المالي مستوفيا للشرط الوارد في الفقرتين -  في حد ذاتها

 اوفي مثل تلك الحاالت، فإن الدائن يكون مطالب)". ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"
م بإ لألصول الضمنية محل العقد أو التدفقات النقدية لتحديد ما ) تفحص(جراء تقيي

إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي يتم تبويبها على أنها دفعات من 
وإذا كانت شروط األصل المالي . المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم

ية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية بطريقة ال تتفق تؤدي إلى نشوء أي تدفقات نقد
مع الدفعات التي تمثل المبلغ األصلي والفائدة، فإن األصل المالي ال يستوفي الشرط 

وسواء كانت األصول الضمنية )". ب(أ٢,١,٤"و)" ب(٢,١,٤"الوارد في الفقرتين 
 - في حد ذاته - ر محل العقد تمثل أصول مالية أو أصول غير مالية فإن ذلك ال يؤث

لتقييم  .على هذا ا

ال تؤثر خاصية التدفق النقدي التعاقدي على تبويب األصل المالي عندما يمكن أن  - ١٨,١,٤ب
لتدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي- فقط - يكون لها  م .  أثر طفيف على ا وللقيا

 التدفق بهذا التحديد، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان األثر المحتمل لخاصية
النقدي التعاقدي في كل فترة تقرير، وبشكل مجمع، على مدى فترة عمر األداة 

لنقدي التعاقدي . المالية باإلضافة إلى ذلك، عندما يمكن أن يكون لخاصية التدفق ا
سواء في فترة تقرير واحدة أو (أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية 

دفق النقدي تلك ليست حقيقية، فإنها ال تؤثر على ولكن خاصية الت) بشكل مجمع
وتكون خاصية التدفق النقدي غير حقيقية إذا كانت تؤثر . تبويب األصل المالي

على التدفقات النقدية التعاقدية لألداة فقط عند حدوث حدث نادر جدا، وغير عادي 
 .إلى حد كبير ومن غير المحتمل حدوثه

يتم ترتيب أولوية أداة الدائن بالنسبة إلى أدوات  افي كل معاملة إقراض تقريب - ١٩,١,٤ب
لنسبة لألدوات . الدائنين اآلخرين للمدين إن األداة التي تكون تالية في األولوية با

األخرى قد يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تُعد دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 
دين يعد خرقا للعقد وكان على المبلغ األصلي القائم إذا كان عدم الدفع من قبل الم

لحامل األداة حقا تعاقديا في المبالغ غير المدفوعة من المبلغ األصلي والفائدة على 
على سبيل المثال، فإن المبلغ . المبلغ األصلي القائم حتى في حالة إفالس المدين
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لتجاريين، والذي يصنف بموجبه الدائن على أنه  مستحق التحصيل من المدينين ا
. م، يحق له دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائمدائن عا

بضمان، وهو ما يمنح اويكون هذا هو الحال حتى عندما يصدر المدين قروض 
حامل الدين ذلك، في حالة اإلفالس، األولوية على مطالبات الدائن العام فيما يتعلق 

ائن العام في المبلغ األصلي غير بالضمان ولكنه ال يؤثر على الحق التعاقدي للد
  .المدفوع والمبالغ األخرى واجبة السداد

ااألدوات المرتبطة تعاقدي 
في بعض أنواع المعامالت، قد يحدد المصدر أولوية الدفعات لحملة األصول  - ٢٠,١,٤ب

المالية باستخدام أدوات متعددة مرتبطة تعاقديا تُحِدث تركزات للمخاطر االئتمانية 
شريحة ترتيب بحسب توالي االستحقاق والذي يحدد الترتيب الذي ولكل ). شرائح(

وفي هذه . يتم به تخصيص أي تدفقات نقدية متولدة من قبل المصدر إلى الشريحة
الحاالت، يكون لحملة الشريحة الحق في دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على 

دفقات نقدية كافية للوفاء  إذا كان المصدر قام بتوليد ت- فقط - المبلغ األصلي القائم 
 .بالشرائح األعلى مرتبة

في مثل هذه المعامالت، يكون للشريحة خصائص تدفق نقدي تُعد دفعات من المبلغ  - ٢١,١,٤ب
 :األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم فقط إذا

لتعاقدية للشريحة التي يتم تقييمها ألغراض التبويب ) أ( دون النظر (كانت الشروط ا
 - فقط -تؤدي إلى نشوء تدفقات نقدية ) عة من األدوات المالية المرتبطةفي مجمو

على سبيل (من دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم 
 ).المثال، معدل الفائدة على الشريحة غير مربوط برقم قياسي لسلعة

قدي المبينة في كان لمجموعة األدوات المالية المرتبطة خصائص التدفق الن) ب(
 ."٢٤,١. ٤ب"و" ٢٣,١,٤ب"الفقرتين 

كان خطر التعرض للمخاطر االئتمانية في مجموعة األدوات المالية المرتبطة ) ج(و
أو أقل من خطر التعرض للمخاطر االئتمانية اوالمتأصلة في الشريحة مساوي 

 على سبيل المثال، إذا كان التبويب(لمجموعة األدوات المالية المرتبطة 
لتبويب مساوي م تقييمها ألغراض ا  أو أعلى من ااالئتماني للشريحة التي يت

التبويب االئتماني الذي ينطبق على شريحة واحدة مولت مجموعة األدوات 
 ).المالية المرتبطة
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د مجموعة األدوات المرتبطة التي  - ٢٢,١,٤ب يجب على المنشأة إجراء الفحص الالزم لتحدي
لتدفق)  من تمريرالًبد(تنشىء  وتكون هذه هي مجموعةاألدوات المالية . ات النقديةا

 .المرتبطة

يجب أن تتضمن مجموعة األدوات المالية المرتبطة واحدة أو أكثر من األدوات  - ٢٣,١,٤ب
 دفعات من المبلغ األصلي والفائدة - فقط -التي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تُعد 

م  .على المبلغ األصلي القائ

 : أدوات- اأيض -  األدوات المالية المرتبطة يجب أن تتضمن مجموعة - ٢٤,١,٤ب

، "٢٣,١,٤ب"تقلص من تقلب التدفق النقدي لألدوات الواردة في الفقرة   ) أ(
، ينتج عنها "٢٣,١,٤ب "وعندما تُضم إلى األدوات الواردة في الفقرة

 دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ -  فقط -تدفقات نقدية تُعد 
 ى سبيل المثال، حد أعلى أو حد أدنى لمعدل الفائدة أو عقدعل(األصلي القائم 

يقلص من المخاطر االئتمانية على بعض أو على جميع األدوات الواردة 
 .")٢٣,١,٤ب"في الفقرة 

تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لمجموعة األدوات ) ب(أو
 : الفروق في وفقط فيلمعالجة" ٢٣,١,٤ب"المرتبطة الواردة في الفقرة 

 .ا أم متغيراما إذا كان معدل الفائدة ثابتً) ١(   

  العملة التي يتم بها تقييم التدفقات النقدية، بما فـي ذلـك التـضخم           ) ٢(أو  
 .)في تلك العملة

 .توقيت التدفقات النقدية) ٣(أو 

" ٢٣,١,٤ب"إذا كانت أية أداة في المجموعة ال تستوفي الشروط الواردة في الفقرة  - ٢٥,١,٤ب
ال يكون )" ب(٢١,١,٤ب"، فإن الشرط الوارد في الفقرة "٢٤,١,٤ب"أو الفقرة 

م بهذا التقييم، فإنه ليس ضروريا القيام بتحليل تفصيلي لكل أداة في . مستوفى وللقيا
م . التجمع على حدى وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة استخدام االجتهاد والقيا

لتجمع تستوفي الشروط الواردة في بتحليل كاف لتحديد ما إذا كان ت األدوات في ا
" ١٨,١,٤ب" الفقرة اراجع أيض". (٢٤,١,٤ب"إلى " ٢٣,١,٤ب"الفقرتين من 

لتدفق النقدي التعاقدي التي لها أثر طفيف فقط  ).لإلرشادات بشأن خصائص ا
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قييم الشروط الواردة في الفقرة ب - ٢٦,١,٤ب  عند ٢١,١,٤إذا كان حامل األداة ال يستطيع ت
عتراف األولي، فيجب قياس الشريحة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اال

وإذا كانت مجموعة األدوات المرتبطة يمكن أن تتغير بعد االعتراف . الخسائر
األولي بحيث ال يكون في استطاعة المجموعة استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين 

ستوفية للشروط الواردة في ، فإن الشريحة ال تكون م"٢٤,١,٤ب "،"٢٣,١,٤ب"
ويجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو " ٢١,١,٤ب"الفقرة 
وبالرغم من ذلك إذا كانت المجموعة تتضمن أدوات مضمونة بأصول ال . الخسائر

، فإن القدرة على "٢٤,١,٤ب "،"٢٣,١,٤ب"تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 
 يجب عدم أخذها في االعتبار ألغراض تطبيق هذه الفقرة تملك مثل هذه األصول

  .ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان
تخصيص أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 )٢,٤ و١,٤القسمان (الخسائر 
، فإن هذا المعيار "٢,٢,٤"و" ٥,١,٤"مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين  - ٢٧,١,٤ب

يسمح للمنشأة بتخصيص أصل مالي، أو التزام مالي، أو مجموعة من أدوات مالية 
لتزامات مالية أو كليهما( على أنها بالقيمة العادلة من خالل ) أصول مالية أو ا

 .األرباح أو الخسائر شريطة أن ينتج عن ذلك معلومات أكثر مالءمة
ص أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من إن قرار المنشأة تخصي - ٢٨,١,٤ب

عد مشابهعلى الرغم من أنه ( الختيار سياسة محاسبية اخالل األرباح أو الخسائر ي
 على - بشكل ثابت -على خالف اختيار السياسة المحاسبية، ليس مطلوبا تطبيقه 

الختيار، فإن الفقرة وعندما يكون للمنشأة مثل هذا ا). جميع المعامالت المشابهة
تتطلب أن ينتج عن السياسة ) ٥(من معيار المحاسبة المصري رقم )" ب(١٤"

المختارة أن تقدم القوائم المالية معلومات يمكن االعتماد عليها وأكثر مالءمة حول 
أثار المعامالت واألحداث والظروف األخرى على المركز المالي للمنشأة، أو أدائها 

على سبيل المثال، في حالة تخصيص التزام مالي على . ها النقديةالمالي أو تدفقات
تبين حالتين " ٢,٢,٤"أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإن الفقرة 

وبناء عليه، ولكي تختار . يتم فيهما استيفاء المتطلب بتقديم معلومات أكثر مالءمة
، فإنه يلزم المنشأة توفير دليل على "٢,٢,٤"المنشأة مثل هذا التخصيص وفقا للفقرة 

لتين   ).أو كليهما(أنه يقع ضمن نطاق إحدى هاتين الحا
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  عدم اتساق محاسبي- بشكل كبير -تخصيص يزيل أو يقلص 
يتم تحديد قياس أصل مالي أو التزام مالي وتبويب التغيرات المثبتة في قيمته  - ٢٩,١,٤ب

.  من عالقة تغطية مخصصةازءالعادلة بحسب تبويب البند وما إذا كان البند ج
الذي يشار إليه (ومثل تلك المتطلبات قد تحدث عدم الثبات في القياس أو االعتراف 

عندما، على سبيل المثال، في ") عدم اتساق محاسبي"ه في بعض األحيان على أن
غياب التخصيص على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإن 

د قياسه الحقا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو األصل المالي ي تم تبويبه عن
لتكلفة  المنشأة على أنه ذو صلة، الخسائر ويتم الحقا قياس االلتزام، الذي تعتبره با

وفي مثل هذه ). مع عدم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة(المستهلكة 
الية ستقدم معلومات أكثر مالءمة فإن المنشأة قد تخلص إلى أن قوائمها الم الحاالت،

  إذا تم قياس كل من األصل وااللتزام على أنهما بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 .أو الخسائر

في جميع الحاالت، . تظهر األمثلة التالية متى يمكن أن يتم استيفاء هذا الشرط - ٣٠,١,٤ب
لتزامات م الية على يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط لتخصيص أصول مالية أو ا

 تستوفي المبدأ -  فقط -أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كانت 
 )": أ(٢,٢,٤"أو " ٥,١,٤"الوارد في الفقرة 

كما (منشأة عليها التزامات بموجب عقود تأمين يتضمن قياسها معلومات حالية               ) أ (
)) ٣٧(رقـم  من معيار المحاسبة المصري " ٢٤"هو مسموح به بموجب الفقرة   

ولديها أصول مالية تعدها ذات صلة، والتي بخالف ذلك يتم قياسها إما بالقيمـة    
 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة المستهلكة

منشأة لديها أصول مالية، أو عليها التزامات مالية أو كليهمـا تتـشارك فـي              ) ب (
غيـرات متاضـدة فـي    مخاطر، مثل مخاطر معدل الفائدة، والتي ينشأ عنها ت     

وبالرغم مـن ذلـك، بعـض     . القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضها البعض      
   هو الذي يتم قياسه بالقيمة العادلـة مـن خـالل األربـاح         - فقط -األدوات  

على سبيل المثال، تلك التي تُعد مشتقات، أو تلك المـصنفة علـى     (أو الخسائر   
ا هو الحـال عنـد عـدم اسـتيفاء     كما قد يكون هذ). أنها محتفظ بها للمتاجرة   

متطلبات محاسبة التغطية ألنه، على سبيل المثال، لم يـتم اسـتيفاء متطلبـات          
 ."١,٤,٦"فعالية التغطية الواردة في الفقرة 
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منشأة لديها أصول مالية، أو عليها التزامات مالية أو كليهمـا تتـشارك فـي              ) ج (
ـ       رات متـضادة فـي   مخاطر، مثل مخاطر معدل الفائدة، والتي ينشأ عنها تغي

القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضها البعض وال يتأهـل أي مـن األصـول     
المالية أو االلتزامات المالية للتخصيص على أنها أداة تغطيـة ألنهـا ال يـتم          

وعالوة على ذلك، فيوجـد  . قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
كبيـر فـي االعتـراف بالمكاسـب أو     في غياب محاسبة التغطية عدم ثبـات   

على سبيل المثال، تكون المنشأة قد مولت مجموعـة محـددة مـن              . الخسائر
القروض من خالل إصدار سندات يتاجر فيها تميل التغيرات في قيمتها العادلة       

-وباإلضافة إلى ذلك، فإنه إذا كانت المنشأة تقوم      . إلى معادلة بعضها البعض   
السندات، ولكن نادرا مـا تقـوم بـشراء أو بيـع          بشراء وبيع    -بشكل منتظم 

القروض، فإن التقرير عن كل من القروض والسندات بالقيمـة العادلـة مـن       
خالل األرباح أو الخسائر يزيل عدم الثبات في توقيت االعتراف بالمكاسـب أو   
الخسائر الذي ينشأ بخالف ذلك عن قياس كـل منهمـا بالتكلفـة المـستهلكة             

 .و خسارة في كل مرة تتم فيها إعادة شراء سندواالعتراف بمكسب أ
في حاالت مثل تلك الموضحة في الفقرة السابقة، فإن تخصيص األصول المالية  - ٣١,١,٤ب

د االعتراف األولي، التي بخالف ذلك ال يتم قياسها بالقيمة  وااللتزامات مالية، عن
عدم  -  بشكل كبير -العادلة من خالل األرباح أو الخسائر قد يزيل أو يقلص 
وألغراض عملية، ال . الثبات في القياس أو االعتراف وينتج معلومات أكثر مالءمة

يلزم المنشأة الدخول في نفس الوقت تماما في جميع األصول وااللتزامات التي ينشأ 
م . عنها عدم الثبات في القياس أو االعتراف ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يت
قية من المتوقع حدوثها على أنها بالقيمة تخصيص كل معاملة وأي معامالت متب

 .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف األولي
 تخصيص بعض األصول المالية وااللتزامات - فقط -إنه ليس من المقبول أن يتم  - ٣٢,١,٤ب

مالية، التي ينشأ عنها عدم الثبات، على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال
 ومن ثم ال - بشكل كبير -إذا كان القيام بذلك ال يزيل عدم الثبات أو يقلصه الخسائر 

 - فقط -وبالرغم من ذلك، فإنه من المقبول أن يتم . ينتج عنه معلومات أكثر مالءمة
تخصيص بعض من عدد من األصول المالية المتشابهة أو االلتزامات المالية المتشابهة 
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اإذا كان القيام بذلك يحقق تقليصومن المحتمل تقليص أكبر بالمقارنة  (ا كبير
على سبيل المثال، افترض أن . في عدم الثبات) بالتخصيصات األخرى المسموح بها

 عملة ةوحد١٠٠منشأة عليها عدد من االلتزامات المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها 
 عملة ولكن ةحد و٥٠ولديها عدد من األصول المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها 

يمكن للمنشأة تقليص عدم الثبات في القياس بشكل كبير . يتم قياسها على أساس مختلف
 - فقط -من خالل تخصيص جميع األصول، عند االعتراف األولي، ولكن تخصيص 

)  عملةة وحد٤٥على سبيل المثال، التزامات متفردة يبلغ مجموعها (بعض االلتزامات 
 ألن اوبالرغم من ذلك، نظر. لة من خالل األرباح أو الخسائرعلى أنها بالقيمة العاد

 على - فقط - التخصيص بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يمكن تطبيقه 
كامل األداة المالية، فإنه يجب على المنشأة، في هذا المثال، تخصيص واحد أو أكثر 

التغيرات (يص عنصر من التزام وال تستطيع المنشأة تخص. من االلتزامات في مجملها
في القيمة العادلة التي تنسب إلى عنصر واحد من المخاطر فقط مثل التغيرات في 

  ).أي نسبة مئوية منه(أو جزء من التزام ) معدل فائدة قياسي
مجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية والتزامات مالية تدار ويتم تقييم 

 عادلةأدائها على أساس القيمة ال
يمكن للمنشأة إدارة وتقييم أداء مجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية  - ٣٣,١,٤ب

والتزامات مالية بمثل تلك الطريقة التي ينتج فيها عن قياس تلك المجموعة بالقيمة 
والتركيز في هذا المثال . العادلة من خالل األرباح أو الخسائر معلومات أكثر مالءمة

 .المنشأة لألداء وتقييمها له، وليس على طبيعة أدواتها الماليةهو على طريقة إدارة 

على سبيل المثال، يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط لتخصيص التزامات مالية  - ٣٤,١,٤ب
على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كانت تستوفي المبدأ 

ل مالية وعليها التزامات ويكون لدى المنشأة أصو)" ب(٢,٢,٤"الوارد في الفقرة 
م إدارتها  مالية والتي تتشارك في واحد أو أكثر من المخاطر وتلك المخاطر تت
. وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا للسياسة الموثقة إلدارة األصل وااللتزام

تتضمن " مهيكلة"ويمكن أن يكون المثال على ذلك منشأة تكون قد أصدرت لمنتجات 
دة وتدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة باستخدام خليط مشتقات متعد

 .من األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة
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كما ذكر أعاله، فإن هذا الشرط يعتمد على طريقة إدارة المنشأة وتقييمها ألداء  - ٣٥,١,٤ب
مع مراعاة متطلب التخصيص (وبناء عليه، . مجموعة األدوات المالية قيد الدراسة

لتي تخصص التزامات مالية على أنها ) د االعتراف األوليعن يجب على المنشأة، ا
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أساس هذا الشرط، تخصيص 

قييمها معا على هذا النحو  .جميع االلتزامات المالية المؤهلة، التي تتم إدارتها وت
 ولكن ينبغي أن يكون كافيا الًشأة شامال يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المن - ٣٦,١,٤ب

ومثل هذا التوثيق ليس مطلوبا لكل )". ب(٢,٢,٤"لتوفير دليل على االلتزام بالفقرة 
على سبيل المثال، إذا كانت . بند منفرد، ولكن يمكن أن يكون على أساس محفظة

 - حسب موافقة كبار موظفي إدارة المنشأة -نظام أداء اإلدارة ألحد األقسام 
برهن بوضوح على أن أداءه يتم تقييمه على أساس مجموع العائد، فليس مطلوبا ي

 )".ب(٢,٢,٤"إجراء توثيق إضافي للبرهنة على االلتزام بالفقرة 

 )٣-٤القسم (المشتقات الضمنية 
 ضمن نطاق الًعندما تصبح المنشأة طرفا في عقد مركب مع عقد مضيف ال يعد أص        -١,٣,٤ب

تتطلب من المنشأة أن تحدد أي مـشتقات ضـمنية،    " ٣,٣,٤"هذا المعيار، فإن الفقرة     
وأن تُقوم ما إذا كان مطلوبا فصلها عن العقد المـضيف، وأن تقـوم بقيـاس تلـك            
المشتقات المطلوب فصلها بالقيمة العادلة عند االعتراف األولـي، والحقـا بالقيمـة       

 .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ف تاريخ استحقاق منصوص عليه أو محدد مسبقا وكان يعبـر  إذا لم يكن للعقد المضي  - ٢,٣,٤ب
عن حصة متبقية في صافي أصول المنشأة، عندئـذ فـإن خصائـصه االقتـصادية             
ومخاطره تكون هي تلك الخاصة بأداة حقوق الملكيـة، ويلـزم أن تمتلـك المـشتقة        

ا على الضمنية خصائص حقوق الملكية المتعلقة بالمنشأة نفسها لكي يمكن االعتداد به       
وإذا لم يكن العقد المضيف أداة حقوق ملكية وكان يستوفي       . أنها مرتبطة بشكل وثيق   

 عندئذ فإن خصائصه االقتصادية ومخاطره تكون هي تلك الخاصة        تعريف أداة مالية،  
 .بأداة دين

عن ) مثل عقد أجل أو مبادلة ضمنية(يتم فصل المشتقة الضمنية التي ليست خيارا  - ٣,٣,٤ب
على أساس شروطها المنصوص عليها أو الضمنية األساس، بحيث عقدها المضيف 

ويتم فصل . ينتج عن ذلك أن تكون لها قيمة عادلة صفرية عند االعتراف األولي
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ء أو حد أقصى أو حد (المشتقة الضمنية المستندة إلى خيار  مثل خيار بيع أو شرا
 الخيار عن عقدها المضيف على أساس شروط ميزة) أدني أو مبادلة ضمنية

ة المضيفة هتو. المنصوص عليها  المبلغ المتبقي يكون القيمة الدفترية األولية لألدا
 .بعد فصل المشتقة الضمنية

بشكل عام، تعامل المشتقات المتعددة الضمنية في عقد مركب واحد على أنها مشتقة  - ٤,٣,٤ب
 التي وبالرغم من ذلك، تتم المحاسبة عن المشتقات الضمنية،. ضمنية مركبة واحدة

بشكل )) ٢٥(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (يتم تبويبها على أنها حقوق ملكية 
باإلضافة إلى ذلك، إذا كان . منفصل عن تلك المصنفة على أنها أصول أو التزامات

 وكانت تلك المشتقات تتعلق بتعرضات ةلعقد مركب أكثر من مشتقة ضمنية واحد
 ومستقلة عن بعضها البعض، فإنه تتم - لةبسهو - لمخاطر مختلفة ويمكن فصلها 

 . عن بعضها البعض- المحاسبة عنها بشكل منفصل 

 - ال تُعد الخصائص االقتصادية لمشتقة ضمنية ومخاطرها مرتبطة بشكل وثيق -٥,٣,٤ب
فتراض .  في األمثلة التالية،)"أ(٣,٣,٤"الفقرة (بالعقد المضيف  وفي هذه األمثلة، وبا

، فإن المنشأة تحاسب )"ج(٣,٣,٤"و)" ب(٣,٣,٤" الفقرة استيفاء الشروط الواردة في
 . عن عقدها المضيف- بشكل منفصل - عن المشتقة الضمنية 

  خيار بيع ضمني في أداة تمكن حاملها مـن مطالبـة المـصدر بإعـادة اقتنـاء         ) أ (
األداة مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى يختلف على أساس التغير في السعر        

  - بـشكل وثيـق   -حقوق ملكية أو سلعة ال تُعـد مرتبطـة       أو الرقم القياسي ل   
 .بأداة الدين المضيفة

خيار أو شرط تلقائي بتمديد األجل المتبقي حتـى اسـتحقاق أداة ديـن ال يعـد        ) ب (
 بأداة الدين المضيفة ما لم يكن هناك تعـديل متـزامن          - بشكل وثيق  - امرتبطً

وإذا أصدرت المنـشأة  . لتمديدعلى معدل الفائدة السوقي الحالي التقريبي وقت ا      
أداة دين وقام حامل أداة الدين تلك بكتابة خيار شراء أداة الدين لطـرف ثالـث،       
فإن المصدر يعد خيار الشراء على أنه تمديد ألجل استحقاق أداة الدين شـريطة       
أن يكون باإلمكان مطالبة المصدر بالمشاركة في أو تسهيل تـسويق أداة الـدين     

 .خيار الشراءنتيجة لممارسة 
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الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي المربوطة بالرقم القياسي لحقوق الملكية والتى تم       ) ج (
   يتم بموجبه ربـط مبلـغ الفائـدة   -تضمينها في أداة دين أو عقد تأمين مضيف        

 - بشكل وثيق - ال تعد مرتبطة   –أو المبلغ األصلي بقيمة أدوات حقوق الملكية        
 ضيفة نظرضيفة وفـي المـشتقة    ألاباألداة المن المخاطر المتأصلة في األداة الم

 .الضمنية ليست متشابهة

الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي المربوطة بالرقم القياسـي لـسلعة والتـى تـم            ) د (
  تضمينها في أداة دين أو عقد تأمين مضيف سيتم بموجبـه ربـط مبلـغ الفائـدة       

 ال تُعـد  –) الـذهب مـثال  (ة أو دفعات المبلغ األصلي بالرقم القياسي لسعر سلع  
 ألن المخاطر المتأصـلة فـي األداة   ا باألداة المضيفة نظر   -مرتبطة بشكل وثيق  

 .المضيفة وفي المشتقة الضمنية ليست متشابهة

 الضمني في عقد دين أو عقـد تـأمين   اخيار الشراء أو البيع أو خيار الدفع مقدم      )ه(
 :المضيف ما لم يكنبالعقد  - بشكل وثيق - امضيف ال يعد مرتبطً

سعر ممارسة الخيار مساوي تقريبا في كل تاريخ ممارسة للتكلفة المـستهلكة     ) ١(
 .ألداة الدين المضيفة أو للمبلغ الدفتري لعقد التأمين المضيف

)٢ (     يعوض المقرض عن مبلغ يصل إلى القيمة اسعر الممارسة لخيار الدفع مقدم 
والفائـدة  . بقي من العقد المضيف   الحالية التقريبية للفائدة الضائعة لألجل المت     

الضائعة هي حصيلة ضرب المبلغ األصلي المدفوع مقدما في فرق معـدل         
وفرق معدل الفائدة هو الزيادة في معدل الفائدة الفعلي للعقد المضيف   . الفائدة

       إذا اعلى معدل الفائدة الفعلي الذي تتسلمه المنشأة في تـاريخ الـدفع مقـدم 
 في عقد مشابه لألجل المتبقـي  ااألصلي المدفوع مقدمأعادت استثمار المبلغ    

 .من العقد المضيف

 بعقد - بشكل وثيق -  ايتم القيام بتقييم ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبطً
دين القابلة الالدين المضيف أم ال قبل فصل عنصر حقوق الملكية من أداة 

  .)٢٥(م للتحويل إلى نقد وفقا لمعيار المحاسبة المصري رق
المشتقات االئتمانية التي تكون ضمنية في أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد  )و (

بتحويل المخاطر االئتمانية ألصل مرجعي معين، والذي قد ال يكون ) المستفيد(
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 بأداة -بشكل وثيق- ال تُعد مرتبطة") الضامن("مملوكا لها، إلى طرف آخر 
تحمل المخاطر بالئتمانية للضامن وتسمح مثل هذه المشتقات ا. الدين المضيفة

 .بشكل مباشر-االئتمانية المرتبطة باألصل المرجعي دون أن تمتلكه 

مثال لعقد مركب هو أداة مالية تمنح حاملها الحق في إعادة بيع األداة المالية إلى  - ٦,٣,٤ب
المصدر في مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى والذي يتغير على أساس التغير في 

"). أداة قابلة لإلعادة("ياسي لحقوق ملكية أو لسلعة يمكن أن يرتفع أو ينخفض الرقم الق
وما لم يصنف المصدر عند االعتراف األولي األداة القابلة لإلعادة على أنها التزام مالي 

بفصل " ٣,٣,٤"بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإنه مطالب بموجب الفقرة 
 ألن العقد انظر)  دفعة المبلغ األصلي المربوطة برقم قياسيأي(المشتقة الضمنية 

ودفعة المبلغ األصلي المربوطة برقم " ٢,٣,٤ب"المضيف هو أداة دين بموجب الفقرة 
 )".أ(٥,٣,٤ب" بأداة الدين المضيفة بموجب الفقرة - بشكل وثيق -قياسي ال تُعد مرتبطة 

أو تنخفض، فإن المشتقة الضمنية تُعد  ألن دفعة المبلغ األصلي يمكن أن تزداداونظر 
 .مشتقة ليست خيارا والتي يتم ربط قيمتها بالمتغير األساس

في حالة أداة دين قابلة لإلعادة يمكن إعادة بيعها في أي وقت مقابل نقد مساو  - ٧,٣,٤ب
مثل وحدات في صندوق استثمار (لنصيب تناسبي من قيمة صافي أصول المنشأة 

، فإن ) بعض المنتجات االستثمارية المربوطة بالوحداتمشترك برأس مال مفتوح أو
أثر فصل مشتقة ضمنية والمحاسبة عن كل مكون هي قياس العقد المركب بمبلغ 
االسترداد الذي يكون واجب السداد في نهاية فترة التقرير إذا مارس حامل األداة 

 .حقه في إعادة بيع األداة إلى المصدر

 لمشتقة ضمنية ومخاطرها مرتبطة بشكل وثيق تكون الخصائص االقتصادية - ٨,٣,٤ب
في هذه األمثلة، . بالخصائص االقتصادية للعقد المضيف ومخاطره في األمثلة األتية

 . عن العقد المضيف- بشكل منفصل -ال تحاسب المنشأة عن المشتقة الضمنية 

أن مشتقة ضمنية األساس فيها هو معدل فائدة أو الرقم القياسي لمعدل فائدة يمكن       )أ (
بخالف ذلك أو يتم استالمه على عقد دين مـضيف       يغير مبلغ الفائدة الذي يدفع    
 بالعقد المضيف إال إذا تمت تـسوية  - بشكل وثيق -بفائدة أو عقد تأمين مرتبط   

العقد المركب بطريقة ال يسترد فيها حامله ما يقارب جميع استثماره المثبت أو أنه 
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 مضاعفة معدل العائد المبدئي لحملها على - على األقل -للمشتقة الضمنية  يمكن
 ضعف ما يكـون  -على األقل-العقد المضيف ويمكن أن ينتج عنها معدل عائد   

 .عليه العائد في السوق لعقد بنفس شروط العقد المضيف

بشكل  –حد أعلى أو أدنى لمعدل الفائدة تُدمج في عقد دين أو عقد تأمين، مرتبط     )ب (
أن يكون الحد األعلى عند معدل الفائدة في السوق شريطة  - وثيق بالعقد المضيف

أو أعلى منه وأن يكون الحد األدنى عند معدل الفائدة في السوق أو أدنى منه وذلك 
عند إصدار العقد، وأال يتم رفع الحد األعلى أو الحد األدنى فيما يتعلق بالعقـد         

مثـل  (أصـل  وبالمثل، فإن األحكام التي يتضمنها عقد لشراء أو بيع     . المضيف
 أدنى للسعر الذي يتم دفعه أو استالمه مقابـل  ا أعلى وحد االذي يضع حد  ) سلعة

 بالعقد المضيف إذا كان كل من الحـد  - بشكل وثيق -األصل يكونان مرتبطين  
بالتنفيذ منذ البداية ولم يتم رفعهماااألعلى والحد األدنى غير جديرين مالي . 

 تدفقا من دفعات المبلغ األصـلي أو الفائـدة    مشتقة عمالت أجنبية ضمنية تقدم        ) ج (
على سـبيل المثـال، سـند    (المقومة بعملة أجنبية وضمنية في أداة دين مضيفة    

ومثـل هـذه   .  بأداة الدين المـضيفة - بشكل وثيق -تعد مرتبطة   ) ثنائي العملة 
        ألن معيـار المحاسـبة      االمشتقات ليست منفصلة عن األداة المـضيفة نظـر 

يتطلب " أثار التغيرات في أسعار صرف العمالت االجنبية    ) "١٣(المصري رقم   
  االعتراف بمكاسب وخسائر العملة األجنبية من البنود النقدية ضـمن األربـاح        

 .أو الخسائر

مشتقة عمالت أجنبية ضمنية في عقد مضيف هو عقد تأمين أو ليس أداة ماليـة            ) د (
) ـ مثل عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يكون السعر فيه م بعملـة أجنبيـة  اقوم (  

 بالعقد المضيف شـريطة أال يـتم رفعهـا، وأال         - بشكل وثيق  -تُعد مرتبطة   
 :تتضمن ميزة خيار، وأن تتطلب أن تكون الدفعات بإحدى العمالت اآلتية

 . في ذلك العقديالعملة الوظيفية ألي طرف أساس ) ١(

تـي يـتم    سعر الـسلعة أو الخدمـة ال      - عادة -العملة التي تقوم بها     ) ٢(أو  
مثـل الـدوالر   (اقتناؤها أو تقديمها في المعامالت التجارية حول العـالم       

  .)األمريكي لمعامالت النفط الخام
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 في عقود شراء أو بيـع البنـود غيـر    - عموما -العملة التي تستخدم    ) ٣(أو  
مـثال عملـة مـستقرة    (المالية في البيئة االقتصادية التي تتم فيها معاملة        

 تستخدم عموما في المعامالت التجارية المحليـة أو فـي    - نسبيا -وسائلة  
 ).التجارة الخارجية

 - فقـط  - بالفائدة أو متـاجرة  - فقط - الضمني في متاجرة    اخيار الدفع مقدم   ) ه(
 بالعقد المضيف شريطة أن يكـون  - بشكل وثيق  - ابالمبلغ األصلي يعد مرتبطً   

ل الحـق فـي اسـتالم     عـن فـص  - بشكل أولي -قد نتج ) ١(العقد المضيف  
التدفقات النقدية التعاقدية لألداة المالية التي، هي في حـد ذاتهـا وبـذاتها، لـم       

ال يتضمن أي شروط ليست موجـودة فـي عقـد    ) ٢(تتضمن مشتقة ضمنية، و  
 .الدين المضيف األصلي

 بالعقد - بشكل وثيق - المشتقة الضمنية في عقد تأجير مضيف تعد مرتبطة    ) و(
 بالتضخم مثل رقم ا مرتبطًا قياسيارقم) ١(المشتقة الضمنية المضيف إذا كانت 

شريطة ( بالرقم القياسي ألسعار المستهلك اقياسي لدفعات اإليجار يكون مربوطً
م رفع اإليجار وأن يكون الرقم القياسي مرتبطً  بالتضخم في البيئة اأال يت

 إلى مبيعات ذات دفعات إيجار متغيرة تستند) ٢(أو ) االقتصادية للمنشأة ذاتها
 .دفعات إيجار متغيرة تستند إلى معدالت فائدة متغيرة) ٣(صلة أو 

 الضمنية في أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين مضيف تعد ةميزة الربط بالوحد   ) ز(
 باألداة المضيفة أو العقد المضيف إذا كانت الدفعات - بشكل وثيق -مرتبطة 

 والتي تعكس القيم العادلة ةرية للوحد يتم قياسها بالقيم الجاةالمقومة بالوحد
 ا تعاقديا تُعد شرطًةإن ميزة الربط بالوحد. ألصول الصندوق االستثماري

 .يتطلب دفعات مقومة بوحدات صندوق استثماري داخلي أو خارجي

 بعقد التأمين - بشكل وثيق - المشتقة الضمنية في عقد تأمين تعد مرتبطة    ) ح(
نية وعقد التأمين المضيف مترابطين بحيث ال المضيف إذا كانت المشتقة الضم

أي بدون أخذ العقد (تستطيع المنشأة قياس المشتقة الضمنية بشكل منفصل 
  ).المضيف في الحسبان
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 أدوات تنطوي على مشتقات ضمنية

، عندما تصبح المنشأة طرفا في عقد مركب وال يكون "١,٣,٤ب"كما ورد في الفقرة  -٩,٣,٤ب
 نطاق هذا المعيار ويكون مع مشتقة ضمنية واحدة أو العقد المضيف أصال يقع ضمن

تتطلب من المنشأة أن تحدد أي من مثل هذه المشتقات " ٣,٣,٤"أكثر، فإن الفقرة 
الضمنية، وأن تُقوم ما إذا كان مطلوبا فصلها عن العقد المضيف، وأن تقوم بقياس 

ويمكن . ولي والحقاتلك المشتقات المطلوب فصلها بالقيمة العادلة عند االعتراف األ
أن تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيدا، أو ينتج عنها قياسات يمكن االعتماد عليها 
بشكل أقل بالمقارنة في حال تم قياس مجمل األداة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

ولذلك السبب فإن هذا المعيار يسمح بتخصيص مجمل العقد المركب . أو الخسائر
 . العادلة من خالل األرباح أو الخسائرعلى أنه بالقيمة

تتطلب فصل " ٣,٣,٤"يمكن استخدام مثل هذا التخصيص سواء كانت الفقرة  - ١٠,٣,٤ب
وبالرغم من ذلك . األدوات المشتقة عن العقد المضيف أو تمنع مثل هذا الفصل

ال تبرر تخصيص العقد المركب على أنه بالقيمة العادلة من " ٥,٣,٤"فإن الفقرة 
)" ب(٥,٣,٤"و)" أ(٥,٣,٤"اح أو الخسائر في الحاالت المبينة بالفقرتين خالل األرب

  .ألن القيام بذلك ال يقلل التعقيد أو يزيد في إمكانية االعتماد على القياس
 إعادة تقييم المشتقات الضمنية

م ما إذا كان مطلوبا فصل مشتقة "٣,٣,٤"وفقا للفقرة  - ١١,٣,٤ب ، يجب على المنشأة تقيي
لمضيف والمحاسبة عنها على أنها مشتقة عندما تصبح المنشأة ضمنية عن العقد ا

ويحظر إعادة التقييم الالحق ما لم يكن هناك تغير في . طرفا في العقد ألول مرة
 التدفقات النقدية التي تكون بخالف ذلك مطلوبة - بشكل كبير - شروط العقد يعدل 

م تكون مط لتقيي تحدد المنشأة ما إذا . لوبةبموجب العقد، وفي تلك الحالة فإن إعادة ا
كان تعديل التدفقات النقدية كبيرا من خالل األخذ في الحسبان المدى الذي تكون 
عنده التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مرتبطة بالمشتقة الضمنية، أو القدر الذي 

لنسبة إلى التدفقاتغير به العقد المضيف أو كليهما وما إذا كان التغير كبير ات  با
 . من العقد- سابقا -  النقدية المتوقعة
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  على المشتقات الـضمنية فـي العقـود التـي يـتم           " ١١,٣,٤ب"ال تنطبق الفقرة     - ١٢,٣,٤ب
 :اقتناؤها ضمن

) ٢٩(كما تم تعريفه في معيار المحاسبة المصري رقم (تجميع أعمال   )أ (
 .")تجميع األعمال"

ضح في تجميع عمليات أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة كما هو مو) ب(أو
  .)٢٩(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٤ب"إلى " ١ب"الفقرات من 

) ٤٣(مشروع مشترك كما تم تعريفه في معيار المحاسبة المصري رقم ) ج(أو
 . )١(أو إعادة تقييمها الممكن في تاريخ االقتناء" الترتيبات المشتركة"

 )٤,٤القسم (إعادة تبويب األصول المالية 
 ل الماليةإعادة تبويب األصو

من المنشأة إعادة تبويب األصول المالية إذا قامت المنشأة " ١,٤,٤"تتطلب الفقرة  - ١,٤,٤ب
من المتوقع أن تكون مثل هذه . بتغيير نموذج أعمالها إلدارة تلك األصول المالية

وتحدد كنتيجة لتغييرات خارجية أو داخلية ويجب أن تكون . التغييرات نادرة جدا
وبناء .  المنشأة ويمكن توفير دليل عليها لألطراف الخارجيةمهمة بالنسبة لعمليات

  إما عندما تبدأ المنشأة،- فقط - عليه، سوف يحدث التغيير في نموذج أعمال المنشأة 
عد مهمفيذ نشاط ي  بالنسبة لعملياتها، على سبيل المثال، عندما تكون اأو توقف، تن

لتغيير.  خط أعمالالمنشأة قد قامت باقتناء، أو استبعاد أو إنهاء   وتشتمل أمثلة ا
 :في نموذج األعمال على ما يلي

منشأة لديها محفظة من القروض التجارية التي تحتفظ بها لبيعهـا فـي األجـل                ) أ (
تستحوذ المنشأة على شركة تدير قروضا تجارية ولديها نموذج أعمـال      . القصير

لـم تعـد   . وهو أن تحتفظ بالقروض ألجل تحصيل التدفقات النقديـة التعاقديـة      
ن مـع القـروض   المحفظة من القروض التجارية للبيع، وتـدار المحفظـة اآل         

 .التجارية التي تم اقتناؤها ويتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
لم . شركة للخدمات المالية تقرر إغالق أعمالها لخدمات الرهن العقاري لألفراد      ) ب (

يدة وتقوم شـركة الخـدمات الماليـة بتـسويق      جدالًتعد تلك األعمال تقبل أعما  
 .محفظتها من قروض الرهن العقاري لبيعها

                                                 
  . تجميع أعمالفي عملية مشتقات ضمنية فيها اقتناء عقود ٢٩ يتناول معيار المحاسبة المصري )١(
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على . يجب إحداث التغيير في هدف نموذج أعمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التبويب - ٢,٤,٤ب
إغالق أعمالها   فبراير١٥سبيل المثال، إذا قررت شركة للخدمات المالية في 

 عليه يجب عليها إعادة تبويب جميع األصول لخدمات الرهن العقاري لألفراد وبناء
لتالية للمنشأة( أبريل ١المالية المتأثرة في  ، فإنه )أي أول يوم من فترة التقرير ا

 فبراير، عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرهن العقاري ١٥يجب على المنشأة، بعد 
 .فق مع نموذج أعمالها السابقتلألفراد أو بخالف ذلك مزاولة أنشطة ت

 :ال يعد ما يلي تغييرات في نموذج األعمال - ٣,٤,٤ب

حتى في حاالت التغييرات المهمـة  (تغيير في القصد المتعلق بأصول مالية معينة      ) أ (
 ).في ظروف السوق

 .االختفاء المؤقت لسوق معينة لألصول المالية  ) ب (

  .تحويل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة  ) ج (
  )٥القسم (القياس 

 )١,٥القسم (ياس األولي الق
أي (عادة ما تكون القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف األولي هي سعر المعاملة  -١,١,٥ب

ومعيار " ٢,١,٥ب" الفقرة - اأيض - القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، راجع 
و وبالرغم من ذلك، إذا كان جزء من المقابل المقدم أ)). ٤٥(المحاسبة المصري رقم 

المستلم هو مقابل شيء بخالف األداة المالية، فإنه يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة 
على سبيل المثال، فإن القيمة العادلة للقرض أو المبلغ مستحق التحصيل . لألداة المالية

طويل األجل بدون فائدة، يمكن قياسها على أنها القيمة الحالية لجميع المتحصالت النقدية 
الفائدة السائدة في السوق ألداة مشابهة ) معدالت(تقبلية المخصومة باستخدام معدل المس

لها تبويب ) مشابهة من حيث العملة، واألجل، ونوع معدل الفائدة والعوامل األخرى(
 في الدخل ما لم ا أو تخفيضاوأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يعد مصروفً. ائتماني مشابه

 .نوع آخر من األصوليتأهل لالعتراف على أنه 

   في المائة٥مثال (إذا قامت المنشأة باستحداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق  -٢,١,٥ب
، وتسلمت رسم إنشاء ) في المائة٨لقروض مشابهة هو لفي حين أن معدل السوق 

القرض على أنه تعويض، فإن المنشأة تقوم باالعتراف بالقرض بقيمته العادلة، أي 
 .سم الذي تستلمهبالصافي بعد خصم الر



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢٨١

أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، راجع (عادة ما يكون سعر المعاملة  -أ٢,١,٥ب
هو أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة )) ٤٥(معيار المحاسبة المصري رقم 

د االعتراف األولي وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة عند االعتراف . المالية عن
، فإنه يجب "أ١,١,٥"ي تختلف عن سعر المعاملة كما هو مذكور في الفقرة األول

 :على المنشأة المحاسبة عن تلك األداة في ذلك التاريخ كما يلي
، إذا كان هناك دليل على تلـك القيمـة   "١,١,٥"بالقياس المطلوب بموجب الفقرة     ) أ (

أي مدخل (العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل           
  بيانات من األسـواق - فقط -أو باالستناد إلى طريقة تقييم تستخدم   ) ١المستوى  

ويجب على المنشأة االعتراف بالفرق بين القيمة العادلة عنـد         . الممكن رصدها 
 .االعتراف األولي وسعر المعاملة على أنه مكسب أو خسارة

الفرق بين القيمة العادلة ، المعدل لتأجيل "١,١,٥"القياس المطلوب بموجب الفقرة ب  )ب (
وبعد االعتراف . عند االعتراف األولي وسعر المعاملة لجميع الحاالت األخرى      

  األولي، يجب على المنشأة االعتراف بذلك الفرق المؤجل علـى أنـه مكـسب        
بما فـي ذلـك   ( بالقدر الذي يكون ناشئا عن تغير في عامل   - فقط -أو خسارة   

 .وق في الحسبان عند تسعير األصل أو االلتزاميأخذه المشاركون في الس) الوقت
 )٣,٥ و٢,٥ القسمان(القياس الالحق 

 على أنها أصل مالي، - اسابقً - إذا تم قياس أداة مالية، كان قد تم االعتراف بها  - ١,٢,٥ب
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكانت قيمتها العادلة تنخفض دون 

وبالرغم من ذلك، فإن ". ١,٢,٤"قياسه وفقا للفقرة الصفر، فإنها التزام مالي يتم 
فيها العقد المضيف أصوال تقع ضمن نطاق هذا المعيار  العقود المركبة التي يكون 

 ."٢,٣,٤"وفقا للفقرة  -  دائما - تقاس 
يوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعامالت عند القياس األولي والالحق  - ٢,٢,٥ب

مة العادلة مع قياس التغيرات من خالل الدخل الشامل ألصل مالي يتم قياسه بالقي
 عملة ة وحد١٠٠ مقابل الًتقتني المنشأة أص". أ٢,١,٤"أو " ٥,٧,٥"اآلخر وفقا للفقرة 

في البداية، تقوم المنشأة باالعتراف .  عملةة وحد٢زائدا عمولة شراء قدرها 
  ندما يكونتنتهي فترة التقرير بعد يوم، ع.  عملةة وحد١٠٢باألصل بمبلغ 

م بيع األصل، تدفع عمولة .  عملةة وحد١٠٠سعر األصل المعلن في السوق  إذا ت
   عملةة وحد١٠٠في ذلك التاريخ، تقيس المنشأة األصل بمبلغ .  عملةة وحد٣قدرها 
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 ة وحد٢وتقوم باالعتراف بخسارة قدرها ) دون اعتبار للعمولة المحتملة عند البيع(
م قياس األصل بالقيمة العادلة من خالل . رعملة ضمن الدخل الشامل اآلخ إذا ت
، فإن تكاليف المعاملة يتم استنفادها إلى "ا٢,١,٤ً"الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 

 .األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

حق يجب أن يكون القياس الالحق لألصل المالي أو االلتزام المالي واالعتراف الال -أ٢,٢,٥ب
  .متفقا مع متطلبات هذا المعيار" أ٢,١,٥ب "لمكاسب والخسائر الموضحة في الفقرةبا

 االستثمارات في أدوات حقوق ملكية وعقود تلك االستثمارات
يجب قياس جميع االستثمارات في أدوات حقوق ملكية وعقود تلك األدوات بالقيمة  - ٣,٢,٥ب

 للقيمة ا مناسباالتكلفة تقديروبالرغم من ذلك، في حاالت محدودة، قد تكون . العادلة
لة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس . العادلة وقد تكون تلك هي الحا

القيمة العادلة، أو إذا كان هناك نطاق واسع من قياسات القيمة العادلة المحتملة وأن 
 .التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق

 :رات على أن التكلفة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلةتشمل المؤش  - ٤,٢,٥ب

  تغير كبير في أداء األعمال المستثمر فيها بالمقارنة مع الموازنـات أو الخطـط           ) أ (
 .أو المعالم

 .تغيرات في توقع أنه سيتم تحقيق معالم المنتج التقني لألعمال المستثمر فيها  ) ب (

ـ          ) ج ( ستثمر فيهـا أو منتجاتهـا  تغير مهم، في السوق، لحقوق ملكيـة األعمـال الم  
 .أو منتجاتها المحتملة

تغير مهم في االقتصاد العالمي أو البيئة االقتصادية التي تعمـل فيهـا األعمـال        ) د (
 .المستثمر فيها

  تغير مهم في أداء المنشآت المماثلة، أو فـي التقييمـات التـي تنطـوي عليهـا          )ه(
 .السوق الكلية

   مثـل الغـش، أو الخالفـات التجاريـة،         شئون داخلية لألعمال المستثمر فيهـا       ) و (
 .أو الدعاوى القضائية أو التغييرات في اإلدارة أو االستراتيجية

دليل من المعامالت الخارجية في حقوق ملكية األعمال المستثمر فيها، إمـا مـن       ) ز (
أو مـن خـالل   ) مثل إصدار جديد لحقـوق ملكيـة  (قبل األعمال المستثمر فيها     
 .ية بين أطراف ثالثةتحويالت ألدوات حقوق ملك



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢٨٣

يجب على المنشأة استخدام . ليست شاملة" ٤,٢,٥ب"إن القائمة الواردة في الفقرة  - ٥,٢,٥ب
جميع المعلومات بشأن أداء وعمليات األعمال المستثمر فيها التي تصبح متاحة بعد 

وبقدر وجود أي من هذه العوامل ذات الصلة، فإنها قد . تاريخ االعتراف األولي
لتكلف وفي مثل هذه الحاالت، يجب . ة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلةتبين أن ا

 .على المنشأة قياس القيمة العادلة
 أفضل تقدير للقيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية االتكلفة ليست أبد - ٦,٢,٥ب

  ).أو عقود أدوات حقوق ملكية متداولة(متداولة 
  )٤,٥القسم (قياس التكلفة المستهلكة 

 ة الفائدة الفعليةطريق
عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، تحدد المنشأة األتعاب التي تُعد جزءا ال يتجزأ من  - ١,٤,٥ب

وقد ال يكون وصف األتعاب مقابل خدمات مالية . معدل الفائدة الفعلي ألداة مالية
ا ال يتجزأ من .  على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمةامؤشرواألتعاب التي تُعد جزء
 الفائدة الفعلي ألداة مالية تعامل على أنها تعديل على معدل الفائدة الفعلي، ما لم معدل

يتم قياس األداة المالية بالقيمة العادلة، واالعتراف بالتغير في القيمة العادلة ضمن 
وفي تلك الحاالت، فإن األتعاب يتم االعتراف بها على أنها . األرباح أو الخسائر

 .العتراف األولي لألداةإيراد أو مصروف عند ا

لتي تُعد جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ألداة مالية  - ٢,٤,٥ب  :تشمل األتعاب ا

قـد  . أتعاب االستحداث التي تتسلمها المنشأة والمتعلقة بابتكار أو اقتناء أصل مالي   ) أ (
    مقابل أنـشطة مثـل تقيـيم الحالـة الماليـة           اتتضمن مثل هذه األتعاب تعويض 

يم وتسجيل الضمانات والضمان وترتيبـات الـضمان األخـرى،        للمقترض، وتقي 
وهـذه  . والتفاوض على شروط وإعداد المستندات ومعالجتها وإتمـام المعاملـة        

 .األتعاب تُعد جزءا ال يتجزأ من إحداث ارتباط باألداة المالية الناتجة

تبـاط  أتعاب االرتباط التي تتسلمها المنشأة الستحداث قرض عندما ال يتم قياس ار       ) ب (
ويكون من المرجح دخول المنشأة فـي ترتيـب        ،)"أ(١,٢,٤"القرض وفقا للفقرة    

تعد هذه األتعاب بمثابة تعويض مقابل التدخل المستمر باقتناء أداة        . إقراض محدد 
وإذا انقضى االرتباط دون تقديم المنشأة القـرض، فإنـه يـتم االعتـراف       . مالية

 .باألتعاب على أنها إيرادات عند انقضائه
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أتعاب االستحداث التي تدفع عند إصدار االلتزامات الماليـة التـي يـتم قياسـها         ) ج (
هذه األتعاب تعد جزءا ال يتجزأ من إحداث ارتبـاط بـالتزام        . بالتكلفة المستهلكة 

وتميز المنشأة األتعاب والتكاليف التي تُعد جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة         . مالي
ب االستحداث وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق في   الفعلي لاللتزام المالي عن أتعا    

 .تقديم خدمات مثل خدمات إدارة استثمار
تشمل األتعاب التي ال تُعد جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ألداة مالية، وتتم  - ٣,٤,٥ب

 :)٤٨(المحاسبة عنها وفقا للمعيار المحاسبة المصري رقم 
 .يناألتعاب التي يتم تحميلها مقابل خدمة د  )أ (
أتعاب االرتباط الستحداث قرض عندما يكون ارتباط القرض ال يتم قياسه وفقا   )ب (

 .ومن غير المحتمل أن يتم الدخول في ترتيب إقراض محدد)" أ(١,٢,٤"للفقرة 
أتعاب القرض المشترك التي تتسلمها المنشأة التي تقوم بترتيب قرض وال تبقي   )ج (

جزء من معدل الفائدة الفعلي أو تبقي على (على جزء من حزمة القرض لنفسها 
 ).نفسه مقابل المخاطر المماثلة كما هو الحال بالنسبة للمشاركين اآلخرين

   باستهالك أي أتعاب- عموما- عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، فإن المنشأة تقوم  - ٤,٤,٥ب
أو نقاط يتم دفعها أو استالمها، وتكاليف المعاملة والعالوات أو الخصومات األخرى 

. رج ضمن حساب معدل الفائدة الفعلي على مدار العمر المتوقع لألداة الماليةالتي تد
وبالرغم من ذلك، يتم استخدام فترة أقصر إذا كانت هذه الفترة هي التي ترتبط بها 
لتي يتم دفعها أو استالمها، أو تكاليف المعاملة، أو العالوات لنقاط ا   األتعاب أو ا

ة عندما يتم إعادة تسعير المتغير، الذي ترتبط وتكون هذه هي الحال. أو الخصومات
  به األتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو استالمها، أو تكاليف المعاملة، أو العالوات

ة المالية على . أو الخصوم، إلى معدالت السوق قبل تاريخ االستحقاق المتوقع لألدا
معدل معوم تمثل الفائدة سبيل المثال، إذا كانت العالوة أو الخصم على أداة مالية ب

م دفع الفائدة، أو التغيرات في  التي استحقت على تلك األداة المالية منذ آخر مرة ت
م إعادة تخصيص معدل الفائدة المعْوم إلى معدالت السوق، فإنه  ذ ت معدالت السوق من

ة إلى يتم استنفادها حتى التاريخ التالي الذي يتم فيه إعادة تخصيص الفائدة المعْوم
وهذا ألن العالوة أو الخصم ترتبط بالفترة حتى التاريخ التالي . معدالت السوق

لتاريخ تتم إعادة تخصيص المتغير الذي  إلعادة تخصيص الفائدة، نظرا ألنه في ذلك ا
وبالرغم من . إلى معدالت السوق) أي معدالت الفائدة(ترتبط به العالوة أو الخصم 
لخصم عن تغير في هامش االئتمان زيادة عن المعدل ذلك، إذا نتجت العالوة أو ا

م إعادة تخصيصها إلى  المعوم المحدد في األداة المالية، أو متغيرات أخرى ال يت
 .معدالت السوق، فإنه يتم استنفادها على مدار العمر المتوقع لألداة المالية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٢٨٥

ي لها معدالت لألصول المالية التي لها معدالت معومة وااللتزامات المالية الت - ٥,٤,٥ب
معومة، فإن إعادة التقدير الدوري للتدفقات النقدية، لتعكس التحركات في معدالت 

وإذا تم االعتراف بأصل مالي له . الفائدة في السوق، يعدل من معدل الفائدة الفعلي
 بمبلغ مساو للمبلغ - بشكل أولي -معدل معوم أو التزام مالي له معدل معوم 

تحصيل أو السداد عند االستحقاق، فإن إعادة تقدير دفعات الفائدة األصلي المستحق ال
 . أثر مهم على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام-  عادة -المستقبلية ال يكون له 

باستثناء التعديالت التـي تـتم   (إذا عدلت المنشأة تقديراتها للمدفوعات أو المتحصالت   - ٦,٤,٥ب
، فيجـب  )رات الخسائر االئتمانيـة المتوقعـة  والتغيرات في تقدي  " ٣,٤,٥"وفقا للفقرة   

عليها تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي أو التكلفة المستهلكة لاللتزام المالي     
ليعكس التدفقات النقدية التعاقدية الفعلية والمقـدرة  ) أو لمجموعة من األدوات المالية   (

الدفترية لألصل المالي أو التكلفـة  وتقوم المنشأة بإعادة حساب إجمالي القيمة  . المنقحة
المستهلكة لاللتزام المالي على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المـستقبلية      

أو معدل الفائدة (المقدرة التي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية        
تراة أو المـستحدثة ذات  الفعلي معدل بالمخاطر االئتمانية لألصـول الماليـة المـش         

، معدل الفائدة الفعلـي المـنقح   اأو، عندما يكون منطبقً  ) المستوى االئتماني المنخفض  
ويتم االعتراف بالتعديل ضمن األربـاح أو الخـسائر    ". ١٠,٥,٦" وفقا للفقرة    امحسوب

 .على أنه دخل أو مصروف

 ألن اعتراف األولي نظر عند االافي بعض الحاالت، يعد األصل المالي مضمحل ائتماني -٧,٤,٥ب
والمنشأة . ، وفي حالة الشراء، أنه قد تم اقتناؤه بخصم كبيراالمخاطر االئتمانية عالية جد

مطالبة بإدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة األولية في تقدير التدفقات النقدية عند حساب 
ة التي تعد على أنها معدل الفائدة الفعلي المعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالي

وبالرغم من ذلك، . أصول مالية مضمحلة عند شرائها أو إنشائها عند االعتراف األولي
ال يعني هذا أن معدل الفائدة الفعلي المعدل بالمخاطر االئتمانية ينبغي تطبيقه لمجرد فقط 

  .أن لألصل المالي مخاطر ائتمانية عالية عند االعتراف األولي
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 تكاليف المعاملة
بما في ذلك الموظفين (تشمل تكاليف المعاملة األتعاب والعمولة التي تدفع إلى الوكالء  -٨,٤,٥ب

، والمستشارين، والوسطاء والمتعاملين، والرسوم التي )الذين يعملون بصفة وكالء بيع
وال تشمل . تتقاضاها الجهات التنظيمية واألسواق المالية، وضرائب ورسوم التحويالت

وات أو خصومات الدين، وتكاليف التمويل أو التكاليف اإلدارية تكاليف المعاملة عال
  .الداخلية أو تكاليف الحفظ

 اإلعدام
على سبيل المثال، تخطط . يكون اإلعدام متعلقا بأصل مالي في مجمله أو بجزء منه - ٩,٤,٥ب

 في المائة ٣٠المنشأة لفرض ضمان على أصل مالي وال تتوقع استرداد أكثر من 
إذا لم يكن لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد أي . لضمانمن األصل المالي من ا

 في المائة ٧٠تدفقات نقدية إضافية من األصل المالي، فيجب عليها شطب نسبة 
 .المتبقية من األصل المالي

  )٥,٥القسم (االضمحالل 
  أساس التقييم الجماعي والمنفرد

ة على مدى العمر مقابل لتحقيق الهدف من االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقع - ١,٥,٥ب
ذ االعتراف األولي، قد يكون من  الزيادات الجوهرية في الخسائر االئتمانية من
الضروري القيام بتقييم الزيادات الجوهرية في المخاطر االئتمانية على أساس 
جماعي من خالل األخذ في الحسبان المعلومات التي تشير إلى زيادات جوهرية في 

 على سبيل المثال، لمجموعة أو مجموعة فرعية من األدوات المخاطر االئتمانية،
وهذا لضمان أن تحقق المنشأة الهدف من االعتراف بالخسائر االئتمانية . المالية

المتوقعة على مدى العمر عندما يكون هناك زيادات جوهرية في المخاطر االئتمانية، 
مخاطر االئتمانية على حتى لو كان الدليل على مثل هذه الزيادات الجوهرية في ال

 .مستوى األداة المنفردة ليس متاحا بعد
 تلك المتوقع االعتراف -  عموما -إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي  -٢,٥,٥ب

  وعادة، تزداد المخاطر االئتمانية. بها قبل أن تتجاوز األداة المالية موعد استحقاقها
ة متجاوزة لموعد استحقاقها أو قبل مالحظة  قبل أن تصبح األداة المالي-بشكل كبير -

على سبيل المثال، التعديل أو إعادة (عوامل أخرى للتأخر في السداد يحددها المقترض 
وتبعا لذلك، فعندما تتاح معلومات معقولة ومؤيدة والتي تكون ذات نظرة ). الهيكلة

لفة أو جهد ال للمستقبل، بالمقارنة بالمعلومات عن تجاوز موعد االستحقاق، دون تك
 .مبرر لهما، فيجب استخدامها لتقييم التغيرات في المخاطر االئتمانية
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وبالرغم من ذلك، تبعا لطبيعة األدوات المالية ومعلومات المخاطر االئتمانية المتاحة عن  -٣,٥,٥ب
مجموعات معينة من األدوات المالية، فقد ال يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات 

ر االئتمانية ألدوات مالية بعينها قبل أن تصبح األداة المالية متجاوزة المهمة في المخاط
قد يكون هذا هو الحال بالنسبة ألدوات مالية مثل القروض لألفراد . لموعد استحقاقها

التي ال يوجد لها معلومات حديثة عن مخاطرها االئتمانية أو يوجد القليل من مثل هذه 
على أساس كل أداة بعينها، إلى -عادة -ها ومراقبتها المعلومات، والتي يتم الحصول علي
وإذا لم تتم معرفة التغيرات في المخاطر االئتمانية . أن يخرق العميل الشروط التعاقدية

لألدوات المالية المنفردة قبل أن تصبح متجاوزة لموعد استحقاقها، فإن خسارة 
مستوى األداة المالية المنفردة  إلى معلومات ائتمانية على -  فقط -االضمحالل المستندة 

 . عن التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولي- بصدق -ال تعبر 
في بعض الحاالت، ال يكون لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة دون  -٤,٥,٥ب

تكلفة أو جهد ال مبرر لهما لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر على 
وفي تلك الحالة فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر . س كل أداة بعينهاأسا

يجب قياسها على أساس جماعي يأخذ في الحسبان المعلومات الشاملة عن المخاطر 
ويجب أن تتضمن هذه المعلومات الشاملة عن المخاطر االئتمانية ليس فقط . االئتمانية

 معلومات االئتمان اقاق ولكن يجب أن تتضمن أيضمعلومات عن تجاوز موعد االستح
ذات العالقة بما في ذلك معلومات االقتصاد الكلي ذات النظرة للمستقبل للتحديد التقريبي 
لنتيجة االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما تكون قد حدثت 

 .ولي على مستوى كل أداة بعينهازيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األ
لغرض تحديد الزيادات الجوهرية في المخاطر االئتمانية واالعتراف بمخصص خسارة  -٥,٥,٥ب

على أساس المجموعة، تستطيع المنشأة تجميع األدوات المالية على أساس خصائص 
المخاطر االئتمانية المشتركة بهدف تسهيل إجراء تحليل يتم تصميمه للتمكن من تحديد 

وينبغي على المنشأة عدم . يادات الجوهرية في المخاطر االئتمانية في الوقت المناسبالز
. تشويش هذه المعلومات من خالل تجميع أدوات مالية لها خصائص مخاطر مختلفة

 : على- ولكنها ال تقتصر- ومن أمثلة خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة
 .نوع األداة  )أ (
 .تبويبات المخاطر االئتمانية  )ب (
 .نوع الضمان  )ج (
 .تاريخ االعتراف األولي  )د (
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 .األجل المتبقي حتى االستحقاق  )ه(
 .الصناعة  )و (
 .الموقع الجغرافي للمقترض  )ز (
قيمة الضمان بالنسبة إلى األصل المالي إذا كان له أثر على ترجيح حدوث   )ح (

لتي ال تخضع لحق الرجوع في (إخفاق في السداد  على سبيل المثال، القروض ا
 ).القروض إلى القيمةبعض البالد أو نسب 

االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من " ٤,٥,٥"تتطلب الفقرة  - ٦,٥,٥ب
لتي حدثت زيادات جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ  جميع األدوات المالية ا

م تكن المنشأة قادرة على تجميع . االعتراف األولي ولتحقيق هذا الهدف، إذا ل
 منذ -بشكل جوهري  - تي تعتبر أن مخاطرها االئتمانية قد زادت األدوات المالية ال

االعتراف األولي على أساس خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة، فينبغي على 
المنشأة االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من جزء من 

 - بشكل جوهري -  االئتمانية قد زادت األصول المالية التي يفترض أن خسائرها
إن تجميع األدوات المالية لتقييم ما إذا كان هناك تغيرات في المخاطر االنتمائية على 
د يتغير عبر الزمن كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة عن  أساس جماعي ق

  .مجموعات من األدوات المالية أو عن أدوات مالية منفردة
 على مدى العمرتوقيت االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة 

م ما إذا كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر يجب االعتراف  - ٧,٥,٥ب يستند تقيي
بها إلى وجود زيادات جوهرية في احتمال أو في مخاطر حدوث إخفاق في السداد 

بغض النظر عما إذا كانت األداة المالية قد تمت إعادة (منذ االعتراف األولي 
د إلى دليل على أن الًبد) ي المخاطر االئتمانيةتسعيرها لتعكس زيادة ف  من االستنا

في تاريخ إعداد التقرير أو حدوث إخفاق حقيقي في ااألصل المالي اضمحل ائتماني 
وعموما، فإنه سوف يكون هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية قبل أن . السداد

 .اق في السداديصبح األصل المالي مضمحل ائتمانيِا أو قبل حدوث إخف

الرتباطات القروض، تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر حدوث إخفاق  - ٨,٥,٥ب
ولعقود الضمان المالي، تأخذ . في سداد القرض الذي يتعلق به ارتباط القرض

 . سوف يخفق في سداد العقدا معينًاالمنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر أن مدينً
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مخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولي على مخاطر حدوث تعتمد أهمية التغير في ال - ٩,٥,٥ب
وعليه، فعلى سبيل المثال فإن . إخفاق في السداد كما هي عند االعتراف األولي

تغيرا، بالمعنى المطلق، في مخاطر حدوث إخفاق في السداد سيكون أكثر أهمية ألداة 
ة بأداة مالية ذات مالية ذات مخاطر أولية أقل لحدوث إخفاق في سدادها بالمقارن

 .مخاطر أولية أعلى حدوث إخفاق في سدادها
كلما طال العمر المتوقع ألداة، كلما زادت مخاطر حدوث إخفاق في سداد األدوات  -١٠,٥,٥ب

المالية التي لديها مخاطر ائتمانية مماثلة، على سبيل المثال، فإن مخاطر حدوث 
تكون أعلى من  سنوات ١٠ وعمره المتوقع AAAإخفاق في سداد سند تبويبه 

د تبويبه   . وعمره المتوقع خمس سنواتAAAمخاطر سن
بسبب العالقة بين العمر المتوقع ومخاطر حدوث إخفاق في السداد، فإن التغير في  -١١,٥,٥ب

المخاطر االئتمانية ال يمكن تقييمه بمجرد مقارنة التغير في المخاطر المطلقة 
إذا كانت مخاطر حدوث على سبيل المثال، . لحدوث إخفاق في السداد عبر الزمن

سنوات عند االعتراف األولي مماثلة ١٠إخفاق في سداد أداة مالية عمرها المتوقع 
لمخاطر حدوث إخفاق في سداد أداة مالية عندما يكون عمرها المتوقع في فترة 

. الحقة هو فقط خمس سنوات، فقد يشير ذلك إلى زيادة في المخاطر االئتمانية
دوث إخفاق في السداد على مدى العمر المتوقع تقل ألن مخاطر حاوهذا نظر  

 مع مرور الوقت إذا بقيت المخاطر االئتمانية دون تغيير وأصبحت - عادة -
وبالرغم من ذلك، لألدوات المالية التي عليها . األداة أقرب إلى تاريخ االستحقاق

فإن  مع قرب تاريخ استحقاق األداة المالية - فقط - التزامات بدفعات كبيرة 
وفي . مخاطر حدوث إخفاق في السداد قد ال تنخفض بالضرورة مع مرور الوقت

 عوامل نوعية - اأيض -مثل هذه الحالة، ينبغي على المنشأة األخذ في الحسبان 
أخرى تبرهن على ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوهرى منذ 

 .االعتراف األولي
تنوعة عند تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على يمكن للمنشأة تطبيق مناهج م -١٢,٥,٥ب

 منذ االعتراف األولي أو عند قياس - بشكل جوهرى  - أداة مالية قد زادت 
ويمكن للمنشأة تطبيق مناهج مختلفة لألدوات المالية . الخسائر االئتمانية المتوقعة

في السداد على  صريحا لإلخفاق اقد يكون المنهج الذي ال يتضمن ترجيح. المختلفة
 مع المتطلبات اأنه مدخل في حد ذاته، مثل منهج معدل الخسائر االئتمانية، متفقً

الواردة في هذا المعيار، شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل التغيرات في 
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لتغيرات في المحركات األخرى للخسائر  مخاطر حدوث إخفاق في السداد عن ا
لتقييماالئتمانية المتوقعة، مثل ضمان، م با  : وأخذ ما يلي في الحسبان عند القيا

 التغير في مخاطر حدوث إخفاق في السداد منذ االعتراف األولي ) أ (
 .العمر المتوقع لألداة المالية  ) ب (
المعلومات المعقولة المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهـد ال مبـرر           ) ج (

  .لهما التي قد تؤثر على المخاطر االئتمانية
طرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة ينبغي على ال -١٣,٥,٥ب

 منذ االعتراف األولي أن تأخذ في الحسبان -  بشكل جوهرى -مالية قد زادت 
وأنماط اإلخفاق في سداد ) أو مجموعة من األدوات المالية(خصائص األداة المالية 

، "٩,٥,٥"ارد في الفقرة وبالرغم من المتطلب الو. أدوات مالية مماثلة في السابق
لألدوات المالية التي أنماط اإلخفاق في سدادها غير مركزة في وقت معين خالل 
العمر المتوقع لألداة المالية، فإن التغيرات في مخاطر حدوث إخفاق في السداد 

 معقوال للتغيرات في مخاطر حدوث اا التالية قد تكون تقريب شهر١٢على مدى 
وفي مثل هذه الحاالت، فإنه يمكن للمنشأة . لى مدى العمرإخفاق في السداد ع

د على مدى  لتغيرات في مخاطر حدوث إخفاق في السدا  شهرا التالية ١٢استخدام ا
 منذ االعتراف - بشكل كبير -لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت 

قييم على مدى العم  .راألولي، ما لم تشر الظروف إلى ضرورة إجراء ت
وبالرغم من ذلك، لبعض األدوات المالية، أو في بعض الظروف، قد ال يكون من  -١٤,٥,٥ب

 ١٢المناسب استخدام التغيرات في مخاطر حدوث إخفاق في السداد على مدى 
ا التالية لتحديد ما إذا كان ينبغي االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على شهر

لسداد في على سبيل المثال، فإن التغي. مدى العمر ر في مخاطر حدوث إخفاق في ا
١٢ا التالية قد ال يكون أساسا مالئما لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية  شهر

 :ا عندما شهر١٢قد زادت على أداة مالية تزيد مدة استحقاقها عن 
 . شهرا التالية١٢ بعد - فقط -كون على األداة المالية التزامات بدفعات كبيرة ي  )أ (
غيرات في االقتصاد الكلي ذي الصلة أو في العوامل األخرى المتعلقة     تحدث ت   ) ب (

  في مخاطر حدوث إخفـاق فـي الـسداد    - بشكل كاٍف -باالئتمان ال تنعكس   
 .ا التالية شهر١٢في 

يكون للتغيرات في العوامل المتعلقة باالئتمان تأثير على المخـاطر االئتمانيـة      ) ج (
 .ا شهر١٢فقط بعد )  وضوحاأو يكون لها أثر أكثر(لألداة المالية 
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دت  ة قد زا تماني نت المخاطر االئ د ما إذا كا ذ االعتراف-  بشكل جوهرى -تحدي ألولي  من  ا
عند تحديد ما إذا كان مطلوبا االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -١٥,٥,٥ب

العمر، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة التي 
ن متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما والتي قد تؤثر في المخاطر االئتمانية تكو

وال يلزم المنشأة القيام ببحث وافي عن )". ج(١٧,٥,٥"على أداة مالية وفقا للفقرة 
 -بشكل جوهرى-المعلومات عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت 

 .منذ االعتراف األولي

ويعتمد مدى مالءمة ) متعدد العوامل وشامل(خاطر االئتمانية هو تحليل إن تحليل الم -١٦,٥,٥ب
عامل معين، ووزنه مقارنة بالعوامل األخرى، على نوع المنتج وخصائص األدوات 

يجب على المنشأة األخذ في الحسبان . المالية والمقترض وكذلك المنطقة الجغرافية
ون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة د

وبالرغم من ذلك، بعض العوامل والمؤشرات . والمتعلقة باألداة المالية التي يتم تقييمها
وفي مثل هذه الحالة، فإن . ال يمكن تحديدها على مستوى األداة المالية المنفردة

من العوامل والمؤشرات ينبغي تقييمها لمحافظ أو لمجموعات من محافظ أو ألجزاء 
محفظة مناسبة من األدوات المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب الوارد في الفقرة 

 .لالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر قد تم استيفاؤه" ٣,٥,٥"

قد تكون القائمة غير الشاملة التالية من المعلومات مالئمة لتقييم التغيرات في المخاطر  -١٧,٥,٥ب
 :االئتمانية

ت المهمة في مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر االئتمانية الناتجة عن تغير التغيرا  )أ (
في المخاطر االئتمانية منذ البداية، بما في ذلك، ولكن ال يقتصر على، هامش 

م   استحداث أو إصدار أداة مالية معينة أو أداة - مجددا–االئتمان الذي ينشأ إذا ما ت
 . المقابل، في تاريخ التقريرمالية مشابهة، بنفس الشروط ونفس الطرف

  التغيرات األخرى في معدالت أو شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلف  )ب (
 استحداث أو إصدار األداة في تاريخ التقرير - مجددا - إذا ما تم - بشكل كبير -
مثل شروط أكثر تشددا، أو زيادة مبالغ الضمان أو الضمانات، أو تغطية دخل (

 .ي المخاطر االئتمانية لألداة المالية منذ االعتراف األولييسبب تغيرات ف) أعلى
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التغيرات المهمة في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر االئتمانية ألداة مالية  )ج (
وتشمل التغيرات في . معينة أو ألدوات مالية مشابهة لها نفس العمر المتوقع

 : على- ولكنها ال تقتصر -مؤشرات السوق للمخاطر االئتمانية 
 .هامش االئتمان )١(
 .أسعار مبادلة اإلخفاق في االئتمان للمقترض )٢(
طول المدة أو المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من  )٣(

 .تكلفته المتستهلكة
معلومات السوق األخرى المتعلقة بالمقترض، مثل التغيرات في سعر دين  )٤(

 .المقترض وأدوات حقوق ملكيته
 .ع المهم في التبويب االئتماني الخارجي ألداة ماليةالتغير الفعلي أو المتوق  )د (
  التدني الفعلي أو المتوقع فـي التبويـب االئتمـاني للمقتـرض أو االنخفـاض           )ه(

. في النقاط السلوكية المسجلة التي تستخدم في تقييم المخاطر االئتمانيـة داخليـا          
مـن الممكـن   وتكون التبويبات االئتمانية الداخلية والنقاط الـسلوكية المـسجلة        

االعتماد عليها أكثر عندما يتم ربطها بالتبويبات الخارجية أو تأييـدها بدراسـات       
 .اإلخفاق في السداد

التغييرات العكسية الحالية أو المتوقعة في األعمال، أو في الظـروف الماليـة أو      ) و (
االقتصادية التي يتوقع أن تتسبب في تغير مهم في قدرة المقترض على الوفـاء            

 .ت دينه، مثل زيادة فعلية أو متوقعة في معدالت البطالةبالتزاما
ومن أمثلـة ذلـك   . التغير الفعلي أو المتوقع المهم في النتائج التشغيلية للمقترض   ) ز (

التقلص الفعلي أو المتوقع لإليرادات أو هوامش الـربح، والزيـادة الفعليـة أو          
لمال العامـل،  المتوقعة في المخاطر التشغيلية، وقصور فى أو متوقع في رأس ا     

واالنخفاض الفعلي أو المتوقع في جودة األصل، والزيادة الفعلية أو المتوقعة في      
رفع الميزانية العمومية، والسيولة، والمشاكل اإلداريـة أو التغيـر فـي نطـاق      

التـي ينـتج   ) مثل عدم استمرار قطاع من األعمال(األعمال أو الهيكل التنظيمي  
 .رض على الوفاء بالتزامات دينهعنها تغير مهم في قدرة المقت

 .الزيادات المهمة في المخاطر االئتمانية على األدوات المالية األخرى لنفس المقترض   )ح (
التغير العكسي الفعلي أو المتوقع المهم في البيئة التنظيمية، أو االقتصادية، أو التقنية   )ط (

لتزامات دينه، للمقترض التي ينتج عنها تغير مهم في قدرة المقترض على الوفاء با
مثل التراجع في الطلب على منتجات المقترض المخصصة للبيع بسبب حـدوث         

 .تحول في التقنية
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التغيرات المهمة في قيمة الضمان المؤيد لاللتزام أو في جودة ضمانات الطرف      ) ي (
الثالث أو التعزيزات االنتمائية، التي يتوقع أن تقلص من الحـافز االقتـصادي             

ات التعاقدية المجدولة أو خالف ذلك تـؤثر فـي تـرجيح    للمقترض ألداء الدفع  
على سبيل المثال، إذا تراجعت قيمة ضـمان يـسبب        . حدوث إخفاق في السداد   

تراجع أسعار المساكن، فإن المقترضين في بعض الـسلطات القانونيـة لـديهم        
 .حافز أكبر لإلخفاق في سداد رهوناتهم العقارية

إذا كـان  ) أو والدي الفـرد (دم من مساهم    التغير المهم في جودة الضمان المق      ) ك (
 مالية على منع اإلخفاق فـي الـسداد   ة وقدرالديهم حافز) أو والوالدين(المساهم  

 .من خالل ضخ رأس مال أو نقد

التغيرات المهمة، مثل تخفيضات في الدعم المالي من المنـشأة األم أو منـشأة               ) ل (
ائتمانية والتي يتوقـع أن  شقيقة أخرى أو تغير فى أو توقع مهم في جودة تعزيز         

وتتـضمن  . تقلل الحافز االقتصادي للمقترض ألداء دفعات تعاقديـة مجدولـة         
أو، فيمـا يتعلـق   /تعزيزات أو دعم جودة االئتمان أخذ الوضع المالي للضامن و  

بالحصص المصدرة في توريق، ما إذا كان من المتوقع أن تكون الحصص تالية         
على سبيل المثـال،  (الخسائر االئتمانية المتوقعة   االستحقاق، قادرة على استيعاب     

 ).الخسائر من القروض المتعلقة بالضمان

التغيرات المتوقعة في توثيق القرض بما في ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي           ) م (
إلى تنازالت عن تعهدات أو إلى تعديالت فيها وفترات إعفاء من دفـع الفائـدة          

ضافية أو ضمانات أو تغيرات اخرى فـي  وزيادات في الفائدة وطلب ضمانات إ     
 .اإلطار التعاقدي لألداة

المهمة في اآلداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيـرات         التغيرات    ) ن (
علـى سـبيل المثـال    (في وضع الدفع من جانب المقترضين ضمن المجموعة         

تـأخرة أو  حدوث زيادة في العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التي تدفع م 
حدوث زيادات كبيرة في العدد المتوقع للمقترضين من خالل بطاقات االئتمـان          
الذين يتوقع أن يتجاوزوا حدهم االئتماني أو الذين يتوقع أن يسددوا مبـالغ الحـد       

 ).األدنى الشهرية
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 أي المستند ،التغييرات في منهج المنشأة في إدارة االئتمان فيما يتعلق باألداة المالية  ) س (
 المؤشرات المستجدة على التغيرات في المخاطر االئتمانية، وممارسة إدارة        إلى

المنشأة للمخاطر االئتمانية المتوقع أن تصبح أكثر نشاطا أو تركيزا علـى إدارة       
األداة، بما في ذلك إخضاع األداة لمتابعة أو مراقبة أدق، أو تدخل المنشأة تحديدا  

 .مع المقترض
 االستحقاق، بما في ذلك االفتراض الممكن إثبـات     المعلومات عن تجاوز موعد    ) ع (

 ".١١,٥,٥"عدم صحته في ظروف محدودة كما تم توضيحه في الفقرة 
في بعض الحاالت، قد تكون المعلومـات النوعيـة والمعلومـات الكميـة غيـر              -١٨,٥,٥ب

 لالعتـراف  االحصائية المتاحة كافية لتحديد أن األداة المالية قد استوفت الـضوابط     
أي .  للخسائر االئتمانية المتوقعة على مـدى العمـر      ٍومبلغ مسا بمخصص خسارة ب  

أنه، ال حاجة لتدفق المعلومات في نموذج احصائي أو عملية تبويب ائتماني لتحديـد      
. ما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية علـى األداة الماليـة            

معلومات أخرى، بمـا فـي   وفي حاالت أخرى، قد يلزم المنشأة األخذ في الحسبان     
. ذلك المعلومات التي توفرها النماذج االحصائية أو عمليـات التبويـب االئتمـاني        

 من ذلك، تستطيع المنشأة االستناد فـي تقييمهـا إلـى كـال النـوعين مـن              الًوبد
المعلومات، أي العوامل النوعية التي ال يتم الحصول عليها من خالل آلية التبويـب       

ويب داخلية محددة في فترة التقرير، مـع األخـذ فـي الحـسبان           الداخلية، وفئة تب  
خصائص المخاطر االئتمانية عند االعتراف األولي، إذا كان كل من النـوعين مـن    

 .المعلومات مناسبا
  افتراض تجاوز االستحقاق ألكثر من ثالثين يوما الممكـن إثبـات عـدم صـحته             

  في ظروف محدودة
م صحته في ظروف محدودة الوارد في الفقرة ال يعد االفتراض الممكن إثبات عد -١٩,٥,٥ب

"١١,٥,٥ "مطلقا على وجوب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على امؤشر 
مدى العمر، ولكنه يفترض بأن يكون آخر نقطة ينبغي عندها االعتراف بالخسائر 
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر حتى عند استخدام معلومات ذات نظرة 

 ).بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي على مستوى المحفظة(بل للمستق
وبالرغم من . يمكن للمنشأة إثبات عدم صحة هذا االفتراض في ظروف محدودة -٢٠,٥,٥ب

 عندما يتوفر لها معلومات معقولة ومؤيدة -  فقط - ذلك، تستطيع القيام بذلك 
من ثالثين تبرهن على أنه حتى إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية استحقاقها ألكثر 
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على . يوما، فإن ذلك ال يمثل زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية على األداة المالية
من قبل اإلدارة، ال أن يكون ناتجا عن اسبيل المثال، عندما يكون عدم الدفع سهو 

صعوبات مالية للمقترض، أو أن يكون لدى المنشأة اطالع على دليل تاريخي 
بين زيادات كبيرة في مخاطر اإلخفاق في السداد يبرهن على عدم وجود ربط 

واألصول المالية التي تجاوزت دفعاتها موعد استحقاقها ألكثر من ثالثين يوما 
ولكن ذلك الدليل ال يحدد مثل ذلك الربط عندما تكون الدفعات قد تجاوزت 

 . يوما٦٠استحقاقها ألكثر من 
 فـي المخـاطر االئتمانيـة    ال تستطيع المنشأة ضبط توقيت الزيـادات الجوهريـة       -٢١,٥,٥ب

واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر مع متى يعد األصل المالي  
  . أو بناء على تعريف المنشأة الداخلي لإلخفاق في السدادا مضمحل ائتمانيالًأص

 األدوات المالية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة في تاريخ التقرير
، إذا "١٠,٥,٥"ئتمانية على األداة المالية منخفضة ألغراض الفقرة تعد المخاطر اال -٢٢,٥,٥ب

كانت لألداة المالية مخاطر منخفضة لإلخفاق في سدادها، وكان للمقترض قدرة كبيرة 
على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب وكان يحتمل، ولكن 

ة في الظروف االقتصادية وظروف األعمال ليس بالضرورة، أن تقلل التغيرات العكسي
. في األجل الطويل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي

وال تعد األدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تعد أن لها مخاطر 
ضمان ال  بسبب قيمة الضمان وأن األداة المالية بدون ذلك ال-  فقط -خسارة منخفضة 

كما أن األدوات المالية ال تعد أن لها مخاطر . تعد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة
ائتمانية منخفضة لمجرد أن لها مخاطر إخفاق في السداد أقل من األدوات المالية 

 .األخرى للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر االئتمانية في البلد التي تعمل المنشأة في نطاقها
ت لألداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة، يمكن للمنشأة استخدام لتحديد ما إذا كان -٢٣,٥,٥ب

لتي تتفق مع تعريف عالمي متفق  تبويباتها االئتمانية الداخلية أو منهجياتها األخرى ا
عليه للمخاطر االئتمانية المنخفضة ويأخذ في الحسبان المخاطر ونوع األدوات 

هو مثال على " درجة االستثمار "ـوالتبويب الخارجي ل. المالية التي يتم تقييمها
وبالرغم من ذلك، ليس . األداة المالية التي قد تعد بأن لها مخاطر ائتمانية منخفضة

مطلوبا بأن تكون األدوات المالية مصنفة خارجيا لكي تعد ذات مخاطر ائتمانية 
وبالرغم من ذلك، ينبغي أن تعد بأن لها مخاطر ائتمانية منخفضة من . منخفضة
 . مشارك في السوق يأخذ في الحسبان جميع أحكام وشروط األداة الماليةمنظور
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م االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من أداة مالية لمجرد  -٢٤,٥,٥ب ال يت
 بأن لها مخاطر ائتمانية منخفضة في فترة التقرير السابقة اعتبارهاتم أنه كان قد 

وفي مثل هذه الحالة، . ضة في تاريخ التقريروال تعد بأن لها مخاطر ائتمانية منخف
يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ 
االعتراف األولي وعليه ما إذا كان مطلوبا االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ".٣,٥,٥"على مدى العمر وفقا للفقرة 
 التعديالت

 يمكن أن تؤدي إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية في بعض الحاالت، -٢٥,٥,٥ب
د من الدفاتر لألصل المالي الحالي وفقا لهذا  ألصل مالي أو تعديلها إلى االستبعا

عندما ينتج عن تعديل األصل المالي االستبعاد من الدفاتر لألصل المالي . المعيار
ي المعدل، فإن األصل المعدل يعد الحالي وما يتبع ذلك من االعتراف باألصل المال

 .ألغراض هذا المعيار" اجديد "ا ماليالًأص
ء عليه، يجب معاملة تاريخ التعديل على أنه تاريخ االعتراف األولي لذلك  -٢٦,٥,٥ب وبنا

وهذا . األصل المالي عند تطبيق متطلبات االضمحالل على األصل المالي المعدل
او للخسائر االئتمانية المتوقعة على يعني عادة قياس خسارة االضمحالل بمبلغ مس

 شهرا إلى حين استيفاء متطلبات االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة ١٢مدى 
وبالرغم من ذلك، في بعض الحاالت ". ٣,٥,٥"على مدى العمر المبينة في الفقرة 

غير المعتادة وعقب تعديل ينتح عنه االستبعاد من الدفاتر لألصل المالي األصلي، 
د االعتراف افقد يكون هناك دليل على أن األصل المالي المعدل مضمحل ائتماني  عن

األولي، وعليه، فإن األصل المالي ينبغي االعتراف به على أنه أصل مالي تم 
وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، في موقف يكون فيه . اإنشاؤه مضمحل ائتماني

 إلى االستبعاد من الدفاتر لألصل تعديل جوهري، ألصل في حالة إعسار، قد أدى
لحالة، قد يكون من المحتمل أن ينتج عن التعديل . المالي األصلي وفي مثل هذه ا

عند االعتراف األولياأصل مالي جديد مضمحل ائتماني . 
لتدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي -٢٧,٥,٥ب   إذا كانت قد تمت إعادة التفاوض بشأن ا

 األصل المالي لم يتم استبعاده من الدفاتر، فإن أو بخالف ذلك تعديلها، ولكن
ويجب على المنشأة .  بأن له مخاطر ائتمانية أقل- اتلقائي –األصل المالي ال يعد 

تقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولي 
ة دون تكلفة أو على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاح

ويشمل ذلك المعلومات التاريخية والمعلومات ذات النظرة . جهد ال مبرر لهما
للمستقبل وتقييم المخاطر االئتمانية على مدى العمر المتوقع لألصل المالي، والتي 
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وقد يشمل الدليل على أن . تشمل المعلومات بشأن الظروف التي أدت إلى التعديل
: ر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لم تعد مستوفاةضوابط االعتراف بالخسائ

 للشروط اوجود سجل تاريخي ألداء الدفعات حتى تاريخه وفي موعدها، وفقً
د - عادة -ويلزم العميل . التعاقدية المعدلة  بان يدلل بشكل ثابت على سلوك جي

على . فضتبالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد المخاطر االئتمانية قد انخ
 - عادة -سبيل المثال، فإن سجل عدم الدفع أو الدفعات غير المكتملة ال يتم محوه 
  .بمجرد أداء دفعة واحدة في الوقت المحدد عقب تعديل الشروط التعاقدية

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

أي القيمة (الحتماالت للخسائر االئتمانية الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح با -٢٨,٥,٥ب
والعجز النقدي هو . على مدى العمر المتوقع لألداة المالية) الحالية لكل العجز النقدي 

الفرق بين التدفقات النقدية واجبة السداد للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 
المتوقعة تأخذ فـي الحـسبان مبلـغ    ونظرا ألن الخسائر االئتمانية  . المنشأة استالمها 

وتوقيت الدفعات، فإن الخسائر االئتمانية تنشأ حتى إذا كانت المنشأة تتوقع أن يتم الدفع  
 .لعقدا ولكن في وقت الحق بعد أن يصبح واجب السداد بموجب - بالكامل -لها 

لحالية للفرق بين -٢٩,٥,٥ب  :لألصول المالية، فإن الخسارة االئتمانية هي القيمة ا
لسداد للمنشأة بموجب العقد وبينالتد  )أ (  .فقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة ا
 .التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها )ب (

لتي لم يتم سحبها، فإن الخسارة االئتمانية هي القيمة الحالية  -٣٠,٥,٥ب الرتباطات القروض ا
 :للفرق بين

ة إذا قام حامل ارتبـاط القـرض   التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمنشأ   ) أ (
 .بسحب القرض

 .التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استالمها إذا كان قد تم سحب القرض) ب(و
يجب أن يكون تقدير المنشأة للخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباطات القروض  -٣١,٥,٥ب

ي متفقا مع توقعاتها بالسحوبات من هذا االرتباط للقروض، أي يجب أن تأخذ ف
 شهرا من ١٢الحسبان الجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي سيتم سحبه خالل 

 شهرا، والجزء ١٢تاريخ التقرير وذلك عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة عن 
المتوقع من ارتباط القرض الذي سوف يتم سحبه على مدى العمر المتوقع الرتباط 

د تقدير الخسائر االئتمان  .ية المتوقعة على مدى العمرالقرض وذلك عن
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 في حالـة إخفـاق   - فقط -لعقد الضمان المالي، فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات     -٣٢,٥,٥ب
وبنـاء عليـه، فـإن    . المدين في السداد وفقا لشروط األداة المالية التي يتم ضمانها      

العجز النقدي هو الدفعات المتوقعة لتعويض حامل األداة مقابل الخسائر االئتمانيـة        
  منها أي مبالغ تتوقع المنشأة استالمها من حامل األداة، وهـو      االتي يتكبدها مطروح 

، فـإن تقـدير   - بشكل كامـل  -وإذ تم ضمان األصل     . المدين أو أي طرف آخر    
العجز النقدي لعقد ضمان مالي يكون متفقا مع تقديرات العجز النقدي مقابل األصل    

 .الخاضع للضمان
ل - ٣٣,٥,٥ب اس ا ه يجب على المنشأة قي عد على أن لألصل المالي الذي ي ة المتوقعة  تماني خسائر االئ

اني أصامضمحل ائتم ه ليس  تقرير، ولكن اريخ ال شرائه أو ا ماليالً في ت  مضمحل عند 
لحالية للتدفقات  لي القيمة الدفترية لألصل والقيمة ا إجما إنشائه على أنها الفرق بين 

أل ائدة ا ليالنقدية التقديرية المخصومة بمعدل الف العتراف بأي . صلي لألصل الما تم ا ي
ه ربح أو خسارة من االضمحالل لخسائر على أن أو ا  .تعديل في األرباح 

عند قياس خسارة االضمحالل مقابل اإليجـار المـستحق فـإن التـدفقات النقديـة            -٣٤,٥,٥ب
المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن تكون متفقـة مـع التـدفقات      

  مة في قياس اإليجار المستحق وفقـا لمعيـار المحاسـبة المـصري    النقدية المستخد 
 ".عقود التأجير) "٤٩(رقم 

يمكن للمنشأة استخدام وسائل عملية عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إذا كانـت      -٣٥,٥,٥ب
ومثال على الوسيلة العمليـة هـو      ". ١٧,٥,٥"متفقة مع المبادئ الواردة في الفقرة       

 المتوقعة من المبالغ مـستحقة التحـصيل مـن المـدينين       حساب الخسائر االئتمانية  
وتستخدم المنشأة خبرتهـا التاريخيـة فـي    . التجاريين باستخدام مصفوفة المخصص 

 ،"٥١,٥,٥ب"المعدلة بحسب ما هـو مناسـب وفقـا للفقـرتين       (الخسائر االئتمانية   
الخـسائر  من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين لتقدير      ") ٥٢,٥,٥ب"

ا أو الخسائر االئتمانية المتوقعة علـى مـدى    شهر١٢االئتمانية المتوقعة على مدى   
قد تحدد مصفوفة المخصص، على سبيل    . العمر من األصول المالية بحسب المالئم     

المثال، معدالت ثابتة للمخصص وهو ما يعتمد على عدد األيام التـي تكـون فيهـا     
علـى سـبيل   (نين التجاريين متجاوزة الستحقاقها   المبالغ مستحقة التحصيل من المدي    

 في المائة إذا تجـاوز  ٢ في المائة إذا لم تكن متجاوزة لموعد استحقاقها،        ١المثال،  
 في المائة إذا تجـاوز موعـد اسـتحقاقها     ٣موعد استحقاقها بأقل من ثالثين يوما،       
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وز موعـد   فـي المائـة إذا تجـا   ٢٠ يوما، ٩٠بأكثر من ثالثين يوما ولكن أقل من  
وتبعا لتنوع قاعدة عمالئهـا، فـإن المنـشأة    ).  يوما الخ١٨٠ إلى ٩٠استحقاقها من   

تستخدم المجموعات المناسبة إذا كانت خبرتها التاريخية فـي الخـسائر االئتمانيـة           
ومن أمثلـة  .  لقطاعات العمالء المختلفة -بشكل كبير  -تظهر أنماط خسارة مختلفة     

ها لتجميع األصول فئات المنطقة الجغرافيـة، ونـوع    الضوابط التي قد يتم استخدام    
مثل (المنتج، وتبويب العميل، والضمان أو الضمان االئتماني التجاري ونوع العميل        

 ).عميل جملة أو تجزئة

 تعريف اإلخفاق في السداد
د تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية" ٩,٥,٥"تتطلب الفقرة  -٣٦,٥,٥ب   عن

لتغير - كل جوهرىبش -قد زادت   بأنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ا
م االعتراف األولي  .في مخاطر حدوث إخفاق في السداد منذ ت

عند تعريف اإلخفاق في السداد ألغراض تحديد مخاطر حدوث إخفاق في الـسداد،         -٣٧,٥,٥ب
ـ     مـع التعريـف   ايجب على المنشأة تطبيق تعريف لإلخفاق في السداد يكـون متفقً

دم ألغراض اإلدارة الداخلية للمخاطر االئتمانية لألداة الماليـة ذات الـصلة     المستخ
عنـدما  ) على سبيل المثال، الشروط الماليـة  (وأخذ المؤشرات النوعية في الحسبان      

مـا لـم    - يومـا  ٩٠تأخر استحقاقه بمدة فإن وبالرغم من ذلك،  . يكون ذلك مناسبا  
لتوفير دليل على أن استخدام ضـوابط     تكن المنشأة لديها معلومات معقولة ومؤيدة       

   ويجـب تطبيـق تعريـف   -  بعد هذه الفترة تعد أكثر مناسـبة       لإلخفاق في السداد  
اإلخفاق في السداد المستخدم لهذه األغراض بثبات على جميع األدوات المالية ما لم      
تُتح معلومات تدل على أن تعريفا آخر لإلخفاق في السداد يعد أكثـر مناسـبة ألداة       

  .ية معينةمال
 الفترة التي يتم على مداها تقدير الخسائر االنتمائية المتوقعة

، فإن أقصى فترة يجب على مداها تقدير الخـسائر االئتمانيـة   "١٩,٥,٥"وفقا للفقرة    -٣٨,٥,٥ب
المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تكون المنشأة على مـداها معرضـة للمخـاطر            

لمالي، فإن هذه هي أقصى فتـرة   والرتباطات القروض وعقود الضمان ا    . االئتمانية
 .تعاقدية تكون المنشأة على مداها لديها التزام تعاقدي حالي بتقديم ائتمان
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، فإن بعض األدوات المالية تنطـوي علـى   "٢٠,٥,٥"وبالرغم من ذلك، وفقا للفقرة   -٣٩,٥,٥ب
كل من قرض ومكون ارتباط لم يتم سحبه وال تحد قدرة المنـشأة التعاقديـة علـى       

لغاء االرتباط الذي لم يتم سحبه مـن تعـرض المنـشأة للخـسائر           طلب السداد وإ  
على سبيل المثال، فإن التسهيالت االئتمانيـة      . االئتمانية على فترة اإلشعار التعاقدية    

الدوارة، مثل البطاقات االئتمانية، وتسهيالت السحب على المكشوف، يمكن سـحبها       
وبـالرغم مـن   .  له يوم واحدتعاقديا من قبل المقرض بموجب إشعار تبلغ أقل فترة   

ذلك، في الممارسة يستمر المقرضون في تقديم االئتمان لفترة أطـول ويمكـن أن           
 بعدما تزداد المخاطر االنتمائية للمقترض، وهو ما     - فقط -يقوموا بسحب التسهيل    

إن . قد يجعل من المتأخر كثيرا منع بعض أو جميع الخسائر االئتمانيـة المتوقعـة            
لمالية لها عموما الخصائص التاليـة نتيجـة لطبيعـة األداة الماليـة،     هذه األدوات ا 

والطريقة التي تدار بها األداة المالية، وطبيعة المعلومات المتاحة حـول الزيـادات      
 :الجوهرية في المخاطر االئتمانية

أن األدوات المالية ليس لها أجل أو هيكل سداد ثابت وعادة ما يكون لها فترة    )أ (
 ). على سبيل المثال، يوما واحدا(ة قصيرة إلغاء تعاقدي

لة اإلدارة اليومية   )ب ( م فرضها في حا أن القدرة التعاقدية على إلغاء العقد ال يت
 عندما تصبح المنشأة على -  فقط -المعتادة لألداة المالية ويمكن إلغاء العقد 

 .علم بزيادة في المخاطر االئتمانية على مستوى التسهيل
 . تدار على أساس جماعيأن األدوات المالية )ج (

عند تحديد الفترة التي يتوقع أن تتعرض المنشأة على مداها لمخاطر ائتمانية، ولكـن         -٤٠,٥,٥ب
تلك التي ال تستطيع المنشأة تقليل الخـسائر االئتمانيـة المتعلقـة بهـا مـن خـالل        
اإلجراءات المعتادة إلدارة المخاطر االئتمانية، فإنه ينبغي على المنشأة األخـذ فـي       

 :ن عوامل مثل المعلومات والخبرة التاريخية بشأنالحسبا
الفترة التي كانت المنشأة معرضة على مداها للمخاطر االئتمانية علـى أدوات              ) أ (

 .مالية مشابهة
طول الفترة الزمنية لحاالت اإلخفاق في السداد ذات الصلة التي تحـدث علـى        ) ب (

 .ةأدوات مالية مشابهة عقب زيادة جوهرية في المخاطر االئتماني
إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية التي تتوقع المنشأة اتخاذها بمجرد أن تـزداد      ) ج (

المخاطر االئتمانية على األداة المالية، مثل تخفيض أو إزالة الحدود التـي لـم          
  .يكن قد تم سحبها
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 النتيجة المرجحة باالحتماالت 
أسوأ حالة أو تقدير ليس الغرض من تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير لتصور      -٤١,٥,٥ب

 من ذلك، فإن تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة يجـب أن  الًوبد. لتصور أفضل حالة  
 إمكانية حدوث خسائر ائتمانية وإمكانية عدم حدوث خسائر ائتمانية        - دائما -يعكس  

 .حتى إذا كانت النتيجة األكثر ترجيحا هي عدم حدوث خسارة ائتمانية
 غير متحيز اتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس مبلغً)" أ(١٧,٥,٥"تتطلب الفقرة  -٤٢,٥,٥ب

وفي .  باالحتماالت يتم تحديده من خالل تقييم نطاق من النتائج المحتملةامرجح
وفي بعض الحاالت، يعد وضع نماذج . ا معقدالًالممارسة، ال يلزم أن يكون هذا تحلي

على .  المحاكاة المفصلة للتصورات كاف، دون الحاجة لعدد كبير من- نسبيا -بسيطة 
سبيل المثال، فإن متوسط الخسائر االئتمانية لمجموعة كبيرة من األدوات المالية التي 

باالحتماالتاخصائص مخاطرها مشتركة يمكن أن يكون تقديرا معقوال لمبلغ مرجح  .
وفي حاالت أخرى، على األرجح سيلزم تحديد التصورات التي تحدد مبلغ وتوقيت 

وفي تلك الحاالت، فإن . التدفقات النقدية لنتائج معينة والترجيح المقدر لهذه النتائج
 ".١٨,٥,٥"وفقا للفقرة  -الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن تعكس نتيجتين على األقل 

للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يجب على المنشأة تقدير مخاطر حدوث    -٤٣,٥,٥ب
وخسائر االئتمان المتوقعة . لى األداة المالية خالل عمرها المتوقع  إخفاق في السداد ع   

 هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر وتعبر ا شهر١٢على مدى 
 ١٢عن العجز النقدي لفترة العمر الذي ينتج إذا حدث إخفاق في السداد على مـدى       

العمر المتوقع لألداة المالية أقل من أو فترة أقصر إذا كان (ا بعد تاريخ التقرير     شهر 
١٢وعليه، فإن الخسائر االئتمانية . ، مرجحة باحتمال حدوث اإلخفاق في السداد)ا شهر

ا ليست هي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  شهر١٢المتوقعة على مدى   
   فـي سـدادها  التي تتكبدها المنشأة من األدوات المالية التي تتوقع أن يحدث إخفـاق    

 .ا شهر١٢ النقدي المتوقع على مدى ا التالية وليست هي العجز شهر١٢خالل 
 القيمة الزمنية للنقود

لتقرير، وليس إلى تاريخ اإلخفاق  -٤٤,٥,٥ب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى تاريخ ا
المتوقع في السداد أو تاريخ آخر، باستخدام معدل الفائدة الفعلي الذي يتم تحديده 

وإذا كان لألداة المالية معدل فائدة متغير، فإن . د االعتراف األولي أو تقريب لهعن
الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب خصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلي الحالي الذي 

 ".٥,٤,٥ب"يتم تحديده وفقا للفقرة 
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ئها أو يجب خصم الخسائر االنتمائية المتوقعة لألصول المالية المضمحلة عند شـرا        -٤٥,٥,٥ب
إنشائها، باستخدام معدل الفائدة الفعلي المعدل بالمخاطر االئتمانية الذي يتم تحديـده         

 .عند االعتراف األولي
يجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة من مبـالغ اإليجـار مـستحقة التحـصيل              -٤٦,٥,٥ب

باستخدام نفس معدل الخصم المستخدم في قياس مبالغ اإليجار مـستحقة التحـصيل        
 ).٤٩(يار المحاسبة المصري رقم وفقا لمع

يجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباط قرض باستخدام معـدل الفائـدة          -٤٧,٥,٥ب
الفعلي أو تقريب له، والذي سيتم تطبيقه عند االعتراف باألصل المالي النـاتج عـن     

وهذا بسبب أنه لغرض تطبيق متطلبات االضمحالل، فإن األصـل         . ارتباط القرض 
 يتم االعتراف به عقب سحب مبالغ على ارتباط قرض يجـب معاملتـه     المالي الذي 

ولـذلك  . على أنه استمرار لذلك االرتباط وليس معاملته على أنه أداة مالية جديـدة         
فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصل المالي يجب قياسها باألخذ في الحـسبان        

تاريخ الذي أصبحت فيـه المنـشأة   المخاطر االئتمانية األولية الرتباط القرض من ال   
 . فيهةطرفا في االرتباط الذي ال رجع

الخسائر االئتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي أو من ارتباطات القروض التي     -٤٨,٥,٥ب
ال يمكن تحديد معدل الفائدة الفعلي لها يجب أن يتم خصمها بتطبيق معدل الخصم الذي 

نية للنقود وللمخاطر التـي تكـون مرتبطـة    يعكس التقييم الحالي للسوق للقيمة الزم  
بالتدفقات النقدية ولكن فقط إذا تم، وبالقدر الذي يتم به، أخذ المخاطر في الحسبان من 

 . من تعديل العجز النقدي الذي يتم خصمهالًخالل تعديل معدل الخصم بد
 المعلومات المعقولة والمؤيدة

  مؤيدة هي تلك التي تكون متاحـة    لغرض هذا المعيار، فإن المعلومات المعقولة وال       -٤٩,٥,٥ب
وتعد المعلومات التـي  .  في تاريخ التقارير االقتصادية المستقبلية    - بشكل معقول  -

 .تكون متاحة ألغراض التقرير المالي أنها متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما
ال تطالب المنشأة بتضمين توقعات الظروف المستقبلية على مـدى مجمـل العمـر      -٥٠,٥,٥ب

وتعتمد درجة االجتهاد المطلوب لتقدير الخـسائر االئتمانيـة      .  لألداة المالية  المتوقع
وكلما زاد أفق التوقع، تنقص إمكانية   . المتوقعة على إمكانية توفر معلومات مفصلة     

توفر معلومات مفصلة وتزداد درجة االجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر االئتمانيـة          
 مفصال للفترات التـي  ااالئتمانية المتوقعة تقديروال يتطلب تقدير الخسائر   . المتوقعة

لمثل تلك الفترات، تستطيع المنشأة استقراء التوقعـات مـن   . تقع في المستقبل البعيد  
 .المعلومات المتاحة المفصلة
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ال يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليهـا األخـذ فـي               -٥١,٥,٥ب
مؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهـد     الحسبان جميع المعلومات المعقولة وال    

ال مبرر لهما والتي تكون ذات صلة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، بمـا فـي           
ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة عوامل . ذلك أثر الدفعات المقدمة المتوقعة   

 تكون مرتبطة بالمقترض، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كـل مـن التوجـه          
ويمكن للمنشأة استخدام مصادر عديدة   . الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير     

وتشمل المـصادر  .  خارجيةاوأيض) تحددها المنشأة(للبيانات، والتي قد تكون داخلية     
المحتملة للمعلومات الخبرة الداخلية التاريخية في الخسائر االئتمانيـة، والتبويبـات           

األخرى في الخسائر االئتمانيـة، والتبويبـات والتقـارير       الداخلية، وخبرة المنشآت    
ويمكن للمنشآت التي ليس لديها مصادر بيانـات تحـددها         . واالحصاءات الخارجية 

المنشأة، أو لها مصادر غير كافية، استخدام خبرة مجموعة نظيرة في األداة الماليـة    
 .المقارنة لها) أو مجموعات من األدوات المالية(

ت التاريخية أرضية أو أساسا مهما يتم بنـاء عليـه قيـاس الخـسائر           تعد المعلوما  -٥٢,٥,٥ب
وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة تعديل البيانات التاريخيـة،          . االئتمانية المتوقعة 

مثل الخبرة في الخسائر االئتمانية، على أساس البيانات الحاليـة الممكـن رصـدها         
بلية التي لم تؤثر علـى الفتـرة       لتعكس الظروف الحالية وتوقعاتها للظروف المستق     

التي استندت إليها البيانات التاريخية، وإلزالة أثـار تلـك الظـروف فـي الفتـرة            
وفـي بعـض   . التاريخية التي ليست ذات صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية       

الحاالت، يمكن أن تكون أفضل معلومات معقولة ومؤيدة هي معلومـات تاريخيـة       
تبعا لطبيعة المعلومات التاريخية ومتى تم حسابها، مقارنـة بـالظروف   غير معدلة،   

وينبغـي أن  . في تاريخ التقرير وخصائص األداة المالية التي يجري النظـر فيهـا          
مـن   -تعكس تقديرات التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة، وأن تكون متسقة         

الممكن رصـدها مـن فتـرة     مع التغيرات في البيانات ذات الصلة   - حيث االتجاه 
مثل التغيرات في معدالت البطالة، أو أسعار العقارات، أو أسعار الـسلع،      (ألخرى  

أو وضع السداد أو العوامل األخرى التي تدل على خسائر ائتمانية من األداة المالية           
ويجب على ). أو إلى التغيرات في مجموعة األدوات المالية وفي قوة هذه التغيرات          

 باستعراض المنهجيـة واالفتراضـات المـستخدمة    - بشكل منتظم  -لقيام  المنشأة ا 
لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقليص أي فروق بين التقديرات والخبرة الفعليـة     

 .في الخسائر االئتمانية
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عند استخدام الخبرة التاريخية في الخسائر االئتمانية لتقدير الخسائر االئتمانيـة، مـن     -٥٣,٥,٥ب
 تلك المعلومات بشأن معدالت الخـسائر االئتمانيـة التاريخيـة علـى         المهم تطبيق 

المجموعات التي يتم تعريفها بطريقة تتفق مع المجموعات التي تم لها رصد معدالت 
وتبعا لذلك، فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تمكن من        . الخسائر االئتمانية التاريخية  

 بشأن الخبرة السابقة في الخسائر    ربط كل مجموعة من األصول المالية بالمعلومات      
االئتمانية في مجموعات من األصول المالية التي تكون خصائص مخاطرها متشابهة     

 .وبالبيانات ذات الصلة الممكن رصدها، التي تعكس الظروف الحالية

. تعكس الخسائر االئتمانية المتوقعة توقعـات المنـشأة ذاتهـا للخـسائر االئتمانيـة       -٥٤,٥,٥ب
ند أخذ جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكـون متاحـة   وبالرغم من ذلك، ع   

بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في الحـسبان عنـد تقـدير الخـسائر االئتمانيـة        
    األخذ في الحسبان معلومـات الـسوق الممكـن    االمتوقعة، يجب على المنشأة أيض 

 .لية مشابهةرصدها بشأن الخسائر االئتمانية ألداة مالية معينة أو أدوات ما

 الضمان 
ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن تقدير العجز النقدي المتوقع يجـب        -٥٥,٥,٥ب

أن يعكس التدفقات النقدية المتوقعة من الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى التي       
  - بـشكل منفـصل   -تُعد جزءا من الشروط التعاقدية والتي ال يتم االعتراف بهـا    

إن تقدير العجز النقدي المتوقع من أداة مالية مـضمونة بـضمان       . نشأةمن قبل الم  
يعكس مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة من مصادرة الضمان مطروحا منـه          
تكاليف الحصول على الضمان وبيعه، بغض النظـر عمـا إذا كانـت المـصادرة        

ان ترجيح المـصادرة  أي أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ في الحسب (مرجحة  
وتبعا لذلك، فإن أي تدفقات نقدية متوقعـة مـن      ). والتدفقات النقدية التي ستنتج عنه    

. تحقيق الضمان بعد تاريخ االستحقاق التعاقدي للعقد يجب إدراجها في هذا التحليـل    
وأي ضمان يتم الحصول عليه نتيجة للمصادرة ال يتم االعتراف به على أنه أصـل         

ة المالية المضمونة بضمان ما لم يكن مستوفيا لضوابط االعتراف        منفصل عن األدا  
  .ذات الصلة ألصل والواردة في هذا المعيار أو في المعايير األخرى
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 )٦,٥القسم (إعادة تبويب األصول المالية 
" ١,٦,٥"، فإن الفقـرة  "١,٤,٤"إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصول مالية وفقا للفقرة   - ١,٦,٥ب

 ويتطلـب  ، من تاريخ إعـادة التبويـب  - بأثر مستقبلي -دة التبويب   تتطلب تطبيق إعا  
كل من الفئات التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وبالقيمة العادلة من خـالل الـدخل             

ويتطلـب كـل مـن    . الشامل اآلخر تحديد معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف األولي  
وتبعـا لـذلك،   . ل بالطريقة نفسها تطبيق متطلبات االضمحال- اأيض -هذين الصنفين   

فعندما تقوم المنشأة بإعادة تبويب أصل مالي بين صنف القياس بالتكلفـة المـستهلكة           
 :وصنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن

االعتراف بإيراد الفائدة ال يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر فـي اسـتخدام نفـس          )أ (
 .ليمعدل الفائدة الفع

 ألن كال صنفي القيـاس يطبقـان   اقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ال يتغير نظر    )ب (
وبالرغم من ذلك، إذا تمت إعادة تبويب أصل مالي من       . نفس مدخل االضمحالل  

صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صـنف القيـاس     
خصص خسارة على أنه تعـديل علـى       بالتكلفة المستهلكة، فإنه يتم االعتراف بم     

وإذا تمت إعـادة  . إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي من تاريخ إعادة التبويب      
تبويب أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة المستهلكة إلى صنف القياس بالقيمـة   
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم االستبعاد من الـدفاتر لخـسارة             

وعليه، ال يتم بعد ذلك االعتراف به على أنه تعديل علـى إجمـالي        (االضمحالل
 من ذلك يتم االعتراف به ضمن الدخل الشامل اآلخـر   الًولكن بد ) القيمة الدفترية 

ويتم اإلفصاح عنـه مـن تـاريخ    ) بمبلغ مساٍو(على أنه مبلغ مجمع االضمحالل   
 .إعادة التبويب

االعتراف بإيراد الفائدة أو مكاسب أو خسائر وبالرغم من ذلك، فالمنشأة ليست مطالبة ب     -٢,٦,٥ب
  االضمحالل من أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األربـاح أو الخـسائر       

 وتبعا لذلك، فعندما تعيد المنشأة تبويب أصل مالي من صنف القياس - بشكل منفصل -
فعلي يتم تحديده على بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإن معدل الفائدة ال        

إضافة إلى ذلك، وألغراض تطبيق . أساس القيمة العادلة لألصل في تاريخ إعادة التبويب
 على األصل المالي من تاريخ إعادة التبويب، فإن تاريخ إعادة التبويب يعامل ٥,٥القسم 

 .على أنه تاريخ االعتراف األولي
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 )٧,٥القسم (المكاسب والخسائر 
 فيه بعرض التغيرات في القيمـة  ةللمنشأة القيام باختيار ال رجع  " ٥,٧,٥"تسمح الفقرة    -١,٧,٥ب

العادلة لالستثمار في أداة حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ضمن الدخل الـشامل   
). أي لكل سهم على حـدى (ويتم هذا االختيار على أساس كل أداة على حدى         . اآلخر

يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر  تحويل المبلغ الذي - الحقا –وال يجوز أن يتم    
وبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخـسارة  . إلى األرباح أو الخسائر  

ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح علـى مثـل هـذه          . المجمعة داخل حقوق الملكية   
ما لـم تكـن توزيعـات    " ٦,٧,٥"االستثمارات ضمن األرباح أو الخسائر وفقا للفقرة   

 . لجزء من تكلفة االستثمارا استرداد- بشكل واضح -باح تمثل األر

تتطلـب قيـاس األصـل المـالي     " أ٢,١,٤"، فإن الفقرة "٥,١,٤"ما لم تنطبق الفقرة    -أ١,٧,٥ب
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت الشروط التعاقديـة لألصـل         

عن دفعـات مـن المبلـغ األصـلي      عبارة - فقط -المالي تنشئ تدفقات نقدية هي     
والفائدة على المبلغ األصلي القائم وكان األصل المالي محتفظ بـه ضـمن نمـوذج       
. أعمال يحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول الماليـة  

يثبت صنف القياس هذا المعلومات ضمن األرباح أو الخسائر كما لو كـان األصـل     
قياسه بالتكلفة المستهلكة، في حين أن األصل المالي يتم قياسه فـي قائمـة    المالي يتم   

المكاسب والخسائر، بخالف تلك التي يتم االعتـراف        . المركز المالي بالقيمة العادلة   
، يـتم االعتـراف   "١١,٧,٥"، "١٠,٧,٥ "ينبها ضمن األرباح أو الخسائر وفقا للفقرت    

عاد هذه األصول المالية من الدفاتر، فـإن  وعند استب . بها ضمن الدخل الشامل اآلخر    
 ضمن الدخل الشامل  - اسابقً –المكاسب أو الخسائر المجمعة التي تم االعتراف بها         

ويظهر ذلك األرباح أو الخـسائر التـي   . اآلخر يعاد تبويبها إلى األرباح أو الخسائر     
لدفاتر فيما لـو  كان سيتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر عند االستبعاد من ا  

 .كان قد تم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة

على األصول المالية وااللتزامات ) ١٣(تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصري رقم        - ٢,٧,٥ب
   قومـة  ) ١٣( نقدية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقـم     االمالية التي تمثل بنودوالم

االعتراف بأي مكاسـب   ) ١٣(ري رقم   ويتطلب معيار المحاسبة المص   . بعملة أجنبية 
أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من أصول نقدية والتزامات نقدية ضـمن       
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ويستثنى من ذلك البند النقدي المخصص على أنـه أداة تغطيـة     . األرباح أو الخسائر  
راجـع  (ستثمار اال، أو تغطية صافي   ")١١,٥,٦"راجع الفقرة   (في تغطية تدفق نقدي     

أو تغطية القيمة عادلة ألداة حقوق ملكية اختارت المنشأة عـرض       ") ١٣,٥,٦ "الفقرة
راجـع  " (٥,٧,٥"التغيرات في قيمتها العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة      

 ").٨,٥,٦"الفقرة 

لغرض االعتراف بمكاسب وخسائر صرف العمـالت االجنبيـة بموجـب معيـار           -أ٢,٧,٥ب
، فإن األصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة مـن  )١٣(المحاسبة المصري رقم  

وبنـاء  . يعامل على أنه بنـد نقـدي  " ٢,١,٤"خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة     
عليه، فإن مثل هذا األصل المالي يعامل على أنه أصل يتم قياسه بالتكلفة المـستهلكة      

كلفـة المـستهلكة ضـمن    يتم االعتراف بفروق الصرف علـى الت  . بالعملة األجنبية 
األرباح أو الخسائر، أما التغيرات األخرى في القيمة الدفترية فيتم االعتـراف بهـا         

 ."١٠,٧,٥"وفقا للفقرة 
عرض التغيـرات الالحقـة   ب فيه ةللمنشأة القيام باختيار ال رجع   " ٥,٧,٥"تسمح الفقرة    - ٣,٧,٥ب

ـ          دخل الـشامل  في القيمة العادلة الستثمارات معينة في أدوات حقوق ملكية ضمن ال
وبناء عليه، فإن المكـسب أو الخـسارة   .  نقديااومثل هذا االستثمار ال يعد بند     . اآلخر

يـشمل أي مكـون   " ٥,٧,٥"الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة     
 .صرف عملة أجنبية ذي صلة

،  غيـر مـشتق  إذا كانت هناك عالقة تغطية بين أصل نقدي غير مشتق والتزام نقدي         - ٤,٧,٥ب
ن العملة األجنبية لتلك األداتين الماليتين يـتم عرضـها ضـمن    وفإن التغيرات في مك 
 .األرباح أو الخسائر

 االلتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
عندما تخصص المنشأة التزاما ماليا على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،  - ٥,٧,٥ب

ا تحديد ما إذا كان عرض أثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن فيجب عليه
. الدخل الشامل اآلخر ستحدث عدم اتساق محاسبي في األرباح أو الخسائر، أو ستضخمه

ويحدث عدم االتساق المحاسبي أو يتزايد إذا كان عرض أثار التغيرات في المخـاطر        
  مل اآلخر سيؤدي إلى عدم اتساق أكبر في األرباح  االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشا    

 .أو الخسائر مما لو تم عرض تلك المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر
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ولتحديد ذلك، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت تتوقع أن تتم المقاصـة بـين أثـار        -٦,٧,٥ب
ير في التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن األرباح أو الخسائر من خالل تغ    

القيمة العادلة ألداة مالية أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلـة مـن خـالل األربـاح أو        
ومثل هذا التوقع يجب أن يستند إلى عالقة اقتصادية بين خصائص االلتـزام        . الخسائر

 .وخصائص األداة المالية األخرى
لية، فال يلـزم  ولألغراض العم. يتم ذلك التحديد عند االعتراف األولي وال يعاد تقييمه     -٧,٧,٥ب

المنشأة الدخول في جميع األصول وااللتزامات التي ينشأ عنها عدم اتساق محاسبي في     
ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يكون من المتوقـع حـدوث أي   . الوقت نفسه تحديدا  

 لتحديد مـا إذا  - بشكل متسق -ويجب على المنشأة تطبيق منهجيتها   . معامالت متبقية 
رات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر      كان عرض أثار التغي   

وبالرغم من ذلـك،  . سيحدث عدم اتساق محاسبي في األرباح أو الخسائر أو سيضخمه   
يمكن للمنشأة استخدام منهجيات مختلفة عندما يكون هناك عالقات اقتصادية مختلفة بين   

لة من خالل األرباح أو الخسائر خصائص االلتزامات المخصصة على أنها بالقيمة العاد
من ) ٤٠(ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم . وخصائص األدوات المالية األخرى  

المنشأة تقديم إفصاحات نوعية ضمن اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية بشأن منهجيتها 
 .في القيام بهذا التحديد

 المنشأة مطالبة بعرض جميع إذا حدث مثل عدم االتساق المحاسبي هذا أو تضخم، فإن       -٨,٧,٥ب
) بما في ذلك أثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام(التغيرات في القيمة العادلة     
وإذا لم يحدث مثل عدم االتساق المحاسـبي هـذا أو لـم       . ضمن األرباح أو الخسائر   

زام ضمن يتزايد، فإن المنشأة مطالبة بعرض أثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللت   
 .الدخل الشامل اآلخر

 تحويل المبالغ التي يتم عرضها ضمن الدخل الشامل اآلخـر   -الحقا-ال يجوز أن يتم      -٩,٧,٥ب
وبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخـسارة  . إلى األرباح أو الخسائر   

 .المتراكم داخل حقوق الملكية
بي في األرباح أو الخـسائر إذا   يبين المثال التالي حالة يحدث فيها عدم اتساق محاس         -١٠,٧,٥ب

. تم عرض أثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر    
يقدم بنك رهن عقاري قروضا إلى العمالء ويمول تلك القروض من بيع سندات فى           

على سبيل المثال المبلغ القائم وتوقيت    (السوق ذات خصائص متماشية مع القروض       
وتسمح الشروط التعاقدية للقرض لعميل الرهن العقـاري       ). الجل والعملة السداد وا 
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من خالل شراء الـسند المقابـل   ) أي الوفاء بالتزامه تجاه البنك(بسداد قرضه مقدما  
بالقيمة العادلة في السوق وتسليم ذلك السند إلى بنك الرهن العقاري، وينتج عن ذلـك   

 ا نتيجة لذلك الحق التعاقدي في السداد مقـدم أنه إذا تراجعت الجودة االئتمانية للسند     
، فإن القيمة العادلـة  )وعليه، فإن القيمة العادلة اللتزام بنك الرهن العقاري تنخفض    (

يعكس التغيـر فـي   . اأيض-ض بنك الرهن العقاري تنخفض لألصل المتمثل في قر  
قـاري  القيمة العادلة لألصل حق عميل الرهن التعاقدي في سداد قرض الـرهن الع   

والتي انخفضت، فـي  (مقدما من خالل شراء السند موضوع القرض بالقيمة العادلة   
لذلك، فإن أثـار التغيـرات فـي    . وتسليم السند إلى بنك الرهن العقاري  ) هذا المثال 

تتم المقاصة بينها ضمن األرباح أو الخسائر من       ) السند(المخاطر االئتمانية لاللتزام    
ولو كانت أثار التغيرات ). القرض( العادلة ألصل مالي    خالل تغير مقابل في القيمة    

في المخاطر االئتمانية لاللتزام قد تم عرضها ضمن الدخل الشامل اآلخر، فـسيكون   
لذلك، فإن بنك الـرهن العقـاري   . هناك عدم اتساق محاسبي في األرباح أو الخسائر  

ي ذلك أثار التغيرات بما ف(مطالب بعرض جميع التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام   
 .ضمن األرباح أو الخسائر) في المخاطر االئتمانية لاللتزام

، هناك ربط تعاقدي بين أثار التغيرات في "١٠,٧,٥ب"في المثال الوارد في الفقرة  -١١,٧,٥ب
أي نتيجة (المخاطر االئتمانية لاللتزام والتغيرات في القيمة العادلة لألصل المالي 

العقاري في سداد القرض مقدما من خالل شراء السند للحق التعاقدي لعميل الرهن 
  وبالرغم من ذلك، قد يحدث). بالقيمة العادلة وتسليم السند إلى بنك الرهن العقاري

- عدم اتساق محاسبي في غياب الربط التعاقدي- اأيض . 

، ال يحدث عـدم  "٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"ألغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين   -١٢,٧,٥ب
 بسبب طريقة القياس التي تستخدمها المنشأة لتحديد أثار        - فقط -المحاسبي  االتساق  

  ينشأ عدم اتساق محاسـبي فـي األربـاح   . التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام  
 عندما يكون من المتوقع المقاصة بين أثار التغيرات في المخاطر - فقط -أو الخسائر 

لاللتزام والتغيرات )) ٤٠( المحاسبة المصري رقم كما تم تعريفها في معيار(االئتمانية 
 - فقط -أما عدم ااالتساق المحاسبي الذي ينشأ . في القيمة العادلة ألداة مالية أخرى    

أي بسبب أن المنشأة ال تعزل التغيرات في المخاطر االئتمانية (كنتيجة لطريقة القياس 
فال يؤثر على التحديد المطلوب ) لاللتزام عن بعض التغيرات األخرى في قيمته العادلة

على سبيل المثال، قد ال تعزل المنشأة التغيرات ". ٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"بموجب الفقرتين 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣١٠

وإذا عرضـت  . في المخاطر االئتمانية لاللتزام عن التغيرات في مخاطر الـسيولة       
المنشأة األثر المجمع لكال العاملين ضمن الدخل الشامل اآلخر، فقد يحدث عدم اتساق 
محاسبي بسبب أن التغيرات في مخاطر السيولة قد يتم تضمينها في قيـاس القيمـة          
العادلة لألصول المالية للمنشأة ويتم عرض التغير اإلجمالي في القيمة العادلة لتلـك    

وبالرغم من ذلك، فإن سبب مثل عدم االتـساق  . األصول ضمن األرباح أو الخسائر  
" ٦,٧,٥ب"قة المقاصة الموضحة في الفقرة وليس عال هو عدم دقة القياس، المحاسبي

 ".٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"فإنه ال يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين  ولذلك،

 ")٨,٧,٥"و" ٧,٧,٥"ن االفقرت" (المخاطر االئتمانية"معنى 
مخـاطر  "المخاطر االئتمانية على أنها   ) ٤٠(يعرف معيار المحاسبة المصري رقم       -١٣,٧,٥ب

أداة مالية في خسارة مالية للطرف األخر عن طريـق عـدم   أن يتسبب أحد أطراف   
بمخـاطر فـشل    )" أ(٧,٧,٥"ويتعلق المتطلب الوارد في الفقـرة       ". الوفاء بالتزامه 

وال يتعلق بالضرورة بالجـدارة االئتمانيـة   . المصدر في تنفيذ ذلك االلتزام المحدد     
ـ انً مضمو االمنشأة التزام على سبيل المثال، إذا أصدرت      . للمصدر غيـر  ا والتزام 

والذين بخالف ذلك يكونان متناظرين، فإن المخـاطر االئتمانيـة لهـذين       مضمون،  
وتكـون  . االلتزامين تكون مختلفتين، حتى ولو كانت قد أصدرتهما نفـس المنـشأة      

المخاطر االئتمانية على االلتزام المضمون أقل من المخاطر االئتمانية لاللتزام غير        
 .لمخاطر االئتمانية لاللتزام المضمون قريبة من صفروقد تكون ا. المضمون

، فـإن المخـاطر االئتمانيـة    )"أ(٧,٧,٥"ألغراض تطبيق المتطلبات الـواردة فـي الفقـرة         - ١٤,٧,٥ب 
فمخاطر اآلداء المرتبطـة باألصـل ال تتعلـق    . تختلف عن مخاطر اآلداء المرتبطة باألصل  

لق بمخـاطر أن يكـون أداء أصـل    بمخاطر فشل المنشأة في الوفاء بالتزام معين، ولكنها تتع  
 ).طالقأو أال يكون هناك أداء على اإل(واحد أو مجموعة من األصول ضعيفا 

 :فيما يلي أمثلة على مخاطر اآلداء المرتبطة بأصل محدد -١٥,٧,٥ب
   يـتم بموجبـه تحديـد المبلـغ واجـب الـسداد       ةالتزام بميزة الـربط بالوحـد     ) أ(

إن أثـر ميـزة   . صول محددة للمستثمرين على أساس أداء أ   - بموجب العقد  -
 تلك على القيمة العادلة لاللتـزام هـو مخـاطر أداء مرتبطـة           ةالربط بالوحد 

 .باألصل، وليس مخاطر ائتمانية
المنـشأة منفـصلة   . التزام مصدر من قبل منشأة يتسم هيكلها بالخصائص التالية  ) ب(

تثمرين وعليه فإن األصول في المنشأة مقصورة فقط على مصلحة المـس  . قانونا
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وال تدخل المنشأة في معامالت أخرى وال يمكـن  . فيها، حتى في حالة االفالس    
تكون المبالغ واجبة السداد للمـستثمرين      . اتخاذ تصرف في األصول افتراضيا    

وعليـه،  .  إذا كانت األصول المقصورة تولد تدفقات نقدية  -فقط   -في المنشأة   
 التغيرات فـي  -بشكل رئيس  -كس فإن التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام تع   

إن أثر أداء األصول على القيمة العادلة لاللتـزام هـو   . القيمة العادلة لألصول 
  .مخاطر أداء مرتبطة باألصل، وليس مخاطر ائتمانية

 تحديد أثار التغيرات في المخاطر االئتمانية
 تحديد مبلغ ، يجب على المنشأة)"أ(٧,٧,٥"ألغراض تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة  -١٦,٧,٥ب

التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يمكن عزوه إلى التغيرات في المخاطر      
 :االئتمانية لذلك االلتزام إما

  على أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي ال يمكن عـزوه إلـى التغيـرات      ) أ (
راجـع الفقـرتين   (في ظروف السوق التي تنـشأ عنهـا مخـاطر الـسوق        

 ، ")١٨,٧,٥ب"و" ١٧,٧,٥ب"
  باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبـر بـصدق أكثـر عـن مبلـغ التغيـر       ) ب(أو  

 .في القيمة العادلة لاللتزام الذي يمكن عزوه إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية
التغيرات في معدل  عنها مخاطر سوق تشمل، ينتجالتغيرات في ظروف السوق، التي  -١٧,٧,٥ب

دة أو سعر أداه مالية لمنشأة أخرى، أو سعر سلعة، أو سعر صرف الفائمؤشر معدل  
 .عملة أجنبية، أو مؤشر لألسعار أو للمعدالت

إذا كانت التغيرات المهمة الوحيدة في ظروف السوق ذات الصلة بااللتزام هي التغيرات  -١٨,٧,٥ب
يمكن )" أ(١٦,٧,٥ب"معدل فائدة تم رصده، فإن المبلغ الوارد في الفقرة ) مؤشر(في  

 :قديره كما يليت
أوال، تحسب المنشأة معدل العائد الداخلي لاللتزام في بدايـة الفتـرة باسـتخدام القيمـة           -١

وتقـوم بطـرح   . العادلة لاللتزام والتدفقات النقدية التعاقدية لاللتزام فـي بدايـة الفتـرة      
معدل الفائدة الذي تم رصده في بدايـة الفتـرة مـن هـذا المعـدل للعائـد،                ) المؤشر(

 .صول إلى مكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط باألداةللو
بعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطـة بـااللتزام باسـتخدام           -٢

) ١(التدفقات النقدية التعاقدية لاللتزام في نهاية الفترة ومعـدل خـصم مـساو لمجمـوع        
المكـون لمعـدل العائـد    ) ٢(اية الفتـرة و   معدل الفائدة الذي تم رصده في نه      ) المؤشر(

 ).أ(الداخلي المرتبط باألداة كما تم تحديده في البند 
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 )ب(الفرق بين القيمة العادلة لاللتزام في نهاية الفترة والمبلغ الذي تم تحديده فـي البنـد       -٣
  )المؤشـر (هو التغير في القيمة العادلة الذي ال يمكـن عـزوه إلـى التغيـرات فـي               

وهذا هو المبلغ الذي يتم عرضه ضـمن الـدخل الـشامل        . لفائدة الذي تم رصده   معدل ا 
 )".أ(٧,٧,٥"اآلخر وفقا للفقرة 

أن التغيرات في القيمة العادلة الناشئة     " ١٨,٧,٥ب"يفترض المثال الوارد في الفقرة       -١٩,٧,٥ب
) المؤشر(عن عوامل بخالف التغيرات في المخاطر االئتمانية لألداة أو التغيرات في    

وهذه الطريقة غيـر مناسـبة إذا كانـت    .  الفائدة الذي تم رصده ليست مهمة    معدل
وفي تلك الحاالت، فإن . التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل أخرى مهمة        

المنشأة مطالبة باستخدام طريقة بديلة تقيس أثار التغيرات في المخـاطر االئتمانيـة          
على سـبيل المثـال، إذا   )") ب(١٦,٧,٥ب"راجع الفقرة  (لاللتزام بشكل أكثر صدقا     

كانت األداة الواردة في المثال تنطوي على مشتقة ضمنية، فإن التغير فـي القيمـة         
العادلة للمشتقة الضمنية يتم استبعاده عند تحديد المبلغ المطلوب عرضه ضمن الدخل 

 )".أ(٧,٧,٥ "الشامل اآلخر وفقا للفقرة

ة العادلة، فإن طريقـة القيـاس التـي تتبعهـا     كما هو الحال مع جميع قياسات القيم  -٢٠,٧,٥ب
المنشأة عند تحديد الجزء من التغير في القيمة العادلة لاللتزام الذي يمكـن عـزوه        
إلى التغير في مخاطره االئتمانية يجب أن تعظم من استخدام المـدخالت الممكـن           

 .رصدها وأن تدني من استخدام المدخالت غير الممكن رصدها
 )٦القسم (محاسبة التغطية 
 )٢,٦القسم (أدوات التغطية 

  األدوات المؤهلة
  المشتقات الضمنية في عقود مركبة، ولكن ال تتم المحاسبة عنهـا بـشكل منفـصل،            - ١,٢,٦ب

 .ال يمكن تخصيصها على أنها أدوات تغطية منفصلة

  أدوات حقوق ملكية المنشأة ذاتها ال تعد أصوال مالية أو التزامـات ماليـة للمنـشأة            - ٢,٢,٦ب
 .خصيصها على أنها أدوات تغطيةولذا ال يمكن ت

  لتغطيات مخاطر العمالت األجنبية، فإن مكون مخاطر العملة االجنبيـة ألداة ماليـة             - ٣,٢,٦ب
 .)١٣(غير مشتقة يتم تحديده وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 
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 الخيارات المكتوبة
 ال يحصر هذا المعيار الحاالت التي يمكن فيها تخصيص مشتقة يتم قياسـها بالقيمـة          - ٤,٢,٦ب

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أنها أداة تغطية باستثناء بعـض الخيـارات      
وال يتأهل خيار مكتوب على أنه أداة تغطية ما لم يتم تخصيصه علـى أنـه        . المكتوبة

على سبيل المثـال،  (مقاصة لخيار مشترى، بما في ذلك الضمني في أداة مالية أخرى     
 ).ة التزام قابل لالستدعاءخيار شراء مكتوب يستخدم لتغطي

 تخصيص أدوات التغطية
ـ الًبخالف تغطيات مخاطر العمالت األجنبية، عندما تخصص المنشأة أص  -٥,٢,٦ب غيـر  ا مالي 

امشتق أو التزامغير مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ا مالي 
  لية غير المشتقة في مجملهـا  تخصيص األداة الما- فقط -على أنه أداة تغطية يمكنها  

 .أو جزء منها
يمكن تخصيص أداة تغطية واحدة على أنها أداة تغطية ألكثر من نوع من المخـاطر،      - ٦,٢,٦ب

شريطة أن يكون هناك تخصيص محدد ألداة التغطية ولمراكز المخـاطر المختلفـة             
 .فةويمكن أن تكون تلك البنود المغطا في عالقات تغطية مختل. ةعلى أنها بنود مغطا

  )٣,٦القسم (البنود المغطاة 
  البنود المؤهلة

ال يمكن أن يكون االرتباط المؤكد باالستحواذ على أعمال، ضـمن عمليـة تجميـع               - ١,٣,٦ب
 ألن المخاطر األخـرى  ا باستثناء مخاطر العمالت االجنبية، نظر    ،أعمال، أداة مغطاة  

تلـك المخـاطر   تُعـد  . التي يتم التغطية لها ال يمكن تخصيصها وقياسها بشكل محدد    
 .األخرى مخاطر أعمال عامة

. في تغطية قيمة عادلـة   مغطىاال يمكن أن يكون االستثمار بطريقة حقوق الملكية بند  -٢,٣,٦ب
 ألن طريقة حقوق الملكية تثبت ضمن األرباح أو الخسائر نصيب المنـشأة     اوهذا نظر 

 في القيمـة  المستثمرة من ربح أو خسارة األعمال المستثمر فيها، وليس من التغيرات     
ولسبب مشابه، ال يمكن أن يكون االستثمار في منشأة تابعة مجمعة         . العادلة لالستثمار 

غطى ابندفي تغطية قيمة عادلة    م .ألن التجميع يثبت ربح أو خسارة المنشأة اوهذا نظر 
. التابعة، وليست التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار، ضمن األربـاح أو الخـسائر         

 ألنه تغطية من خطر التعرض  االتغطية لصافي استثمار في نشاط أجنبي نظر      وتختلف  
 .للعمالت األجنبية، وليس تغطية قيمة عادلة من التغير في قيمة االستثمار
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 اللمنشأة بتخصيص مخاطر التعرضات المجمعة، التي تُعد تجميع" ٤,٣,٦"تسمح الفقرة   -٣,٣,٦ب
صيص مثل هذا البند المغطى تقـوم  وعند تخ . لتعرض ومشتقة، على أنها بنود مغطاه     

المنشأة بتقييم ما إذا كان خطر التعرض الموحد يجمع بين تعرضا ومشتقة بحيث ينشئ      
وفي تلك الحالة، يمكن . تعرضا مجمعا مختلفا يدار على أنه تعرض واحد لمخاطر معينة

 :لعلى سبيل المثا. للمنشأة تخصيص البند المغطى على أساس خطر التعرض الموحد
يمكن للمنشأة تغطية كمية معينة من مشتريات البن من المرجح بدرجة كبيـرة أن            ) أ (

) على أساس الـدوالر األمريكـي  ( شهرا مقابل مخاطر السعر      ١٥تتم خالل مدة    
يمكن أن ينظـر إلـى مـشتريات الـبن       . ا للبن  شهر ١٥باستخدام عقد أجل لمدة     

 علـى أنهمـا   - جتمعـين م -المرجحة الحدوث بدرجة كبيرة والعقد اآلجل للبن       
ا لمخاطر العملـة األجنبيـة      شهر ١٥تعرض مبلغ ثابت بالدوالر االمريكي لمدة       

 أي مثل أي تدفق نقـدي خـارج لمبلـغ ثابـت       (وذلك ألغراض إدارة المخاطر     
 ).ا شهر١٥بالدوالر األمريكي لمدة 

يمكن للمنشأة تغطية مخاطر العملة األجنبية لألجل الكامل لـدين مقـوم بعملـة             ) ب (
وبالرغم من ذلك، تتطلـب المنـشأة      .  سنوات ١٠أجنبية وبمعدل فائدة ثابت لمدة      

 ألجل من قصير إلى متوسـط  - فقط -تعرضا لمعدل ثابت في عملتها الوظيفية       
وتعرضا للمعدل المعوم في عملتها الوظيفيـة لألجـل      ) على سبيل المثال سنتان   (

أي على أسـاس أصـل   (ين وفي نهاية كل من فترة السنت. المتبقي حتى االستحقاق  
فإن المنشأة تثبـت خطـر التعـرض لمعـدل     ) تكاليف السنتين(مبلغ الدين شامال  

إذا كانت الفائدة عند مستوى تريد المنشأة تثبيت معـدالت   (الفائدة للسنتين التاليتين    
في مثل هذه الحالة، يمكن للمنشأة الدخول في مبادلة معدل فائـدة ثابـت      ). الفائدة

شر سنوات للعملة تقايض الدين بالعملة األجنبية بمعدل فائدة ثابت      بمعدل معوم لع  
ويتم تغطية ذلك بمبادلة معدل فائـدة لـسنتين   . بتعرض عملة وظيفية بسعر متغير 

 -  أساس العملة الوظيفية تقايض دينا متغير المعدل بدين ثابت المعدلعلى  -والتي 
مبادلة معـدل الفائـدة الثابـت    وفي الواقع، فإن الدين بعملة أجنبية بمعدل ثابت و   

بمعدل معوم لعشر سنوات مجتمعين ينظر إليهما ألغراض إدارة المخاطر علـى     
 .أنهما تعرض لعملة وظيفية لدين متغير المعدل لعشر سنوات

عند تخصيص البند المغطى على أساس خطر التعرض الموحد، يجب علـى المنـشأة      - ٤,٣,٦ب
تي تشكل خطر التعرض الموحـد لغـرض    األخذ في الحسبان األثر المجمع للبنود ال      

تقييم فعالية التغطية وقياس عدم فعالية التغطية وبالرغم من ذلك، يتم االستمرار فـي            
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  وهذا يعني،- بشكل منفصل -المحاسبة عن البنود التي تشكل خطر التعرض الموحد     
 :على سبيل المثال

ف بهـا علـى   أن المشتقات التي هي جزء من خطر التعرض الموحد يتم االعترا    ) أ (
 .أنها أصول أو التزامات منفصلة يتم قياسها بالقيمة العادلة

إذا تم تخصيص عالقة تغطية بين البنود التي تشكل خطر التعرض الموحد، فـإن         ) ب (
الطريقة التي يتم بها إدراج مشتقة على أنها جزء من خطر التعـرض الموحـد           

تغطيـة علـى   يجب أن تكون متفقة مع تخصيص تلك المشتقة علـى أنهـا أداة          
على سبيل المثال، إذا استثنت المنـشأة العنـصر   . مستوى خطر التعرض الموحد 

اآلجل من مشتقة من تخصيصها على أنها أداة التغطية لعالقة التغطية بين البنـود    
اسـتثناء العنـصر    - اأيـض  -التي تشكل خطر التعرض الموحد، فيجب عليها       

د مغطى كجزء من خطـر التعـرض   اآلجل عند إدراج تلك المشتقة على أنها بن      
وبخالف ذلك، فإن خطر التعرض الموحد يجب أن يتضمن مشتقة، إمـا        . الموحد

 .في مجملها أو جزء منها
أن مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة مرجحة الحدوث بشكل   " ٦,٣,٦"تبين الفقرة    -٥,٣,٦ب

لى أنها بند مغطى في كبير فيما بين المجموعة قد تتأهل، في القوائم المالية المجمعة، ع   
تغطية تدفق نقدي، شريطة أن تكون المعاملة مقومة بعملة أجنبيـة بخـالف العملـة           
الوظيفية للمنشأة الداخلة في تلك المعاملة وان تؤثر مخاطر العملـة األجنبيـة علـى           

ولهذا الغرض فان المنشأة يمكن أن تكون المنشأة األم،       . األرباح أو الخسائر المجمعة   
وإذا لـم تـؤثر مخـاطر    .  تابعة، أو منشأة شقيقة، أو ترتيب مشترك أو فرع  أو منشأة 

العملة األجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على األرباح أو الخسائر المجمعة،       
وعادة ما تكون هذه هي . فإن المعاملة فيما بين المجموعة ال تتأهل على أنها بند مغطى  

م االمتياز، أو دفعات الفائدة، أو المصاريف االدارية بين الحالة فيما يتعلق بدفعات رسو
وبالرغم من ذلك، . أعضاء نفس المجموعة، ما لم تكن هناك معاملة خارجية ذات صلة   

عندما تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على األرباح أو  
ة يمكن أن تتأهل علـى أنهـا بنـد     الخسائر المجمعة، فإن المعاملة فيما بين المجموع      

مثال على ذلك، مبيعات أو مشتريات المخزون المتوقعة بين أعـضاء نفـس          . مغطى
. المجموعة إذا كان هناك بيع للمخزون مستقبال إلى طرف خارجي عـن المجموعـة         

  اوبالمثل، فإن بيع فيما بين المجموعة آلالت ومعدات من المنشأة في المجموعة ا متوقع 
مت بتصنيعها لمنشأة في المجموعة ستستخدم اآلالت والمعدات في عملياتها قد       التي قا 
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ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، ألن    . يؤثر على األرباح أو الخسائر المجمعة     
اآلالت والمعدات سيتم استهالكها من قبل المنشأة المشترية وأن المبلـغ الـذي سـيتم     

والمعدات قد يتغير إذا كانت معاملة التوقع فيما   لآلالت   - بشكل أولي  -االعتراف به   
 .بين منشآت المجموعة مقومة بعملة بخالف العملة الوظيفية للمنشأة المشترية

إذا كان تغطية معاملة متوقعة فيما بين المجموعة يتأهل للمحاسـبة عـن التغطيـة، فـإن أي         - ٦,٣,٦ب 
ل اآلخـر وفقـا للفقـرة    مكسب أو خسارة يتم االعتراف به ضمن، أو حذفه، من الدخل الشام       

والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خاللها مخاطر العملة األجنبية للمعاملـة      ". ١١,٥,٦"
 .المغطاة على األرباح أو الخسائر هي عندما تؤثر على األرباح أو الخسائر المجمعة

 تخصيص البنود المغطاة
وتبعا لذلك، فإن المكون يعكس فقط . هن هو بند مغطى له يكون أقل من البند بكاملالمكو -٧,٣,٦ب

على سـبيل  (بعض مخاطر البند الذي هو جزء منه أو يعكس فقط المخاطر إلى حد ما   
 ).المثال، عند تخصيص جزء من البند

 مكونات المخاطر
 لبند ا للتخصيص على أنه بند مغطى، يجب أن يكون مكون المخاطر مكونًالًيكون مؤه -٨,٣,٦ب

 وأن يكون من الممكـن قيـاس   - بشكل منفصل - تحديده   مالي أو غير مالي يمكن    
التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند والتي يمكن عزوها إلى التغيرات     

 . يمكن االعتماد عليها- بطريقة -في مكون المخاطر 
عند تحديد ما هي مكونات المخاطر التي تتأهل للتخصيص على أنها بند مغطى، تقوم      -٩,٣,٦ب

لمنشأة بتقييم مثل مكونات المخاطر تلك ضمن سياق هيكل السوق المحددة التي تتعلق ا
بها المخاطر والتي يحدث فيها نشاط التغطية ويتطلب مثل هذا التحديد تقييما للحقائق           

 .والظروف ذات الصلة، والتي تختلف بحسب المخاطر والسوق
ن المنشأة تأخذ في الحسبان ما عند تخصيص مكونات المخاطر على أنها بنود مغطاة، فإ -١٠,٣,٦ب

مكونات المخاطر (في العقد  -بشكل صريح  -إذا كان قد تم تحديد مكونات المخاطر 
أو ما إذا كانت ضمنية في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند تشكل ) المحددة تعاقديا

نات المخاطر ويمكن أن تتعلق مكو). امكونات المخاطر غير المحددة تعاقدي(جزءا منه 
أو العقود التي ) على سبيل المثال، معامالت التوقع(غير المحددة تعاقديا ببنود ليست عقدا 

على سبيل المثال، ارتباط مؤكد ينطوي على سعر (ن لمكو - بشكل صريح -ال تحدد  
 :على سبيل المثال).  من طريقة الحتساب السعر تحيل إلى أسس مختلفةالًواحد فقط بد

لديها عقد طويل األجل لتوريد الغاز الطبيعي الذي يتم تسعيره باستخدام   " أ "المنشأة ) أ (
على سبيل المثـال،  (طريقة احتساب محددة تعاقديا تحيل إلى سلع وعوامل أخرى    
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" أ"تقـوم المنـشأة   ). زيت الغاز، وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل أجور النقل  
. استخدام عقد زيت غـاز أجـل  بتغطية مكون زيت الغاز في عقد التوريد ذلك ب       

ألن أحكام وشروط عقد التوريد تحدد        اونظر كوم  كـوعد من ن زيت الغاز فإنه ي
" أ"وعليه، وبسبب طريقة احتساب الـسعر، فـإن المنـشأة    . مخاطر محدد تعاقديا 

 - بشكل منفصل -تخلص إلى أن خطر التعرض لسعر زيت الغاز يمكن تحديده       
" أ"وعليه، فإن المنـشأة  . وق للعقود اآلجلة لزيت الغاز  وفي نفس الوقت، هناك س    

تخلص إلى أن خطر التعرض لسعر زيت الغاز يمكن قياسـه بطريقـة يمكـن              
وتبعا لذلك، فإن خطر التعرض لسعر زيت الغاز في عقد التوريد   . االعتماد عليها 

 .يعد مكون مخاطر مؤهل للتخصيص على أنه بند مغطى
  . إلـى توقـع إنتاجهـا    اياتها المستقبلية من البن استناد    مشتر" ب"تغطي المنشأة    ) ب (

تزيـد  . المتوقـع  جزء من حجم الـشراء   شهرا قبل تسليم١٥تبدأ التغطية حتى   
). مع اقتـراب تـاريخ التـسليم    (الحجم المغطى مع مرور الوقت      " ب"المنشأة  

 :نوعين مختلفين من العقود إلدارة مخاطر سعر البن" ب"تستخدم المنشأة 
 . بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المالعقود ) ١(
. عقود توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمها إلى موقع تـصنيع محـدد      ) ٢(

وتسعر هذه العقود طن البن باالستناد إلى سعر عقد البن المـستقبلي الـذي     
يتم تداوله في أسواق المال زائدا فرق سعر محدد زائـدا مقابـل خـدمات     

إن عقد توريد البن هـو    . دام طريقة احتساب السعر   لوجستية متغيرة، باستخ  
 .بموجبه البن فعليا" ب"عقد بانتظار التنفيذ الذي تتسلم المنشأة 

بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي، فإن الدخول في عقـود        
بتحديد فرق السعر بين جودة البن الفعلية التي يتم " ب"توريد بن يسمح للمنشأة 

وبين الجودة المرجعية التي تُعد األسـاس   ) بن عربي من كولومبيا   (شراؤها  
وبالرغم من ذلك، بالنسبة  . للعقد المستقبلي الذي يتم تداوله في أسواق المال       

للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد التالي، فإن عقود توريد البن ليست متاحة 
 عقـود بـن   "ب"تستخدم المنـشأة  . بعد، ولذلك ال يمكن تحديد فرق السعر     

ن الجودة المرجعيـة مـن    لتغطية مكومستقبلية يتم تداولها في أسواق المال 
مخاطر سعر البن عليها بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي           

: أنها معرضة لثالث مخاطر مختلفة" ب"تحدد المنشأة . وموسم الحصاد التالي
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، ومخاطر سعر البن التـي   مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية      
بين سعر البن بالجودة المرجعية وسعر البن العربي    ) الهامش(تعكس الفرق   

وبالنسبة . المحدد من كولومبيا التي تتسلمه فعليا، والتكاليف اللوجستية المتغيرة
للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد الحالي، فبعد دخول المنشأة في عقد توريد     

ن المخاطر  مكويي تعكس الجودة المرجعية هتالبن الالبن، فإن مخاطر سعر 
 ا على سعر العقود المحددة تعاقديا ألن طريقة احتساب التكلفة تتضمن مؤشر

ن إلى أن مكو " ب"تخلص المنشأة   . ةاآلجلة للبن والمتداولة في السوق المالي     
 بطريقة يمكن - ويمكن قياسه - بشكل منفصل -هذه المخاطر يمكن تحديده  

وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد التالي، فإن المنشأة . االعتماد عليها
أي أن تلك الشحنات هي معامالت ( في أي عقود توريد بن - بعد -لم تدخل  

عليه فإن مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية هي مكون ). متوقعة
يكل السوق فـي الحـسبان   يأخذ تحليل المنشأة له. مخاطر غير محدد تعاقديا 

لذلك وعلى . كيف يتم في النهاية تسعير شحنات معينة من البن الذي تتسلمه          
تخلص إلى أن معـامالت  " ب"أساس هذا التحليل لهيكل السوق، فإن المنشأة   

  على مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية- اأيض -التوقع تنطوي 
 - ويمكن قياسـه   - بشكل منفصل  - على أنها مكون مخاطر يمكن تحديده     

وتبعا لذلك، .  بالرغم من أنه غير محدد تعاقديا- بطريقة يمكن االعتماد عليها
 تخصيص عالقات التغطية علـى أسـاس مكونـات     "ب"فإنه يمكن للمنشأة    

لعقود توريد البن ) لمخاطر سعر البن الذي يعكس الجودة المرجعية(المخاطر 
  .وكذلك لمعامالت التوقع

جزءا من مشترياتها اآلجلة من وقود الطائرات على أسـاس        " ج"طي المنشأة   تغ  )ج (
زيد الحجم الذي تغطية مع مـرور  يا قبل التسليم و شهر٢٤توقع استهالكها حتى   

هذا الخطر للتعرض باستخدام أنواع مختلفة من العقود " ج"تغطية المنشأة . الوقت
ولألفاق . ولة المشتقات في السوقتبعا لألفق الزمني للتغطية، والذي يؤثر على سي

تستخدم عقود النفط الخام ألن هذه " ج"فإن المنشأة ) اشهر٢٤-١٢(الزمنية األطول 
 ١٢-٦(ولآلفاق الزمنية .  التي لديها سيولة كافية في السوق    - فقط -العقود هي   

ولألفاق . تستخدم مشتقات زيت الغاز ألن لها سيولة كافية" ج" فإن المنشأة    )اشهر
إن تحليل . تستخدم عقود وقود الطائرات" ج"الزمنية حتى ستة أشهر، فإن المنشأة    
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لهيكل السوق للنفط والمنتجات النفطية وتقييمها للحقائق والظروف ذات " ج"المنشأة 
 :الصلة يكون كما يلي

في منطقة جغرافية يعد خام برنت فيها هو المؤشر للـنفط  " ج"تعمل المنشأة   ) ١(
ام يعد المؤشر للمادة الخام والذي يؤثر على سعر مختلف        والنفط الخ . الخام

المنتجات النفطية التي يتم تكريرها باعتبـاره مرجـع التـسعير للمـشتقات      
 فـي أنـواع األدوات   - اأيض -وينعكس هذا   . النفطية بشكل أكثر عمومية   

المالية المشتقة ألسواق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة فـي البيئـة      
 :، مثل"ج"ي تعمل فيها المنشأة الت
 عقد نفط خام أجل مرجعي، والذي هو الخام برنت. 
         عقد زيت غاز أجل مرجعي، والذي يستخدم على أنه مرجع التسعير للمـشتقات

على سبيل المثال، فإن مشتقات هامش سعر وقود الطـائرات تغطـي         -النفطية  
 .فرق السعر بين وقود الطائرات ونفط الغاز المرجعي ذلك

        أي المشتقة لفرق السعر بين   (المشتقة المرجعية لهامش سعر النفط الخام
، والمربوطة بالرقم القياسـي   ) هامش التكرير  -النفط الخام وزيت الغاز     

 .النفط خام برنت
ال يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على ما هو النفط الخـام المعـين     ) ٢(

 المنتجات النفطية المكررة تلـك  الذي تتم معالجته من قبل مصفاة معينة ألن    
 .هي منتجات قياسية) مثل نفط الغاز أو وقود الطائرات(

تها من وقود الطائرات تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشتريا" ج"لذلك، فإن المنشأة 
 كون مخاطر سع  تتضمن م كوستند إلى من مخاطر نفط خام برنت ر النفط الخام الم

. م تحديد النفط الخام ونفط الغاز في أي ترتيبات تعاقديةونفط الغاز، حتى ولو لم يت  
 -  بشكل منفصل -إلى أن مكوني المخاطر هذين يمكن تحديدهما " ج"تخلص المنشأة 

وتبعا .  حتى ولو لم يتم تحديدهما تعاقديا- بطريقة يمكن االعتماد عليها -وقياسهما 
مشتريات التوقـع مـن   تستطيع تخصيص عالقات التغطية ل" ج"لذلك، فإن المنشأة    

ويعني ). للنفط الخام أو النفط الغاز   (وقود الطائرات على أساس مكوني المخاطر       
مـشتقات  " ج" أنه، على سبيل المثال، إذا استخدمت المنشأة    - اأيض -هذا التحليل   

النفط الخام المستندة إلى نفط خام ويست تكساس انترميديات، فان التغيرات في فرق 
 خام برنت ونفط خام ويست تكساس انترميديات ستؤدي إلى عـدم      السعر بين نفط  
 .فعالية التغطية
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تم إصدار أداة الدين هذه في بيئة فيهـا  . بأداة دين بمعدل ثابت   " د"تحتفظ المنشأة      )د (
سوق تتم فيها مقارنة تنوع واسع من أدوات الدين المشابهة بحسب فروق معدالتها 

) ، سعر التعامل السائد بين بنـوك لنـدن  على سبيل المثال(مع المعدل المرجعي    
وعادة ما تكون األدوات ذات المعدل المتغير في تلك البيئة، مربوطة بذلك المعدل 

 ما يتم استخدام مبادالت معدالت الفائدة إلدارة مخاطر معدالت اوكثير. المرجعي
الفائدة على أساس ذلك المعدل المرجعي، بغض النظر عن فروق معدالت أدوات 

  يتنوع سعر أدوات الدين ذات المعدل الثابـت   . دين عن ذلك المعدل المرجعي    ال
.  من حيث االستجابة للتغيرات في المعدل المرجعي عند حدوثها- بشكل مباشر–

ـ       " د"تخلص المنشأة       يمكـن تحديـده  اإلى أن المعـدل المرجعـي يعـد مكونً
 لذلك، فإنه يمكن    وتبعا.  وقياسه بطريقة يمكن االعتماد عليها     - بشكل منفصل  -

للمنشأة تخصيص عالقات التغطية ألداة الدين ذات المعدل الثابت علـى أسـاس     
 .مكون المخاطر لمخاطر معدل الفائدة المرجعي

ن المخاطر على أنه بند مغطى، فإن متطلبات محاسـبة التغطيـة   عند تخصيص مكو   -١١,٣,٦ب
ا على البنود المغطـاة  تنطبق على مكون المخاطر هذا بنفس الطريقة التي تنطبق به       

على سبيل المثال، تنطبق ضوابط التأهـل،  . لها األخرى التي ال تُعد مكونات مخاطر 
بما في ذلك أن عالقة التغطية يجب أن تستوفي متطلبات فعاليـة التغطيـة، ويجـب       

 .قياس واالعتراف بأي عدم فعالية للتغطية

ي التدفقات النقدية أو القيمة  تخصيص فقط تلك التغيرات ف   - اأيض –تستطيع المنشأة    -١٢,٣,٦ب
مخـاطر ذات جانـب   ("العادلة لبند مغطى فوق أو دون سعر محدد أو متغير آخر        

على افتراض أن له نفـس  (تعكس القيمة الداخلية ألداة تغطية خيار مشترى     "). واحد
، ولكن ليس قيمتها الزمنية، مخاطر ذات )الشروط الرئيسة التي هي للمخاطر المعينة    

د في بند تغطية على سبيل المثال تستطيع المنشأة تخصيص التقلـب فـي         جانب واح 
. نتائج التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن زيادة في سعر الشراء المستقبلي لسلعة          

وفي مثل هذه الحالة فإن المنشأة تخصص فقط خسائر التدفقات النقدية التي تنتج عن           
 تتضمن المخاطر المغطاة القيمة الزمنية    وال. زيادة في السعر عن المستوى المحدد     

للخيار المشترى ألن القيمة الزمنية ليست عنصرا من المعاملة المتوقعة يؤثر علـى     
 .األرباح أو الخسائر
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هناك افتراض يمكن إثبات عدم صحته بأنه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم تحديدها  -١٣,٣,٦ب
يمكن االعتماد عليها -ها بطريقة وقياس - بشكل منفصل -، فال يمكن تحديدها اتعاقدي - 

وبالرغم من ذلك، . ولذلك فال يمكن تخصيصها على أنها مكون مخاطر لألداة المالية
في حاالت محددة يكون من الممكن تحديد مكون المخاطر لمخاطر التضخم التي يمكن 

 وقياسها بطريقة يمكن االعتماد عليها بسبب الظروف - بشكل منفصل -تحديدها 
 .الخاصة لبيئة التضخم وبسوق الدين ذي الصلة

 في بيئة يكون فيها للسندات المرتبطة بالتضخم اعلى سبيل المثال، تصدر المنشأة دينً -١٤,٣,٦ب
 تسمح بوضع هيكل أجل ذي - حجم وهيكل أجل ينتج عنه سوق سائلة بشكل كاف 

 ذا صلة الًعاموهذا يعني أنه للعملة المعنية، يعد التضخم . معدالت فائدة حقيقية صفرية
ن  وفي تلك الحاالت، فإن مكو- بشكل منفصل -تأخذه أسواق الدين في الحسبان 

مخاطر التضخم يمكن تحديده بخصم التدفقات النقدية ألداة الدين المغطى باستخدام 
أي بطريقة مشابهة لكيفية إمكانية تحديد (هيكل أجل ذي معدالت فائدة حقيقية صفرية 

 وفي المقابل، في العديد من). الخالي من المخاطر) االسمي(ئدة مكون معدل الفا
كوعد موال يمكن - بشكل منفصل -ن مخاطر التضخم ال يمكن تحديده الحاالت ي 

 بمعدل فائدة اعلى سبيل المثال، تصدر المنشأة دينً. قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليها
بشكل  - تبطة بالتضخم ال تُعد سائلة  في بيئة فيها سوق للسندات المر- فقط -اسمي 
وفي هذه .  بحيث تسمح بوضع هيكل أجل ذي معدالت فائدة حقيقية صفرية- كاف

الحالة، فإن تحليل هيكل السوق والحقائق والظروف ال يدعم استنتاج المنشأة بأن 
وعليه، . -  بشكل منفصل - ذا صلة تأخذه أسواق الدين في الحسبان االتضخم يعد مكونً

 المنشأة ال تستطيع تجاوز االفتراض الممكن إثبات عدم صحته بأن مخاطر فإن
 وال يمكن قياسها -  بشكل منفصل -التضخم غير المحددة تعاقديا ال يمكن تحديدها 

وتبعا لذلك، فإن مكون مخاطر التضخم ال يتأهل . بطريقة يمكن االعتماد عيها
ظر عن أي أداة تغطية للتضخم وينطبق هذا بغض الن. للتخصيص على أنه بند مغطى

وبشكل خاص، فإن المنشأة ال تستطيع ببساطة . تكون المنشأة قد دخلت فيها بالفعل
تضمين أحكام وشروط أداة تغطية التضخم الفعلي من خالل إسقاط أحكامها وشروطها 

 .على دين بمعدل فائدة اسمي
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نقدية مـن سـند مـرتبط     للتدفقات ال– المحدد تعاقديا -ن مخاطر التضخم  يعد مكو  -١٥,٣,٦ب
بافتراض أنه ليس هناك اعتماد عليها، طالما أن التـدفقات  (بالتضخم تم االعتراف به     

  .)النقدية األخرى من األداة ال تتأثر بمكون مخاطر التضخم
 مكونات المبلغ االسمي

 نتائج ن يغير منإن نوع المكو. شريحةن مكون الذي يعد جزءا من بند بكامله أو المكو -١٦,٣,٦ب
ن ألغراض المحاسبة بشكل يتفق مع ويجب على المنشأة تخصيص المكو. المحاسبة

 .هدفها من إدارة المخاطر

   في المائة مـن التـدفقات النقديـة   ٥٠ن الذي يعد جزءا هو نسبة   ومثال على المكو   -١٧,٣,٦ب
 .التعاقدية لقرض

  .سـمي محـدد  ن شريحة من مجتمع محدد، ولكنه مفتوح، أو من مبلـغ ا  تحديد مكو  -١٨,٣,٦ب
 :ومن أمثلتها

لية )أ (   جزء من حجم معاملة نقدية، على سبيل المثال، التدفقات النقدية التا
 وحدات عملة أجنبية من مبيعات مقومة بالعملة األجنبية بعد أول ١٠بمبلغ 

 .)١(٢٠١×  عملة أجنبية في مارس ة وحد٢٠

  مليون٥ بحجم جزء من حجم مادي، على سبيل المثال، الطبقة السفلى، مقاسة) ب(أو
  . أمتر مكعب من الغاز الطبيعي المخزن في الموقع

جزء من حجم مادي أو حجم معاملة أخرى، على سبيل المثال، أول مائة ) ج(أو
ساعة / واط   ميجا١٠٠أول  و،٢٠١ × برميل من مشتريات النفط في يونيو

   .٢٠١× من مبيعات الكهرباء في يونيو 
 مليون ٨٠ي للبند المغطى، على سبيل المثال، آخر شريحة من المبلغ االسم) د(أو

 عملة، الشريحة السفلى ة مليون وحد١٠٠ عملة من ارتباط مؤكد بمبلغ ةوحد
 عملة لسند بمعدل ة مليون وحد١٠٠ عملة من مبلغ ة مليون وحد٢٠بمبلغ 

  مليون١٠٠ عملة من مبلغ إجمالي ة مليون وحد٣٠ثابت أو الشريحة العليا بمبلغ 
ة العادلة  ةوحد لقيم سداده مقدما با معدل ثابت يمكن  غ االسمي(عملة لسند ب  المبل

 ). عملةة مليون وحد١٠٠المحدد هو 
                                                 

  ".أجنبية وحدات عملة"و" وحدات عملة "ـفي هذا المعيار تقوم المبالغ النقدية ب) ١(
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ن شريحة في تغطية قيمة عادلة، فيجب علـى المنـشأة   إذا كان قد تم تخصيص مكو    -١٩,٣,٦ب
ولاللتزام بمتطلبات تأهل تغطيات القيمـة العادلـة،        . مبلغ اسمي محدد  بتحديده من   
 لتحديد التغيرات في القيمـة المعتـادة     غطىلمنشأة إعادة قياس البند الم    يجب على ا  

أي إعادة قياس البند لتحديد التغيرات في القيمة العادلة التي يمكـن نـسبتها إلـى           (
 ويجب االعتراف بتعديل تغطية القيمة العادلة ضمن األرباح أو        ). ةغطاالمخاطر الم

وتبعـا لـذلك، فمـن    .  من الدفاتر للبند   الخسائر في وقت ال يتعدى وقت االستبعاد      
ن شـريحة  ولمكـو . يل تغطية القيمة العادلةالضروري تتبع البند الذي يتعلق به تعد    

في تغطية قيمة عادلة، فإن هذا يتطلب من المنشأة تتبع المبلغ االسـمي الـذي تـم           
لـغ  ، فإن مجموع المب)"د(١٨,٣,٦ب"تحديده منهم على سبيل المثال، كما في الفقرة      

 عملة يجب تتبعه لتتبع الشريحة السفلى مـن  ة مليون وحد  ١٠٠االسمي المحدد وهو    
 . عملةة مليون وحد٣٠ عملة أو الشريحة العليا من مبلغ ة مليون وحد٢٠مبلغ 

 غير مؤهل لتخصيصه على أنـه  اإن عنصر الشريحة الذي يتضمن خيار دفع مقدم        -٢٠,٣,٦ب
 في تغطية قيمة عادلة إذا كان خيار    غطىبند م يتـأثر بـالتغيرات فـي    االدفع مقدم 

 ة غطاالمخاطر الم    ا، ما لم تتضمن الشريحة المخصصة أثـر خيـار الـدفع مقـدم 
غطىالمتعلق بها عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند الم. 

 العالقة بين مكونات ومجموع التدفقات النقدية لبند
ى أنه بند مغطـى،  لي أو غير مالي علن للتدفقات النقدية لبند ماإذا تم تخصيص مكو   -٢١,٣,٦ب

  كون يجب أن يكون أقل من أو مساويا لمجموع التدفقات النقديـة للبنـد    فإن ذلك الم
وبالرغم من ذلك، يمكن تخصيص جميع التدفقات النقدية للبند بكامله علـى          . بكامله

ـ  (أنها البند المغطى ويمكن تغطيته من مخاطر معينة فقط        ط على سبيل المثـال، فق
من تلك التغيرات التي يمكن نسبتها إلى التغيرات في معدل الفائدة المعمول به بـين     

 ).بنوك لندن أو التغيرات في سعر قياسي لسلعة
على سبيل المثال، في حالة التزام مالي معدل الفائدة الفعلي له دون معـدل الفائـدة      -٢٢,٣,٦ب

 :المعمول به بين بنوك لندن، فإن المنشأة ال تستطيع تخصيص
زائـدا  (ن من االلتزام مساو لمعدل الفائدة المعمول به بين بنـوك لنـدن      كوم  )  أ(

 ).المبلغ األصلي في حالة تغطية قيمة عادلة
 .ن متبقي سالبمكو )  ب(
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على سبيل (وبالرغم من ذلك، في حالة التزام مالي بمعدل فائدة ثابت معدل الفائدة له     -٢٣,٣,٦ب
لندن، فإن المنـشأة تـستطيع    نقطة أساس دون سعر التعامل بين بنوك        ١٠٠) المثال

أي المبلغ األصلي زائدا الفائدة بحسب (تخصيص التغير في قيمة ذلك االلتزام بكامله 
الذي يمكن نسبته إلى التغيرات )  نقطة أساس١٠٠سعر التعامل بين بنوك لندن ناقصا  

          لها وإذا تم تغطية أداة مالية . غطىفي سعر التعامل بين بنوك لندن على أنه البند الم
معدل فائدة ثابت بعد وقت من تأسيسها وفي نفس الوقت تغيرت معدالت الفائدة، فإن   

االمنشأة تستطيع أيضكولمعدل مرجعي أعلى من المعدل ن مخاطر مساٍو تخصيص م 
وتستطيع المنشأة القيام بذلك شرط أن يكون معدل الفائدة . التعاقدي المدفوع على البند
فائدة الفعلي الذي يتم حسابه بافتراض أن المنشأة قد اشترت المرجعي أقل من معدل ال

على سبيل المثال، افترض . غطىاألداة في اليوم الذي تخصص فيه ألول مرة البند الم
 عملة له معدل فائدة ثابت، ومعـدل  ة وحد ١٠٠أن المنشأة تؤسس أصال ماليا بمبلغ       

 فـي  ٤التعامل بين بنوك لندن  في المائة في وقت يكون فيه سعر ٦الفائدة الفعلي له   
تبدأ المنشأة في تغطية ذلك األصل المالي بعد وقت عندما يكون فيـه سـعر      . المائة

 في المائة وانخفضت القيمة العادلة لألصل إلى ٨التعامل بين بنوك لندن قد زاد إلى      
تحسب المنشأة انها إذا كانت قد اشترت األصل في التاريخ الـذي        .  عملة ة وحد ٩٠

فيه ألول مرة مخاطر معدل الفائدة المتعلقة بسعر التعامل بين بنوك لنـدن   تخصص  
فإن العائد الفعلي لألصل بناء على قيمته العادلة عندئذ البالغة غطىعلى أنها البند الم ،

 في ٨وألن سعر التعامل بين بنوك لندن البالغ .  في المائة ٩,٥ عملة يكون    ة وحد ٩٠
فعلي، فإن المنشأة تستطيع تخصيص مكون سعر التعامل     المائة أقل من هذا العائد ال     

 في المائة الذي يتكون في جزء منه مـن التـدفقات النقديـة    ٨بين بنوك لندن بنسبة   
)  عملـة ة وحد٩٠أي (التعاقدية وفي جزء آخر من الفرق بين القيمة العادلة الحالية       

 ). عملةة وحد١٠٠أي (والمبلغ الذي سيتم دفعه عند االستحقاق 
بسعر التعامل ) على سبيل المثال(إذا كان التزام مالي بمعدل فائدة متغير يحمل فائدة       -٢٤,٣,٦ب

بحد أدنى صفر نقطة ( نقطة أساس  ٢٠بين بنوك لندن لمدة ثالثة أشهر مطروحا منه         
أي (، فإن المنشأة تستطيع تخصيص التغير في التدفقات النقدية لاللتزام بكامله      )أساس

  ما فـي ذلـك  ب( نقطة أساس ٢٠ ا أشهر ناقصةدن لمدة ثالثسعر التعامل بين بنوك لن   
الذي يمكن نسبته إلى التغيرات في سعر التعامل بين بنوك لندن على أنه   ) الحد األدنى 

وعليه، وطالما أن المنحنى المستقبلي لسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة . البند المغطى
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 نقطة أساس، فإن للبنـد  ٢٠خفض دون  أشهر للعمر المتبقي لذلك االلتزام ال ين      ةثالث
المغطى نفس إمكانية التغير في التدفقات النقدية على اعتبار أنه التزام يحمل فائـدة            

وبالرغم من . بسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالثة أشهر وهامش موجب أو صفر     
 ذلـك  ذلك، إذا كان سعر التعامل المستقبلي بين بنوك لندن للفترة المتبقية من عمـر     

 نقطة أساس، فإن التغير في التدفقات النقدية    ٢٠ينخفض دون   ) أو جزء منه  ( االلتزام
للبند المغطى ستكون أقل من التغير في التدفقات النقدية اللتزام يحمل فائدة لثالثة أشهر 

 .بسعر التعامل بين بنوك لندن بهامش موجب أو صفر

النفط الخام من حقل نفط معين يـتم  مثال مشابه للبند غير المالي هو نوع محدد من          -٢٥,٣,٦ب
فإذا باعت المنشأة النفط الخام بموجـب عقـد     . تسعيره خارج النفط الخام المرجعي    

باستخدام صيغة تعاقدية للتسعير تحدد السعر للبرميل بسعر النفط الخـام المرجعـي     
 عملة، فإن المنشأة تـستطيع  ة وحد١٥ وحدات عملة والحد األدنى      ١٠مطروحا منه   

يمكن نسبته التغير في التدفقات النقدية بكامله بموجب عقد المبيعات والذي    تخصيص  
إن وبالرغم من ذلك، ف. ط الخام المرجعي على أنه البند المغطىفنإلى التغير في سعر ال

   كولكامل التغير في سعر الـنفط المرجعـي  ن مساٍوالمنشأة ال تستطيع تخصيص م  .
 ة وحد٢٥ال ينخفض دون ) لكل شحنة يتم تسليمها (وعليه، وطالما أن السعر المستقبلي

عملة، فإن للبند المغطى نفس التغير في التدفقات النقدية الذي هو لمبيعات النفط الخام 
وبالرغم من ذلك، إذا انخفض ). أو التي لها هامش موجب(بسعر النفط الخام المرجعي 

 عملة، فإن البند المغطى ةحد و٢٥السعر المستقبلي ألي شحنة يتم تسليمها إلى ما دون 
يكون له تغير في التدفقات النقدية أدنى مما هو لبيع النفط الخام بسعر الـنفط الخـام     

 ).أو بهامش موجب(المرجعي 
 )٤,٦القسم (ضوابط التأهل للمحاسبة عن التغطية 

 فعالية التغطية
دلة أو التدفقات فعالية التغطية هي مدى ما تم من مقاصة بين التغيرات في القيمة العا         - ١,٤,٦ب

على  (غطىالنقدية ألداة التغطية والتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند الم
ن مخاطر، فإن التغير ذا الصلة في القيمة غطىسبيل المثال عندما يكون البند المكوهو م 

). لمخاطر المغطاة منهاالعادلة أو في التدفقات النقدية لبند هو التغير الذي يمكن نسبته إلى ا
عدم فعالية التغطية هي المدى الذي تكون فيها التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات     

غطىالنقدية ألداة التغطية أكبر أو أقل من ذلك البند الم. 
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عند تخصيص عالقة تغطية وعلى أساس مستمر، يجب على المنشأة تحليـل مـصادر       - ٢,٤,٦ب
وهـذا  . ع أن تؤثر على عالقة التغطيـة خـالل أجلهـا       عدم فعالية التغطية التي يتوق    

تنشأ عن إعادة التـوازن  " ٢١,٥,٦ب"بما في ذلك أي تحديثات تتم وفقا للفقرة    (التحليل  
 .هو األساس لتقييم المنشأة لمدى استيفائها لمتطلبات فعالية التغطية) لعالقة التغطية

بطـرف مقاصـة مقابـل،    ولتجنب الشك، فإن أثار استبدال الطرف األصلي المقابل         - ٣,٤,٦ب
، يجـب أن  "٦,٥,٦"وإجراء التغييرات المرتبطة بذلك كما هو موضح فـي الفقـرة           

 .تنعكس في قياس أداة التغطية وبالتالي في تقييم فعالية التغطية وقياس فعالية التغطية

 العالقة االقتصادية بين البند المغطى وأداة التغطية
 ألداة التغطية والبند المغطى قـيم تتحـرك   متطلب أن توجد عالقة اقتصادية يعني أن       - ٤,٤,٦ب

. عموما في االتجاه المعاكس من جراء المخاطر نفسها، والتي هي المخاطر المغطـاة    
وعليه، يجب أن يكون هناك توقعا بأن قيمة أداة التغطية وقيمة البند المغطـى سـوف        

ألسـس   استجابة للتحركات إما في األساس نفـسه أو فـي ا     - بشكل منظم  -تتغيران  
 بالطريقة التي بها يـستجيبان معهـا بـشكل    - بشكل اقتصادي -التي تكون مترابطة    

على سبيل المثال خام برنت ونفط خام ويـست   (مشابه للمخاطر التي يتم التغطية منها       
 ).تكساس انترميديات

 فقـد تكـون   - بشكل اقتصادي -إذا كانت األسس ليست هي نفسها ولكنها مترابطة          - ٥,٤,٦ب
رك فيها قيم أداة التغطية والبند المغطى في نفس االتجاه، على سـبيل     هناك حاالت تتح  

المثال، بسبب أن فارق السعر بين األساسين المترابطين يتغير في حـين أن األساسـين    
 وهذا ال يزال يتفق مع العالقة االقتـصادية بـين    -بشكل كبير  -نفسيهما ال يتحركان    

يزال متوقعا أن تتحرك قيم أداة التغطية والبنـد  أداة التغطية والبند المغطى إذا كان ال    
 . في االتجاه المعاكس عندما تتحرك األسس- عادة –المغطى 

تضمن تحلـيال للـسلوك المحتمـل لعالقـة     تتقييم ما إذا كانت توجد عالقة اقتصادية     - ٦,٤,٦ب
إن مجـرد  . التغطية خالل أجلها للتأكد مما إذا يمكن توقع تحقيق هدف إدارة المخاطر 

 اسـتنتاجا صـحيحا   - في حـد ذاتـه   -القة إحصائية بين متغيرين ال يدعم      وجود ع 
 .بوجود عالقة اقتصادية
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  أثر المخاطر االئتمانية
 ألن نموذج محاسبة التغطية يستند إلى فكرة عامـة للمقاصـة بـين المكاسـب       انظر - ٧,٤,٦ب

 ـ  غطىوالخسائر من أداة التغطية والبند الم يس ، فإن عدم فعالية التغطية يتم تحديـدها ل
ولكـن  ) أي التغيرات فـي أسـسها  (فقط من خالل العالقة االقتصادية بين تلك البنود    

غطى        اأيضمن خالل أثر المخاطر االئتمانية على قيمة كل من أداة التغطية والبند الم  .
إن أثر المخاطر االئتمانية يعني أنه حتى لو كانت هناك عالقـة اقتـصادية بـين أداة          

  وقد ينـتج ذلـك   . ، فإن مستوى المقاصة قد يصبح غير منتظم    غطىالتغطية والبند الم
   والتـي لهـا   غطـى عن تغير في المخاطر االئتمانية ألي من أداة التغطية أو البند الم 

حجم يؤدي إلى أن تهيمن المخاطر االئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عـن         
مستوى الحجم الذي يؤدي إلـى  إن ). أي أثر التغيرات في األسس(العالقة االقتصادية  

من المخاطر االئتمانية تبطـل  ) أو مكسب(الهيمنة هو المستوى الذي ينتج عنه خسارة     
          حتى ولو كانت تلك غطىأثر التغيرات في األسس على قيمة أداة التغطية أو البند الم ،

  الً قلـي اوفي المقابل، حتى لو كان هناك خالل فتـرة معينـة تغيـر        . التغيرات كبيرة 
 - المتعلقة بالمخاطر االئتمانيـة  -في األسس، فإن حقيقة أنه حتى التغيرات الصغيرة     

  قد تؤثر في القيمة أكثر من أثرها على األسـس  غطى في قيمة أداة التغطية أو البند الم
 .لن تحدث هيمنة

مثال على المخاطر االئتمانية التي تهيمن على عالقة تغطية هو عندما تغطي المنـشأة        - ٨,٤,٦ب
إذا كـان  . ض لمخاطر سعر سلعة باستخدام مشتقة غير مـضمونة بـضمان     من تعر 

الطرف المقابل في تلك المشتقة يعاني من تدهور شديد في وضعه االئتماني، فإن أثـر   
التغيرات في الوضع االئتماني للطرف المقابل قد يفوق أثر التغيرات في سعر السلعة       

التغيرات فـي القيمـة العادلـة للبنـد     على القيمة العادلة ألداة التغطية، في حين أن      
  . على التغيرات في سعر السلعة-إلى حد كبير -المغطى تعتمد 

 نسبة التغطية
وفقا لمتطلبات فعالية التغطية، فإن نسبة التغطية في عالقة التغطية يجـب أن تكـون              - ٩,٤,٦ب

ـ هنفس النسبة التي تنتج عن كمية البند المغطى الذي تغطي        أداة ا له المنشأة فعليا وكمي 
  وعليـه، . التغطية التي تستخدمها المنشأة فعليا لتغطية تلك الكمية من البنـد المغطـى   

 في المائة من خطر التعرض علـى بنـد،   ١٠٠ من أقل من    هفإذا كانت المنشأة تغطي   
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 في المائة، فيجب عليها أن تخصص عالقة التغطية باسـتخدام نـسبة تغطيـة    ٨٥مثل  
لمائة من خطر التعرض وكمية بند التغطيـة التـي     في ا  ٨٥هي نفسها التي تنشأ عن      

وبالمثل، فإذا كانت المنـشأة،   .  في المائة تلك   ٨٥تستخدمها المنشأة فعليا لتغطية نسبة      
 مـن أداة  ة وحـد ٤٠ من تعرض باستخدام مبلغ اسمي قدره  هعلى سبيل المثال، تغطي   

ية تكـون هـي   مالية، فإنه يجب عليها أن تخصص عالقة التغطية باستخدام نسبة تغط        
أي أن المنـشأة يجـب أال تـستخدم     (ة وحد٤٠نفس النسبة التي تنشأ عن كمية قدرها    

نسبة تغطية تستند إلى كمية أكبر من الوحدات التي قد تحتفظ بها فـي المجمـوع أو           
 له بالفعـل بالوحـدات   هوالكمية من البند المغطى الذي تغطي) كمية أقل من الوحدات   

 .األربعين تلك

من ذلك، فإن تخصيص عالقة التغطية باستخدام نفس نسبة التغطية، كتلـك         وبالرغم   -١٠,٤,٦ب
الناتجة عن كميات من البند المغطى وأداة التغطية التي تستخدمها المنشأة فعليـا، ال       
يجوز أن يعكس عدم توازن بين أوزان البند المغطى وأداة التغطية الـذي يحـدث             

)  كان قد تـم االعتـراف بهـا أم ال   بغض النظر عما إذا(بدوره عدم فعالية تغطية     
والتي يمكن أن ينتج عنها نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من محاسـبة         
التغطية وعليه، ولغرض تخصيص عالقة تغطية يجب على المنـشأة تعـديل نـسبة       
التغطية التي تنتج عن كميات من البند المغطـى وأداة التغطيـة التـي تـستخدمها          

 .ذا لزم ذلك لتجنب مثل عدم التوازنالمنشأة فعليا إ

ومن أمثلة االعتبارات ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير متفقـة     -١١,٤,٦ب
 :مع الغرض من محاسبة التغطية ما يلي

ما إذا كانت نسبة التغطية المقصودة قد تم تحديدها لتجنـب االعتـراف بعـدم       ) أ (
 تعديالت على تغطية قيمة عادلـة  فعالية تغطية لتغطيات تدفق نقدي، أو لتحقيق   

   بهدف زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة، ولكـن دون     غطىألكثر من بند م 
 .إجراء مقاصة بين تغيرات القيمة العادلة ألداة التغطية

 وألداة التغطيـة،  غطـى ما إذا كان هناك سبب تجاري ألوزان معينة للبند الم        ) ب (
غطية على سبيل المثال، تـدخل المنـشأة   حتى ولو كان ذلك يحدث عدم فعالية ت  

في أداة تغطية وتحديد كمية من أداة التغطية التي هـي ليـست الكميـة التـي      
      ألن الحجـم القياسـي ألدوات     غطـى حددتها على أنها أفضل تغطية للبند الم 
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إصـدار  ("التغطية ال يسمح لها بالدخول في تلك الكمية تحديدا من أداة التغطية    
 طن من مشتريات البن بعقود بـن  ١٠٠ثال ذلك منشأة تغطي    م"). حجم إجمالي 

تـستطيع المنـشأة فقـط      ). رطـل  (٣٧,٥٠٠مستقبلية قياسية حجم العقد فيها      
)  طنا على التـوالي ١٠٢,١ و٨٥,٠ما يعادل (استخدام إما خمسة أو ستة عقود     

وفي تلك الحالة، فإن المنشأة تخـصص عالقـة      .  طنا ١٠٠لتغطية حجم شراء    
استخدام نسبة التغطية التي تنتج عن عدد عقود البن المـستقبلية التـي       التغطية ب 

تستخدمها فعليا، ألن عدم فعالية التغطية الناتجة عن عدم االتـساق المحاسـبي       
   وأداة التغطية ال تؤدي إلى نتيجة محاسبية غير متفقـة    غطىفي أوزان البند الم 

 .مع الغرض من محاسبة التغطية

 ان قد تم استيفاء متطلبات فعالية التغطيةوتيرة تقييم ما إذا ك
يجب على المنشأة في بداية عالقة التغطية وعلى أساس مستمر، تقييم مـا إذا كانـت      -١٢,٤,٦ب

وفي الحـد األدنـى، يجـب علـى     . عالقة التغطية تستوفي متطلبات فعالية التغطية    
 المنشأة القيام بالتقييم المستمر في كل فترة تقرير أو عند وجـود تغيـر مهـم فـي       

يتعلـق التقيـيم   . الظروف يؤثر على متطلبات فعالية التغطية، أيهمـا يحـدث أوال        
للمستقبل فقطابالتوقعات بشأن فعالية التغطية ولذلك يكون تطلعي . 

 طرق تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فعالية التغطية
عاليـة التغطيـة   المعيار طريقة لتقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تستوفي متطلبات ف       -١٣,٤,٦ب

يجب على المنشأة استخدام طريقة تأخذ في الحـسبان الخـصائص    وبالرغم من ذلك، 
ذات الصلة بعالقة التغطية بما في ذلك مصادر عدم فعالية التغطية واعتمادا علـى            

 .يمكن أن تكون الطريقة وصفية أو كمية تلك العوامل،

المبلغ االسمي، واالسـتحقاق  مثل (على سبيل المثال، عندما تكون الشروط األساسية       -١٤,٤,٦ب
ألداة التغطية والبند المغطى متطابقة أو تم ضبطها إلى حد كبيـر، فقـد          ) واألساس

يكون من الممكن للمنشأة أن تخلص بناء على تقييم وصفي لتلك الشروط األساسـية          
    غطى قيمسوف تتحرك عموما فـي االتجـاه   اإلى أن لكل من أداة التغطية والبند الم 

 جراء المخاطر نفسها وعليه فإنه توجد عالقة اقتصادية بين البند المغطـى        المعاكس
 ").٦,٤,٦ب"إلي " ٤,٤,٦ب"راجع الفقرات من (وأداة التغطية 
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 بالتنفيذ عنـدما يـتم   ا بالتنفيذ أو غير جديرة مالياإن حقيقة أن مشتقة تُعد جديرة مالي      -١٥,٤,٦ب
 أن التقييم الوصفي غيـر  - في حد ذاته -تخصيصها على أنها أداة تغطية ال يعني        

وما إذا كانت عدم فعالية التغطية الناشئة عن تلك الحقيقة يمكـن أن يكـون      . مناسب
 . فإن ذلك يعتمد على الظروفلها أهمية ال يستوعبها التقييم الوصفي بشكل كاٍف

وفي المقابل، إذا كانت الشروط األساسية ألداة التغطية والبنـد المغطـى لـم يـتم         -١٦,٤,٦ب
.  حد كبير، فهناك زيادة في مستوى عدم التأكد حول مـدى المقاصـة         ضبطها إلى 

وتبعا لذلك، تزداد صعوبة توقع فعالية التغطية خالل أجل عالقة التغطية وفي مثـل        
تلك الحالة، قد يكون ممكنا فقط للمنشأة أن تخلص بناء على تقييم كمي إلـى وجـود    

إلى " ٤,٤,٦ب"راجع الفقرات من   (عالقة اقتصادية بين البند المغطى وأداة التغطية        
 لتقييم مـا إذا كانـت   اوفي بعض الحاالت، قد يلزم التقييم الكمي أيض    "). ٦,٤,٦ب"

نسبة التغطية المستخدمة في تخصيص عالقة التغطية تـستوفي متطلبـات فعاليـة              
ويمكن للمنشأة اسـتخدام  "). ١١,٤,٦ب"إلى  " ٩,٤,٦ب"راجع الفقرات من    (التغطية  

 . أو طرق مختلفة لهذين الغرضين المختلفينالطرق نفسها

إذا كان هناك تغيرات في الظروف تؤثر على فعالية التغطيـة، فقـد يكـون علـى        -١٧,٤,٦ب
المنشأة تغيير طريقة تقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تـستوفي متطلبـات فعاليـة              
التغطية لضمان أن الخصائص ذات الصلة بعالقة التغطية، بما في ذلـك مـصادر         

 .الية التغطية، ال تزال مستوعبةعدم فع

إن إدارة مخاطر المنشأة هي المصدر الرئيس للمعلومات للقيام بتقييم ما إذا كانـت        -١٨,٤,٦ب
) أو تحليـل (عالقة تغطية تستوفي متطلبات فعالية التغطية ويعني هذا أن معلومـات   

اإلدارة المستخدمة ألغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامها كأساس لتقيـيم مـا إذا          
 .نت عالقة التغطية تستوفي متطلبات فعالية التغطيةكا

يتضمن توثيق المنشأة لعالقة التغطية الكيفية التي سـتقوم بهـا متطلبـات فعاليـة             -١٩,٤,٦ب
ويجب تحديث توثيـق عالقـة   . التغطية، بما في ذلك الطريقة أو الطرق المستخدمة      

 ").١٧,٤,٦ب"راجع الفقرة (التغطية بأية تغييرات في الطرق 
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  )٥,٦القسم (عن عالقات التغطية المؤهلة المحاسبة 
من أمثلة تغطية القيمة العادلة التغطية من خطر التعرض للتغيرات في القيمة العادلـة    - ١,٥,٦ب

ومثل هـذه  . ألداة دين بمعدل فائدة ثابت والتي تنشأ عن التغيرات في معدالت الفائدة        
 . من قبل المصدر أو من قبل حامل األداةاالتغطية يمكن الدخول فيه

الغرض من تغطية التدفق النقدي هو تأجيل المكسب أو الخسارة من أداة التغطية إلـى    -٢,٥,٦ب
  علـى األربـاح  غطاهفترة أو فترات تؤثر فيها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الم   

ومثال على تغطية تدفق نقدي هو استخدام المبادلة لتغيير دين بمعدل فائدة    . أو الخسائر 
إلى دين بمعدل فائدة ثابت ) اسه بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة     سواء تم قي  (معوم  

أي تغطية معاملة مستقبلية تكون التدفقات النقدية التي يتم التغطية لها فيها هي دفعات      (
وفي المقابل، فإن الشراء المتوقع ألداة حقوق ملكية التـي، حـال         ). الفائدة المستقبلية 

ها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، هو مثال على   اقتنائها، تتم المحاسبة عن   
     عد البند المفي تغطية تدفق نقدي، ألن أي مكسب أو خسارة من غطىبند ال يمكن أن ي 

 ضمن األربـاح أو  - بشكل مناسب  -أداة التغطية يمكن تأجيله ال يمكن إعادة تبويبه         
 نفسه، فإن الشراء المتوقع ألداة حقوق وللسبب. الخسائر خالل فترة يحقق فيها المقاصة

ملكية التي، حال اقتنائها، تتم المحاسبة عنها بالقيمة العادلة مع عرض التغيـرات فـي    
االقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر ال يمكن أيضفي تغطية غطى أن يكون بندا م 

 .تدفق نقدي

تغير في سعر وقود يتعلق بارتباط على سبيل المثال تغطية من ال(إن تغطية ارتباط مؤكد  -٣,٥,٦ب
يعد تغطية من ) تعاقدي غير مثبت من قبل منشأة مرفق كهرباء لشراء وقود بسعر ثابت

 تغطيـة  يوبناء عليه، فإن مثل هذه التغطية ه. خطر التعرض لتغير في القيمة العادلة     
لعملـة  ، فإن التغطية من مخاطر ا  "٤,٥,٦"وبالرغم من ذلك، وفقا للفقرة      . قيمة عادلة 

  .األجنبية الرتباط مؤكد يمكن من ناحية أخرى المحاسبة عنه على أنه تغطية تدفق نقدي
 قياس فعالية التغطية

. عند قياس فعالية التغطية، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقـود      -٤,٥,٦ب
ة ولذلك فـإن  وتبعا لذلك، فإن المنشأة تحدد قيمة البند المغطى على أساس القيمة الحالي    

غطى يتضمن أيضأثر القيمة الزمنية للنقوداالتغير في قيمة البند الم . 
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لحساب التغير في قيمة البند المغطى لغرض قياس عدم فعالية التغطية، يمكن للمنشأة            -٥,٥,٦ب
ويشار إليها عـادة  (استخدام مشتقة لها شروط تطابق الشروط االساسية للبند المغطى         

وعلى سبيل المثال، لتغطية معاملة توقع، يتم تغييرهـا       ) تراضيةفاالعلى أنها المشتقة    
على سبيل المثال، إذا كانت التغطية من . المغطى) أو المعدل(باستخدام مستوى السعر   

    امخاطر ذات جانبين عند المستوى الحالي للسوق، فإن المشتقة االفتراضية تمثل عقـد 
فرية عند تخصيص عالقـة التغطيـة وإذا    يتم تعييره ليكون له قيمة ص   ا افتراضي الًآج

 من مخاطر ذات جانب واحـد، فـإن المـشتقة        - على سبيل المثال   -كانت التغطية   
االفتراضية تمثل القيمة الداخلية لخيار افتراضي يكون عند تخصيص عالقة التغطيـة       

 غطى هو المستوى الحالي في السوق، أ      اجدير ماليو  بالتنفيذ إذا كان مستوى السعر الم
  غطى أعلى     اغير جدير ماليأو لتغطية مركز طويل ( بالتنفيذ إذا كان مستوى السعر الم

واستخدام مشتقة افتراضية هي طريقـة ممكنـة   . من المستوى الحالي في السوق ) أقل
وتعد المشتقة االفتراضية نسخة طبق األصل من . لحساب التغير في قيمة البند المغطى 

 ينتج عنها نفس النتيجة كما لو كان التغير في القيمة قـد تـم   البند المغطى، وعليه فإنه  
ليست طريقـة  " مشتقة افتراضية"وعليه، فإن استخدام  . تحديده من خالل منهج مختلف    

 . لحساب قيمة البند المغطى- فقط -في حد ذاتها ولكنها وسيلة حسابية يمكن استخدامها 
ستخدامها لتضمين ميزات في قيمة البند وتبعا لذلك، فإن المشتقة االفتراضية ال يمكن ا    

ومثال علـى  ). ولكنها ال توجد في البند المغطى  (المغطى توجد فقط في أداة التغطية       
بغض النظر عما إذا كان دينا بمعدل فائدة ثابت أو معدل (ذلك، دين مقوم بعملة أجنبية   

  ة مثل هذا الـدين وعند استخدام مشتقة افتراضية لحساب التغير في قيم       ). فائدة متغير 
أو لحساب القيمة الحالية للتغير المتراكم في تدفقاته النقدية، فإن المشتقة االفتراضية ال    

 مقابل مبادلة عمالت مختلفة حتى لو كانـت المـشتقات   اًئيمكن ببساطة أن تتضمن عب   
على سبيل (الفعلية التي يتم بموجبها مبادلة العمالت المختلفة تتضمن مثل هذا العبء           

 ).لمثال مبادالت معدالت الفائدة للعمالتا

 استخدام التغير في قيمة البند المغطى الذي يتم تحديده باستخدام مشتقة - اأيض -يمكن   -٦,٥,٦ب
 .افتراضية لغرض تقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تستوفي متطلبات فعالية التغطية
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 إعادة التوازن لعالقة التغطية والتغييرات في نسبة التغطية
عادة التوازن إلى التعديالت التي يتم إجراؤها على الكميات المخصصة مـن البنـد             إ - ٧,٥,٦ب

المغطى أو أداة التغطية في عالقة تغطية موجودة بالفعل لغرض الحفاظ علـى نـسبة     
تغطية تلتزم بمتطلبات فعالية التغطية وال تشكل التغييرات في الكميـات المخصـصة      

 .رض مختلف إعادة توازن لغرض هذا المعيارمن البند المغطى أو أداة التغطية لغ

تتم المحاسبة عن إعادة التوازن على أنها استمرار لعالقة التغطية وفقا للفقـرات مـن     - ٨,٥,٦ب
وعند إعادة التوازن، فإن عدم فعالية التغطيـة لعالقـة          ". ٢١,٥,٦ب"إلى  " ٩,٥,٦ب"

 .التغطية يتم تحديدها واالعتراف بها فورا قبل تعديل عالقة التغطية

سمح تعديل نسبة التغطية للمنشأة باالستجابة للتغيرات في العالقة بـين أداة التغطيـة         ي - ٩,٥,٦ب
 -على سـبيل المثـال  -والبند المغطى التي تنشأ عن أسسهما وعن متغيرات المخاطر    

عالقة تغطية يكون فيها ألداة التغطية والبند المغطى تغيرات في أساسـين مختلفـين             
علـى سـبيل المثـال    (في العالقة بين هذين األساسين    ولكن مترابطين استجابة لتغير     

وعليه، فإن إعـادة  ). مؤشرات مرجعية أو معدالت أو أسعار مختلفة ولكنها مترابطة      
التوازن تسمح باستمرار عالقة التغطية في الحاالت التي تتغير فيها العالقة بـين أداة            

 .بة التغطيةالتغطية والبند المغطى بشكل يمكن تعويضه من خالل تعديل نس

لعملة األجنبية ب باسـتخدام مـشتقة     اعلى سبيل المثال، تغطية المنشأة من تعرض         -١٠,٥,٦ب
  أي (مرتبطتـان  " ب"و" أ" للعملة األجنبية ب والعملتين األجنبيتـين    اعملة تُعد مرجع

أن سعر صرفهما باق ضمن حزمة أو بسعر صرف يحدده بنك مركزي أو سـلطة       
أي تـم  (العملة االجنبية أ والعملة األجنبية ب  وإذا تغير سعر الصرف بين      ). أخرى

، فإن إعادة التوازن إلى عالقة التغطيـة لـتعكس   )تحديد حزمة جديدة أو سعر جديد    
سعر الصرف الجديد تضمن أن عالقة التغطية ستستمر السـتيفاء متطلـب فعاليـة      

خفـاق  وفي المقابل، إذا حدث إ. التغطية المتعلق بنسبة التغطية في الظروف الجديدة    
في سداد مشتقة العملة، فإن تغيير نسبة التغطيـة ال يـضمن أن عالقـة التغطيـة             
ستستمر في استيفاء متطلب فعالية التغطية وعليه، فإن إعـادة التـوازن ال يـسهل            
استمرار عالقة التغطية في الحاالت التي تتغير فيها العالقة بين أداة التغطية والبنـد       

 .من خالل تعديل نسبة التغطيةالمغطى بشكل ال يمكن تعويضه 
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ال يشكل كل تغيير في مدى المقاصة بين التغيـرات فـي القيمـة العادلـة ألداة التغطيـة             - ١١,٥,٦ب 
والقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى تغيرا في العالقة بين أداة التغطيـة والبنـد         

وقعـت أن تـؤثر علـى    تقوم المنشأة بتحليل مصادر عدم فعالية التغطيـة التـي ت     . المغطى
 :عالقة التغطية خالل أجلها وتقوم ما إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة

  أي تـستمر فـي التعبيـر   (تتذبذب حول نسبة التغطية التـي تبقـى صـالحة              )  أ(
 ).غطى عن العالقة بين أداة التغطية والبند الم- بشكل مناسب -

 عـن العالقـة   - مناسببشكل-تمثل مؤشرا على أن نسبة التغطية لم تعد تعبر     )  ب(
غطىبين أداة التغطية والبند الم. 

تقوم المنشأة بهذا التقييم على ضوء متطلب فعالية التغطية المتعلق بنـسبة التغطيـة،    
    وأداة غطـى أي ضمان أن عالقة التغطية ال تعكس عدم توازن بين أوزان البنـد الم 

 كان قد تم االعتـراف  بغض النظر عما إذا   (التغطية الذي يحدث عدم فعالية تغطية       
الذي يؤدي إلى نتيجة محاسبية ال تتفق مع الغرض من محاسـبة التغطيـة   ) بها أم ال 

 .ا، فإن هذا التقييم يتطلب اجتهادعليه
ال يمكـن  ) وعليه عدم فعالية التغطية ذات الـصلة      (ةالتذبذب حول نسبة تغطية ثابت     -١٢,٥,٦ب

وعليه، ففـي مثـل   . ة بمفردهاتقليله من خالل تعديل نسبة التغطية استجابة لكل نتيج   
هذه الحاالت، فإن التغير في مدى المقاصة يعد مسألة قياس واالعتراف بعدم فعالية       

 .التغطية ولكنه ال يتطلب إعادة التوازن
في المقابل، إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة تبين أن التذبذب يكون حول نـسبة    -١٣,٥,٦ب

ليا لعالقة التغطية تلـك، أو أن هنـاك   ة التغطية المستخدمة حا  بتغطية تختلف عن نس   
اتجاه يبتعد عن نسبة التغطية تلك، فإن عدم فعالية التغطيـة ال يمكـن تقليلهـا مـن      
  خالل تعديل نسبة التغطية، في حين أن اإلبقاء علـى نـسبة التغطيـة سـينتج عنـه      

تغطية عليه، ففي مثل هذه الحـاالت، يجـب علـى    ال عدم فعالية   -بشكل متزايد    -
 غطىة تقييم ما إذا كانت عالقة التغطية تعكس عدم توازن بين أوزان البند الم          المنشأ

بغض النظر عما إذا كان قـد تـم   (تغطية  الوأداة التغطية والذي يحدث عدم فعالية       
والذي يؤدي إلى نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع الغـرض       ) االعتراف به أم ال   

 فـي قيـاس   التغطية، فإنهـا تـؤثر أيـض   من محاسبة التغطية وإذا تم تعديل نسبة ا  
واالعتراف بعدم فعالية التغطية ألن عدم فعالية التغطية، عند إعادة الموازنة، يجـب   

 ."٨,٥,٦ب"تحديدها واالعتراف بها فورا قبل تعديل عالقة التغطية وفقا للفقرة 
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ـ       -١٤,٥,٦ب ة تعني إعادة التوازن، ألغراض محاسبة التغطية، أنه يجب على المنشأة، بعـد بداي
عالقة التغطية تعديل كميات كل من أداة التغطية أو البند المغطى استجابة للتغيرات           

وعادة يجب أن يعكس ذلك التعـديل  . في الظروف التي تؤثر على نسبة التغطية تلك      
  وبـالرغم . التعديالت في كميات أداة التغطية والبند المغطى التي تستخدمها فعليـا           

يل نسبة التغطية التي تنتج عن كميات البند المغطـى  من ذلك، يجب على المنشأة تعد     
 :أو أداة التغطية التي تستخدمها بالفعل إذا

 غطىكانت نسبة التغطية التي تنتج عن التغيرات في كميات اداة التغطية أو البند الم   )أ (
تغطية يمكن أن الالتي تستخدمها المنشأة فعليا تعكس عدم توازن يحدث عدم فعالية 

 .نتيجة محاسبية غير متفقة مع الغرض من محاسبة التغطيةتنتج عنها 
 التي تستخدمها فعليـا،  غطىاحتفظت المنشأة بكميات من أداة التغطية والبند الم     ) ب (

ينتج عنها نسبة تغطية في الظروف المستجدة، تعكس عدم توازن يحـدث عـدم    
لغـرض  تغطية يمكن أن تؤدي إلى نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع االفعالية  

أي يجب على المنشأة اال تحدث عدم توازن عـن طريـق   (من محاسبة التغطية  
 ).الحذف لتعديل نسبة التغطية

تغطيـة،  الال تنطبق إعادة التوازن إذا تغير هدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعالقـة    -١٥,٥,٦ب
 من ذلك، فإن محاسبة التغطية لعالقة التغطية تلك يجب عدم االستمرار فيهـا            الًوبد

أن المنشأة قد تقوم بتخصيص عالقة تغطية جديدة تشمل أداة التغطية أو البنـد     رغم  (
٢٨,٥,٦ب" في عالقة التغطية السابقة كما هو موضح في الفقرة غطىالم".( 

إذا تمت إعادة التوازن إلى عالقة تغطية، فإن التعديل على نسبة التغطيـة يمكـن أن     -١٦,٥,٦ب
 :يتأثر من أوجه مختلفة

وهو ما يقلل في نفـس الوقـت وزن أداة   (له يمكن زيادته أن وزن البند المغطى      ) أ (
 :من خالل) التغطية

)١ ( غطىزيادة حجم البند الم. 
 .إنقاص حجم أداة التغطية) ٢(أو

) وهو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند المغطى له(يمكن زيادة وزن أداة التغطية  )ب (
 :من خالل

 .زيادة حجم أداة التغطية ) ١(
  .غطىمالإنقاص حجم البند ) ٢(أو
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تشير التغييرات في الحجم إلى الكميات التي تُعد جزءا من عالقة التغطية وعليه         
فإن النقصان في األحجام ال يعني بالضرورة أن البنود أو المعامالت لـم تعـد         
موجودة، أو أنها لم تعد من المتوقع أن تحدث، ولكنه يعني أنها ليست جزءا من         

 فإن إنقاص حجم أداة التغطية يمكن أن ينتج  - على سبيل المثال   -عالقة التغطية   
عنه احتفاظ المنشأة بمشتقة، ولكن جزءا منها فقط قد يبقى أداة تغطية في عالقـة   

 - فقـط  -تغطية ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن أن يتـأثر    ال
حجم بتخفيض حجم أداة التغطية في عالقة التغطية، ولكن مع احتفاظ المنشأة بـال      

وفي تلك الحالة، فإن ذلك الجزء غير المخصص من . الذي لم يعد هناك حاجة له    
ما لـم  (المشتقة ستتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر      

  ).يكن قد تم تخصيصه على أنه أداة تغطية في عالقة تغطية مختلفة
 ال يـؤثر علـى كيفيـة قيـاس     غطـى المإن تعديل نسبة التغطية من خالل زيادة حجم البند      - ١٧,٥,٦ب 

         غطـى التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية وقياس التغيرات في القيمة العادلة للبند الم 
وبـالرغم مـن   . التي تتعلق بالحجم الذي تم تخصيصه في السابق يبقى أيضا غيـر متـأثر         

    من تاريخ إعادة التوازغطىذلك، فإن التغيرات في قيمة البند الم ، التغيـر  ان، تتضمن أيـض 
      ويـتم قيـاس هـذه التغيـرات بدايـة مـن،        . غطىفي القيمة للحجم اإلضافي من البند الم
 من التاريخ الذي تم فيه تحديـد عالقـة التغطيـة       الًوبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بد     

 طـن مـن سـلعة بـسعر     ١٠٠ لحجم قدره –على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة قد غطت   
 أطنـان  ١٠وأضـافت حجـم   ) السعر اآلجل عند بداية عالقة التغطية     ( عملة   ة وحد ٨٠ جلآ

 بعـد  غطـى  عملة، فإن البند المة وحد٩٠عند إعادة التوازن في وقت كان فيه السعر اآلجل          
 أطنـان مغطـاة   ١٠ملـة و ة  وحد ٨٠طن مغطاة بسعر    ١٠٠: إعادة التوازن يشمل شريحتين   

 . عملةة وحد٩٠بسعر 

بة التغطية من خالل تخفيض حجم أداة التغطية ال يؤثر على كيفية قياس       إن تعديل نس   -١٨,٥,٦ب
وقياس التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية التي . التغيرات في قيمة البند المغطى

      وبالرغم من ذلك، مـن  .  غير متأثر  اتتعلق بالحجم الذي يستمر تخصيصه يبقى أيض
 تم إنقاص أداة التغطية بمقداره لم يعد جزء من تاريخ إعادة التوازن، فإن الحجم الذي 

عالقة التغطية على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة قد غطت ابتداء من مخاطر السعر    
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 طن على أنه أداة التغطية وقامـت بتخفـيض   ١٠٠لسلعة باستخدام حجم مشتق قدره   
ـ ٩٠  أطنان عند إعادة التوازن، فإن مبلغا اسـميا مـن        ١٠ذلك الحجم بمقدار       ا طنً

لنتائج ذلك على الحجـم المـشتق   " ١٦,٥,٦ب"راجع الفقرة (من أداة التغطية سيتبقى   
 ).الذي لم يعد جزءا من عالقة التغطية)  أطنان١٠أي (

ال يؤثر تعديل نسبة التغطية من خالل زيادة حجم أداة التغطية علـى كيفيـة قيـاس          -١٩,٥,٦ب
 القيمة العادلة ألداة التغطية التي وقياس التغيرات في. التغيرات في قيمة البند المغطى

وبـالرغم مـن   . تتعلق بالحجم الذي تم تخصيصه في السابق يبقى أيضا غير متـأثر   
ذلك، من تاريخ إعادة التوازن، فإن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية تتضمن       

بدايـة   التغيرات في قيمة الحجم اإلضافي من أداة التغطية ويتم قياس التغيرات   اأيض 
 من التاريخ الذي تم فيـه تخـصيص    الًمن، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بد      

عالقة التغطية على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة قد غطت ابتداء من مخاطر سعر           
 أطنـان  ١٠ طن على أنه أداة تغطية وأضافت حجم  ١٠٠سلعة باستخدام حجم مشتق     

غطية بعد إعادة التوازن ستشمل إجمالي حجم مـشتق  عند إعادة التوازن، فإن أداة الت     
والتغير في القيمة العادلة ألداة التغطية هو إجمالي التغيـر فـي       .  أطنان ١١٠قدره  

ويمكن أن يكـون  .  طن ١١٠القيمة العادلة للمشتقات التي تشكل إجمالي حجم قدره         
أسـعارهم  شروط أساسية مختلفة، مثـل  ) ومن المرجح إن يكون لها(لهذه المشتقات   

 بمـا فـي ذلـك احتمـال     ( ألنه قد تم الدخول فيها في أوقات مختلفة        ااآلجلة، نظر
 ).تخصيص مشتقات في عالقات التغطية بعد االعتراف األولي

ال يؤثر تعديل نسبة التغطية من خالل تخفيض حجم البند المغطى على كيفية قيـاس           -٢٠,٥,٦ب
تغيرات في قيمة البند المغطى التي التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية وقياس ال  

      وبالرغم من ذلك، مـن  .  غير متأثر  اتتعلق بالحجم الذي يستمر تخصيصه يبقى أيض
تاريخ إعادة التوازن، فإن الحجم الذي يتم به تخفيض البند المغطى له لم يعد جـزءا        

 طن مـن  ١٠٠ إذا غطت المنشأة ابتداء حجم -على سبيل المثال -عالقة التغطية   من  
 أطنان عند إعـادة  ١٠ عملة وخفضت ذلك الحجم بمقدار ة وحد ٨٠سلعة بسعر آجل    

 ة وحد٨٠ بمبلغ ة طنا مغطا٩٠عادة التوازن سيكون التوازن، فإن البند المغطى بعد إ    
 أطنان من البند المغطى التي لم تعد جزءا من عالقة التغطيـة فتـتم          ١٠أما  . عملة

 تينراجع الفقـر (االستمرار في محاسبة التغطية     المحاسبة عنها وفقا لمتطلبات عدم      
 ").٢٨,٥,٦ب"إلي " ٢٢,٥,٦ب"والفقرات من " ٧,٥,٦ "،"٦,٥,٦"
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عند إعادة التوازن لعالقة تغطية، يجب على المنشأة تحديث تحليلها لمـصادر عـدم        -٢١,٥,٦ب
راجـع  ) (المتبقي(فعالية التغطية التي يتوقع أن تؤثر على عالقة التغطية خالل أجلها     

  .يجب تحديث توثيق عالقة التغطية بناء على ذلك"). ٢,٤,٦ب "الفقرة
 عدم االستمرار في محاسبة التغطية

 من التاريخ الذي لم - بأثر مستقبلي -يتم تطبيق عدم االستمرار في محاسبة التغطية       -٢٢,٥,٦ب
 .تعد فيه ضوابط التأهل مستوفاة

ار فـي عالقـة   ال يجوز للمنشأة إلغاء تخصيص عالقة تغطية وبالتالي عدم االستمر      -٢٣,٥,٦ب
 :التغطية التي

ال تزال تستوفي هدف إدارة المخاطر على األساس التي تأهلت بناء عليه للمحاسبة     )أ (
 ).أي أن المنشأة ال تزال تتابع هدف إدارة المخاطر(عن التغطية 

بعد األخذ فـي الحـسبان أي   (تستمر في استيفاء جميع ضوابط التأهل األخرى      ) ب (
 ).ة، إذا كان ذلك هو الحاليإعادة موازنة لعالقة التغطي

ألغراض هذا المعيار، تختلف استراتيجية المنشأة إلدارة المخاطر عن أهدافها مـن          -٢٤,٥,٦ب
يتم وضع استراتيجية إدارة المخاطر على أعلى مستوى تقرر عنـده   . إدارة المخاطر 

 المخـاطر  ،عادة، تحدد استراتيجيات إدارة المخاطر  . المنشأة كيفية إدارتها للمخاطر   
وتكون اسـتراتيجية إدارة  . تتعرض لها المنشأة وتبين كيفية استجابة المنشأة لها       التي  

 قائمة لفترة أطول وقد تتضمن بعـض المرونـة للتفاعـل مـع     - عادة -المخاطر  
على سبيل المثال، (التغيرات في الحاالت التي تحدث عندما تكون االستراتيجية قائمة       

سعار سلعة ينـتج عنهـا مـدى مختلـف     معدل فائدة مختلف أو مستويات مختلفة أل 
وتحدد هذه االستراتيجية وثيقة عامة تنتظم في المنشأة من خالل سياسـات          ). للتغطية

وفي المقابل، فإن هدف إدارة المخاطر فيمـا يتعلـق    . تحتوي إرشادات أكثر تحديدا   
بعالقة تغطية ينطبق على مستوى عالقة التغطية فهو يتعلـق بكيفيـة اسـتخدام أداة        

طية المحددة التي تم تخصيصها في التغطية من تعرض محدد تم تخصيصه على      التغ
عليه، فإن استراتيجية إدارة المخاطر يمكن أن تشمل العديد مـن     و. أنه البند المغطى  

عالقات التغطية التي تتعلق أهداف إدارة مخاطرها بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر           
 :على سبيل المثال. الشاملة تلك

فائدة على تمويـل ديـن يحـدد     ستراتيجية إلدارة تعرضها لمعدل     أة لديها ا  منش   ) أ (
. نطاقات للمنشأة ككل لمزيج بين تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابـت     

   فـي المائـة  ٤٠ فـي المائـة إلـى    ٢٠واالستراتيجية هي الحفاظ على ما بين  
  فيـة تنفيـذ  تقرر المنـشأة مـن حـين آلخـر كي    . من الدين عند معدالت ثابتة  
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 فـي المائـة   ٢٠أي أين تضع نفسها ضمن نطاق بين نـسبة    (هذه االستراتيجية   
وهو ما يعتمـد علـى مـستوى    )  في المائة للتعرض لمعدل فائدة ثابت  ٤٠إلى  

وإذا كانت معدالت الفائدة منخفضة تحدد المنشأة الفائدة لـدين      . معدالت الفائدة 
 ة وحد١٠٠ودين المنشأة هو . فعةأكثر مما هو عندما تكون معدالت الفائدة مرت      

تعـرض معـدل   ت عملة منه ة وحد٣٠عملة لدين بمعدل فائدة متغير تتم مبادلة      
تستفيد المنشأة من معدالت الفائدة المنخفضة إلصدار دين إضـافي      . فائدة ثابت 

 عملة لتمويل استثمار رئيس تقوم بـه المنـشأة بإصـدار سـند     ة وحد٥٠بمبلغ  
 ضوء معدالت الفائدة المنخفضة، تقرر المنشأة تحديد        وعلى. بمعدل فائدة ثابت  

 ٢٠ في المائة من إجمالي الدين بتخفـيض  ٤٠ ـتعرضها لمعدل الفائدة الثابت ب 
 عملة من المدى الذي غطته من تعرضها في الـسابق بمعـدل الفائـدة              ةوحد

وفـي  .  عملـة ة وحد٦٠المتغير، مما ينتج عنه تعرض لمعدل فائدة ثابت بمبلغ    
وبالرغم من ذلك، فـي  . حالة، تبقى استراتيجية إدارة المخاطر دون تغيير     هذه ال 

ـ        ٢٠ ـالمقابل فإن تنفيذ المنشأة لتلك االستراتيجية قد تغير ويعني هـذا أنـه، ل
 عملة من خطر التعرض لمعدل فائدة متغير الذي تم التغطيـة لـه فـي          ةوحد

). عالقة التغطيـة أي على مستوى (السابق، يكون هدف إدارة المخاطر قد تغير    
 ٢٠وتبعا لذلك، ففي هذه الحالة يجب عدم االستمرار في محاسبة التغطية لمبلغ           

 عملة من خطر التعرض لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التغطية لـه فـي      ةوحد
 ة وحـد ٢٠وقد ينطوي ذلك على تخفيض مركز المبادلة بمبلغ اسـمي       . السابق

  لمنشأة بحجم المبادلة ذلك، علـى سـبيل    للظروف، قد تحتفظ ا    اعملة ولكن، تبع
المثال، وقد تستخدمه للتغطية من تعرض مختلف أو قد يصبح جزءا من سـجل      

 من ذلك جزءا من دينهـا الجديـد   الًوفي المقابل، إذا قايضت المنشأة بد  . تداول
بمعدل الفائدة الثابت يتعرض لمعدل فائدة متغير، فإنه يجـب االسـتمرار فـي      

 . لتعرضها لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التغطية له في السابقمحاسبة التغطية
بعض مخاطر التعرضات تنتج عن المراكز التي تتغير بشكل متكـرر، علـى             ) ب (

إن إضـافة  . سبيل المثال، مخاطر معدل الفائدة من محفظة أدوات دين مفتوحة       
ذلـك  أدوات دين جديدة واالستبعاد من الدفاتر ألدوات دين بشكل مستمر يغير         

). أي أنه يختلف عن مجرد تسيير مركز يبلغ تاريخ االسـتحقاق  (خطر التعرض   
وهذه عملية ديناميكية ال يبقى فيهـا ال خطـر التعـرض وال أدوات التغطيـة        

وتبعا لذلك، فإن المنشأة التي لـديها     . المستخدمة إلدارته هي ذاتها لوقت طويل     
غطية المستخدمة إلدارة مثل هذا الخطر للتعرض تعدل بشكل متكرر أدوات الت        
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على سبيل المثال، فـإن أدوات  . مخاطر معدل الفائدة كلما تغير خطر التعرض     
 شهرا يتم تخصيصها علـى أنهـا البنـد     ٢٤الدين التي يتبقى لتاريخ استحقاقها      

ونفس اإلجراء ينطبق علـى  .  شهرا٢٤المغطى من مخاطر معدل الفائدة لمدة       
وبعد فتـرة زمنيـة قـصيرة ال      . اق األخرى الحزم الزمنية أو فترات االستحق    

تستمر المنشأة في جميع، أو بعض أو جزء من عالقـات التغطيـة التـي تـم           
تخصيصها في السابق لفترات استحقاق، وتقوم بتخـصيص عالقـات تغطيـة             
جديدة لفترات استحقاق على أساس حجمها وأدوات التغطية التي تكون موجودة           

رار في عالقات التغطية فـي هـذه الحالـة    يعكس عدم االستم  . في ذلك الوقت  
عالقات التغطية تلك التي تم تأسيسها بشكل تبحث فيه المنشأة عـن أداة تغطيـة        

 من أداة التغطيـة والبنـد المغطـى الـذين تـم         الًجديدة وبند مغطى جديد بد    
وتبقى استراتيجية إدارة المخاطر هي نفـسها، ولكـن        . تخصيصهما في السابق  

دارة مخاطر يستمر لعالقات التغطية تلك التي تم تخصيصها       ليس هناك هدف إل   
في مثل هذه الحالة، ينطبـق عـدم   . ناء عليه لم تعد موجودة بفي السابق، والتي    

االستمرار في محاسبة التغطية إلى المدى الذي يكون فيه هدف إدارة المخاطر           
ل، علـى  ويعتمد ذلك على وضع المنشأة، وقد يؤثر، على سبيل المثـا     . قد تغير 

جميع عالقات التغطية أو على البعض منها فقط لفترة استحقاق، أو على جـزء        
 .تغطية فقطالمن عالقة 

منشأة لديها استراتيجية إلدارة المخاطر تدير بموجبها مخاطر العملة األجنبيـة             ) ج (
وضـمن تلـك    . لمبيعات متوقعة والمبالغ مستحقة التحـصيل الناتجـة عنهـا         

ة مخاطر العملة األجنبية على أنها عالقة تغطية محددة        االستراتيجية تدير المنشأ  
وبعدها ال تعود المنـشأة     . فقط حتى وقت االعتراف بالمبلغ المستحق التحصيل      

 مـن  الًوبد. تدير مخاطر العملة االجنبية على أساس عالقة التغطية المحددة تلك   
تحـصيل  ذلك، فإنها تديرها مع مخاطر العملة األجنبية من المبـالغ مـستحقة ال    

التي ال تتعلق بمعامالت متوقعـة ال تـزال       (والمبالغ واجبة السداد والمشتقات     
وألغراض محاسبية، فإن هـذا اإلجـراء   . المقومة بنفس العملة األجنبية  ) معلقة

ألن المكاسب والخسائر من مخاطر العملة األجنبية مـن   " ةطبيعي"يعمل كتغطية   
وتبعـا  . من األربـاح أو الخـسائر  جميع تلك البنود يتم االعتراف بها فورا ض       

لذلك، وألغراض محاسبية، فإذا تم تخصيص عالقـة التغطيـة حتـى تـاريخ             
السداد، فيجب عدم استمرارها عندما يتم االعتراف بالمبلغ المستحق التحـصيل،    

إن مخـاطر  . ألن هدف إدارة المخاطر لعالقة التغطية األصلية لم يعد ينطبـق      
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 االن ضمن نفس االستراتيجية ولكـن علـى أسـاس    العملة األجنبية تتم إدارتها   
وفي المقابل، فإذا كان لدى المنشأة هـدف إدارة مخـاطر مختلـف،            . مختلف

وكانت تدير مخاطر العملة األجنبية على أنها عالقة تغطيـة مـستمرة لمبلـغ            
المبيعات المتوقعة تلك والمبلغ المستحق التحصيل حتى تـاريخ التـسوية، فـإن      

 .ستستمر حتى ذلك التاريخمحاسبة التغطية 

 :يمكن أن يؤثر عدم االستمرار في محاسبة التغطية على -٢٥,٥,٦ب

 .عالقة التغطية في مجملها ) أ (

وهو ما يعني أن محاسبة التغطية تـستمر للفتـرة       (جزء من عالقة التغطية     ) ب(أو  
 ).المتبقية من عالقة التغطية

ل، تستوفي ضـوابط  يتم عدم استمرار عالقة التغطية في مجملها عندما ال تعود، كك       -٢٦,٥,٦ب
 :على سبيل المثال. التأهل

عندما ال تعود عالقة التغطية تستوفي هدف إدارة المخاطر بناء على األساس           ) أ (
أي أن المنشأة لم تعد تتابع هـدف  (الذي تأهلت بموجبه للمحاسبة عن التغطية      

 .)إدارة المخاطر

النـسبة إلـى الحجـم    ب(أن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التغطية أو إنهاؤها      ) ب(أو
  .)بكامله الذي كان جزءا من عالقة التغطية

   وأداة التغطيـة  غطـى عندما ال تعد هناك عالقة اقتـصادية بـين البنـد الم           ) ج(أو
أو أن أثر المخاطر االئتمانية بدأ يهيمن على التغيرات في القيمة التـي تنـتج    

 .عن تلك العالقة

تمر محاسبة التغطية للجـزء المتبقـي   وتس(يتم عدم استمرار جزء من عالقة تغطية    -٢٧,٥,٦ب
  عندما يتوقف فقط جزء من عالقة التغطية عن اسـتيفاء ضـوابط التغطيـة،         ) منها

 :على سبيل المثال

عند إعادة التوازن لعالقة التغطية، فإن نسبة التغطية قد يـتم تعـديلها بـشكل ال           ) أ (
الفقرة راجع (يعود معه بعض من حجم البند المغطى له جزء من عالقة التغطية       

، وعليه ال تستمر محاسبة التغطية فقط لـذلك الحجـم مـن البنـد         ")٢٠,٥,٦ب"
ا من عالقة التغطيةغطىالمالذي لم يعد جزء . 
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   الذي هـو معاملـة متوقعـة   غطىعندما ال يعد حدوث بعض من حجم البند الم     ) ب (
 إلى حد كبير، فإن محاسبة التغطية ال تستمر فقـط لـذلك   امرجح) أو مكون لها  (
وبالرغم مـن  .  إلى حد كبيرا الذي لم يعد حدوثه مرجح   غطىلحجم من البند الم   ا

ذلك، إذا كان لدى المنشأة سجل تاريخي من القيام بتخصيص تغطيات معـامالت     
متوقعة ومن ثم تقرر الحقا أن معامالت التوقع لم يعد متوقعا حدوثها، فإن قدرة       

لتوقع تكون محل شك عند التنبـؤ   بمعامالت ا- بشكل دقيق  -المنشأة على التنبؤ    
وهذا يؤثر على تقييم ما إذا كان من المرجح إلى حد        . بمعامالت متوقعة مشابهة  

وعليـه، مـا إذا   ") ٣,٣,٦"راجع الفقرة   (كبير حدوث معامالت متوقعة مشابهة      
 .كانت مؤهلة على أنها بنود مغطاة

 غطـى تغطية أو بند متستطيع المنشأة تخصيص عالقة تغطية جديدة تشتمل على أداة      -٢٨,٥,٦ب
 ).جزئيا أو بالكامل(من عالقة تغطية سابقة لم يتم االستمرار في محاسبة التغطية لها      

 :على سبيل المثال. وهذا ال يشكل استمرارا لعالقة تغطية ولكن إعادة استئناف لها

. أداة تغطية تتعرض لتدهور ائتماني شديد تستبدلها المنشأة بأداة تغطيـة جديـدة          ) أ (
ني أن عالقة التغطية األصلية فشلت في تحقيق هـدف إدارة المخـاطر     وهذا يع 

وقد تم تخصيص أداة التغطية الجديدة علـى أنهـا   . وعليه لم تستمر في مجملها   
تغطية من نفس خطر التعرض الذي تم التغطية له في السابق وتـشكل عالقـة         

قات النقديـة  وعليه، فإن التغيرات في القيمة العادلة أو في التـدف     . تغطية جديدة 
للبند المغطى يتم قياسها اعتبارا من، وبالرجوع إلى، تاريخ تخـصيص عالقـة         

 . من التاريخ الذي تم فيه تخصيص عالقة التغطية األصليةالًالتغطية الجديدة بد

ويمكـن تخـصيص أداة   . عالقة تغطية يتم عدم االستمرار فيها قبل نهاية اجلها      ) ب (
أنها أداة التغطية في عالقة تغطيـة أخـرى   التغطية في عالقة التغطية تلك على   

على سبيل المثال عند تعديل نسبة التغطية عند إعادة التوازن بزيادة حجـم أداة        (
 ).التغطية أو عند تخصيص عالقة تغطية جديدة كاملة

ـ يمكن لخيار أن يعد بأنه متعلق بفترة زمنية ألن قيمته الزمنية تمثـل ع         -٢٩,٥,٦ب  مقابـل  ابًئ
وبالرغم من ذلك، فالجانـب    . على مدى فترة من الزمن     يارتوفير حماية لحامل الخ   

المهم للغرض من تقييم ما إذا كان خيار ما بتغطية معاملة أو بند مغطـى متعلـق         
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بفترة زمنية هما خصائص ذلك البند المغطى، بما في ذلك كيف ومتى يـؤثر علـى      
راجع الفقرة (غطى وعليه يجب على المنشأة تقييم نوع البند الم       . األرباح أو الخسائر  

بغض النظر عما إذا كانـت عالقـة   (على أساس طبيعة البند المغطى   )") أ(١٥,٥,٦"
 ):التغطية هي تغطية تدفق نقدي أو تغطية قيمة عادلة

 متعلق بمعاملة إذا كانـت طبيعـة البنـد    غطىتتعلق القيمة الزمنية لخيار ببند م      ) أ (
مثال ذلـك،  . تكاليف لتلك المعاملة أنه معاملة طابع قيمتها الزمنية أنها        غطىالم

  ينتج عنـه االعتـراف ببنـد    غطىعندما تكون القيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند م 
على سبيل المثال، منشأة تغطيـة شـراء   (يتضمن قياسه األولي تكاليف المعاملة    

، مقابل مخاطر سعر السلعة ا مؤكداسلعة، سواء كانت معاملة متوقعة أو ارتباطً      
ونتيجـة إلدراج القيمـة   ). ليف المعاملة في القياس األولي للمخزون    وتدرج تكا 

  المعين، فإن القيمة الزمنية تـؤثر  غطىالزمنية للخيار في القياس األولي للبند الم 
          وبالمثـل، فـإن   . غطىعلى األرباح أو الخسائر في نفس الوقت كتأثير البند الم

ـ  المنشأة التي تغطي بيع سلعة، سواء كان معاملة مت    ، ا مؤكـد اوقعـة أو ارتباطً
  تدرج القيمة الزمنية للخيار على أنهـا جـزء مـن التكلفـة المتعلقـة بـذلك            

وعليه، فإن القيمة الزمنية يتم االعتراف بها ضمن األربـاح أو الخـسائر      (البيع  
غطىفي نفس فترة اإليراد من البيع الم.( 

ة إذا كانت طبيعة البنـد   متعلق بفترة زمنيغطىالقيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند م    ) ب (
أن القيمة الزمنية لها طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل المخـاطر      غطىالم 

 ال ينتج عنه معاملـة تتـضمن   غطىولكن البند الم(على مدى فترة زمنية معينة    
على سبيل المثال، إذا تم التغطية لمخـزون     )). أ(مفهوم تكلفة معاملة وفقا للبند      

ض القيمة العادلة لستة أشهر باستخدام خيار سلعة بفترة عمـر     سلعة مقابل انخفا  
أي (مقابلة، فإن القيمة الزمنية للخيار يتم تخصيصها على األرباح أو الخـسائر          

. على مدى فترة الـستة أشـهر تلـك   ) يتم استنفادها على أساس منتظم ومنطقي     
ا  شـهر ١٨مثال آخر تغطية صافي استثمار في نشاط أجنبـي مغطـى لمـدة            

باستخدام خيار مبادلة عمالت أجنبية، ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيـار          
 .ا شهر١٨على مدى فترة 
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 علـى  غطـى ، بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البنـد الم  غطىتؤثر خصائص البند الم    -٣٠,٥,٦ب
   على الفترة التي يتم على مداها استنفاد القيمـة الزمنيـة      ااألرباح أو الخسائر، أيض 

 بفترة زمنية، وهو ما يتفق مع الفترة التي يمكـن أن   ا متعلقً غطىبند م لخيار بتغطية   
تؤثر خاللها القيمة الداخلية للخيار على األرباح أو الخسائر وفقـا للمحاسـبة عـن         

لتـوفير  ) حـد أعلـى  (التغطية على سبيل المثال، إذا تم استخدام خيار معدل فائدة           
ند بمعـدل معـوم، فـإن القيمـة     حماية مقابل الزيادات في مصروف الفائدة من س 

الزمنية لذلك الحد األعلى يتم استنفادها في األرباح أو الخسائر علـى مـدى نفـس       
 :الفترة التي تؤثر خاللها أي قيمة حقيقية للحد األعلى على األرباح أو الخسائر

إذا زادت تغطيات الحد األعلى في معدالت الفائدة للسنوات الثالث األولى مـن              )  أ(
السند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك        إجمالي عمر   

 .الحد األعلى يتم استنفادها على مدى السنوات الثالث األولي

 له بداية آجلة بتغطية الزيادات في معدالت الفائـدة لـسنتين     اإذا كان الحد األعلى خيار      )  ب(
 خمـس سـنوات، فـإن    ولثالث سنوات من إجمالي عمر السند بالمعدل المعوم البـالغ        

 .القيمة الزمنية لذلك الحد األعلى يتم استنفادها خالل سنتين وثالث سنوات

 علـى  اأيـض " ١٥,٥,٦"تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقـرة        -٣١,٥,٦ب
لهـا  ) أحدهما خيار بيع واألخر خيار شراء(توليفة من خيار مشترى وخيار مكتوب      

يـشار إليهـا   (تاريخ تخصيصها على أنها أداة تغطية صافي قيمة زمنية صفرية في   
وفي تلك الحالـة، يجـب علـى المنـشأة     "). طوق بتكلفة صفرية  "عموما على أنها    

االعتراف بأي تغيرات في القيمة الزمنية ضمن الدخل الشامل اآلخر، حتـى ولـو         
كان التغير المتراكم في القيمة الزمنية على مدى إجمالي فتـرة عالقـة التغطيـة              

ـعليه، فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق ب. اصفر: 

، فإن مبلغ القيمة الزمنية في نهاية عالقة التغطية الـذي  غطىمعاملة تتعلق ببند م    )  أ(
  أو ذلك الذي تتم إعادة تبويبه ضمن األربـاح أو الخـسائر          غطىيعدل البند الم 

 .ايكون صفر)") ب (١٥,٥. ٦"الفقرة راجع (

متعلق بالقيمة الزمنيـة  علق بفترة زمنية، فإن مصروف االستنفاد ال  مت غطىبند م   )  ب(
ايكون صفر. 
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فقط بقدر المدى " ١٥,٥,٦"تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة       -٣٢,٥,٦ب
   القيمة الزمنية التي تم ضبطها (غطىالذي تكون فيه القيمة الزمنية متعلقة بالبند الم .(

مثـل  ( إذا كانت الشروط األساسية للخيار   غطىخيار بالبند الم  تتعلق القيمة الزمنية ل   
وعليه، إذا لم يكن . غطىقد تم ضبطها مع البند الم) المبلغ االسمي والعمر واألساس   

  فيجب علـى المنـشأة   غطىقد تم بالكامل ضبط الشروط األساسية للخيار والبند الم ،
في  قيمة الزمنية التي تم تضمينهاتحديد القيمة الزمنية التي تم ضبطها، أي كم من ال      

وأنه وفقا لذلك ينبغي معاملتـه   (غطىيتعلق بالبند الم) القيمة الزمنية الفعلية (العالوة  
وتحدد المنشأة القيمة الزمنية التي تم ضبطها باستخدام تقييم      "). ١٥,٥,٦"وفقا للفقرة   

ىغطالخيار الذي له شروط أساسية تتطابق يشكل كامل مع البند الم. 

إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الزمنية التي تم ضبطها تختلفان، فيجب على          -٣٣,٥,٦ب
    كون منفصل لحقوق الملكيـة وفقـا للفقـرة    المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في م

 :كما يلي" ١٥,٥,٦"

كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية عالقة التغطية، أعلـى مـن القيمـة        إذا    ) أ (
 :التي تم ضبطها، فيجب على المنشأةالزمنية 

تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية علـى أسـاس           ) ١(
 .القيمة الزمنية التي تم ضبطها

المحاسبة عن الفروق في تغيرات القيمة العادلة بين القيمتـين الـزمنيتين              ) ٢(
 .ضمن األرباح أو الخسائر

ية عالقة التغطية أدنـى مـن القيمـة    إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بدا        ) ب (
الزمنية التي تم ضبطها، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الـذي تـراكم فـي     

كون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغييرين المتراكمين التاليين فـي    م
 :القيمة العادلة، أيهما أدنى

 .القيمة الزمنية الفعلية ) ١(

يجب االعتـراف بـأي جـزء متبقـي مـن         . هاالقيمة الزمنية التي تم ضبط    ) ٢(أو
 .التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية ضمن األرباح أو الخسائر
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المحاسبة عن العنصر اآلجل للعقود اآلجلة والفروق المبنية على أسعار العمـالت             -٣٤,٥,٦ب
 .األجنبية لألدوات المالية

نصره اآلجل يمثل أعبـاء  جل على أنه متعلق بفترة زمنية ألن ع     آيمكن أن يعد عقد     
وبالرغم من ذلـك، فـإن الجانـب ذا    ). وهي الفترة التي يتم تحديدها له(لفترة زمنية  

   غطـى الصلة بالغرض من تقييم ما إذا كانت أداة التغطية تغطي معاملـة أو بنـدا م 
      بما في ذلك كيف ومتـى يـؤثر   غطىيتعلق بفترة زمنية هي خصائص ذلك البند الم 

راجـع   (غطىوعليه، يجب على المنشأة تقييم نوع البند الم   .  الخسائر على األرباح أو  
بغـض   (غطـى على أساس طبيعة البنـد الم     ) "١٦,٥,٦،  )" أ (١٥,٥,٦"و" الفقرتين  

  ):النظر عما إذا كانت عالقة التغطية هي تغطية تدفق نقدي أو تغطية قيمة عادلة
ملة إذا كانت طبيعة البنـد   متعل بمعاغطىالعنصر اآلجل العقد أجل يتعلق ببند م      ) أ (

مثال علـى  .  هي معاملة للعنصر اآلجل لها طابع تكاليف لتلك المعاملة          غطىالم
 ينتج عنـه االعتـراف ببنـد    غطى ببند م اتعلقًمذلك عندما يكون العنصر اآلجل      

على سبيل المثال منـشأة تغطيـة شـراء       (يتضمن قياسه األولي تكاليف معاملة      
، مقابـل  ا مؤكداة، سواء كان معاملة متوقعة أو ارتباطً  مخزون مقوم بعملة أجنبي   

). مخاطر عملة أجنبية وتتضمن تكاليف معاملة ضمن القياس األولي للمخـزون           
ونتيجة إلدراج العنصر اآلجل في القياس األولي لبند التغطيـة المحـدد، فـإن              
العنصر اآلجل يؤثر على األرباح أو الخسائر في نفس الوقت الذي يـؤثر فيـه             

 وبالمثل، فإن نشأة تغطية بيع سلعة مقومة بعملـة أجنبيـة مقابـل        . غطىالبند الم
ـ    ، تتـضمن  ا مؤكـد امخاطر عملة أجنبية، سواء كانت معاملة متوقعة أو ارتباطً

وعليه فإن العنصر اآلجـل  (العنصر اآلجل كجزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع    
 نفـس الفتـرة التـي يـتم فيهـا      يتم االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر في 

غطىاالعتراف باإليراد من البيع الم.( 
يكون العنصر اآلجل لعقد أجل متعلقا ببند مغطى يتعلق بفترة زمنية إذا كانـت        ) ب (

 هي أن العنصر اآلجل له طابع تكلفة الحصول على حمايـة  غطىطبيعة البند الم 
 ال ينـتج عنـه   غطىمولكن البند ال(مقابل مخاطر على مدى فترة زمنية محددة    

على سبيل المثـال، إذا تـم    ). أ(معاملة تتضمن مفهوم تكلفة معاملة وفقا للبند        
تغطية مخزون سلعة مقابل التغيرات في القيمة العادلة لستة أشـهر باسـتخدام          
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جل له عمر مقابل، فإن العنصر اآلجل للعقد اآلجل يتم تخصيصه للـربح       آعقد  
على مدى فترة الـستة  ) لى أساس منتظم ومنطقيه عدأي يتم استنفا  (أو الخسارة   

 ١٨مثال آخر تغطية صافي استثمار في نشاط أجنبي مغطى لفتـرة         . أشهر تلك 
شهرا باستخدام عقد صرف عملة أجنبية أجل ينتج عنـه تخـصيص العنـصر           

 .اآلجل من العقد اآلجل على مدى فترة الثمانية عشر شهرا تلك

 علـى  غطـى  ذلك كيف ومتى يؤثر البنـد الم ، بما في  غطىتؤثر خصائص البند الم    -٣٥,٥,٦ب
  على الفترة التي يتم على مداها استنفاد العنـصر اآلجـل   ااألرباح أو الخسائر، أيض 

  ، والـذي يكـون    متعلقا بفتـرة زمنيـة   غطى م ا بند يتهمن العقد اآلجل الذي بتغط    
 علـى سـبيل  .  جـل  على مدى الفترة التي يتعلق بها العنصر اآل    - أي االستنفاد  -

  ، إذا كان عقد أجل بتغطية من خطر التعرض للتقلب فـي معـدالت فائـدة         المثال
ثالثة أشهر لفترة ثالثة أشهر تبدأ بعد ستة أشهر، فإن العنصر اآلجل يـتم اسـتنفاده       

 .خالل الفترة التي تمتد من الشهر السابع إلى التاسع

، إذا اأيـض " ١٦,٥,٦"جل وفقا للفقرة آتنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من عقد         -٣٦,٥,٦ب
   في التاريخ الذي يتم فيه تخصيص العقد اآلجل على أنه       اكان العنصر اآلجل صفر ،

أداة التغطية وفي تلك الحالة، فإنه يجب على المنشأة االعتراف بـأي تغيـرات فـي     
القيمة العادلة يمكن نسبتها إلى العنصر اآلجل ضمن الدخل الشامل اآلخـر، حتـى        

م في القيمة العادلة الذي يمكن نسبته إلى العنـصر اآلجـل       ولو كان التغير المتراك   
وعليه، فإذا كان العنصر اآلجل مـن  . ا إجمالي فترة عالقة التغطية صفر     على مدى 

 :عقد أجل يتعلق بما يلي

، فإن المبلغ المتعلق بالعنصر اآلجل في نهايـة عالقـة     يمعاملة تتعلق ببند مغط    ) أ (
ذلك الذي تمت إعادة تبويبه ضمن األربـاح  التغطية الذي يعدل البند المغطى أو   

 .اسيكون صفر") ١٦,٥,٦"و)" ب(١٥,٥,٦"راجع الفقرتين (أو الخسائر 

المتعلق بالعنصر اآلجـل    المتعلق بفترة زمنية فإن مبلغ االستنفاد        غطىالبند الم  ) ب (
ايكون صفر. 
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  "١٦,٥,٦"تنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقـود اآلجلـة وفقـا للفقـرة         -٣٧,٥,٦ب
العنـصر  (فقط بقدر المدى الذي يكون فيه العنصر اآلجل متعلقا بالبنـد المغطـى     

يكون العنصر اآلجل من العقد اآلجل متعلقا بالبند المغطى      ). اآلجل الذي تم ضبطه   
قد ) مثل المبلغ االسمي، والعمر واألساس   (إذا كانت الشروط األساسية للعقد اآلجل       

، فإذا لم تكن الشروط األساسية للعقـد اآلجـل       وعليه. تم ضبطها مع البند المغطى    
والبند المغطى قد تم ضبطها بالكامل، فيجب على المنشأة تحديد العنـصر اآلجـل           
الذي تم ضبطه، أي كم من العنصر اآلجل الذي تمت إضافته إلـى العقـد اآلجـل     

ـ    (يتعلق بالبند المغطى    ) العنصر اآلجل الفعلي  ( ة  للفقـر اولذلك يجب أن يعالج وفقً
وتحدد المنشأة العنصر اآلجل الذي تم ضبطه باسـتخدام تقيـيم العقـد      "). ١٦,٥,٦"

 .اآلجل الذي يكون له شروط أساسية تتطابق بالكامل مع البند المغطى
إذا كان العنصر اآلجل الفعلي والعنصر اآلجل الذي تم ضبطه يختلفان، فيجب على        -٣٨,٥,٦ب

     كوفصل لحقوق الملكيـة وفقـا للفقـرة    ن منالمنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في م
 :كاآلتي" ١٦,٥,٦"

إذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي، في بداية عالقة التغطية، أكبر مـن      ) أ (
 :مبلغ العنصر اآلجل الذي تم ضبطه، فيجب على المنشأة

تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكيـة علـى أسـاس           ) ١(
 .ضبطهالعنصر اآلجل الذي تم 

جلين المحاسبة عن الفروق في التغيرات في القيمة العادلة بين العنصرين اآل         ) ٢(
 .ضمن األرباح أو الخسائر

إذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي، في بداية عالقة التغطية أقل مـن          ) ب (
مبلغ العنصر اآلجل الذي تم ضبطه، فيجب على المنشأة تحديـد المبلـغ الـذي      

  كومنفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلـى التغيـرين المتـراكمين    نتراكم في م 
 :التاليين في القيمة العادلة، أيهما أدنى

 .المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي ) ١(
يجب االعتراف بأي مبلـغ  . المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الذي تم ضبطه ) ٢(أو

ألرباح متبقي من التغير في القيمة العادلة للعنصر اآلجل الفعلي ضمن ا          
 .أو الخسائر
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عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على العملة األجنبية عن األداة المالية وتـستثنيه             -٣٩,٥,٦ب
، )")ب(٤,٢,٦"راجع الفقـرة  (من تخصيص تلك األداة المالية على أنها أداة تغطية           

تنطبق " ٣٨,٥,٦ب"إلى  " ٣٤,٥,٦ب"فإن إرشادات التطبيق الواردة في الفقرات من        
 مبني على العملة األجنبية بنفس الطريقة التي يتم تطبيقها على العنصر     على الفرق ال  

  .اآلجل من العقد اآلجل
 )٦-٦القسم (تغطية مجموعة بنود 

 تغطية صافي مركز
 التأهل لمحاسبة التغطية وتخصيص صافي مركز

ـ     - ١,٦,٦ب  علـى  هيكون صافي مركز مؤهال للمحاسبة عن التغطية فقط إذا كانت المنشأة تغطي
ـ   . ألغراض إدارة المخاطر  أساس صافي     بهـذه  هوتحديد ما إذا كانت المنـشأة تغطي

وعليـه، فـإن   ). وليس فقط مجرد إقرار أو توثيق(الطريقة أم ال هو موضوع حقائق      
المنشأة ال تستطيع تطبيق محاسبة التغطية على أساس صـافي فقـط لتحقيـق نتيجـة          

يجـب أن  .  إلدارة المخاطرمحاسبية معينة إذا لم تكن تلك النتيجة تعكس منهج المنشأة    
. يشكل تغطية صافي المركز جزءا من االستراتيجية الموضـوعة إلدارة المخـاطر          

وعادة، ما تتم المصادقة على هذه االستراتيجية من قبل كبار موظفي اإلدارة كما هـو    
 .)١٥(محدد في معيار المحاسبة المصري رقم 

لوظيفية هي عملتها المحليـة، ارتبـاط   على سبيل المثال، لدى المنشأة أ، التي عملتها ا     - ٢,٦,٦ب
 عملة أجنبية مقابل مصروفات اإلعالن بعد تسعة أشـهر   ة وحد ١٥٠,٠٠٠مؤكد بدفع   

 ١٥ عملة أجنبية بعـد   ة وحد ١٥٠,٠٠٠وارتباط مؤكد ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ        
تدخل المنشأة أ في مشتقة بالعملة األجنبية تقوم بتسويتها بعـد تـسعة أشـهر              . اشهر

ولـيس لـدى   .  عملـة ة وحد٧٠ عملة أجنبية وتدفع ة وحد ١٠٠صل بموجبها على    تح
وعليه، فإن المنشأة أ ال تـستطيع تطبيـق       . المنشأة أ تعرضات أخرى للعملة األجنبية     

 ١٠٠محاسبة التغطية لعالقة تغطية بين مشتقة عملة أجنبية وصـافي مركـز بمبلـغ         
 عملـة  ة وحـد ١٥٠,٠٠٠بمبلـغ  يتكون من ارتباط شراء ملـزم  ( عملة أجنبية    ةوحد

 ة وحـد ١٥٠,٠٠٠مـن  ( عملة أجنبية ة وحد١٤٩,٩٠٠ و- أي خدمات إعالن-أجنبية  
 .لفترة تسعة أشهر) من ارتباط البيع الملزم) عملة أجنبية
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إذا لم تقم المنشأة أ بإدارة مخاطر العملة األجنبية على أساس صافي ولم تـدخل فـي         - ٣,٦,٦ب
، ) من تقليلهـا الًتعرضها لمخاطر العملة األجنبية بدألنها تزيد  (مشتقة العملة االجنبية    

وعـادة، فـإن هـذا    . فإن المنشأة تكون عندئذ في مركز تغطية طبيعي لتسعة أشـهر   
المركز المغطى ال ينعكس في القوائم المالية ألن المعامالت يتم االعتراف بهـا فـي     

ال للمحاسـبة  ويكون صافي المركز الصفري مؤه . فترات تقرير مختلفة في المستقبل    
 ".٦,٦,٦"عن التغطية فقط إذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 

عند تخصيص مجموعة بنود تشكل صافي مركز على أنها بند مغطى، يجـب علـى            - ٤,٦,٦ب
المنشأة تخصيص مجموعة البنود التي تتضمن البنود التي يمكـن أن تـشكل صـافي       

على . محدد من صافي مركز  وال يسمح للمنشأة بتخصيص مبلغ مجرد غير        . المركز
 أشـهر بمبلـغ   ٩سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة بعد           

 شـهرا  ١٨ عملة اجنبية ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمـة بعـد       ة وحد ١٠٠
ال تستطيع المنشأة تخصيص مبلـغ مجـرد لـصافي         .  عملة أجنبية  ة وحد ١٢٠بمبلغ  

 من ذلك، يجـب عليهـا تخـصيص مبلـغ     الًوبد. أجنبية عملة   ة وحد ٢٠مركز حتى   
. مشتريات إجمالي ومبلغ مبيعات إجمالي ينشأ عنهما معا صافي المركـز المغطـى          

ويجب على المنشأة تخصيص إجمالي المراكز التي ينشأ عنها صافي المركز بحيـث          
 .ؤهلةتكون المنشأة قادرة على االلتزام بمتطلبات المحاسبة عن عالقات التغطية الم

 تطبيق متطلبات فعالية التغطية على تغطية صافي مركز
عندما تقرر المنشأة ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فعالية التغطية الواردة في الفقرة    -٥,٦,٦ب

عند تغطية صافي مركز، فإنه يجب عليها األخذ في الحسبان التغيرات في   )" ج(١,٤,٦"
شابه كما هو ألداة التغطية المقترنة بتغير في قيمة البنود في صافي المركز الذي له أثر م

القيمة العادلة من أداة التغطية على سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من ارتباطـات       
 عملة أجنبية ومجموعة من ارتباطـات  ة وحد١٠٠البيع الملزمة بعد تسعة أشهر بمبلغ   

 المنـشأة  هاتغطي. بية عملة أجنة وحد١٢٠الشراء الملزمة بعد ثمانية عشر شهرا بمبلغ   
 عملة أجنبية باستخدام عقد ة وحد٢٠ المركز بمبلغ    ىمن مخاطر العملة األجنبية لصاف    
عند تحديد ما إذا كانت متطلبات .  عملة أجنبيةة وحد٢٠صرف عملة أجنبية أجل بمبلغ    

 قد تم استيفاؤها أم ال، يجب على المنشأة)" ج(١,٤,٦"فعالية التغطية الواردة في الفقرة      
 :األخذ في الحسبان العالقة بين

  التغير في القيمة العادلة من عقد صرف العملة األجنبية اآلجل مـع التغيـرات           )  أ(
 .لمتعلقة بمخاطر العملة األجنبيةفي قيمة ارتباطات البيع الملزمة ا

 .التغيرات في قيمة ارتباطات الشراء الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية) ب(و
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صافي مركـز  " ٥,٦,٦ب"ا كان لدى المنشأة في المثال الوارد في الفقرة         وبالمثل، إذ  - ٦,٦,٦ب
صفر فإنها تأخذ في الحسبان العالقة بين التغيرات في ارتباطات البيع الثابتة المتعلقـة       
بمخاطر العملة األجنبية والتغيرات في قيمة ارتباطات الـشراء الملزمـة المتعلقـة              

إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فعالية التغطيـة     بمخاطر العملة األجنبية عند تحديد ما       
  .الواردة في الفقرة

 تغطيات التدفق النقدي التي تشكل صافي مركز
أي صـافي  (عند تغطية المنشأة مجموعة من البنود التي لها مراكز مخاطر متقاصة            - ٧,٦,٦ب

، فإن التأهل للمحاسبة عن التغطية يعتمد على نوع التغطية وإذا كانت التغطيـة    )مركز
ى تغطية قيمة عادلة، فيجوز عندئذ أن يكون صافي المركز مؤهال علـى أنـه بنـد       ه

 تغطية تدفق نقدي، فعندئذ يمكـن أن   ىوبالرغم من ذلك، إذا كانت التغطية ه      . مغطى
يكون صافي المركز فقط مؤهال على أنه بند مغطى إذا كان تغطية من مخاطر عملة           

 فترة التقرير التـي يتوقـع فيهـا أن    أجنبية وكان تخصيص صافي المركز هذا يحدد      
طبيعتها وحجمهااتؤثر معامالت التوقع على األرباح أو الخسائر ويحدد أيض . 

 ة وحـد ١٠٠على سبيل المثال، لدى منشأة صافي مركز يتكون من شريحة دنيا بمبلغ         - ٨,٦,٦ب
وكـل  .  عملـة أجنبيةالمـشتريات  ة وحد١٥٠عملة أجنبية لمبيعات وشريحة دنيا بمبلغ  

ولتحديد تخـصيص صـافي     . يعات والمشتريات مقومة بنفس العملة األجنبية     من المب 
 تحدد المنشأة في التوثيق األصلي لعالقة التغطية أن     - بشكل كافٍ  -المركز المغطى   

 وأن المـشتريات يمكـن ان   )المنـتج ب  ( أو   )المنتج أ (المبيعات يمكن أن تكون من      
 اتحدد المنـشأة أيـض  . )مادة خام أ(و )آالت من النوع ب( و)آالت من النوع أ   (تكون  

وتوثـق المنـشأة أن الـشريحة الـدنيا     . احجام المعامالت حسب طبيعة كل معاملـة    
 ٧٠مكونة من حجم مبيعـات متوقعـة مـن أول    )  عملة أجنبية دة وح ١٠٠(للمبيعات  

إذا . )المنـتج ب ( عملة أجنبية مـن   ة وحد ٣٠ وأول   )المنتج أ ( عملة أجنبية من     ةوحد
متوقع أن تؤثر أحجام تلك المبيعات على األرباح أو الخسائر فـي فتـرات        كان من ال  

 ة وحـد ٧٠التقرير المختلفة، تضيف المنشأة ذلك في التوثيق، على سبيل المثـال، أول   
 التي يتوقع أن تؤثر في األرباح أو الخـسائر فـي      )المنتج أ (عملة أجنبية من مبيعات     

 التـي مـن   )المنتج ب(أجنبية من مبيعات  عملة   ة وحد ٣٠فترة التقرير االولى وأول     
 اتوثق المنشأة أيـض . المتوقع أن تؤثر في األرباح أو الخسائر في فترة التقرير الثانية          

 ٦٠تتكـون مـن أول   )  عملـة أجنبيـة  ة وحد١٥٠(أن الشريحة الدنيا من المشتريات   
ـ ة وحـد ٤٠، وأول )النوع أ مـن اآلالت ( عملة أجنبية من مشتريات من    ةوحد ة  عمل
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. )المـادة الخـام أ  ( عملة أجنبية من ة وحد٥٠ وأول )النوع ب من اآلالت (أجنبية من   
إذا كان متوقعا أن تؤثر أحجام هذه المشتريات على األرباح أو الخسائر فـي فتـرات      
التقرير المختلفة، تضيف المنشأة في التوثيق تفصيالت ألحجـام المـشتريات بحـسب     

يمثل ما توثـق بـه   (ر فيها على األرباح أو الخسائر  فترات التقرير التي يتوقع أن تؤث     
 :على سبيل المثال، فإن معاملة التوقع يتم تحديدها كما يلي). أحجام المبيعات

   التـي يتوقـع أن  )اآلالت من النـوع أ ( عملة أجنبية من مشتريات ة وحد ٦٠أول    ) أ (
لتقريـر  تؤثر على األرباح أو الخسائر من فترة التقرير الثالثة على مدى فترات ا        

 .العشر التالية

 التـي يتوقـع أن   )اآلالت من النوع ب( عملة أجنبية من مشتريات   ة وحد ٤٠أول    ) ب (
تؤثر على األرباح أو الخسائر من فترة التقرير الرابعة على مدى فترات التقريـر   

 .العشرين التالية

 التي يتوقع استالمها فـي   )المادة الخام ( عملة أجنبية من مشتريات      ة وحد ٥٠أول    ) ج (
ترة التقرير الثالثة وبيعها، أي تؤثر على األرباح أو الخسائر في فتـرة التقريـر       ف

 .تلك والفترة التالية

يتضمن تحديد طبيعة أحجام معاملة التوقع جوانب مثل نمط االستهالك بالنـسبة لبنـود        
العقارات واآلالت والمعدات التي هي من نفس النوع، إذا كانت طبيعـة تلـك البنـود      

علـى  . أن يختلف نمط االستهالك تبعا لكيفية استخدام المنشأة لتلك البنـود     بحيث يمكن   
 فـي عمليتـي إنتـاج    )اآلالت من نوع أ (سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تستخدم بنود        

مختلفتين ينتج استهالك بطريقة القسط الثابت على مدى عشر فترات تقريـر وطريقـة        
لحجم الشراء المتوقع يفـصل ذلـك الحجـم    وحدات اإلنتاج على التوالي، فإن توثيقها      

 .بحسب أي من نمطي االستهالك هذين سيتم تطبيقه

في حالة تغطية تدفق نقدي لصافي مركز، فإن المبالغ التي يتم تحديدها وفقـا للفقـرة       - ٩,٦,٦ب
يجب أن تتضمن التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التي لها أثـر      " ١١,٥,٦"

التغير في القيمة العادلة من أداة التغطيـة وبـالرغم مـن    مشابه ألداة تغطية مقترنة ب  
ذلك، فإن التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التـي لهـا أثـر مـشابه ألداة       
التغطية يتم االعتراف بها فقط حال االعتراف بالمعامالت التي تتعلق بها، مثل متـى         

، منشأة لديها مجموعة مـن  على سبيل المثال. يتم االعتراف ببيع متوقع على أنه إيراد    
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 ة وحـد ١٠٠المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير بعد تسعة أشهر بمبلغ    
عملة أجنبية ومجموعة من المشتريات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير بعـد        

 المنشأة من مخاطر العملة األجنبيـة     هتغطي.  عملة أجنبية  ة وحد ١٢٠ شهرا بمبلغ    ١٨
 ٢٠جـل بمبلـغ   آ عملة أجنبية باستخدام عقد صرف     ة وحد ٢٠كز بمبلغ   لصافي المر 

عند تحديد المبالغ التي يتم االعتراف بها فـي احتيـاطي تغطيـة         .  عملة أجنبية  ةوحد
 :وتقارن المنشأة)" ب(١١,٥,٦)" "أ(١١,٥,٦"التدفق النقدي وفقا للفقرتين 

ت المتعلقة بمخـاطر  التغير في القيمة العادلة من عقد الصرف اآلجل مع التغيرا          ) أ (
  مع،العملة االجنبية في قيمة المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير

التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة المرجحة             ) ب (
 . الحدوث إلى حد كبير

جل إلـى أن  وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة تثبت فقط المبالغ المتعلقة بعقد الصرف اآل       
يتم االعتراف بمعامالت المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد كبير في القوائم         
المالية، وهو الوقت الذي يتم فيه االعتراف بالمكاسب أو الخسائر من تلك المعـامالت       

أي التغير في القيمة الذي يمكن عزوه إلى التغير في سعر صرف العمالت        (المتوقعة  
  ).صيص عالقة التغطية واالعتراف بااليراداألجنبية بين تخ

 أن للمنشأة صافي مركز صفر فإنها تقارن التغيرات  السابقوبالمثل، فإذا كان في المثال -١٠,٦,٦ب
المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية في قيمة المبيعات المتوقعة المرجحة الحدوث إلى حد 

 المـشتريات المتوقعـة   كبير مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية في قيمة  
المرجحة الحدوث إلى حد كبير وبالرغم من ذلك، تلك المبالغ يتم االعتراف بها فقط حال 

 .االعتراف بالمعامالت المتوقعة المتعلقة بها في القوائم المالية
 شرائح من مجموعات من البنود يتم تخصيصها على أنها بند مغطى

، فإن وسام مكونـات شـريحة مـن    "١٩,٣,٦ب"لنفس األسباب المذكورة في الفقرة   -١١,٦,٦ب
مجموعات من البنود القائمة يتطلب أن يتم بدقة تحديد المبلغ االسمي لمجموعة البنود     

كوغطاهالتي يتم منها تحديد من الشريحة الم. 
علـى سـبيل   . يمكن لعالقة التغطية أن تتضمن شرائح من مجموعات مختلفة متعددة  -١٢,٦,٦ب

 مجموعة أصول ومجموعة التزامات، فإن عالقة المثال، في تغطية صافي مركز من   
      كون    التغطية يمكن أن تتضمن، في مجموعة، مكون شريحة من مجموعة أصول وم

  .شريحة من مجموعة التزامات
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 عرض مكاسب أو خسائر أداة تغطية
إذا تم التغطية لبنود معا، على أنها مجموعة، في تغطية تدفق نقدي، فقد تؤثر في بنود  -١٣,٦,٦ب

ويعتمـد  . وقائمة الدخل الشامل) األرباح أو الخسائر(ختلفة في قائمة الدخل  مستقلة م 
 .عرض مكاسب أو خسائر التغطية في تلك القائمة على مجموعة البنود

على سبيل المثال، مجموعة (إذا لم يكن لمجموعة من البنود أي مراكز مخاطر مقاصة  -١٤,٦,٦ب
األربـاح أو  ( قائمة الدخل مصروفات عملة أجنبية تؤثر على بنود مستقلة مختلفة في  

فيجب ) وقائمة الدخل الشامل، والتي تم التغطية لها من مخاطر العملة األجنبية) الخسائر
عندئذ توزيع مكاسب أو خسائر أداة التغطية التي تتم إعادة تبويبها على البنود المستقلة 

ومنطقـي وال  ويجب أن يتم هذا التوزيع على أساس منتظم    . المتأثرة بالبنود المغطاه  
 .يجوز أن ينتج عنه إضافة صافي المكاسب أو الخسائر التي تنشأ عن أداة تغطية واحدة

على سبيل المثال، مجموعة (إذا كانت مجموعة البنود ليس فيها مراكز مخاطر مقاصة  -١٥,٦,٦ب
فيجب ) مبيعات ومصروفات مقومة بعملة أجنبية مغطاه من مخاطر العملة األجنبية          

رض مكاسب أو خسائر التغطية في بند مستقل منفصل في قائمة على المنشأة عندئذ ع
على سبيل المثال، التغطية مـن      . وقائمة الدخل الشامل  ) األرباح أو الخسائر  (الدخل  

 عملـة  ة وحـد ١٠٠مخاطر عملة أجنبية لصافي مركز لمبيعات بعملة أجنبية بمبلغ      
استخدام عقد صـرف   عملة أجنبية بة وحد٨٠أجنبية ومصروفات بعملة أجنبية بمبلغ    

يجب عرض المكسب أو الخسارة من عقد الصرف .  عملة أجنبيةة وحد٢٠جل بمبلغ آ
اآلجل الذي تمت إعادة تبويبه من احتياطي تغطية تدفق نقدي إلى األرباح أو الخسائر   

في بند مستقل منفـصل عـن   ) عندما يؤثر صافي المركز على األرباح أو الخسائر (
وعالوة على ذلك إذا حدثت المبيعات في فترة أقرب . مغطاهالمبيعات والمصروفات ال

من المصروفات، فإن إيرادات المبيعات ال تزال تقاس بسعر الصرف الفوري وفقا         
ويتم عرض مكاسب أو خسائر التغطية المتعلقة ). ١٣(لمعيار المحاسبة المصري رقم 

تغطيـة صـافي   بها في بند مستقل منفصل، بحيث تعكس األرباح أو الخسائر أثـر      
وعندما تؤثر المصروفات . المركز، مع تعديل مقابل في احتياطي تغطية التدفق النقدي

المغطاه في األرباح أو الخسائر في فترة الحقة، فإن مكسب أو خسارة التغطية مـن     
المبيعات التي تم في السابق االعتراف بها في احتياطي تغطية التدفق النقدي تتم إعادة 

األرباح أو الخسائر وعرضها كبند مستقل منفصل عن تلك التي تتضمن        تبويبها إلى   
مصروفات مغطاه، والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفوري وفقا لمعيار المحاسـبة      

 ).١٣(المصري رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣٥٥

أنواع تغطيات القيمة العادلة، فإن هدف التغطية في األساس ليس مقاصة التغير فـي    -١٦,٦,٦ب
.  من ذلك تغير طبيعة التدفقات النقدية للبند المغطىالًكنه بدالقيمة العادلة للبند المغطى ول

على سبيل المثال، تغطية منشأة من مخاطر معدل الفائدة على القيمة العادلة ألداة دين 
هدف المنشأة من التغطية هو تغيير . ذات معدل فائدة ثابت باستخدام مبادلة معدل فائدة

 ينعكس ا الثابت إلى تدفقات نقدية بمعدل فائدة معومطبيعة التدفقات النقدية بمعدل الفائدة
هذا الهدف على المحاسبة عن عالقة التغطية بحساب صافي الفائدة المستحقة من مبادلة 

على سبيل المثال (وفي حالة تغطية صافي مركز . معدل فائدة في األرباح أو الخسائر
، فإن صافي الفائدة )ائدة ثابتصافي مركز األصل بمعدل فائدة ثابت والتزام بمعدل ف

المستحقة هذا يجب عرضه في بند مستقل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل 
وهذا لتجنب جمع صافي مكاسب أو خسائر أداة واحدة في مبالغ مقاصة . الشامل اآلخر

لى على سبيل المثال، فإن هذا يؤدي إ(إجمالية واالعتراف بها في بنود مستقلة مختلفة   
تجنب جمع صافي متحصالت فائدة من مبادلة معدل فائدة واحدة إلى إجمالي إيراد الفائدة 

 ).أو إجمالي مصروف الفائدة
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١٣٥٦

  )٧القسم (تاريخ السريان والتحول 
  )٢,٧القسم (التحول 

  األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة
 ما إذا كـان هـدف   في تاريخ التطبيق األولي لهذا المعيار، يجب على المنشأة تحديد         - ١,٢,٧ب

نموذج أعمال المنشأة إلدارة أي أصل مالي يستوفي الـشرط الـوارد فـي الفقـرة          
 الًأو إذا كان األصل المالي مـؤه )" أ(ا٢,١,٤"أو الشرط الوارد في الفقرة  )" أ(٢,١,٤"

ولذلك الغرض، يجب على المنشأة تحديد مـا إذا   ". ٥,٧,٥"لالختيار الوارد في الفقرة     
مالية تستوفي تعريف محتفظ بها للمتاجرة إذا كانت المنشأة قد قامت        كانت األصول ال  

  .بشراء األصول في تاريخ التطبيق األولي
  االضمحالل

عند التحول، يجب على المنشأة السعي لتحديد المخاطر االئتمانية بشكل تقريبـي عنـد       - ٢,٢,٧ب
تي تكـون  االعتراف األولي باألخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة ال    

والمنشأة ليست مطالبة بالقيـام ببحـث واف   . متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما       
 ما إذا كان هناك زيـادات كبيـرة   - في تاريخ التحوالت -عن المعلومات عند تحديد   

وإذا كانت المنشأة ال تـستطيع تحديـد      . في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولي     
 .هي التي تنطبق" ٢٠,٢,٧" مبرر لهما فإن الفقرة ذلك دون تكلفة أو جهد ال

  لتحديد خسارة االضمحالل من األدوات المالية التي تم االعتراف بها بـشكل أولـي           - ٣,٢,٧ب
  أو ارتباطات القروض أو عقود الضمان المالي التي تصبح المنـشأة فيهـا طرفـا             (

السـتبعاد مـن   قبل تاريخ التطبيق األولي، فإن المنشأة، عند التحول وحتى ا ) في العقد 
الدفاتر لتلك البنود، يجب عليها األخذ في الحسبان المعلومات ذات الصلة في تحديـد         

ولتحديـد أو التحديـد    . أو التحديد التقريبي للمخاطر االئتمانية عند االعتراف األولي       
التقريبي للمخاطر االئتمانية، يمكن للمنشأة األخذ في الحسبان المعلومـات الداخليـة           

 ".٦,٥,٥ب"إلى "١,٥,٥ب" بما في ذلك معلومات المحفظة، وفقا للفقرات والخارجية،

يمكن للمنشأة التي لها معلومات تاريخية قليلـة اسـتخدام معلومـات مـن تقـارير           - ٤,٢,٧ب
قد يكون تم إعدادها عند تحديد مـا إذا كانـت سـتطلق منتجـا        (واحصاءات داخلية   

نظيرة لها أدوات ماليـة  ، والمعلومات حول منتجات مشابهة أو خبرة مجموعة   )جديدا
 .مقارنة لها، إذا كانت مالئمة
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١٣٥٧

  )امللحق أ(تعريفات 
 المشتقات

 العقود المستقبلية والعقود اآلجلة والمبادالت وعقود :من األمثلة النموذجية على المشتقات -١. أ ب
عادة ما يكون للمشتقة مبلغ اسمي، وهو مبلغ عملة، أو عدد من األسهم، أو عدد . الخيار

وبالرغم من ذلك، فإن .  حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها في العقدوحدات وزن أو
أو استالم مبلغ اسمي عند بداية ااألداة المشتقة ال تتطلب من حاملها أو مكتتبها استثمار 

ولكن ( من ذلك، فإن المشتقة قد تتطلب دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير الًوبد. العقد
. نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق بمبلغ اسمي) ر في األساسليس بشكل متناسب مع التغي

 عملة إذا زاد سعر ة وحد١,٠٠٠على سبيل المثال، قد يتطلب عقد دفعة ثابتة بمبلغ 
ومثل هذا العقد هو مشتقة حتى ولو . التعامل بين بنوك لندن لستة أشهر بمائة نقطة أساس

 . تحديد المبلغ االسميلم يتم

 هذا المعيار العقود التي تتم تسويتها باإلجمالي بتسليم البند األساس يشمل تعريف مشتقة في -٢. أ ب
قد يكون لدى المنشأة عقد لشراء أو بيع ). مثل عقد أجل لشراء أداة دين بمعدل فائدة ثابت(

مثل ( أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات مالية ابند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقد
ومثل هذا العقد يقع ضمن نطاق ). لعة بسعر ثابت في تاريخ مستقبليعقد لشراء أو بيع س

هذا المعيار ما لم يكن قد تم الدخول فيه ويستمر االحتفاظ به لغرض تسليم بند غير مالي 
ومع ذلك فإن هذا . وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام

المتعلقة بمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع المعيار ينطبق على مثل تلك العقود 
ت من اراجع الفقر" (٥,٢"أو االستخدام إذا كانت المنشأة تقوم بالتخصيص وفقا للفقرة 

 ").٧,٢"إلى " ٤,٢"

إن إحدى الخصائص المميزة للمشتقة هي أن يكون لها صافي استثمار أولي أقل مما هو  -٣. أ ب
لتي يتوقع أن يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في مطلوب ألنواع أخرى من العقود ا

ويستوفي عقد الخيار ذلك التعريف ألن العالوة تكون أقل من االستثمار . عوامل السوق
وتستوفي مبادلة . المطلوب للحصول على األداة المالية األساس التي يرتبط بها الخيار

يم عادلة متساوية التعريف ألن لها العملة التي تتطلب مبادلة أولية لعمالت مختلفة لها ق
 .صافي استثمار أولي صفر
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١٣٥٨

يؤدي الشراء والبيع بالطريقة المعتادة إلى نشوء ارتباط بسعر ثابت بين تاريخ التداول  -٤. أ ب
وبالرغم من ذلك، وبسبب فترة االرتباط . وتاريخ التسوية يستوفي تعريف األداة المالية

 من ذلك، فإن هذا المعيار الًوبد. داة مالية مشتقةالقصيرة فال يتم االعتراف بها على أنها أ
راجع (ينص على محاسبة خاصة عن مثل عقود الشراء والبيع بالطريقة المعتادة هذه 

 ").٦,١,٣ب"و" ٣,١,٣ب"و" ٢,١,٣"الفقرات 
وتشمل . تعريف المشتقة إلى المتغيرات غير المالية التي ال تكون مرتبطة بطرف في العقد -٥. أ ب

. الزالزل في منطقة معينة ومؤشر درجات الحرارة في مدينة معينةهذه مؤشر خسائر 
وتشمل المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف في العقد حدوث أو عدم حدوث حريق 

يكون التغير في القيمة العادلة لألصل غير المالي .  لطرف في العقدالًيتلف أو يدمر أص
 التغيرات في أسعار السوق - فقط -س ليس  بالمالك إذا كانت القيمة العادلة تعكامرتبطً

 حالة األصل غير المالي المحدد - اأيض -ولكن ) متغيرا ماليا(لمثل هذه األصول 
على سبيل المثال، إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة ). متغيرا غير مالي(المحتفظ به 

 فإن التغير في تلك محددة يعرض الضامن لمخاطر التغيرات في الحالة البدنية للسيارة،
 . بمالك السيارةاالقيمة المتبقية يكون مرتبطً

 األصول المالية وااللتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة
 الشراء والبيع النشط والمتكرر، وعموما تستخدم األدوات المالية -  اعموم -المتاجرة  -٦. أ ب

 في السعر أو هامش المحتفظ بها للمتاجرة بهدف توليد ربح من التذبذب قصير اآلجل
 .المتعامل

 :تشمل االلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة -٧. أ ب
 .االلتزامات المشتقة التي ال تتم المحاسبة عنها على أنها أدوات تغطية  ) أ (
أي منشأة تبيـع  (االلتزامات بتسليم أصول مالية تم اقتراضها من قبل بائع فوري          ) ب (

 ).أصوال مالية اقترضتها ولم تملكها بعد
أي أداة ديـن  (تزامات المالية التي يتم تحملها بنية إعادة شرائها في األجل القريـب         االل  ) ج (

 ).متداولة قد يعيد المصدر شراءها في األجل القريب تبعا للتغيرات في قيمتها العادلة
االلتزامات المالية التي هي جزء من محفظة من األدوات المالية المحـددة التـي تـدار          ) د (

 .يل على نمط حديث لجني األرباح على المدى القصيرمعا والتي يوجد لها دل
إن حقيقة استخدام التزام لتمويل أنشطة متاجرة ال تجعل في حد ذاتها ذلك االلتزام 

 .التزاما محتفظا به للمتاجرة
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١٣٥٩

   )٤٨ (معيار احملاسبة املصرى رقم 
 االيراد من العقود مع العمالء
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  )٤٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اإليراد من العقود مع العمالء

 الفقرةمن   المحتويات

  ١  الهدف
  ٢  دفتحقيق اله

  ٥  النطاق
  ٩  االعتراف

  ٩   تحديد العقد
  ١٧  تجميع العقود
  ١٨  تعديالت العقد

  ٢٢  داءتحديد التزامات األ
  ٣١  داءالوفاء بالتزامات األ

  ٤٦  القياس
  ٤٧  تحديد سعر المعاملة

  ٧٣  داءتوزيع سعر المعاملة على التزامات األ
  ٨٧  التغيرات في سعر المعاملة

  ٩١  تكاليف العقد
  ٩١  التكاليف اإلضافية للحصول على عقد

  ٩٥  تكاليف الوفاء بعقد
  ٩٩  االستهالك واالضمحالل

  ١٠٥  العرض
  ١١٠  اإلفصاح



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣٦١

 الفقرةمن   المحتويات

  ١١٣  العقود مع العمالء
  ١٢٣  االحكام المهمة في تطبيق هذا المعيار

  ١٢٧  األصول المعترف بها من تكاليف الحصول على عقد أو الوفاء بعقد مع عميل
  ١٢٩  مليةالوسائل الع

    تعريف المصطلحات )أ(ملحق 
    إرشادات التطبيق )ب(ملحق 
   تاريخ السريان والقواعد االنتقالية )ج(ملحق 
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  )٤٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اإليراد من العقود مع العمالء

  الهدف
مفيـدة إلـى   يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ التي يجب على المنشأة أن تطبقهـا لتقـديم معلومـات       - ١

مستخدمي القوائم المالية عن طبيعـة، ومبلـغ، وتوقيـت، وظـروف عـدم التأكـد المحيطـة بـاإليراد              
  .والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع عميل

  تحقيق الهدف
، فإن المبدأ األساسي لهذا المعيار هو أنه يجب على المنـشأة أن  "١"لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة       - ٢

صورة تعكس انتقال السلع أو أداء الخدمات المتعهد بها إلى العمالء بمبلـغ يمثـل       تعترف باإليراد ب  
  .المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات

يجب على المنشأة األخذ في االعتبار شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيـق      - ٣
  بما في ذلك استخدام أي وسـائل عمليـة  -جب على المنشأة أن تطبق هذا المعياركما ي. هذا المعيار

   .برامها في ظروف متشابهةإ بثبات على العقود التي لها خصائص متشابهة والتي تم -مالئمة
وبالرغم من ذلـك، كوسـيلة عمليـة، يجـوز     . يحدد هذا المعيار المحاسبة عن عقد منفرد مع عميل      - ٤

التي لها خصائص متشابهة ) داءأو التزامات األ(معيار على مجموعة من العقود   للمنشأة تطبيق هذا ال   
إذا كانت المنشأة تتوقع بشكل معقول أن األثار على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار على تلـك        
المجموعة من العقود لن تختلف بشكل جوهري عن تطبيق هذا المعيار على كل عقد من تلك العقـود         

وعند المحاسبة عن مجموعة من العقود فيجب على المنـشأة أن   . بصورة منفردة ) داءزامات األ أو الت (
  .تستخدم التقديرات واالفتراضات التي تعكس حجم ومكونات تلك المجموعة

  النطاق
  :يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على جميع العقود مع العمالء باستثناء ما يلي - ٥

  ."التأجيرعقود  ")٤٩(من نطاق معيار المحاسبة المصري رقم عقود اإليجار الواقعة ض  )أ (
سبة المصري رقم   )ب ( لواقعة ضمن نطاق معيار المحا أمين") ٣٧(عقود التأمين ا   ."عقود الت
األدوات المالية والحقوق أو االلتزامات التعاقدية األخرى الواقعـة ضـمن نطـاق              ) ج (

 )٤٢(محاسبة المصري رقم ، ومعيار ال"األدوات المالية") ٤٧(المعيار المصري رقم   
 ،"الترتيبات المشتركة") ٤٣(، ومعيار المحاسبة المصري رقم "القوائم المالية المجمعة"

، ومعيـار المحاسـبة   "القوائم المالية المستقلة") ١٧(ومعيار المحاسبة المصري رقم    
  ."االستثمارات في الشركات الشقيقة") ١٨(المصري رقم 
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١٣٦٣

منشآت في ذات مجال نشاط األعمال لتسهيل المبيعات المبادالت غير النقدية بين   )د (
فعلى سبيل المثال، هذا المعيار ال ينطبق على . إلى العمالء أو العمالء المحتملين

عقد بين شركتين نفط تتفقان على تبادل نفط للوفاء بطلب عمالئهما في أماكن 
 .مختلفة ومحددة في الوقت المناسب

فقـط إذا  ") ٥"بخالف أي عقد ورد فـي الفقـرة   (يار على أي عقد يجب على المنشاة تطبيق هذا المع     - ٦
والعميل هو طرف تعاقد مع المنشأة للحـصول علـى سـلع أو    . كان الطرف المقابل في العقد عميل  

ال يكون الطرف المقابل فـي العقـد   . خدمات هي من مخرجات األنشطة العادية للمنشأة نظير مقابل     
، قد تعاقد مع المنشأة لكي يشاركها في نشاط أو عملية يتقاسم فيهـا    إذا كان، على سبيل المثال     الًعمي

مثل اتفاقيات التعاون لتطوير (أطراف العقد المخاطر والمنافع الناتجة عن ذلك النشاط أو تلك العملية     
  . من الحصول على المخرجات من األنشطة العادية للمنشأةالًبد) أصل ما

٧ -      ضمن نطااقد يقع عقد مع عميل جزئي ضمن نطاق معايير أخـرى وردت فـي   اق هذا المعيار وجزئي 
  ".٥"الفقرة 

ء القياس األولي لجزء/إذا كانت المعايير األخرى تحدد كيفية الفصل و  )أ (   أو إجرا
أو / تطبيق متطلبات الفصل والًأو أجزاء من العقد، فعندئذ يجب على المنشأة أو

 أن تستبعد من سعر المعاملة ويجب على المنشاة. القياس الواردة في تلك المعايير
 االعقد الذي تم قياسه األولي وفقًمن ) أو األجزاء(المبلغ المتعلق بذلك الجزء 

من هذا المعيار " ٨٦"إلى " ٧٣"للمعايير األخرى، ويجب عليها تطبيق الفقرات من 
على كل التزام أداء يقع ضمن ) إن وجد(لتوزيع المبلغ المتبقي من سعر المعاملة 

  )".ب(٧"ذا المعيار وعلى أي أجزاء أخرى من العقد حددتها الفقرة نطاق ه
أو القياس األولي لواحد أو أكثر من / إذا لم تحدد المعايير األخرى كيفية الفصل و  )ب (

أو للقياس /أجزاء العقد، عندئذ يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفصل و
   .من العقد) أو األجزاء( األولي لهذا الجزء

د هذ المعيار كيفية المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على عقد مع عميل والمحاسبة عـن     يحد - ٨
إذا كانت تلك التكاليف ال تدخل ضـمن  . التكاليف التي يتم تكبدها للوفاء بالتزامات تعاقدية مع عميل     

الفقـرات  ويجب على المنشأة أن تطبق تلك  "). ١٠٤"إلى  " ٩١"راجع الفقرات من    (نطاق معيار أخر    
يقع ضمن نطـاق  ) أو جزء من ذلك العقد(فقط على التكاليف التي تم تكبدها والمتعلقة بعقد مع عميل      

  .هذا المعيار
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  االعتراف
  تحديد العقد

يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن عقد مع عميل يقع ضـمن نطـاق هـذا المعيـار فقـط عنـد              - ٩
  :استيفاء جميع الضوابط التالية

 لممارسات تجارية ا، أو شفاهة، أو وفقًاخطي(قد اتفقت على العقد أطراف العقد   )أ (
  .وأن تكون متعهدة بأداء التزاماتها) معتادة أخرى

لها  )ب ( ات التي سيتم تحوي لخدم لسلع أو ا لق با ان المنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتع   .بإمك
  .ويلهابإمكان المنشأة تحديد شروط سداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تح  )ج (
ن تتغير المخاطر، أو توقيت، أو أأي أن يكون من المتوقع (للعقد مضمون تجاري   )د (

 ،)مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة نتيجة للعقد
من المرجح ان تقوم المنشأة بتحصيل المقابل الذي سيكون لها حق فيه في مقابل السلع ) ه(

 وفي تقييم ما إذا كانت قابلية مبلغ المقابل .أو الخدمات التي سيتم تحويلها إلى العميل
للتحصيل مرجحة، فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار فقط قدرة العميل ونيته 

وقد يكون مبلغ المقابل الذي سوف . افي أن يسدد ذلك المبلغ عندما يصبح مستحقً
 ألن ا نظرامقابل متغيريكون للمنشأة الحق فيه أقل من السعر المبين في العقد إذا كان ال

االمنشأة قد تمنح العميل تخفيض٥٢"راجع الفقرة  (ا سعري.("  
ووجـوب نفـاذ الحقـوق    .  والتزامات واجبة النفـاذ االعقد هو اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقً    -١٠

 مـن  اهذا ويمكن أن تكون العقود خطية، أو شـفهية أو تُفهـم ضـمنً       . وااللتزامات هو شأن قانوني   
وتختلف الممارسات واآلليات إلبرام عقود مـع العمـالء عبـر    . ممارسات األعمال المعتادة للمنشأة  

إضافة لذلك، فإنها قد تختلف داخل المنـشأة ذاتهـا    . النظم القانونية المختلفة، والصناعات والمنشآت    
ويجب علـى  ). هاأو الخدمات المتعهد ب على سبيل المثال، قد تعتمد على فئة العميل أو طبيعة السلع   (

المنشأة أن تأخذ في االعتبار تلك الممارسات واآلليات في تحديد ما إذا كانت اتفاقية مع عميل تنـشئ     
  .ومتى تُنشئها  والتزامات واجبة النفاذ،احقوقً

بعض العقود مع العمالء قد ال تكون لها مدة محددة ويمكن إنهاؤها أو تعـديلها مـن قبـل أي مـن               -١١
. وهناك عقود أخرى قد تتجدد تلقائيا على أساس دوري يتم تحديده فـي العقـد  . األطراف في أي وقت  

التي يكـون فيهـا ألطرافـه    ) أي فترة العقد(يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على مدة العقد    
  .حقوق وعليهم التزامات حالية واجبة النفاذ
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 حق واجب النفـاذ  اراف العقد منفردلغرض تطبيق هذا المعيار، فإنه ال يوجد عقد إذا كان ألي من أط  -١٢
ويعتبـر  ). أو األطـراف االخـرى  (في إنهاء عقد لم يتم البدء في تنفيذه دون تعويض الطرف األخر     

  :العقد لم يبدأ تنفيذه بعد إذا تم استيفاء كل من الضابطين التاليين
  ميل أي سلع أو خدمات متعهد بها،لم تحول المنشأة بعد إلى الع  )أ (
المنشأة بعد، وليس لها الحق بعد في استالم، أي مقابل نظير السلع أو الخدمات لم تتسلم ) ب(و

  .المتعهد بها
عند نشأة العقد، فال يجوز للمنشأة أن تعيـد  " ٩"إذا استوفى عقد مع عميل الضوابط الواردة في الفقرة        -١٣

المحيطـة  تقييم تلك الشروط ما لم يكن هناك مؤشر على حدوث تغير جوهري في الحقائق والظروف     
فعلى سبيل المثال، إذا حدث تدهور جوهري في قدرة العميل على سـداد المقابـل،   . بالعقد عند نشأته  

فيجب على المنشأة أن تقوم بإعادة تقييم ما إذا كان من المرجح أن تُحصل المقابل الذي سينـشأ لهـا         
  .الحق فيه نظير السلع أو الخدمات المتبقية التي سيتم تحويلها إلى العميل

، فيجب على المنـشأة أن تـستمر   "٩"إذا كان عقد مع عميل غير مستوف للضوابط الواردة في الفقرة    -١٤
  .اقد تم استيفاؤها الحقً" ٩"في تقييم العقد لتحديد ما إذا كانت الضوابط الواردة في الفقرة 

قابـل مـن   وتحصل المنشأة علـى الم " ٩"عندما ال يستوفي عقد مع عميل الضوابط الواردة في الفقرة    -١٥
العميل، فإنه يجب على المنشأة أن تعترف بالمقابل المستلم على أنه إيراد فقط عنـد وقـوع أي مـن     

  :الحدثين التاليين
  لم تعد على المنشأة التزامات متبقية بتحويل سلع أو خدمات إلى العميـل، وجميـع،           ) أ (

 قبل المنشأة،أو ما يقارب جميع، المقابل المتعهد به من قبل العميل قد تم استالمه من     
  .وغير قابل للرد

  .تم إنهاء العقد، والمقابل المستلم من العميل غير قابل للرد) ب(أو 
يجب على المنشأة أن تعترف بالمقابل المستلم من العميل على أنه التزام إلى أن يقع أحـد الحـدثين          -١٦

راجـع الفقـرة    (االحقً" ٩"أو إلى أن يتم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة " ١٥"الواردين في الفقرة   
"١٤ .("التـزام    للحقائق والظروف المتعلقة بالعقد، فإن االلتزام الذي تم االعتراف بـه يمثـل  اوتبع

وفي أي من الحالتين، فـإن  . المنشأة إما بتحويل سلع أو خدمات في المستقبل أو برد المقابل المستلم         
  .يلااللتزام يجب قياسه بمبلغ المقابل المستلم من العم
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  تجميع العقود
١٧-     منـه  ايجب على المنشأة أن تجمع عقدين أو أكثر من العقود المبرمة في ذات الوقت أو في وقت قريب 

والمحاسبة عن تلك العقـود كعقـد واحـد إذا تـم     ) أو أطراف ذوي عالقة بالعميل  (مع ذات العميل    
  :استيفاء واحد أو أكثر من الضوابط التالية

  . كصفقة واحدة لهدف تجاري واحديتم التفاوض بشأن العقود   ) أ (
  .أخر نجاز عقدإيعتمد مبلغ المقابل الذي سيتم سداده في أحد العقود على سعر أو ) ب(أو 
أو بعض السلع أو الخدمات المتعهد بهـا  (لسلع أو الخدمات المتعهد بها في العقود   ا) ج(أو  

  ".٣٠"إلى " ٢٢" للفقرات من اهي التزام أداء واحد وفقً) في كل عقد من العقود
  تعديالت العقد

. الذي سبق اعتماده من قبل أطراف العقـد ) أو كليهما(تعديل العقد هو تغيير في نطاق أو سعر العقد      -١٨
. في بعض الصناعات والنظم القضائية، قد يوصف تعديل العقد بأنه أمر تغيير، أو تبـديل أو تعـديل       

 والتزامات قائمـة واجبـة   اأو يعدل حقوقً ثوينشأ تعديل العقد عندما يتفق أطرافه على تعديل يستحد         
ــد  ــد. التنفيـذ ألطــراف العق ــى تعــديل العق ــاق عل ــاق شــفهي ويمكــن االتف ــة، أو باتف   كتاب

  وإذا لم يعتمد أطراف العقد التعـديل علـى العقـد،     .  من ممارسات األعمال المعتادة    اأو يفهم ضمني
  .قد القائم لحين اعتماد تعديل العقدفيجب على المنشأة أن تستمر في تطبيق هذا المعيار على الع

   على العقد على الرغم من وجود نـزاع فيمـا بـين أطـراف العقـد حـول نطـاق            الًقد ينشأ تعدي   -١٩
أو في حالة ما إذا كانت األطراف قد اتفقت على تغيير في نطاق العقـد    ) أو كليهما (أو سعر التعديل    

د ما إذا كانت الحقوق وااللتزامات التـي تـم    ولتحدي. ولكن لم يحددوا بعد التغيير المقابل في السعر       
إنشاؤها أو تغييرها بموجب التعديل واجبة التنفيذ، فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار جميـع   

وإذا اتفق أطـراف العقـد   . الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط العقد واألدلة األخرى    
حددوا بعد التغيير المقابل في السعر فإنه يجب علـى المنـشأة   على تغيير في نطاق العقد ولكنهم لم ي      

المتعلقة بتقـدير  " ٥٤"إلى " ٥٠" للفقرات من اتقدير التغيير في سعر المعاملة الناشئ عن التعديل وفقً      
  .المتعلقة بالقيود على تقديرات المقابل المتغير" ٥٨"إلى " ٥٦"المقابل المتغير والفقرات من 

ن تقوم بالمحاسبة عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل إذا مـا تـوافر        يجب على المنشأة أ    -٢٠
  :نان التالياالشرط

ـ وف( إلضافة سلع أو خدمات متعهد بهـا مميـزة بـذاتها    ايزداد نطاق العقد نظر   ) أ (  اقً
 .")٣٠"إلى " ٢٦"للفقرات من 

الخـدمات  يزداد سعر العقد بمبلغ مقابل يعكس أسعار البيع الخاصة بالمنشأة للسلع أو  ) ب(و
اإلضافية المتعهد بها مع إجراء أي تسويات مناسبة على ذلك السعر ليعكس ظـروف هـذا    
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أو الخدمة اإلضافية  فعلى سبيل المثال، قد تعدل المنشأة أسعار البيع الخاصة بالسلعة        . العقد
   ألنه ليس من الضروري للمنشأة أن تتكبد التكاليف المتعلقة بالبيع      ابمنح خصم للعميل، نظر 

  .التي كانت ستتكبدها عند بيع سلعة أو خدمة مشابهة إلى عميل جديد
، فيجب علـى المنـشأة أن   "٢٠" للفقرة اإذا لم تتم المحاسبة عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل وفقً       -٢١

تقوم بالمحاسبة عن السلع أو الخدمات المتعهد بها والتي لم يتم تحويلها بعد في تاريخ تعـديل العقـد        
  :بأي مما ينطبق من الطرق اآلتية)  أو الخدمات المتعهد بها المتبقيةأي السلع(
يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعديل العقد كما لو كان إنهاء للعقد الحالي             ) أ (

وإنشاء لعقد جديد، إذا كانت السلع أو الخدمات المتبقية مميزة بذاتها عـن الـسلع أو      
ويكون مبلغ المقابـل الـذي   . تعديل العقد أو قبلهالخدمات التي تم تحويلها في تاريخ   

أو السلع أو الخـدمات المميـزة بـذاتها    (داء المتبقية سيتم توزيعه على التزامات األ  
  :هو مجموع)") ب(٢٢" للفقرة االمتبقية في التزام أداء واحد محدد وفقً

الذي )  من العميلايبما في ذلك المبالغ المستلمة فعل(المقابل المتعهد به من قبل العميل        -١
  .تم تضمينه في تقدير سعر المعاملة ولم يتم االعتراف به بعد على أنه إيراد

  .المقابل المتعهد به كجزء من تعديل العقد -٢و
يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعديل العقد كما لو كان جزءا مـن العقـد        ) ب (

ر مميزة بذاتها، وبناء عليـه تـشكل   الحالي إذا لم تكن السلع أو الخدمات المتبقية غي      
       ا من التزام أداء واحد، تم استيفاؤه جزئيويـتم  .  فـي تـاريخ تعـديل العقـد     اجزء

االعتراف بأثر تعديل العقد على سعر المعاملة، وعلى قياس مدي تقدم المنشأة نحـو      
إمـا كزيـادة أو كتخفـيض فـي     (داء كتسوية على اإليراد الوفاء الكامل بالتزام األ   

أي أن التعديل في اإليراد يتم علـى أسـاس األثـر     (في تاريخ تعديل العقد     ) يراداإل
  ).التراكمي المتمم

عندئـذ  ) ب(و) أ( مـن البنـدين   اإذا كانت السلع أو الخدمات المتبقية تتضمن مزيج         ) ج (
داء التي لـم  يجب على المنشأة ان تقوم بالمحاسبة عن آثار التعديل على التزامات األ      

ـ (ا  يتم الوفاء به   فـي العقـد المعـدل    ) ابما في ذلك تلك التي لم يتم الوفاء بها جزئي
  .بطريقة تتسق مع أهداف هذه الفقرة

  داءتحديد التزامات األ
يجب على المنشأة عند نشأة العقد تقييم السلع أو الخدمات المتعهد بها فـي العقـد مـع العميـل ويجـب            - ٢٢

  :يل على أنه التزام أداءعليها تحديد كل تعهد بتحويل أي مما يلي إلى العم
  .مميزة بذاتها) أو حزمة سلع أو خدمات(سلعة أو خدمة    ) أ (
سلسلة من سلع أو خدمات مميزة بذاتها ومتماثلة بشكل كبير ويـتم تحويلهـا إلـى              ) ب(أو

  ").٢٣"راجع الفقرة (العميل بذات النمط 
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 العميل إذا تم استيفاء كـال  يكون لسلسلة من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها نفس نمط التحويل إلى     -٢٣
  :الضابطين التاليين

كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها في السلسلة التي تتعهد المنشأة بتحويلها إلى العميـل        )أ (
  .لتكون التزام أداء يتم الوفاء به على مدار زمني" ٣٥"تستوفي الشروط الواردة في الفقرة 

ذات الطريقة لقياس مدي تقـدمها نحـو       ، تستخدم المنشأة    "٤٠"و" ٣٩" للفقرتين   اوفقً) ب(و
داء بتحويل كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها في السلسلة إلـى  الوفاء الكامل بالتزام األ 

  .العميل
  التعهدات في العقود مع العمالء

. يحدد العقد مع العميل عادة بشكل صريح السلع أو الخدمات التي تتعهد المنشأة بتحويلها إلى العميل          -٢٤
داء المحددة في عقد مع عميل قد ال تقتصر على الـسلع أو الخـدمات التـي يـتم     ت األ ولكن التزاما 

 ا تعهدات تُفهـم ضـمني  ا ألن العقد مع العميل قد يشمل أيضاوهذا نظر. ذكرها صراحة في ذلك العقد 
ا من خالل الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة، أو سياساتها المنشورة، أو تصريحاتها المحـددة، إذ      

كانت تلك التعهدات تنشئ، وقت الدخول في العقد، توقعا صحيحا لدي العميل بأن المنـشأة سـتحول          
  .سلعة أو خدمة له

داء أنشطة يجب على المنشأة القيام بها إلنجـاز العقـد إال إذا كانـت تلـك       ال تتضمن التزامات األ    -٢٥
 على مقدم خدمة القيام بمهـام  فعلى سبيل المثال، قد يكون. األنشطة تحول سلعة أو خدمة إلى العميل     

إدارية عديدة إلعداد العقد، اال ان القيام بتلك المهام ال يترتب علية تحويل خدمة إلى العميـل وقـت          
  .وبناء عليه، فإن أنشطة اإلعداد تلك ليست التزامات أداء. أداء تلك المهام

  السلع والخدمات المميزة بذاتها
٢٦- المتعهد بها قد تشمل اآلتي، ولكن ال تقتصر عليه للعقد، فإن السلع أو الخدماتاتبع :  

  ).على سبيل المثال، مخزون منشأة مصنعة(بيع سلع مصنعة من قبل المنشأة   ) أ (
  ).البضائع لدي تاجر التجزئة على سبيل المثال،(إعادة بيع سلع تم شراؤها من قبل المنشأة   )ب (
على سـبيل المثـال،   (ة إعادة بيع حقوق في سلع أو خدمات تم شراؤها من قبل المنشأ         ) ج (

 تَذكرة تم إعادة بيعها من قبل منشأة تعمل بصفة أصيل، كما هو موضح في الفقـرات 

  ").٣٨ب"إلى " ٣٤ب"من 
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  .متفق عليها تعاقديا لعميل) أو مهام(أداء مهمة   ) د (
على سبيل المثال، تحديثات غيـر محـددة   (تقديم خدمة الجاهزية لتقديم سلع أو خدمات      ) ه(

أو إتاحة سـلع أو خـدمات للعميـل    ) توافرت تي يتم تقديمها إذا ما   لبرامج حاسب وال  
  .الستخدامها إذا ما وعندما يقرر العميل

على سـبيل المثـال،   (تقديم خدمة ترتيب لطرف آخر لتحويل سلع أو خدمات إلى عميل  ) و(
  ").٣٨ب"إلى " ٣٤ب"العمل كوكيل لطرف آخر، كما هو موضح في الفقرات من 

سلع أو خدمات يتم تقديمها مستقبال بما يمكن العميل من إعادة بيعهـا أو  منح حقوق في  ) ز(
على سبيل المثال، تتعهد المنشأة البائعة لمنتج إلى بـائع تجزئـة    (تقديمها إلى عميل له     

  ).بأن تحول سلعة أو خدمة إضافية ألي فرد يشتري المنتج من بائع التجزئة
  .  عن عميلإنشاء أو تصنيع أو تطوير أصل بالنيابة) ح(
  ").ب٦٣ب"إلى " ٥٢ب"راجع الفقرات من (منح تراخيص ) ط(
ـ    (منح خيارات لشراء سلع أو خدمات إضافية        ) ى(  اعندما تقدم تلك الخيارات للعميـل حقً

٤٣ب"إلى " ٣٩ب"، كما هو مبين في الفقرات من اهام.(" 
  :يفاء كال الضابطين التاليينتعتبر السلعة أو الخدمة المتعهد بها للعميل مميزة بذاتها إذا تم است -٢٧

يستطيع العميل االنتفاع من السلعة أو الخدمة إما كما هي أو إلـى جانـب مـوارد أخـرى        )أ (
  .)أي أن السلعة أو الخدمة قابلة ألن تكون مميزة بذاتها(متاحة بسهولة للعميل 

تعهد المنشأة بتحويل السلعة أو الخدمة للعميل يمكن تحديده بـشكل منفـصل عـن              ) ب(و
 اأي أن التعهد بتحويل السلعة أو الخدمة يكون واضـح   (تعهدات األخرى في العقد     ال

بذاته في سياق العقداومميز .(  
  إذا كـان باإلمكـان اسـتخدام الـسلعة    " أ٢٧" للفقرة ايستطيع العميل االنتفاع من سلعة أو خدمة وفقً   -٢٨

 عن ذلك االحتفـاظ بهـا   الًة أو بديأو الخدمة، أو استهالكها، أو بيعها بمبلغ أكبر من قيمتها التخريدي     
بعض السلع أو الخدمات، يستطيع العميل االنتفـاع بهـا كمـا هـي      . بطريقة تحقق منافع اقتصادية   

وبعض السلع أو الخدمات األخرى، يستطيع العميل االنتفاع بها عند اقترانهـا مـع مـوارد     . بحالتها
مـن قبـل   (خدمة يتم بيعها بشكل منفصل والمورد المتاح بسهولة هو سلعة أو . أخرى متاحة بسهولة 

بما فـي ذلـك الـسلع أو    ( العميل بالفعل من المنشأة ه، أو مورد حصل علي)المنشأة أو منشأة أخرى   
أو مـن معـامالت أو أحـداث    ) الخدمات التي تكون المنشأة قد قامت بتحويلها للعميل بموجب العقد      

يل يستطيع االنتفاع من سلعة أو خدمة كما هي قد توفر العديد من العوامل دليال على أن العم         . أخرى
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فعلى سبيل المثال، إذا كانت المنشأة في الواقع . بحالتها أو باقترانها مع موارد أخرى متوفرة بسهولة      
 استطاعة العميل االنتفاع مـن الـسلعة أو   نتبيع بانتظام سلعة أو خدمة بشكل منفصل فقد ينم ذلك ع    

  .اقترانها مع موارد أخرى متاحة بسهولةالخدمة إما كما هي بحالتها أو ب
 عند تقييم ما إذا كانت تعهدات المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى عميـل يمكـن تحديـدها بـشكل        -٢٩

، يكون الهدف هو تحديد ما إذا كانت طبيعة التعهد في سياق العقـد هـي       "ب٢٧" للفقرة   امنفصل وفقً 
 عن ذلك تحويلها في صـورة عنـصر أو   الًأو بدتحويل كل من هذه السلع أو الخدمات بصورة منفردة  

وتتضمن العوامل التي يمكن ان تـشير  . عناصر مدمجة تشكل مدخالت للسلع والخدمات المتعهد بها       
 أو أكثر من التعهدات بتحويل سلع وخدمات إلى عميل ال يمكن تمييزها بشكل منفـصل       اثنينإلى أن   

  :ما يلي ولكنها ال تقتصر عليها
م خدمة هامة لدمج سلع أو خدمات مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها       أن المنشأة تقد    ) أ (

في العقد داخل حزمة من سلع أو خدمات تشكل المخـرج المجمـع أو المخرجـات              
وبعبارة أخرى، تستخدم المنشأة السلع أو الخـدمات    . المجمعة التي تعاقد العميل عليها    

ات مجمعة محددة من قبـل  باعتبارها مدخالت إلنتاج أو تقديم مخرج مجمع أو مخرج     
وقد يشتمل المخرج المجمع أو المخرجات المجمعة على أكثر من مرحلـة أو     . العميل

  .ةعنصر أو وحد
أن تتضمن واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات على تعـديل أو تفـصيل جـوهري             ) ب (

 بغرض مالءمتها مع السلع والخدمات المتعهد بها في العقد، أو يتم تعديلها أو تفصيلها     
  .جوهريا بواحدة أو أكثر من السلع والخدمات األخرى المتعهد بها في العقد

. السلع أو الخدمات معتمدة على أو مرتبطة بدرجة كبيرة بـسلع أو خـدمات أخـري         ) ج (
       بواحدة أو أكثر من السلع والخـدمات  ابمعني اخر أن كل سلعة أو خدمة تتأثر جوهري 

ت قد يكون هناك اثنـين أو أكثـر مـن    فعلي سبيل المثال، في بعض الحاال    . في العقد 
   ببعضها البعض بحيث ال تستطيع المنـشاة الوفـاء   االسلع والخدمات التي تتأثر جوهري 

  .بتعهدها إذا ما قامت بتحويل كل من هذه السلع والخدمات بشكل مستقل عن بعضهما
 تلك السلعة أو الخدمة إذا لم تكن السلعة أو الخدمة المتعهد بها مميزة بذاتها فيجب على المنشأة ضم          -٣٠

. مع السلع أو الخدمات األخرى المتعهد بها إلى أن تحدد حزمة السلع أو الخدمات المميـزة بـذاتها      
وفي بعض الحاالت ينتج عن ذلك قيام المنشأة بالمحاسبة عن جميع السلع أو الخدمات المتعهـد بهـا       

  .في عقد على أنها التزام أداء واحد
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  داءالوفاء بالتزامات األ
داء وذلـك بتحويـل   وفـاء المنـشأة بالتزامـات األ   ) أو مـع (يجب على المنشأة أن تعترف بـإيراد عنـد     - ٣١

حـصول  ) أو مـع (ويعد األصل بأنه قد تـم تحويلـه عنـد    . للعميل) أي أصل(سلعة أو خدمة متعهد بها      
  .العميل على السيطرة على ذلك األصل

، فإنه يجب على المنـشأة أن تقـرر عنـد    "٣٠"إلى " ٢٢" للفقرات من الكل التزام أداء يتم تحديده وفقً  -٣٢
أو أنها ") ٣٧"الى " ٣٥" للفقرات من اوفقً(داء على مدار زمني نشأة العقد ما إذا كانت تفي بالتزام األ       

وإذا لم تكن المنشأة تفي بالتزامهـا علـى   "). ٣٨" للفقرة اوفقً(داء عند نقطة من الزمن   تفي بالتزام األ  
  .زام يتم الوفاء به عند نقطة من الزمنمدار زمني، فإن االلت

كمـا هـو   (تعد السلع والخدمات أصوال، حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، عند استالمها واستخدامها       -٣٣
وتشير السيطرة على أصل إلى القدرة علـى توجيـه اسـتخدام        ). الحال بالنسبة للعديد من الخدمات    

تتضمن السيطرة القدرة على منـع  . قية منه جميع المنافع المتب- على ما يقارب     -األصل والحصول   
وتتمثل المنافع مـن األصـل   . المنشآت األخرى من توجيه استخدام أصل والحصول على المنافع منه  

) التدفقات النقدية الداخلة أو الوفورات في التدفقات النقديـة الخارجـة    (في التدفقات النقدية المحتملة     
  : بشكل غير مباشر بطرق عدة، مثلوالتي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر أو

  .)بما في ذلك الخدمات العامة(استخدام األصل إلنتاج سلع أو تقديم خدمات   ) أ (
  .أخرىاستخدام األصل لتعزيز قيم اصول   ) ب (
  .استخدام األصل لتسوية التزامات أو تخفيض مصروفات  ) ج (
  .بيع أو مبادلة األصل  ) د (
  .رهن األصل للحصول على قرض) ه(
  .االحتفاظ باألصل) و(و

 إذا كان العميل قد حصل على السيطرة على األصـل أن تأخـذ فـي     ما يجب على المنشأة عند تقييم    -٣٤
  ").٧٦ب"إلى " ٦٤ب"راجع الفقرات من (االعتبار أية اتفاقية إلعادة شراء األصل 

  داء التي يتم الوفاء بها على مدار زمنيالتزامات األ
داء  زمني، ولذلك فهـي تفـي بالتزامـات األ   تحول المنشأة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدار          -٣٥

  :وتعترف باإليراد على ذلك المدار الزمني إذا تم استيفاء أحد الضوابط التالية
يتلقى العميل المنافع الناتجة عن أداء المنشأة ويستهلكها في ذات الوقت الـذي تقـوم      ) أ (

  .")٤ب"و" ٣ب"راجع الفقرتين (فيه بالتنفيذ 
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على سبيل المثال، األعمـال تحـت   (شأة إنشاء أو تحسين أصل   يترتب على أداء المن   ) ب(أو
الذي يسيطر عليه العميل في ذات الوقت الذي يتم فيه إنشاء األصل أو تحسينه   ) التنفيذ

  .")٥ب"راجع الفقرة (
") ٣٦"راجـع الفقـرة   (ال يترتب على أداء المنشأة إنشاء أصل له استخدام بديل لديها  ) ج(أو

راجـع  (نفيذ في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخـه      وللمنشأة حق واجب الت   
 ").٣٧"الفقرة 

يعتبر األصل الناشئ عن أداء المنشأة ليس له استخدام بديل للمنشأة إذا كانت المنشأة إما مقيدة تعاقديا     -٣٦
         من توجيـه  امن توجيه األصل الستخدام آخر خالل إنشاء أو تحسين ذلك األصل أو كانت مقيدة عملي 

ويتم تقييم ما إذا كان لألصل استخدام بديل للمنـشأة  . ل في حالته المكتملة الستخدام آخر بسهولة األص
وبعد نشأة العقد ال يجوز للمنشأة تحديث تقييم االستخدام البديل لألصل ما لـم يوافـق   . عند نشأة العقد  

. داءلتزامـات األ أطراف العقد على إجراء تعديل على العقد والذي من شأنه أن يغير جوهريا مـن ا     
  .إرشادات لتقييم ما إذا كان لألصل استخدام بديل لدي المنشأة" ٨ب"إلى " ٦ب"وتقدم الفقرات من 

يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار شروط العقد، باإلضافة إلى أي قوانين تنطبق علـى العقـد،             -٣٧
ـ    عند تقييم ما إذا كان لديها حق واجب التنفيذ في تحصيل مقابل اآلدا   اء المكتمـل حتـى تاريخـه وفقً

وبـالرغم  . وال يشترط أن يكون الحق في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل مبلغ ثابـت      )". ج(٣٥"للفقرة  
من ذلك، في كل األحوال يجب أن يكون للمنشأة خالل مدة العقد الحق في مبلغ يعوضها علـى األقـل     

قد من قبل العميل أو طرف آخـر ألسـباب   عن مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخه إذا ما تم إنهاء الع     
إرشـادات  " ١٣ب "إلـى  " ٩ب "وتقدم الفقرات مـن  .  لتعهداتهااأخري بخالف عدم أداء المنشأة وفقً   

لتقييم وجود ووجوب تنفيذ حق التحصيل وما إذا كان حق المنشأة في التحصيل سـيخولها الحـق فـي      
  .أن يتم السداد لها مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخه

  داء التي يتم الوفاء بها عند نقطة من الزمنالتزامات األ
" ٣٧"إلـى  " ٣٥" للفقرات مـن  اداء يتم على مدار زمني وفقًإذا لم يكن الوفاء بالتزامات األ     -٣٨

ولتحديد تلك النقطة مـن الـزمن التـي    . داء عند نقطة من الزمنفإن المنشأة تفي بالتزام األ 
داء أصل متعهد به وتفي المنشأة عندها بالتزامات األ  يحصل فيها العميل على السيطرة على       

فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار جميع متطلبات السيطرة الواردة فـي الفقـرات       
باإلضافة لذلك يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار المؤشرات علـى   ". ٣٤"إلى  " ٣١"من  

  :يهلكن ال تقتصر عل تحويل السيطرة التي تشمل اآلتي
ـ -إذا كان للمنشأة حق حال في تحصيل مقابل األصل      ) أ ( حاليـا  ا إذا كان العميل ملزم 

 فإن ذلك قد يشير عندئذ إلى أن العميل قد حصل على القـدرة   - بسداد مقابل األصل  
 جميع المنـافع المتبقيـة   - ما يقارب -على توجيه استخدام األصل والحصول على      

  .من األصل في المقابل
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 قد يشير ذلك الحق القانوني إلـى   –يل حق الملكية القانوني في األصل       إذا كان للعم    ) ب (
 - ما يقارب -الطرف الذي لديه القدرة على توجيه استخدام االصل والحصول على      

 - لـذلك  - ول المنشآت األخرى لهذه المنافع جميع المنافع المتبقية منه أو تقييد وص      
ـ   ى أن العميـل قـد حـصل علـى     فإن تحويل الحق القانوني في األصل قد يشير إل

وإذا احتفظت المنشأة بحق الملكيـة القانونيـة فـي األصـل     . السيطرة على األصل  
لمجرد الحماية ضد إخفاق العميل في السداد فإن حقوق المنشأة هذه ال تمنع العميـل      

  .من الحصول على السيطرة على األصل
ر الحيازة المادية لألصـل   قد تشي-إذا قامت المنشأة بتحويل الحيازة المادية لألصل          ) ج (

 جميـع  - ما يقارب -إلى أن العميل له القدرة على توجيه استخدام والحصول على         
 وبالرغم - صول المنشآت األخرى لهذه المنافعالمنافع المتبقية في األصل أو تقييد و      

فعلى سـبيل  .  فإن الحيازة المادية قد ال تتواكب مع السيطرة على األصل      - من ذلك 
في بعض اتفاقيات إعادة الشراء وفي بعض ترتيبات بـضاعة األمانـة فـإن     المثال،  

وفـي  . العميل أو المؤتمن قد تكون له حيازة مادية على أصل تسيطر عليه المنـشأة      
المقابل، فإنه في بعض ترتيبات إصدار الفواتير مع االحتفاظ بالبضاعة، فإن المنـشأة     

وتقـدم الفقـرات   . سيطر عليه العميـل قد يكون لديها الحيازة المادية لألصل الذي ي   
إرشـادات  " ٨٢ب"إلـى   " ٧٩ب"و" ٧٨ب"إلـى   " ٧٧ب"و" ٧٦ب"إلى  " ٦٤ب"أرقام  

بشأن المحاسبة عن اتفاقيات إعادة الشراء وترتيبـات بـضاعة األمانـة وترتيبـات            
 .إصدار الفواتير مع االحتفاظ بالبضاعة، على التوالي

 قد يشير انتقال -ة المتعلقة بملكية األصل  إذا كان للعميل المخاطر والمنافع الجوهري       ) د (
المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بملكية األصل للعميل إلى أن العميل قادر على        

.  جميع المنافع المتبقيـة منـه  - ما يقارب -توجيه استخدام األصل والحصول على      
إنـه يجـب    ف- وبالرغم من ذلك، عند تقييم مخاطر ومنافع ملكية األصل المتعهد به    

على المنشأة استبعاد أي مخاطر تُنشئ التزام أداء منفصل باإلضـافة إلـى التـزام           
فعلى سبيل المثال، قد تكون المنشأة قامـت بتحويـل    . داء المتعلق بتحويل األصل   األ

 بعد بـالتزام أداء إضـافي لتقـديم     السيطرة على األصل إلى العميل ولكنها لم تفٍ       
  .صل المحولخدمات الصيانة المتعلقة باأل
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قد يشير قبول العميل لألصل إلى أنه قد حصل على القدرة على  - قبول العميل لألصل  ) ه(
   ولتقييم أثر الشرط -  على جميع المنافع المتبقية منه  اتوجيه األصل والحصول جوهري 

التعاقدي لقبول العميل على توقيت تحويل السيطرة على األصل فإنه يجب على المنشأة 
  ".٨٦ب"إلى " ٨٣ب"ي االعتبار اإلرشادات الواردة في الفقرات من أن تأخذ ف

  داءقياس مدي التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزامات األ
يجب على المنشأة أن تعترف باإليراد على مدار زمني بقياس مـدي التقـدم نحـو الوفـاء الكامـل          -٣٩

ـ  داء، وذلك لكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدار      بالتزامات األ    "٣٥" للفقـرات مـن   ازمنـي وفقً
  مدي التقدم هو بيان إنجاز المنشأة نحو تحويـل الـسيطرة علـى الـسلع     والهدف عند قياس. ٣٧إلى 

  ).داءأي وفاء المنشأة بالتزام األ(أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل 
فاء به على مـدار  يجب على المنشأة أن تطبق طريقة واحدة لقياس مدي التقدم لكل التزام أداء يتم الو      -٤٠

داء المشابهة وفي الظروف زمني ويجب على المنشأة أن تطبق تلك الطريقة بثبات على التزامات األ         
وفي نهاية كل فترة يتم إعداد تقارير عنها يجب على المنشأة إعادة قياس مدي تقدمها نحـو        . المشابهة

  .الوفاء الكامل بالتزام أداء يتم الوفاء به على مدار زمني
  قياس مدي التقدمطرق 

وتقدم الفقـرات مـن   . تتضمن الطرق المناسبة لقياس مدي التقدم طرق المخرجات وطرق المدخالت      -٤١
إرشادات الستعمال طرق المخرجات وطرق المدخالت لقياس مدي تقدم المنـشأة    " ١٩ب"إلى  " ١٤ب"

قدم يجب على المنـشأة  وفي تحديد الطريقة المناسبة لقياس مدي الت   . داءنحو الوفاء الكامل بالتزام األ    
  .أن تأخذ في االعتبار طبيعة السلعة أو الخدمة التي تعهدت المنشأة بتحويلها إلى العميل

يجب على المنشأة عند تطبيق طريقة ما لقياس مدي التقدم أن تستبعد من القياس أي سلع أو خـدمات       -٤٢
منشأة أن تدرج عنـد قيـاس   وفي المقابل، يجب على ال . لن تحول المنشأة السيطرة عليها إلى العميل      

  .مدي التقدم أي سلع أو خدمات حولت المنشأة السيطرة عليها إلى العميل وفاء اللتزام أداء
يجب على المنشأة تحديث قياسها لمدي التقدم مع تغير الظروف خالل المـدار الزمنـي لـيعكس أي      -٤٣

 المنشأة يجب المحاسبة عنهـا  ومثل هذه التغيرات في قياس مدي تقدم. داءتغيرات في نتيجة التزام األ 
الـسياسات المحاسـبية   “) ٥( لمعيار المحاسبة المصري رقم اعلى أنها تغيير في تقدير محاسبي وفقً      

  .”والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء
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   القياسات المعقولة لمدي التقدم
لى مدار زمني فقـط إذا كـان   يجب على المنشأة أن تعترف بإيراد مقابل التزام أداء يتم الوفاء به ع          -٤٤

ولن تكون المنـشأة  . داء بشكل معقولبإمكان المنشأة قياس مدي تقدمها نحو الوفاء الكامل بالتزام األ         
داء إذا مـا كانـت    على قياس مدي تقدمها نحو الوفاء الكامـل بـالتزام األ       - بشكل معقول  -قادرة  

  .ة مناسبة لقياس مدي التقدمتنقصها معلومات يمكن االعتماد عليها الزمة لتطبيق طريق
-قد تكون المنشأة غير قـادرة  ) على سبيل المثال، في المراحل األولى من العقد (في بعض الظروف     -٤٥

داء ولكن تتوقع المنشأة استرداد التكاليف التـي تـم    على قياس مدي وفائها بالتزام األ   -بشكل معقول 
على المنشأة أن تعترف بـإيراد فـي حـدود    في تلك الظروف يجب . داءتكبدها في الوفاء بالتزام األ    

 قيـاس مـدي وفائهـا    - بشكل معقول -التكاليف التي تم تكبدها فقط إلى أن يأتي وقت تستطيع فيه      
  .داءبالتزام األ

  القياس
الـذي يـستثني تقـديرات المقابـل     (يجب على المنشأة أن تعترف بما تم تخصيصه من سـعر المعاملـة       - ٤٦

الوفـاء  ) أو علـى مـدار  (اللتـزام أداء كـإيراد عنـد    ") ٥٨"إلى  " ٥٦"ات من    للفقر االمتغير المقيدة وفقً  
  .بالتزام أداء

  تحديد سعر المعاملة
يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار شروط العقـد وممارسـاتها التجاريـة المعتـادة لتحديـد سـعر             - ٤٧

 حـق فيـه مقابـل تحويـل     وسعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون لهـا     . المعاملة
السلع أو الخدمات المتعهد بها للعميل باستثناء المبالغ التي يتم تحـصيلها بالنيابـة عـن أطـراف ثالثـة        

قد يتضمن المقابل المتعهد به في عقـد مـع عميـل مبـالغ     ). على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة     (
  .ثابتة أو مبالغ متغيرة أو كليهما

وعند تحديـد  . بلغ المقابل المتعهد به من قبل العميل على تقدير سعر المعاملة  تؤثر طبيعة وتوقيت وم    -٤٨
  :ثار جميع ما يليآسعر المعاملة يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار 

  .")٥٩"وكذلك فقرة " ٥٥"إلى " ٥٠"راجع الفقرات من (المقابل المتغير   ) أ (
   .")٥٨"إلى " ٥٦"راجع الفقرات من (القيود على تقديرات المقابل المتغير  ) ب (
  .")٦٥"إلى " ٦٠"راجع الفقرات من (وجود مكون تمويلي هام في العقد   ) ج (
  .")٦٩"إلى " ٦٦"راجع الفقرات من (المقابل غير النقدي   ) د (
  ").٧٢"إلى " ٧٠"راجع الفقرات من (المقابل واجب السداد إلى العميل ) ه(

سلع أو الخدمات إلى العميل كما هـو  لغرض تحديد سعر المعاملة تفترض المنشأة بأنه سيتم تحويل ال  -٤٩
  . للعقد القائم وأن العقد لن يتم الغاؤه أو تجديده أو تعديلهامتعهد به وفقً
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  المقابل المتغير
٥٠-       فيجب على المنشأة أن تقوم بتقدير المبلـغ  اإذا كان المقابل المتعهد به في العقد يتضمن مبلغا متغير ،

  .يل السلع أو الخدمات المتعهد بها للعميلالذي سيكون للمنشأة حق فيه في مقابل تحو
٥١-     للخصومات، أو التخفيضات، أو رد المبالغ، أو استحقاقات تـسوي  ايمكن أن يتغير مبلغ المقابل نظر 

، أو االمتيازات السعرية، أو الحوافز، أو مكافآت اآلداء، أو الغرامات، أو البنود    الًعند الشراء مستقب  
 إذا كان حق المنشأة فـي المقابـل   - ا أيض–ير المقابل المتعهد به    ويمكن أن يتغ  . األخرى المشابهة 

 إذا اعلى سبيل المثال، سيكون مبلغ المقابـل متغيـر  . يتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي  
ما تم إما بيع منتج مع حق االرجاع أو التعهد بمبلغ ثابت على أنه مكافأة أداء في حالة تحقيق نقطـة       

  .إنجاز محددة
وباإلضـافة  . قد يكون التغير المتعلق بالمقابل الذي يتعهد به العميل منصوص عليه صراحة في العقد     -٥٢

إن وجدت أي من الحاالت التاليةاإلى شروط العقد، يعد المقابل المتعهد به متغير :  
العميل لديه توقع صحيح ناشئ عن الممارسـات التجاريـة المعتـادة للمنـشاة، أو               ) أ (

أو تصريحاتها المحددة بأن المنشأة ستقبل مبلغ مقابل أقـل مـن          سياساتها المنشورة   
ـ . ا سعريابمعنى، أنه يتوقع أن المنشأة ستعرض امتياز . السعر المبين في العقد    اوتبع 

للنطاق القضائي، أو الصناعة، أو العميل، فإن هذا العرض قد يشار إليه علـى أنـه         
  .الًعند الشراء مستقبخصم، أو تخفيض، أو رد مبلغ، أو استحقاق يسوي 

تشير الحقائق والظروف األخرى إلى أن نية المنشأة، عند الدخول فـي العقـد مـع           ) ب (
  .العميل، هي تقديم تخفيض سعري للعميل

يجب على المنشأة أن تقوم بتقدير مبلغ المقابل المتغير باستخدام احدى الطـريقتين التـاليتين، وذلـك       -٥٣
نشأة أنها تتوقع أن تتنبأ بشكل أفضل بمبلـغ المقابـل الـذي     على أي من الطريقتين ترى الم     ااعتماد

  :سيكون للمنشأة حق فيه
القيمة المتوقعة هي مجموع المبالغ المرجحة بنسبة احتمالهـا فـي     -القيمة المتوقعة     ) أ (

 للمقابل المتغير  ا مناسب اوقد تكون القيمة المتوقعة تقدير    . نطاق مبالغ المقابل الممكنة   
  . عدد كبير من العقود ذات الخصائص المتشابهةإذا كان لدي المنشأة

ـ  االمبلغ األكثر ترجيح  - االمبلغ األكثر ترجيح    ) ب ( فـي  ا هو المبلغ الوحيد األكثر ترجيح 
قـد يكـون   ).  للعقـد اأي النتيجة الوحيدة األكثر ترجيح(نطاق مبالغ المقابل الممكنة   

  ير إذا كـان للعقـد نتيجتـين      تقديرا مناسبا لمبلغ المقابل المتغ     االمبلغ األكثر ترجيح
  ).على سبيل المثال، إما أن تحقق المنشأة مكافأة أداء أو ال تحققها(ممكنتين فقط 
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يجب على المنشأة أن تطبق طريقة واحدة بثبات خالل العقد عند تقدير أثر عدم التأكـد علـى مبلـغ            -٥٤
ى المنـشأة أن تأخـذ فـي    باإلضافة إلى ذلك، يجب عل. المقابل المتغير الذي سيكون للمنشأة حق فيه  

المتاحة بصورة معقولة للمنشأة وتحديـد     ) التاريخية، والحالية، والمتوقعة  (االعتبار جميع المعلومات    
وستكون المعلومات التي تستخدمها المنشأة لتقدير مبلغ المقابل . عدد معقول من مبالغ المقابل الممكنة    

   إدارة المنشأة أثناء عمليـة العطـاء والعـرض   للمعلومات التي تستخدمهامشابهة  - عادة -المتغير  
  .وفي تحديد األسعار للسلع أو الخدمات المتعهد بها

  التزامات برد مبلغ
 من عميل وتتوقع رد بعـض  الًيجب على المنشأة أن تعترف بالتزام برد مبلغ إذا استلمت المنشأة مقاب  -٥٥

أو المـستحق  (بلغ بمبلغ المقابل المستلم ويتم قياس االلتزام برد الم. أو كامل ذلك المقابل إلى العميل    
أي المبالغ التي لم يـتم تـضمينها فـي سـعر     (الذي ال تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه    ) السداد

والتغير المقابل في سعر المعاملة، وبناء عليه، التغير في  (ويجب تحديث التزام رد المبلغ      ). المعاملة
. كل فترة يتم إعداد تقارير عنها نتيجة التغيـرات فـي الظـروف       في نهاية   ) االلتزام المتعلق بالعقد  

للمحاسبة عـن  " ٢٧ب"إلى " ٢٠ب"ويجب على المنشأة أن تطبق اإلرشادات الواردة في الفقرات من        
  .التزام رد المبلغ المتعلق بالبيع مع حق اإلرجاع

  القيود على تقديرات المقابل المتغير
ـ   يجب على المنشأة تضمين جزء من أو ك     -٥٦  اامل مبلغ المقابل المتغير المقدر في سـعر المعاملـة وفقً

فقط بالقدر الذي يكون فيه من المرجح بدرجة عالية أال يتم رد مبلغ هـام مـن اإليـراد        " ٥٣"للفقرة  
  .االمتراكم المعترف به عندما يتضح عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغير الحقً

 أال يتم إجراء تسوية لرد مبلغ هام مـن اإليـراد المتـراكم    في تقييم ما إذا كان مرجحا بدرجة عالية   -٥٧
المعترف به عندما يتضح عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغير الحقا، فإنه يجب على المنشأة أن تأخـذ   

وتشمل العوامل التي يمكن أن تزيد مـن  . تسوية الرد من اإليراد في االعتبار كال من الترجيح ومقدار
  : من العوامل التالية، ولكن ال تقتصر عليهاا الرد من اإليراد أيالترجيح أو مقدار

وقـد تـشمل   .  بدرجة عالية لعوامل خارج تأثير المنشأةاأن يكون مبلغ المقابل معرض     ) أ (
راء أو تصرفات أطراف ثالثة، وأحـوال الطقـس،    آتلك العوامل التقلب في السوق، و     

  .تعهد بهاوالمخاطر المرتفعة لتقادم السلعة أو الخدمة الم
أن يكون من غير المتوقع اتضاح ظروف عدم التأكد المتعلقة بمبلـغ المقابـل لفتـرة         ) ب (

  .طويلة من الزمن
في أنواع مشابهة من العقود محدودة أو أن تلـك  ) أو دليل آخر(أن تكون خبرة المنشأة    ) ج (

  .ذات قيمة تنبؤية محدودة) أو الدليل األخر(الخبرة 
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  إما في منح نطاق واسع مـن التخفيـضات الـسعرية   أن تكون للمنشأة ممارسة متبعة       ) د (
  .أو تغيير أحكام وشروط السداد لعقود مشابهة في ظروف مشابهة

  .أن يكون للعقد عدد كبير ونطاق واسع من مبالغ المقابل الممكنة) ه(
للمحاسبة عن المقابل الذي يأخذ شكل رسوم اتـاوة تـستند   " ٦٣ب" يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة -٥٨

  .بيعات أو تستند إلى االستعمال التي تم التعهد بها في مقابل ترخيص ملكية فكريةإلى م
  إعادة تقدير المقابل المتغير

بمـا فـي   (يجب على المنشأة في نهاية كل فترة يتم إعداد تقارير عنها تحديث سعر المعاملة المقـدر    -٥٩
ليمثـل بـصدق الظـروف    ) غيـر ذلك تحديث تقييمها لما إذا كانت هناك قيود على تقدير المقابل المت  

الحالية في نهاية الفترة التي يعد عنها التقرير وكذلك التغيرات في الظروف التي حدثت خـالل تلـك      
ـ        . الفترة    للفقـرات اويجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التغيرات فـي سـعر المعاملـة وفقً
  ".٩٠"إلى " ٨٧"من 

  وجود مكون تمويل مهم في العقد
نشأة عند تحديد سعر المعاملة تعديل مبلغ المقابل المتعهد به ليعكس آثار القيمة الزمنية    يجب على الم   -٦٠

يقـدم  ) اإما صراحة أو ضمني(للنقود إذا كان توقيت الدفعات الذي تم االتفاق عليه بين أطراف العقد          
الظروف فـإن  وفي تلك . للعميل أو المنشأة منفعة هامة لتمويل تحويل السلع أو الخدمات إلى العميل     

وقد يوجد مكون تمويلي هام بغض النظـر عمـا إذا كـان التمويـل     . هام العقد يتضمن مكون تمويلي
  من خالل شروط السداد المتفـق عليهـا بـين    االمتعهد به منصوص عليه صراحة في العقد أو ضمني 

  .أطراف العقد
م هـو أن تقـوم المنـشأة    الهدف من تعديل مبلغ المقابل المتعهد به بأثر المكـون التمـويلي الهـا          - ٦١

باالعتراف باإليراد بمبلغ يعكس السعر الذي كان سيدفعه العميل مقابل السلع أو الخدمات المتعهـد           
  تحويلهـا لـه   ) أو على مـدار ( عند ابها فيما لو كان العميل قد سدد مقابل تلك السلع أو الخدمات نقد

عتبار جميـع الحقـائق والظـروف ذات    ويجب على المنشأة أن تأخذ في اال). أي سعر البيع النقدي  (
ـ ا تمويلياالعالقة في تقييم ما إذا كان العقد يتضمن مكونً      بالنـسبة  ا وما إذا كان المكون التمويلي هام 

  :للعقد، بما في ذلك كل ما يلي
الفرق، إن وجد، بين مبلغ المقابل المتعهد به وسعر البيع النقدي للـسلع أو الخـدمات         ) أ (

  .المتعهد بها
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  :االمجمع للعنصرين التاليين معاألثر  ) ب (
طول الوقت المتوقع بين قيام المنشأة بتحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل         -١

  .وقيام العميل بالسداد مقابل تلك السلع أو الخدمات
  .أسعار الفائدة السائدة في السوق ذي الصلة -٢

ـ ، فإن ال"٦١"بالرغم من التقييم الوارد في الفقرة     -٦٢ اعقد مع العميل لن يكون متضمنا لمكون تمويلي هام 
  :إذا وجد أي من العوامل التالية

أن يكون العميل قد سدد مقابل السلع أو الخدمات مقدما وأن يكون توقيت تحويل تلك          ) أ (
  .السلع أو الخدمات يخضع لرغبة العميل

 مبلغ وتوقيـت   وكاناإذا كان جزء هام من مبلغ المقابل المتعهد به من العميل متغير   ) ب (
          اذلك المقابل يتغير على أساس وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي ال يخضع جوهري 

على سبيل المثال، إذا كان المقابل رسوم اتاوة تستند إلـى  (لسيطرة العميل أو المنشأة    
  ).المبيعات

كمـا هـو   (أن الفرق بين المقابل المتعهد به وسعر البيع النقدي للسلعة أو الخدمـة         ) ج (
ينشأ ألسباب غير تقديم التمويل ألي من العميل أو المنشأة،       ") ٦١"في الفقرة   موضح  

على سـبيل المثـال، فـإن    . وأن الفرق بين هذين المبلغين يتناسب مع أسباب الفرق       
شروط السداد قد توفر للمنشأة أو للعميل حماية في حالة عدم إكمال الطرف اآلخـر       

  .كل مناسبالتزاماته بموجب العقد بش لبعض أو لجميع
٦٣-   تعديل مبلغ المقابل المتعهد به بأثر المكون التمـويلي الهـام إذا كانـت    ا ال يجب على المنشأة عملي 

المنشأة تتوقع، عند نشأة العقد، أن تكون الفترة بين قيام المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلـى   
  .العميل وسداد العميل لمقابل السلعة أو الخدمة سنة أو أقل

عند تعديل مبلغ المقابل المتعهد به بأثر المكون التمويلي الهـام     "٦١"لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة       -٦٤
يجب على المنشأة أن تستخدم معدل الخصم الذي تعكسه معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة وعميلهـا      

ويل فـي العقـد   وذلك المعدل يعكس الخصائص االئتمانية للطرف الحاصل على التم   . عند نشأة العقد  
وباإلضافة إلى أي رهن أو ضمان يقدمه العميل أو المنشأة، بما في ذلك األصول التي يـتم تحويلهـا      

قد تكون المنشأة قادرة على تحديد هذا المعدل وذلك بتحديد المعدل الذي يخصم المبلـغ    . بموجب العقد 
  قابل الـسلع أو الخـدمات عنـد   االسمي للمقابل المتعهد به إلى السعر النقدي الذي يسدده العميل م         

  وبعد نشأة العقد ال يجوز للمنشأة تحـديث معـدل الخـصم بـالتغيرات         . تحويلها له ) أو على مدار  (
  ).مثل التغير في تقييم مخاطر ائتمان العميل(في معدالت الفائدة أو الظروف األخرى 
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 في قائمة الدخل بشكل منفـصل  )الفائدة الدائنة والفائدة المدينة(يجب على المنشأة عرض آثار التمويل   -٦٥
وعند المحاسبة عن عقد مع عميـل يـتم االعتـراف بالفائـدة     . عن اإليرادات من العقود مع العمالء   

  )أو المبلـغ المـستحق التحـصيل   (الدائنة أو الفائدة المدينة فقط بالقدر الذي نشأ عنه أصل من العقد  
  .أو التزام عن العقد
   المقابل غير النقدي

المعاملة للعقود التي يتعهد فيها العميل بمقابل في صورة غير نقدية فإنـه يجـب علـى         لتحديد سعر    -٦٦
  .بالقيمة العادلة) أو التعهد بمقابل غير نقدي(المنشأة قياس المقابل غير النقدي 

إذا كانت المنشأة غير قادرة على تقدير القيمة العادلة للمقابل غير النقدي بشكل معقول فإنـه يجـب             -٦٧
المقابل بشكل غير مباشر بالرجوع إلى أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد       عليها قياس   
  .بتبادلها مع المقابل) أو فئة عمالء(بها للعميل 

على سبيل المثال، التغير في سـعر  (قد تختلف القيمة العادلة للمقابل غير النقدي بسبب شكل المقابل      -٦٨
وإذا تغيرت القيمة العادلة للمقابل غيـر النقـدي    ). لعميلسهم سيكون للمنشأة حق في استالمه من ا       

على سبيل المثال، فقد تختلف القيمـة العادلـة   (المتعهد به من العميل ألسباب غير شكل المقابل فقط   
إلـى  " ٥٦"، فيجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقـرات مـن      )نتيجة ألداء المنشأة  

"٥٨."  
لتسهيل تنفيذ المنشأة ) على سبيل المثال، مواد، أو معدات أو عمل (لع أو خدمات    إذا ساهم العميل بس    -٦٩

للعقد فيجب على المنشأة أن تٌقَيم ما إذا كانت حصلت على السيطرة على تلـك الـسلع أو الخـدمات      
وإذا كان االمر كذلك، فيجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن السلع أو الخدمات المقدمة       . المقدمة

  .ى أنها مقابل غير نقدي مستلم من العميلعل
  المقابل الواجب السداد للعميل

يتضمن المقابل الواجب السداد للعميل المبالغ النقدية التي تسددها أو تتوقع أن تسددها المنشأة إلـى            -٧٠
ويتضمن المقابل الواجب ). أو إلى أطراف أخرى تشتري سلع أو خدمات المنشأة من العميل     (العميل  
على سبيل المثال، ( أو البنود األخرى الً االستحقاقات المتعلقة بالشراء مستقب    اإلى العميل أيض  السداد  

أو أطراف أخـرى  (التي يمكن استخدامها مقابل المبالغ المستحقة للمنشأة  ) الكوبونات وقسائم الشراء  
ـ  ). تشتري سلع أو خدمات المنشأة من العميل      ن المقابـل  ويجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسـبة ع

الواجب السداد إلى العميل على أنه تخفيض في سعر المعاملة، ومن ثم تخفيض فـي اإليـراد إال إذا      
  "٢٦"كمـا هـو موضـح الفقـرات مـن      (كان السداد للعميل يتم مقابل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها    

ميل يتـضمن مبلغـا   وإذا كان المقابل الواجب السداد إلى الع   . يحولها العميل إلى المنشأة   ") ٣٠"إلى  
بما في ذلك تقييم مدي وجود قيـود علـى تقـدير    ( فيجب على المنشأة أن تقدر سعر المعاملة       امتغير

  ".٥٨"إلى " ٥٠" للفقرات من اوفقً) المقابل المتغير
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٧١-  لمقابل سلعة أو خدمة مميزة بـذاتها مـن العميـل    اإذا كان المقابل الواجب السداد إلى العميل تسديد 
على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن شراء السلعة أو الخدمة بنفس الطريقة التـي تقـوم       فعندئذ يجب   

وإذا زاد مبلغ المقابل الواجـب الـسداد إلـى    . بالمحاسبة بها عن المشتريات األخرى من الموردين    
 العميل عن القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها التي حصلت عليها المنشأة مـن العميـل،     

فعندئذ يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن مثل هذه الزيادة علـى أنهـا تخفـيض فـي سـعر           
 القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة - بشكل معقول -وإذا كانت المنشأة غير قادرة على تقدير     . المعاملة

 العميـل  التي حصلت عليها من العميل، فيجب عليها المحاسبة عن كل المقابل الواجب السداد إلـى          
  .على أنه تخفيض في سعر المعاملة

ومن ثم، إذا تمت المحاسبة عن المقابل الواجب السداد إلى العميل على أنـه تخفـيض فـي سـعر             -٧٢
وقـوع أي مـن   ) أو علـى مـدار  (المعاملة فيجب على المنشأة أن تعترف بتخفيض في اإليراد عند     

  :االحدثين التاليين، أيهما يأتي الحقً
  عتراف بإيراد مقابـل تحويـل الـسلع أو الخـدمات ذات العالقـة         قيام المنشأة باال    ) أ (

  .إلى العميل
). حتى ولو كان السداد مشروطا بحدث مـستقبلي (قيام المنشأة بسداد أو تعهدها بسداد المقابل     ) ب(و

من الممارسات التجارية المعتادة للمنشأةاوقد يكون ذلك التعهد مفهوم ضمني .  
  داءألزامات اتوزيع سعر المعاملة على الت

  الهدف من توزيع سعر المعاملة هو أن تقوم المنـشأة بتوزيـع سـعر المعاملـة علـى كـل التـزام أداء           - ٧٣
بمبلغ يعكس مبلغ المقابل الذي تتوقـع المنـشأة أن يكـون لهـا حـق      ) أو سلعة أو خدمة مميزة بذاتها     (

  .فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل
  ف من التوزيع، تقوم المنشأة بتوزيع سعر المعاملة على كـل التـزام أداء يـتم تحديـده      لتحقيق الهد  -٧٤

، باستثناء ما هو محـدد  "٨٠"إلى " ٧٦"في العقد على أساس سعر بيع نسبي مستقل وفقا للفقرات من        
لتوزيع المقابـل  " (٨٦"إلى " ٨٤"والفقرات من   ) لتوزيع الخصومات " (٨٣"إلى  " ٨١"في الفقرات من    

  ).ي يتضمن مبالغ متغيرةالذ
وبالرغم مـن  . إذا كان العقد ينطوي على التزام أداء واحد فقط  " ٨٦"إلى  " ٧٦"ال تنطبق الفقرات من      -٧٥

قد تنطبق إذا كانت المنشأة قد تعهدت بتحويل سلسلة من السلع    " ٨٦"إلى  " ٨٤"ذلك، فإن الفقرات من     
وكـان  )" ب(٢٢" للفقـرة  ا التزام أداء واحد وفقًأو الخدمات المميزة بذاتها والتي تم تحديدها على أنها   

 .المقابل المتعهد به يتضمن مبالغ متغيرة
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  التوزيع الذي يستند إلى أسعار البيع المستقلة
لتوزيع سعر المعاملة على كل تعهد أداء على أساس سعر بيع نسبي مستقل، فإنه يجب على المنـشأة    -٧٦

داء لسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها وكـذلك التـزام األ  عند نشأة العقد أن تحدد سعر البيع المستقل ل         
  .المرتبط بها في العقد وتوزيع سعر المعاملة بنسبة وتناسب بين أسعار البيع المستقلة تلك

. سعر البيع المستقل هو السعر الذي ستبيع به المنشأة بشكل منفصل سلعة أو خدمة متعهد بها لعميل      -٧٧
ل هو السعر القابل للتحديد لسلعة أو خدمة عندما تبيـع المنـشأة   وأفضل دليل على سعر البيع المستق   

والـسعر المنـصوص   . تلك السلعة أو الخدمة بشكل منفصل في ظروف مشابهة إلى عمالء مشابهين  
 ولكن ال يجوز االفتراض بأنـه هـو  ( أو في قائمة األسعار لسلعة أو خدمة قد يكون هو  اعليه تعاقدي (

  .سلعة أو الخدمةسعر البيع المستقل لتلك ال
عندما يكون سعر البيع المستقل غير قابل للتحديد بشكل مباشر فيجب على المنـشأة أن تقـدر سـعر       -٧٨

". ٧٣"البيع المستقل بمبلغ ينتج عنه توزيع لسعر المعاملة يحقق هدف التوزيع الـوارد فـي الفقـرة      
بما في ذلـك  (ع المعلومات وعند تقدير سعر مستقل فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار جمي         

المتاحـة للمنـشأة   ) أحوال السوق، والعوامل الخاصة بالمنشأة والمعلومات عن العميل أو فئة العميل   
وعند قيامها بذلك فيجب على المنشأة أن تستخدم إلى أكبـر حـد المـدخالت القابلـة          . بشكل معقول 

  .للتحديد وأن تطبق طرق التقدير بثبات في الظروف المشابهة
  :ضمن الطرق المالئمة لتقدير سعر البيع المستقل لسلعة أو خدمة ما يلي، ولكنها ال تقتصر عليهتت -٧٩

 الـسلع أو  ا يمكن للمنشاة تقدير السوق الذي تبيع فيه   :مدخل التقدير السوقي المعدل       ) أ (
 في دفعـه مقابـل   الك السوق راغبتالخدمات وتقدير السعر الذي سيكون العميل في    

 الرجوع إلى أسعار منافسي   اوقد يتضمن ذلك األسلوب أيض    . ماتتلك السلع أو الخد   
المنشأة لسلع أو خدمات مشابهة وتعديل تلك األسـعار حـسب الـضرورة لـتعكس      

  .تكاليف وهوامش ربح المنشأة
 يمكن للمنشأة التنبؤ بتكاليفها المتوقعـة للوفـاء   :مدخل التكلفة المتوقعة زائد هامش      ) ب (

 . ربح مناسب لتلك السلعة أو الخدمةبالتزام أداء ثم إضافة هامش

 يمكن للمنشأة تقدير سعر البيع المستقل بالرجوع إلى إجمـالي  :مدخل القيمة المتبقية      ) ج (
 أو خدمات سعر المعاملة مطروحا منه مجموع أسعار البيع المستقلة القابلة للتحديد لسلع

ـ  . أخرى متعهد بها في العقد       ،"٧٨"لفقـرة   لاوبالرغم من ذلك، يمكن للمنـشأة، وفقً
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أن تستخدم مدخل القيمة المتبقية لتقدير سعر البيع المستقل فقط إذا تم اسـتيفاء أحـد       
  :الشروط التالية

في ذات الوقت أوفـي وقـت   (تبيع المنشأة نفس السلعة أو الخدمة إلى عمالء مختلفين         -١
(بمبالغ متباينة   )  منه اقريبـ اأي أن سعر البيع متغير بدرجة عالية نظر ه ال يمكـن   ألن

  ).تحديد سعر مستقل نموذجي من المعامالت السابقة أو من دليل آخر قابل للتحديد
 لتلك السلعة أو الخدمة وأن السلعة أو الخدمة لم يتم فـي  الم تحدد المنشأة بعد سعر     -٢أو  

  ).أي أن سعر البيع غير مؤكد(السابق بيعها على أساس مستقل 
عة من الطرق لتقدير أسعار البيع المستقلة للـسلع أو الخـدمات   قد تكون هناك حاجة الستخدام مجمو  -٨٠

المتعهد بها في العقد إذا كانت اثنتين أو أكثر من تلك السلع أو الخدمات لها أسعار بيع مستقلة متغيرة 
فعلى سبيل المثال، قد تستخدم المنشأة مدخل القيمة المتبقية لتقدير سـعر  . بدرجة عالية أو غير مؤكدة   

ل إجمالي لتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها التي لها أسعار مستقلة متغيرة بدرجة عالية أو بيع مستق 
غير مؤكدة وتستخدم طريقة أخرى لتقدير أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات الفرديـة منـسوبة     

ما تـستخدم  وعنـد . إلى سعر البيع المستقل اإلجمالي المقدر الذي تم تحديده بمدخل القيمة المتبقيـة          
المنشأة مجموعة طرق لتقدير سعر البيع المستقل لكل سلعة أو خدمة متعهد بها في العقد يجب علـى      
المنشأة تقييم ما إذا كان توزيع سعر المعاملة حسب أسعار البيع المستقلة المقدرة تلك متسقا مع هدف 

  ".٧٨"ة الواردة في الفقرة ومتطلبات تقدير أسعار البيع المستقل" ٧٣"التوزيع الوارد في الفقرة 
  توزيع الخصم

يحصل العميل على خصم مقابل شراء حزمة سلع أو خدمات إذا كان مجموع أسعار البيع المـستقلة         -٨١
يجب على المنشأة . لتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها في العقد يزيد عن المقابل المتعهد به في العقد   

ال عندما يكون لـدى المنـشأة   إداء في العقد تزامات األأن توزع الخصم بنسبة وتناسب على جميع ال    
على أن الخصم بكامله يتعلق فقط بالتزام أداء واحد أو أكثـر، وال   " ٨٢" للفقرة   ادليل قابل للتحديد وفقً   

وتوزيع الخصم بنسبة وتناسب في تلك الحاالت هـو نتيجـة   . داء في العقد  يتعلق بجميع التزامات األ   
سعر المعاملة على كل التزام أداء على أساس أسعار البيع النسبية المستقلة للسلع لقيام المنشأة بتوزيع 

  .والخدمات المميزة بذاتها
يجب على المنشأة أن توزع الخصم بكامله على التزام أداء واحد أو أكثر ولكن لـيس علـى جميـع         -٨٢

  :داء في العقد إذا تم استيفاء جميع الضوابط التاليةالتزامات األ
) أو كل حزمة سلع أو خدمات مميزة بـذاتها (بيع بانتظام كل سلعة أو خدمة     المنشأة ت   ) أ (

  .في العقد على أساس مستقل
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من بعـض تلـك   ) أو حزم( حزمة  - أساس مستقل  - تبيع بانتظام على     االمنشأة أيض ) ب(و
خدمات السلع أو الخدمات المميزة بذاتها بخصم على أسعار البيع المستقلة للسلع أو ال      

  .ةفي كل حزم
  -هـو  )" ب(٨٢"الخصم الذي يخص كل حزمة سلع أو خدمات الموضح في الفقـرة   ) ج(و

الً نفس الخصم في العقد، وتحليل السلع أو الخدمات في كل حزمة يوفر دليال قاب- اتقريب 
  .المرتبط به كامل الخصم في العقد) داءأو التزامات األ(داء للتحديد على التزام األ

، فيجب علـى المنـشأة   "٨٢" للفقرة اخصم على التزام أداء أو أكثر في العقد وفقًإذا تم توزيع كامل ال     -٨٣
أن توزع ذلك الخصم قبل استخدام مدخل القيمة المتبقية لتقدير سعر بيع السلعة أو الخدمة المـستقل         

 )".ج(٧٩" للفقرة اوفقً
  توزيع المقابل المتغير

   محـدد مـن العقـد،   العقـد بكاملـه أو جـزءٍ   قد يكون المقابل المتغير المتعهد به في العقد يخص         -٨٤
مما يلي امثل أي:  
علـى سـبيل   (داء في العقد التزام أداء واحد أو أكثر ولكن ليس جميع التزامات األ     )أ (

المثال، قد تكون مكافأة مشروطة بقيام المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها خالل 
  ).فترة زمنية محددة

من السلع أو الخدمات، المميزة بذاتها  - ولكن ليس كل -كثر سلعة أو خدمة واحدة أو أ) ب(أو 
ا من التزام أداء واحد وفقًاالمتعهد بها ضمن سلسلة من السلع أو الخدمات تشكل جزء 

على سبيل المثال، زيادة المقابل المتعهد به للسنة الثانية من عقد خدمة )" (ب(٢٢"للفقرة 
  ).ؤشر محدد للتضخمتنظيف مدته سنتان على أساس التغير في م

بالكامل على التزام ) والتغيرات الالحقة على ذلك المبلغ (يجب على المنشأة أن توزع المبلغ المتغير         -٨٥
ـ               اأداء أو على سلعة أو خدمة مميزة بـذاتها والتـي تـشكل جـزءا مـن التـزام أداء واحـد وفقً

  :إذا ما تم استيفاء كال الضابطين التاليين)" ب(٢٢"للفقرة 
  داءشروط المقابل المتغير تتعلق تحديدا بجهود المنشأة للوفـاء بـالتزام األ    أن تكون     ) أ (

أو تتعلق بنتيجة محددة من الوفاء بالتزام   (أو تحويل السلعة أو الخدمة المميزة بذاتها        
  ).داء أو تحويل السلعة أو الخدمة المميزة بذاتهااأل

ـ        ) ب(و زام أداء أو علـى الـسلعة أو   أن يكون توزيع مبلغ المقابل المتغير بكامله على الت
مع األخذ فـي  " ٧٣" مع هدف التوزيع الوارد في الفقرة  االخدمة المميزة بذاتها متسقً   
  .داء وشروط السداد في العقداالعتبار جميع التزامات األ
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على المبلغ المتبقي مـن سـعر   " ٨٣"إلى" ٧٣"يجب تطبيق متطلبات التوزيع الواردة في الفقرات من     -٨٦
 ".٨٥"ي ال يستوفي الشروط الواردة في الفقرة المعاملة الذ

  التغيرات في سعر المعاملة
يمكن أن يتغير سعر المعاملة بعد نشأة العقد ألسباب عديدة، بما في ذلـك اتـضاح األحـداث غيـر         -٨٧

المؤكدة أو التغيرات األخرى في الظروف التي تؤدي إلى تغير مبلغ المقابل الذي تتوقع المنـشأة أن      
  .فيه في مقابل السلع أو الخدمات المتعهد بهايكون لها حق 

داء فـي العقـد   يجب على المنشأة أن توزع أي تغيرات الحقة في سعر المعاملة على التزامـات األ     -٨٨
وبالتالي، ال يجوز للمنشأة أن تقوم بإعـادة  . بنفس األساس الذي يتم بناء عليه التوزيع عند نشأة العقد      

ويجـب االعتـراف   . ات في أسعار البيع المستقلة بعد نشأة العقدتوزيع سعر المعاملة لتعكس التغير   
لمبالغ التي تم توزيعها على التزام أداء تم الوفاء به على أنها إيراد أو على أنها تخفيض لإليراد في       با

  .الفترة التي يتغير فيها سعر المعاملة
 ولكن لـيس إلـى   -أو أكثر يجب على المنشأة أن توزع التغير في سعر المعاملة بالكامل على واحد   -٨٩

داء أو السلع أو الخدمات المميزة بذاتها المتعهد بها ضمن سلـسلة تـشكل         من التزامات األ   -جميع
" ٨٥"فقط إذا تم استيفاء الضوابط الواردة في الفقـرة  )" ب(٢٢" للفقرة اجزءا من التزام أداء واحد وفقً     
  .المتعلقة بتوزيع المقابل المتغير

 اأن تقوم بالمحاسبة عن التغير في سعر المعاملة الذي ينشأ نتيجة لتعديل العقد وفقً     يجب على المنشأة     -٩٠
وبالرغم من ذلك، في حالة التغير في سعر المعاملة الذي يحـدث بعـد     ". ٢١"إلى  " ١٨"للفقرات من   

لتوزيع التغير في سـعر المعاملـة   " ٨٩"إلى " ٨٧"تعديل العقد يجب على المنشأة تطبيق الفقرات من   
  :أي مما ينطبق من الطرق األتيةب

داء المحـددة  يجب على المنشأة أن توزع التغير في سعر المعاملة على التزامات األ          ) أ (
قبل التعديل إذا كان، وبالقدر الذي يكون فيه، التغير فـي سـعر المعاملـة      في العقد   

ل تـتم  متعلق بمبلغ المقابل المتغير المتعهد به قبل التعديل وكانت المحاسبة عن التعدي    
  )".أ(٢١" للفقرة اوفقً

في جميع الحاالت األخرى التي ال تتم فيها المحاسبة عن التعـديل علـى أنـه عقـد           ) ب (
فإنه يجب على المنشأة أن توزع التغير في سعر المعاملـة        " ٢٠" للفقرة   امنفصل وفقً 

و داء التي لم يتم الوفاء بهـا أ أي التزامات األ(داء في العقد المعدل على التزامات األ  
الم يتم الوفاء بها جزئيبعد التعديلا فور .(  
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  تكاليف العقد
  التكاليف اإلضافية للحصول على عقد

يجب على المنشأة أن تعترف بالتكاليف اإلضافية للحـصول علـى عقـد مـع عميـل كأصـل إذا كانـت              - ٩١
  .المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف

يف التي تتكبدها المنشأة للحصول علـى  التكاليف اإلضافية للحصول على عقد هي تلك التكال     -٩٢
على سبيل المثال، (عقد مع عميل، والتي لم تكن المنشأة لتتكبدها لو لم يتم الحصول على العقد 

  ).عمولة المبيعات
يجب االعتراف بتكاليف الحصول على عقد على أنها مصروف عند تكبدها، إذا كان سـيتم تكبـدها             -٩٣

 الحصول عليه أم ال، إال إذا قبل العميل صـراحة تحمـل تلـك    بغض النظر عما إذا كان العقد قد تم   
  .التكاليف بغض النظر عما إذا كان قد تم الحصول على العقد أم ال

كوسيلة عملية يجوز للمنشأة االعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول علـى عقـد كمـصروف عنـد         -٩٤
  .ه هي سنة واحدة أو اقلتكبدها إذا كانت فترة استهالك األصل الذي كانت المنشأة ستعترف ب

  تكاليف الوفاء بعقد
علـى سـبيل   (إذا كانت التكاليف التي يتم تكبدها للوفاء بعقد مع عميل ال تقع ضمن نطـاق معيـار آخـر      - ٩٥

) ١٠( أو معيـار المحاسـبة المـصري رقـم     "المخـزون ") ٢(المثال معيار المحاسـبة المـصري رقـم      
ـ   "األصول الثابتة وإهالكاتهـا   "  "األصـول غيـر الملموسـة   ") ٢٣(بة المـصري رقـم    أو معيـار المحاس

فيجب على المنشأة أن تعترف بالتكاليف المتكبدة للوفاء بالعقـد كأصـل فقـط إذا كانـت تلـك التكـاليف          
  :تستوفي كل الشروط التالية

أن تتعلق التكاليف بشكل مباشر بعقد أو بعقد متوقع والذي بإمكان المنشأة تمييزه    ) أ (
ثال، التكاليف المتعلقة بالخدمات التي سيتم تقـديمها       على سبيل الم  (بشكل محدد   

 أو تكاليف تصميم أصل سيتم تحويله بموجب عقد محـدد  بموجب تجديد عقد حالٍ  
  ).لم يتم اعتماده بعد

أن التكاليف ستؤدي إلى توليد أو تحسين موارد المنشأة التي سيتم استخدامها في         ) ب(و
  .مات أداء في المستقبلبالتزا) أو االستمرار في الوفاء(الوفاء 

  .من المتوقع استرداد التكاليف) ج(و 
يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التكاليف المتكبدة في الوفاء بعقد مع عميـل والتـي تقـع              -٩٦

  . لتلك المعايير األخرىاضمن نطاق معيار آخر وفقً
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  : مما يلياأي) أو عقد محدد متوقع(تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد  -٩٧
على سبيل المثال، رواتب وأجور الموظفين الذين يقدمون الخـدمات   (العمالة المباشرة     ) أ (

  ).المتعهد بها بشكل مباشر إلى العميل
على سبيل المثال، المستلزمات المستخدمة في تقديم الخدمات المتعهد    (المواد المباشرة     ) ب (

  ).بها إلى العميل
علـى سـبيل   (باشر بالعقد أو أنـشطة العقـد   نصيب من التكاليف التي تتعلق بشكل م      ) ج (

المثال، تكاليف إدارة العقد واإلشراف عليه، وتـأمين واهـالك األدوات والمعـدات            
  ).المستخدمة في تنفيذ العقد

  .التكاليف التي يتم تحميلها صراحة على العميل بموجب العقد  ) د (
علـى سـبيل   ( العقـد  التكاليف األخرى التي يتم تكبدها فقط كنتيجة لدخول المنشأة في      ) ه(

  ).المثال، المبالغ التي يتم دفعها إلى مقاولي الباطن
  :يجب على المنشأة أن تعترف بالتكاليف التالية على أنها مصروفات عند تكبدها -٩٨

ما لم يتم تحميل تلك التكاليف صـراحة علـى العميـل      (التكاليف العمومية واإلدارية      ) أ (
ـ    بموجب العقد، وفي هذه الحالة يجـب علـى المنـش          اأة تقيـيم تلـك التكـاليف وفقً

  .")٩٧"للفقرة 
تكاليف الفاقد من المواد أو العمالة أو الموارد األخرى لتنفيذ العقد والتي لم تـنعكس              ) ب (

  .في سعر العقد
أو التزامات أداء تـم الوفـاء بهـا    (التكاليف التي تتعلق بالتزامات أداء تم الوفاء بها         ) ج (

لق بأداء سابقأي التكاليف التي تتع(في العقد ) اجزئي(.  
التكاليف التي تكون المنشأة غير قادرة على تمييز ما إذا كانت تتعلق بالتزامـات أداء              ) د (

  ).اأو تم الوفاء بها جزئي(لم يتم الوفاء بها أو أنها تتعلق بالتزامات أداء تم الوفاء بها 
  االستهالك واالضمحالل

علـى أسـاس منـتظم    " ٩٥"أو " ٩١"للفقرة  ايجب أن يتم استهالك األصل الذي تم االعتراف به وفقً       -٩٩
وقـد يكـون األصـل    .  مع تحويل السلع أو الخدمات التي يتعلق بها األصل إلى العميل     ايكون متسقً 

  )").أ(٩٥"كما هو موضح في الفقرة (متعلقا بسلع أو خدمات سيتم تحويلها بموجب عقد متوقع محدد 
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١٠٠ -    ك ليعكس أي تغير هام في التوقيـت المتوقـع    في االستهالايجب على المنشأة أن تعيد النظر دوري
ويجب المحاسبة عن . بمعرفة المنشأة لتحويل السلع أو الخدمات التي يتعلق بها األصل إلى العميل     

  ).٥( لمعيار المحاسبة المصري رقم امثل هذا التغير على أنه تغير في تقدير محاسبي وفقً
الرباح أو الخسائر بالقدر الذي تكون فيـه  يجب على المنشأة أن تعترف بخسارة اضمحالل ضمن ا        - ١٠١

  :تتجاوز" ٩٥"أو " ٩١" للفقرة االقيمة الدفترية ألصل تم االعتراف به وفقً
المبلغ المتبقي من المقابل الذي تتوقع المنشأة استالمه مقابل الـسلع أو الخـدمات            ) أ (

منهاالتي يتعلق بها األصل، مطروح :  
تلك الـسلع أو الخـدمات والتـي لـم يـتم       التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بتقديم        ) ب (

  ").٩٧"راجع الفقرة (االعتراف بها على أنها مصروفات 
لتحديد مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة استالمه، فإنه يجـب علـى       " ١٠١"ألغراض تطبيق الفقرة     - ١٠٢

لفقرات باستثناء المتطلبات الواردة في ا(المنشأة أن تستخدم المبادئ الخاصة بتحديد سعر المعاملة          
وتعديل ذلك المبلغ ليعكس أثار ) والمتعلقة بالقيود على تقديرات المقابل المتغير     " ٥٨"إلى  " ٥٦"من  

  .مخاطر ائتمان المتعلقة بالعميل
ـ        - ١٠٣ أو " ٩١" للفقـرة  اقبل أن تقوم المنشأة باالعتراف بخسارة اضمحالل ألصل تم االعتراف بـه وفقً

 خسارة اضمحالل لألصول التي تتعلق بالعقد والتـي   ، فإنه يجب على المنشأة أن تعترف بأي       "٩٥"
ومعيـار  ) ٢(على سبيل المثال، معيار المحاسبة المصري رقم ( لمعيار آخر   اتم االعتراف بها وفقً   

وبعـد تطبيـق اختبـار    )). ٢٣(ومعيار المحاسبة المـصري رقـم   ) ١٠(المحاسبة المصري رقم   
ى المنشأة تـضمين القيمـة الدفتريـة الناتجـة     ، فإنه يجب عل"١٠١"االضمحالل الوارد في الفقرة     

 توليد النقد التي يتبع لهـا لغـرض   ةفي القيمة الدفترية لوحد  " ٩١" للفقرة   الألصل المعترف به وفقً   
 ةعلـى تلـك الوحـد   ” االضمحالل في قيمة األصـول “) ٣١(تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  

  .المولدة للنقد
ربـاح أو الخـسائر بقيمـة رد بعـض أو كـل خـسارة       يجب على المنشأة أن تعترف ضمن اال      - ١٠٤

عندما تتالشي ظروف االضـمحالل أو أن تكـون     " ١٠١" للفقرة   ااالضمحالل المعترف بها سابقا وفقً    
وال يجوز أن تتجاوز القيمة الدفترية لألصل بعد زيادتها المبلغ الذي كان سـيتم تحديـده        . قد تحسنت 

  .االعتراف بخسارة اضمحالل في السابقلو لم يكن قد تم ) صافي بعد االستهالك(
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  العرض
عندما يقوم أي من طرفي العقد بالوفاء بالتزاماتـه، فإنـه يجـب علـى المنـشأة عـرض العقـد فـي           - ١٠٥

ـ       للعالقـة بـين وفـاء    اقائمة المركز المالي على أنه أصل ناشئ عن عقد أو التزام مـرتبط بعقـد، تبع 
جـب علـى المنـشأة أن تعـرض بـشكل منفـصل أي          وي. المنشأة بالتزاماتها والمتحصالت من العميل    

  .حقوق غير مشروطة في تحصيل مقابل على أنها مبلغ مستحق التحصيل من العميل
مبلغ مستحق التحـصيل  (إذا سدد العميل المقابل، أو كان للمنشاة حق غير مشروط في مبلغ المقابل     - ١٠٦

يل فيجب على المنشأة عرض العقد ، قبل قيام المنشاة بتحويل السلعة أو الخدمة الى العم      )من العميل 
إن التزام العقـد  ). أيهما أقرب (اعلى أنه التزام عقد عندما يتم السداد أو عندما يكون السداد مستحقً     

أو أن يكـون  ( على المقابل ههو التزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى عميل حصلت المنشأة من  
  ).مبلغ المقابل مستحقا

فاء بالتزاماتها من خالل تحويل سلع أو خدمات إلى العميـل قبـل أن يـسدد        إذا قامت المنشأة بالو    - ١٠٧
العميل المقابل أو قبل أن يكون السداد مستحقا، فيجب على المنشأة عرض العقد علـى أنـه أصـل       

. ناشئ عن عقد، وذلك بخالف أي مبالغ يتم عرضها على أنها مـستحقة التحـصيل مـن العميـل             
لمنشأة في مقابل سلع أو خدمات قامت المنـشأة بتحويلهـا إلـى    واألصل الناشئ عن عقد هو حق ا     

ويجب على المنشأة أن تقيم األصل الناشئ عن العقد لمعرفة إذا ما كان هنـاك اضـمحالل       . العميل
ويجب قياس االضمحالل في قيمة األصل الناشـئ عـن      ) ٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم      اوفقً

 ضمن نطـاق المعيـار   ا واقعا ماليالًفس األساس باعتباره أصالعقد، وعرضه واإلفصاح عنه وفقا لن  
  )").ب(١١٣"راجع الفقرة ) (٤٧(المحاسبة المصري رقم 

ويكـون  . المبلغ المستحق التحصيل من العميل هو حق غير مشروط للمنشأة في تحـصيل المقابـل      - ١٠٨
اد ذلـك المقابـل   الحق في المقابل غير مشروط إذا كان مرور الوقت فقط مطلوبا قبل أن يصبح سد     

فعلى سبيل المثال، تقوم المنشأة باالعتراف بمبلغ مستحق التحصيل من العميل إذا كان لها        . مستحقا
ويجب علـى المنـشأة أن تقـوم    .  في تحصيله حتى ولو أن ذلك المبلغ قد يرد في المستقبل حق حالٍ 

). ٤٧(ي رقـم  سبة المـصر  لمعيار المحاابالمحاسبة عن المبلغ المستحق التحصيل من العميل وفقً       
  ي لمبلغ مستحق التحصيل من عقد مع العميل، فإن أي فرق بين قياس المبلـغ      لوعند االعتراف األو

ومبلغ اإليراد المعترف به يجب عرضه علـى  ) ٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم      االمستحق وفقً 
  ).على سبيل المثال على أنه خسارة اضمحالل(أنه مصروف 
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ولكنه ال يمنـع المنـشأة   ” والتزام مرتبط بعقد” أصل ناشئ عن عقد“لمعيار مصطلحي  يستخدم هذا ا   - ١٠٩
وإذا استخدمت المنـشأة وصـفا   . من استخدام أوصاف بديلة في قائمة المركز المالي لهذين البندين      

بديال لمصطلح أصل ناشئ عن عقد فيجب على المنشأة أن تقدم معلومات كافية لمـستخدمي القـوائم      
  .تمييز بين المبالغ المستحقة التحصيل من العميل واألصول الناشئة عن العقدالمالية لل

  اإلفصاح
الهدف من متطلبات اإلفصاح هـو أن تفـصح المنـشأة عـن معلومـات كافيـة لتمكـين مـستخدمي                - ١١٠

القوائم المالية من فهم طبيعة، ومبلغ، وتوقيت، وظـروف عـدم التأكـد المتعلقـة بـاإليراد والتـدفقات         
ولتحقيق ذلك الهـدف فإنـه يجـب علـى المنـشأة أن تُفـصح       . اشئة عن العقود مع العمالء   النقدية الن 

  :عن المعلومات النوعية والكمية عن جميع ما يلي
  .")١٢٢"إلى " ١١٣"راجع الفقرات من (عقودها مع العمالء   ) أ (
الحكام الشخصية الهامة، والتغييرات في تلك االحكام، المستخدمة في تطبيق هـذا       ) ب(و

  .")١٢٦"إلى " ١٢٣"راجع الفقرات من (ار على تلك العقود المعي
أي أصول تم االعتراف بها من تكاليف الحصول على عقد مع عميـل أو الوفـاء          ) ج(و

  ").١٢٨"و" ١٢٧"راجع الفقرتين " (٩٥"أو " ٩١" للفقرة ابعقد مع عميل وفقً
فاء بهدف اإلفصاح ومـا هـو   يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار مستوى التفاصيل الالزمة للو     - ١١١

ويجب على المنـشأة أن تجمـع أو تفـصل    . مقدار التركيز على كل متطلب من المتطلبات المختلفة 
اإلفصاحات بحيث ال يتم حجب المعلومات المفيدة من خالل إما تضمين كمية تفاصيل كبيـرة غيـر         

  .خصائص مختلفة - اجوهري –هامة أو تجميع بنود لها 
 لهذا المعيار إذا ما كانت تلـك المعلومـات تـم    اأة اإلفصاح عن معلومات وفقً    ال يجب على المنش    - ١١٢

  . لمعيار آخرااالفصاح عنها وفقً
  العقود مع العمالء

يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع المبالغ التالية خالل الفترة المالية التي يـتم إعـداد              - ١١٣
منفصل فـي قائمـة األربـاح أو    التقارير عنها ما لم تكن تلك المبالغ قد تم عرضها بشكل  

  : لمعايير أخرىاالخسائر وفقً
اإليراد المعترف به من العقود مع العمالء، والذي يجب على المنشأة أن تُفصح عنه           ) أ (

  .بشكل منفصل عن مصادر إيرادها األخرى
لمبالغ )) ٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم  اوفقً(أي خسائر اضمحالل معترف بها      ) ب(و

صيل من العمالء أو ألصول ناشئة عن عقود المنشأة مع العمالء، والتي      مستحقة التح 
   عـن خـسائر االضـمحالل مـن    -بشكل منفـصل  -يجب على المنشأة أن تُفصح   

  .العقود األخرى
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  تصنيف اإليراد
يجب على المنشأة أن تصنف اإليراد المعترف به من العقود مع العمالء إلى فئات تـصف كيـف             - ١١٤

توقيت، وظروف عدم التأكد المتعلقة باإليراد والتـدفقات النقديـة بالعوامـل    تتأثر طبيعة، ومبلغ، و   
" ٨٩ب"إلـى  " ٨٧ب"ويجب على المنشأة أن تطبق اإلرشادات الواردة في الفقرات من        . االقتصادية

  .عند اختيار الفئات الستخدامها لتصنيف اإليراد
يـة لتمكـين مـستخدمي القـوائم     باإلضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة أن تُفصح عن معلومات كاف  - ١١٥

وبيانـات  ") ١١٤" للفقرة اوفقً(المالية من فهم العالقة بين اإلفصاح عن اإليراد حسب فئات التصنيف   
اإليراد التي يتم اإلفصاح عنها لكل قطاع يتم التقرير عنه، إذا كانت المنشأة تطبق معيار المحاسـبة   

 .القطاعات التشغيلية) ٤١(المصري رقم 

  قدأرصدة الع
  :يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع ما يلي - ١١٦

األرصدة االفتتاحية والختامية للمبالغ المستحقة التحصيل مـن العمـالء واألصـول        ) أ (
الناشئة من وااللتزامات المرتبطة بالعقود مع العمالء إال إذا قـد تـم عرضـها أو          

  .اإلفصاح عنها بشكل منفصل
 يتم إعداد التقرير عنها والـذي كـان ضـمن    اإليراد المعترف به خالل الفترة التي     ) ب(و

  .رصيد االلتزام المرتبط بالعقد في بداية الفترة
داء اإليراد المعترف به خالل الفترة التي يتم إعداد التقرير عنها مـن التزامـات األ    ) ج(و  

على سـبيل المثـال،   (في الفترات السابقة ) اأو تم الوفاء بها جزئي(التي تم الوفاء بها    
  ).ات في سعر المعاملةالتغير

راجـع الفقـرة   (يجب على المنشأة أن توضح عالقة بين توقيت الوفاء بالتزاماتها باآلداء           -١١٧
واألثر الـذي تتركـه تلـك     )") ب(١١٩"راجع الفقرة   (والتوقيت المعتاد للسداد    )") أ(١١٩"

كـن  ويم. العوامل على أرصدة كل من األصل الناشئ عن العقد وااللتزام المرتبط بالعقد          
  .استخدام معلومات نوعية في التوضيح المقدم

١١٨ -      للتغيرات الهامة في أرصدة األصل الناشئ عن العقد وااللتـزام    ايجب على المنشأة أن تقدم توضيح 
ويجب أن يتـضمن التوضـيح معلومـات    . المرتبط بالعقد خالل الفترة التي يتم إعداد التقرير عنها         
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 التغيرات في أرصدة المنشأة من األصول الناشـئة عـن   تشمل األمثلة على. نوعية ومعلومات كمية  
مما يلياالعقد وااللتزامات المرتبطة بالعقد أي :  

  .التغيرات بسبب تجميع األعمال  ) أ (
االثر التراكمي المتمم للتعديالت على اإليراد التي تؤثر في المقابل على أصل ناشـئ        ) ب (

اشئة عن التغير فـي قيـاس   عن عقد أو التزام مرتبط بعقد، بما في ذلك التعديالت الن        
بما في ذلك أي تغيرات في تقييم مـا  (مدي التقدم، أو التغير في تقدير سعر المعاملة         

  .أو تعديل عقد) إذا كان هناك قيود على تقدير المقابل المتغير
  .االضمحالل في قيمة أصل ناشئ عن عقد  ) ج (
ـ (تغيير في اإلطار الزمني للحق في المقابل ليصبح غير مـشروط      ) د ( ادة تبويـب  أي إع

  ).أصل ناشئ عن عقد إلى مبلغ مستحق التحصيل
أي لالعتراف بإيراد ناشئ عـن التـزام   (داء تغيير في اإلطار الزمني للوفاء بالتزام األ  ) ه(

  ).مرتبط بعقد
  داءالتزامات األ

داء في العقود مـع العمـالء    تتعلق بالتزامات األىمنشأة أن تُفصح عن المعلومات الت يجب على ال   - ١١٩
  :ي ذلك تقديم وصف لجميع ما يليبما ف
على سبيل المثال، عنـد الـشحن، أو عنـد    (متى تفي المنشأة عادة بالتزاماتها باآلداء   ) أ   ( 

، بما في ذلـك متـى يـتم    )التسليم، أو على مدار تقديم الخدمة أو عند إتمام الخدمة      
  .الوفاء بتعهدات اآلداء في ترتيب اصدار الفواتير مع االحتفاظ بالبضاعة

على سبيل المثال، متى يكون السداد عادة مـستحقا، ومـا إذا   (الشروط الهامة للسداد   ) ب(و
، وما إذا كانت ا، وما إذا كان مبلغ المقابل متغير   ا هام ا تمويلي اكان العقد يشمل مكونً   

  .")٥٨"إلى " ٥٦"هناك عادة قيود على تقدير المقابل المتغير وفقا للفقرات من 
 أو الخدمات التي تعهدت المنشأة بتحويلها، مع إبـراز أي تعهـدات أداء   طبيعة السلع ) ج(و

  .)أي كانت المنشأة تعمل كوكيل(لترتيب قيام طرف آخر بتحويل سلع أو خدمات 
  .االلتزامات مقابل المردودات، ورد المبالغ وااللتزامات األخرى المشابهة) د(و
  .أنواع الضمانات وااللتزامات المتعلقة) ه(و
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١٣٩٣

  داء المتبقيةلمعاملة المخصص اللتزامات األسعر ا
  :يجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات التالية عن التزاماتها باآلداء المتبقية - ١٢٠

أو لم (داء التي لم يتم الوفاء بها إجمالي مبلغ سعر المعاملة المخصص اللتزامات األ       ) أ (
التقرير عنهاكما في نهاية الفترة التي يتم إعداد ) ايتم الوفاء بها جزئي. 

ـ       ) ب(و   )" أ(١٢٠" للفقـرة  اتوضيح متى تتوقع المنشأة أن تعترف بالمبلغ المفصح عنه وفقً
  :كإيراد، والذي يجب على المنشأة أن تُفصح عنه بأي من الطريقتين التاليتين

  .على أساس كمي باستخدام المدار الزمني األكثر مناسبة لمدة االلتزام المتبقية -١
  . المعلومات النوعيةباستخدام -٢أو 

اللتزام أداء إذا " ١٢٠"كوسيلة عملية، ال يلزم المنشأة أن تفصح عن المعلومات الواردة في الفقرة           - ١٢١
  :تم استيفاء أي من الشرطين التاليين

  . من عقد مدته األصلية المتوقعة سنة واحدة أو اقلاداء جزءأن يكون التزام األ  ) أ (
ـ اف بـاإليراد مـن الوفـاء بـالتزام األ         أن تكون المنشأة تقوم بـاالعتر     ) ب(وأ   اداء وفقً

  ".١٦ب"للفقرة 
١٢٢ -     ١٢١" ما إذا كانت تستخدم الوسيلة العملية الواردة في الفقـرة  ايجب على المنشأة أن توضح نوعي "

وما إذا كان أي مقابل من العقود مع العمالء لم يتم تضمينه في سعر المعاملة، وبناء عليه، لـم يـتم       
فعلى سبيل المثـال، تقـدير سـعر    ". ١٢٠" للفقرة امات التي تم اإلفصاح عنها وفقً تضمينه في المعلو  

راجـع  (المعاملة لن يتضمن أي مبالغ تقديرية للمقابل المتغير حال وجود قيود تحول هـذا التقـدير          
  ").٥٨"إلى " ٥٦"الفقرات من 

  االحكام المهمة في تطبيق هذا المعيار
، والتغييرات في تلك االحكام، التـي  )التقديرات(كام الشخصيةيجب على المنشأة أن تُفصح عن االح  - ١٢٣

تم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار والتي تؤثر بشكل هام على تحديد مبلغ وتوقيـت اإليـراد مـن             
وعلى وجه الخصوص يجـب علـى المنـشأة أن توضـح االحكـام الشخـصية       . العقود مع العمالء  

  :م في تحديد كل منوالتغييرات في تلك االحكام التي تستخد
  ").١٢٥"و"١٢٤"راجع الفقرتين (داء توقيت الوفاء بالتزامات األ  ) أ (
  ").١٢٦"راجع الفقرة (داء سعر المعاملة والمبالغ المخصصة اللتزامات األ  ) ب (
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١٣٩٤

  داءتحديد توقيت الوفاء بالتزامات األ
لمنشأة أن تُفـصح  داء التي تفي بها المنشأة على مدار زمني، فإنه يجب على ابالنسبة اللتزامات األ  - ١٢٤

  :عن كل مما يلي
على سبيل المثال وصف طرق المخرجـات  (الطرق المستخدمة لالعتراف باإليراد       ) أ (

  .)أو طرق المدخالت المستخدمة وكيف يتم تطبيق هذه الطرق
  . لتحويل السلع أو الخدماتا صادقًاتوضيح لمإذا تعكس الطرق المستخدمة وصفً) ب(و

ي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية، يجب على المنشأة أن تُفـصح عـن     داء الت بالنسبة اللتزامات األ   - ١٢٥
االحكام الشخصية الهامة المطبقة لتقييم متى يحصل العميل على السيطرة على الـسلع أو الخـدمات      

  .المتعهد بها
  داءتحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة اللتزامات األ

رق، والمـدخالت واالفتراضـات المـستخدمة    يجب على المنشأة أن تُفصح عن معلومات عن الط      - ١٢٦
  :لجميع ما يلي

تحديد سعر المعاملة، الذي يتضمن ولكنه ال يقتصر على، تقدير المقابـل المتغيـر،         ) أ (
  .ثار القيمة الزمنية للنقود وقياس المقابل غير النقديآوتعديل المقابل ب

  .تقييم ما إذا كان هناك قيود على تقدير المقابل المتغير  ) ب (
 المعاملة، بما في ذلك تقدير أسعار البيع المستقلة للـسلع أو الخـدمات           توزيع سعر  ) ج (

  المتعهد بها وتوزيع الخصومات والمقابل المتغير على جـزء محـدد مـن العقـد         
  ).إذا كان منطبقا(

  .قياس االلتزامات مقابل المردودات، ورد المبالغ، وااللتزامات األخرى المشابهة  ) د (
  لحصول على عقد أو الوفاء بعقد مع عميلاألصول المعترف بها من تكاليف ا

  :يجب على المنشأة وصف كل مما يلي - ١٢٧
االحكام الشخصية المطبقة عند تحديد مبلغ التكاليف المتكبدة للحصول على عقـد مـع       ) أ (

  ").٩٥"أو " ٩١" للفقرة اوفقً(عميل أو الوفاء بعقد مع عميل 
  .رة يتم إعداد تقارير عنهاالطريقة التي تستخدمها المنشأة لتحديد االستهالك في كل فت ) ب (
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١٣٩٥

  :يجب على المنشأة أن تُفصح عن كل ما يلي - ١٢٨
األرصدة الختامية لألصول المعترف بها من التكاليف المتكبدة للحصول على عقد مع         ) أ (

حـسب الفئـة الرئيـسية    ") ٩٥"أو " ٩١" للفقـرة  اوفقً(عميل أو الوفاء بعقد مع عميل  
 عقود مع عمالء، وتكاليف ما قبـل    على سبيل المثال، تكاليف الحصول على     (لألصل  

  ).العقد وتكاليف اإلعداد
مبلغ االستهالك واي خسائر اضمحالل تم االعتراف بها خالل الفترة التي يتم إعـداد             ) ب (

  .التقارير عنها
  الوسائل العملية

عـن وجـود مكـون    " (٦٣"إذا اختارت المنشأة استخدام الوسيلة العملية الواردة في أي من الفقرة         - ١٢٩
فيجـب علـى المنـشأة أن    ) عن التكاليف اإلضافية للحصول على عقد" (٩٤"أو الفقرة   ) امتمويلي ه 

  .تُفصح عن تلك الحقيقة
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١٣٩٦

  ) أ (ق ـامللح
  تعريف املصطلحات

  ).٤٨(معيار المحاسبة المصري رقم  من يتجزأ ال اجزء الملحق هذا يعد

  عقد  .اذ والتزامات واجبة النفااتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشى حقوقً

 عندما يكـون  عميلحق المنشأة في مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحويلها إلى    
على سبيل المثال، أداء المنشأة فـي  ( بشيء بخالف مرور الوقت    اذلك الحق مشروطً  

  ).المستقبل
  أصل ناشئ عن عقد

علـى   والتي تكون المنشأة قد حصلت عميلالتزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى     
  .من العميل) أو أن يكون المبلغ مستحقا(مقابلها 

  التزام مرتبط بعقد

طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات هي نتاج األنـشطة العاديـة            
  . للمنشأة بمقابل

  عميل

الزيادات في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفقات نقدية داخلـة     
ل أو انخفاض في االلتزامات ينتج عنها زيادة في حقوق الملكيـة   أو تحسينات لألصو  

  .بخالف تلك المتعلقة بالمساهمات من المشاركين في حقوق الملكية
  الدخل

  : بتحويل أي من اآلتي إلى العميلعميل مع عقد التزام في 
  .مميزة بذاتها) أو حزمة سلع أو خدمات(سلعة أو خدمة   )أ 
ة بذاتها ومتماثلة بشكل كبير ولها نفس نمـط  مجموعة سلع أو خدمات من مميز    )ب 

  .التحويل إلى العميل

  داءالتزام األ

  اإليراد  . الناشئ في سياق األنشطة العادية للمنشأةالدخل

السعر الذي من الممكن ان تبيع به المنشأة سلعة أو خدمة متعهد بها بشكل منفـصل       
  .عميلإلى 

  سعر بيع مستقل
  )لسلعة أو خدمة(

بل الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل سلع أو خـدمات         مبلغ المقا 
  .، باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثةعميلمتعهد بها إلى 

  سعر المعاملة
  )لعقد مع العميل(
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١٣٩٧

  )ب(امللحق 
  إرشادات التطبيق

 تطبيـق  يوضـح  وهو. )٤٨(صري رقم   معيار المحاسبة الم   من يتجزأ ال ،اجزء الملحق هذا يعد
  .المعيار من األخرى قوة نفاذ األجزاء نفس وله "١٢٩ "إلى "١ "من الفقرات

  :تم تنظيم إرشادات التطبيق في الفئات التالية -١ب
" إلـى " ٢ب"الفقرات مـن  (تعهدات اآلداء التي يتم الوفاء بها على مدار مدى زمني           )  أ(

  ").١٣ب
  "١٤ب"الفقـرات مـن   ( الكامـل بتعهـد أداء   طرق قياس مدي التقدم باتجاه الوفـاء     ) ب (

  ").١٩ب"إلى 
  ").٢٧ب"إلى " ٢٠ب"الفقرات من (البيع مع حق اإلرجاع   ) ج (
  ").٣٣ب"إلى " ٢٨ب"الفقرات من (الضمانات   ) د (
  ").٣٨ب"إلى " ٣٤ب"الفقرات من (اعتبارات تمييز األصيل عن الوكيل   ) ه (
  ").٤٣ب"ى إل" ٣٩ب"الفقرات من (خيارات العميل لسلع أو خدمات إضافية   ) و (
  ").٤٧ب"إلى " ٤٤ب"الفقرات من (حقوق العمالء التي لم تتم ممارستها   ) ز (
الفقرات من ) (وبعض التكاليف ذات الصلة  (األتعاب المدفوعة مقدما غير القابلة للرد         ) ح (

  ").٥١ب"إلى " ٤٨ب"
  ").ب٦٣ب"إلى " ٥٢ب"الفقرات من (التراخيص   ) ط (
  ").٧٦ب"إلى " ٦٤ب"الفقرات من (اتفاقيات إعادة الشراء   ) ي (
  ").٧٨ب"إلى " ٧٧ب"الفقرات من (ترتيبات بضاعة األمانة    ) ك (
  ").٨٢ب"إلى " ٧٩ب"الفقرات من (ترتيبات إصدار الفواتير مع االحتفاظ بالبضاعة    ) ل (
  ").٨٦ب"إلى " ٨٣ب"الفقرات من (قبول العميل   ) م (
  ").٨٩ب"إلى " ٨٧ب"الفقرات من (اإلفصاح عن اإليراد المفصل   ) ن (

  الوفاء بها على مدار مدى زمنيتعهدات اآلداء التي يتم 
، يتم الوفاء بتعهد اآلداء على مدار مدى زمنـي إذا تـم اسـتيفاء أحـد        "٣٥" للفقرة   اوفقً -٢ب

  :الضوابط التالية
يتلقى العميل ويستهلك بشكل متزامن المنافع الناتجة عـن أداء المنـشأة علـى مـدار      ) أ(

  .")٤ب"،" ٣ب"راجع الفقرتين (الوقت الذي تقوم المنشأة فيه باآلداء 

 )ه(
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١٣٩٨

) على سبيل المثـال األعمـال تحـت التنفيـذ    (ينشئ أداء المنشأة أو يحسن أصال   ) ب(أو  
راجـع  (يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه إنشاء األصل أو تحسينه        

  .")٥ب"الفقرة 
" ٦ب"راجع الفقـرات مـن   (ال ينشئ أداء المنشأة أصال له استخدام بديل للمنشأة        ) ج(أو  

وللمنشأة حق واجب النفاذ في تحصيل مقابـل اآلداء المكتمـل حتـى        ") ٨ب"ى  إل
  ").١٣ب"إلى " ٩ب"راجع الفقرات من (تاريخه 

  )")أ(٣٥"الفقرة (استالم واستهالك المنافع بالتزامن مع أداء المنشأة 
لناتجة مـن  داء، يكون من السهل تقييم ما إذا كان العميل يتلقى المنافع افي بعض أنواع التزامات األ   - ٣ب 

تـشمل  . أداء المنشأة على مدار أداء المنشأة ويستهلك بشكل متزامن هذه المنافع على مدار استالمها 
التي يكون فيها استالم منافع الناتجـة  ) مثل خدمات النظافة (األمثلة الخدمات الروتينية أو المتكررة      

  .عن أداء المنشأة واستهالكها من قبل العميل يمكن تحديده بسهولة
داء، قد تكون المنشأة غير قادرة على أن تحدد بسهولة ما     لألنواع األخرى من التزامات األ     -٤ب

إذا كان العميل يتلقى ويستهلك بشكل متزامن المنافع الناتجة من أداء المنشأة علـى مـدار         
داء قد تم الوفاء به على مدار فترة من وفي تلك الحاالت يعد التزام األ     . قيام المنشأة باآلداء  

 أداء العمل الذي أكملته ازمن إذا حددت المنشأة أنه لن يلزم أن تعيد منشأة أخرى جوهري        ال
داء المتبقي تجـاه  المنشأة حتى تاريخه إذا تعين على تلك المنشأة األخرى أن تفي بالتزام األ       

 أداء العمـل الـذي   اوعند تحديد ما إذا كان لن يلزم منشأة أخرى أن تعيد جوهري        . العميل
  : المنشأة حتى تاريخه، فإنه يجب على المنشأة أن تفترض كال االفتراضين التاليينأكملته
تجاهل القيود التعاقدية أو المحددات العملية المحتملة التي قد تمنـع المنـشأة مـن          ) أ(

  .داء المتبقي إلى منشأة أخرىتحويل التزام األ
لن يكون لها منفعـة فـي أي   داء المتبقي أن المنشأة األخرى التي ستفي بالتزام األ    ) ب(و

    اأصل تسيطر عليه المنشأة حالي   عليه من قبل المنشأة إذا مـا   ا والذي سيظل مسيطر 
  .داء إلى منشأة أخرىتم تحويل التزام األ
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١٣٩٩

  نـشاؤه أو تحـسينه  إسيطرة العميل على األصل في ذات الوقت الـذي يـتم فيـه         
  )")ب(٣٥"الفقرة (
 األصل في ذات الوقت الذي يتم إنـشاؤه أو تحـسينه   لتحديد ما إذا كان العميل يسيطر على    -٥ب

، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات المتعلقـة بالـسيطرة        )"ب(٣٥" للفقرة   افيه وفقً 
وقد يكون األصل الذي يتم إنـشاؤه     ". ٣٨"والفقرة  " ٣٤"إلى  " ٣١"الواردة في الفقرات من     

  .إما ملموسا أو غير ملموس) على سبيل المثال أعمال تحت التنفيذ(أو تحسينه 
  )")ج(٣٥"الفقرة (أداء المنشأة ال ينشئ أصال له استخدام بديل 

فإنه يجب علـى  " ٣٦" للفقرة اعند تقييم ما إذا كان لألصل استخدام بديل بالنسبة للمنشاة وفقً        -٦ب
المنشأة أن تأخذ في االعتبار أثار القيود التعاقدية والمحددات العملية على قـدرة المنـشأة             

إن إمكانيـة  . على القيام بتوجيه األصل الستخدام آخر بسهولة، مثل بيعه إلى عميل مختلف        
      له عالقة بتقييم ما إذا كانت المنشأة قـادرة بـسهولة      اإنهاء العقد مع العميل ال يعد اعتبار 
  .على توجيه األصل إلى استخدام آخر

ألصل الستخدام آخـر حقيقـي   يجب أن يكون القيد التعاقدي على قدرة المنشأة على توجيه ا  -٧ب
ـ  . وذلك العتبار األصل ليس له استخدام بديل بالنسبة للمنشأة       اويكون القيد التعاقـدي حقيقي 

إذا كان بإمكان العميل فرض نفاذ حقوقه في األصل المتعهد به إذا سـعت المنـشأة إلـى         
ذا، علـى سـبيل    إاوفي المقابل ال يكون القيد التعاقدي حقيقي   . توجيه األصل الستخدام آخر   

للمبادلة بأصول أخرى بإمكان المنشأة تحويلهـا   - بدرجة كبيرة - الًالمثال، كان األصل قاب   
خر دون اإلخالل بالعقد ودون تكبد تكاليف كبيرة ما كانـت ان تتكبـدها فيمـا        آإلى عميل   

  .يتعلق بذلك العقد
ر، إذا مـا كانـت   قد يوجد محدد عملي على قدرة المنشأة على توجيه األصل الستخدام آخ       -٨ب

وقـد تنـشأ خـسارة    . المنشأة ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لتوجيه األصل الستخدام آخر       
  ألن المنشأة إما أنها ستتكبد تكاليف كبيرة لتعـديل األصـل أو ألنـه      ااقتصادية كبيرة نظر 

فعلى سبيل المثال، قـد تكـون المنـشأة     . سيكون بمقدورها فقط بيع األصل بخسارة كبيرة      
ا من إعادة توجيه األصول التي إما أن تكون لها مواصـفات تـصميم خاصـة         دة عملي مقي

  .بعميل أو ألنها تقع في مناطق نائية
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  )")ج(٣٥"الفقرة (الحق في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخه 
 في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخه إذا كـان     ا، فإن للمنشأة حقً   "٣٧" للفقرة   اوفقً -٩ب

لمنشأة حق في مبلغ يعوض المنشأة على األقل عن نظير أدائها المكتمل حتى تاريخه فـي         ل
حالة إنهاء العميل أو طرف آخر العقد ألسباب غير عدم قيام المنشأة بـاآلداء كمـا هـو            

والمبلغ الذي يعوض المنشأة مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخه هو مبلغ يقـارب   . متعهد به 
على سبيل المثال، اسـترداد التكـاليف   ( الخدمات المحولة حتى تاريخه   سعر البيع للسلع أو   

بخـالف التعـويض   ) داء زائد هامش ربح معقولالتي تتكبدها المنشأة في الوفاء بالتزام األ   
وال يلزم أن يـساوي التعـويض   . مقابل خسارة المنشأة المحتملة للربح في حالة انهاء العقد 

 أن تحصل عليه المنشأة إذا ما تم تنفيذ العقـد  اكان متوقعمقابل هامش الربح المعقول الذي   
حسب ما تم التعهد به، ولكن ينبغي أن يكون للمنشأة حق فـي تعـويض مقابـل أي مـن           

  :المبلغين التاليين
جزء من هامش الربح المتوقع في العقد والذي يعكس بشكل معقـول مـدى أداء         ) أ(

  .للعقد)  طرف آخرأو(المنشأة بموجب العقد قبل إنهاء العميل 
أو هـامش التـشغيل   (عائد معقول على تكلفة رأس المال للمنشأة لعقود مشابهة        ) ب(أو  

إذا كان الهامش الخاص بالعقد أعلى مـن العائـد    ) العادي للمنشأة لعقود مشابهة   
  .الذي تحققه المنشأة من عقود مشابهة

 حتى تاريخه حقـا حاليـا   ال يلزم أن يكون حق المنشأة في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل         -١٠ب
في العديد من الحاالت، يكون للمنشأة حق غير مشروط      . غير مشروط في تحصيل مبلغه    

. داءفي المبلغ فقط عند نقطة أداء محددة متفق عليها أو عند الوفاء الكامـل بـالتزام األ         
، وعند تقييم ما إذا كانت المنشأة لها حق في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل حتـى تاريخـه   

فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كان سيكون لها حق واجب النفاذ فـي          
المطالبة أو االحتفاظ بما تم سدادة مقابل اآلداء التام حتى تاريخه إذا كـان سـيتم إنهـاء         

  .العقد قبل اإلتمام ألسباب أخرى غير فشل المنشأة في أداء ما تم التعهد به
ن للعميل حق إنهاء العقد فقط في أوقات محددة خالل مدة العقـد  في بعض العقود قد يكو   -١١ب

وإذا تصرف العميل إلنهـاء العقـد دون أن   . أو قد ال يكون للعميل أي حق إلنهاء العقد   
بما في ذلك عند فشل العميل في أدائه لتعهداته حسب ما تـم  (يكون له حق في إنهاء العقد  

قد تخول المنشأة االسـتمرار فـي تحويـل    ) خرىأو قوانين أ(حينئذ فإن العقد   ) التعهد به 
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السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ومطالبة العميل بسداد المقابل المتعهد به مقابل      
 فـي تحـصيل مقابـل اآلداء    اوفي تلك الحاالت فإن للمنشأة حقً     . تلك السلع أو الخدمات   

ـ  المكتمل حتى تاريخه ألن المنشأة لها حق االستمرار فـي أد     للعقـد  ااء التزاماتهـا وفقً
  ).التي تتضمن سداد المقابل المتعهد به(ومطالبة العميل بأداء تعهداته 

عند تقييم وجود ووجوب نفاذ الحق في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخه، فإنـه             -١٢ب
يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار الشروط التعاقدية وأي تشريع أو سـابقة قانونيـة         

  :ويشمل ذلك تقييم. أن تُتمم أو تلغي تلك الشروط التعاقديةيمكن 
ـ          ) أ( ا ما إذا كان التشريع أو الممارسة اإلدارية أو السابقة القانونية تخول المنـشأة حقً

في تحصيل مقابل اآلداء حتى تاريخه حتى ولو كان ذلك الحق غيـر محـدد فـي       
  .العقد مع العميل

 مشابهة فـي مقابـل   اية ذات الصلة تشير إلى أن حقوقًما إذا كانت السابقة القانون  ) ب(أو  
  .اآلداء المكتمل حتى تاريخه في عقود مشابهة ليس لها أثر قانوني ملزم

ما إذا كانت الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة بعدم اختيار تنفيـذ حـق فـي           ) ج(أو  
لبيئـة  تحصيل المقابل قد نتج عنها اعتبار الحق غير واجـب التنفيـذ فـي تلـك ا         

وبالرغم من ذلك، ومع أن المنشأة قد تختار التنـازل عـن حقهـا فـي             . القانونية
تحصيل المقابل في عقود مشابهة، فإن المنشأة تستمر في أن يكون لها حـق فـي             

  . للعقد مع العميلاتحصيل المقابل حتى تاريخه إذا بقي حقها فيه واجب التنفيذ وفقً
عقد ال يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت المنشأة لهـا  الجدول الزمني للسداد المحدد في ال      -١٣ب

وبـالرغم مـن أن   . حق واجب التنفيذ في تحصيل مقابل اآلداء المكتمل حتـى تاريخـه        
الجدول الزمني للسداد في عقد يحدد توقيت ومبلغ المقابل الواجب السداد من قبل العميل،      

 على حق المنشأة فـي تحـصيل   إال أن الجدول الزمني للسداد قد ال يقدم بالضرورة دليال  
 ألن العقـد يمكـن أن   اوذلك، على سبيل المثال، نظر. مقابل اآلداء المكتمل حتى تاريخه    

 للرد ألسـباب غيـر عـدم قيـام     الًيحدد أن ذلك المقابل الذي تم استالمه من العميل قاب    
  .المنشأة بالتنفيذ حسب ما تم التعهد به في العقد
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  داءوفاء الكامل بالتزام األطرق قياس مدي التقدم نحو ال
تتضمن الطرق التي يمكن استخدامها لقياس تقدم المنشأة نحو الوفاء الكامل بـالتزام أداء          -١٤ب

  :ما يلي" ٣٧"إلى " ٣٥" للفقرات من اعلى مدار زمني وفقً
  ").١٧ب"إلى " ١٥ب"راجع الفقرات من (طرق المخرجات ) أ(
  ").١٩ب" ،”١٨ب"راجع الفقرتين من (طرق المدخالت ) ب(

  طرق المخرجات
تعترف طرق المخرجات باإليراد على أسـاس القياسـات المباشـرة لقيمـة الـسلع أو              -١٥ب

عهـد  الخدمات، المحولة للعميل حتى تاريخه، منسوبة إلى السلع أو الخدمات المتبقية المت          
المخرجات طرقا مثل حـصر اآلداء المكتمـل حتـى     وتتضمن طرق. بها بموجب العقد 
 النتائج التي تم تحقيقها، المعلم المحدد الذي تم الوصـول إليـه، الوقـت    تاريخه، تقييمات 

وعندما تقوم المنشأة بتقييم ما إذا كانت   . المنقضي، الوحدات المنتجة أو الوحدات المسلّمة     
ستطبق طريقة المخرجات لقياس مدي تقدمها، فيجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبـار            

لتي تم اختيارها تعبر بـصدق عـن أداء المنـشأة نحـو     ما إذا كانت طريقة المخرجات ا  
ا عن أداء المنـشأة  ا صادقًوال تقدم طريقة المخرجات تعبير   . داءالوفاء الكامل بالتزام األ   

إذا أخفق المخرج الذي يتم اختياره في قياس بعض من السلع أو الخدمات التي تم تحويـل    
ن طرق المخرجات التـي تـستند إلـى       فعلى سبيل المثال فإ   . السيطرة عليها إلى العميل   
مة ال تعبر بصدق عن مستوى أداء المنشأة في الوفاء بـالتزام       الوحدات المنتجة أو المسلَّ   

أداء إذا كانت المنشأة في نهاية الفترة التي يتم إعداد التقرير عنها قد أنتجت اعمال تحـت     
  .ها في قياس المخرجالتنفيذ أو سلعا تامة الصنع يسيطر عليها العميل ولم يتم تضمين

كوسيلة عملية، إذا كان للمنشأة حق في مقابل من عميل بمبلغ يتطابق بشكل مباشـر مـع         -١٦ب
على سـبيل المثـال، عقـد    (القيمة المقدمة للعميل من أداء المنشأة المكتمل حتى تاريخه    

فإنـه  ) خدمة تقوم فيه المنشأة بتقديم فاتورة بمبلغ محدد مقابل كل ساعة خدمـة مقدمـة         
  .ز للمنشأة االعتراف بإيراد بالمبلغ الذي يحق للمنشأة تقديم فاتورة بهيجو

إن عيوب طرق المخرجات هي أن المخرجات المستخدمة لقياس مدي التقدم قد ال تكـون     -١٧ب
قابلة للتحديد بشكل مباشر وأن المعلومات المطلوبة لتطبيقها قد ال تكون متاحـة للمنـشأة     

  .يه، فقد تكون طريقة المدخالت ضروريةوبناء عل. دون تكلفة ال مبرر لها
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   طرق المدخالت
تعترف طرق المدخالت باإليراد على أساس جهود المنشأة أو مدخالتها للوفـاء بـالتزام          -١٨ب

على سبيل المثال، الموارد المستخدمة أو ساعات العمل المنـصرفة أو التكلفـة           (داء  األ
منسوبة إلى مجموع المـدخالت  ) المتكبدة أو الوقت المنقضي أو ساعات استخدام اآلالت    

وإذا كانت جهود المنشأة أو مدخالتها يـتم صـرفها      . داء ذلك المتوقعة للوفاء بالتزام األ   
بانتظام على مدار فترة اآلداء فقد يكون من المناسب للمنشأة أن تثبت اإليراد على أسـاس   

  .قسط ثابت
مباشـرة بـين   أحد جوانب قصور طرق المدخالت هو أنه قد ال تكـون هنـاك عالقـة          -١٩ب

ويناء عليه، يجـب  . مدخالت المنشأة وتحويل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل    
ـ           لهـدف  اعلى المنشأة أن تستبعد من طريقة المدخالت أثار أي مدخالت ال تعكس، وفقً

، أداء المنشأة في تحويل السيطرة على السلع أو الخـدمات     "٣٩"القياس الوارد في الفقرة     
فمثال، عند استخدام طريقة مدخالت تستند إلى التكلفـة فقـد يجـب إجـراء     . لإلى العمي 

  :تسوية لقياس مدي التقدم في الحاالت التالية
فعلى سـبيل  . داءعندما ال تسهم التكلفة المتكبدة في تقدم المنشأة في الوفاء بالتزام األ       ) أ(

  تُعزى إلى أوجه قـصور   على أساس تكاليف يتم تكبدها االمثال، المنشأة ال تثبت إيراد
على سبيل المثـال، تكـاليف   (كبيرة في أداء المنشأة والتي لم تنعكس في سعر العقد      

المبالغ المهدرة غير المتوقعة للمواد، العمالة أو الموارد األخرى التي تـم تكبـدها          
  ).للوفاء بتعهد اآلداء

. داءأالوفـاء بـالتزام اآل  عندما تكون التكلفة المتكبدة ال تتناسب مع تقدم المنشأة في    ) ب(
وفي تلك الحاالت، فإن أفضل وصف ألداء المنـشأة قـد يكـون بتعـديل طريقـة         

فعلى سـبيل  . المدخالت لالعتراف باإليراد فقط في حدود تلك التكلفة التي تم تكبدها      
 لتكلفة السلعة المستخدمة للوفاء بالتزام  المثال قد يكون باالعتراف بإيراد بمبلغ مساوٍ      

 ألداء المنشأة إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة العقـد أن     ا صادقً ايعطي وصفً داء  األ
  :الشروط التالية بكافةيتم الوفاء 

  .السلعة غير مميزة بذاتها) ١(
من المتوقع حصول العميل على السيطرة على الـسلعة قبـل تلقـي الخـدمات          ) ٢(

  .المتصلة بالسلعة بوقت طويل
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د كبيرة بالنسبة لمجموع التكاليف المتوقعة للوفاء بتعهـد  تكلفة السلعة المحولة تع   ) ٣(
  .اآلداء بالكامل

المنشأة تشتري السلعة من طرف ثالث وهي ليست مشاركة بـشكل كبيـر فـي           ) ٤(
" ٣٤ب" للفقـرات مـن   اولكن المنشأة تعمل كأصيل وفقً(تصميم وتصنيع السلعة  

  ").٣٨ب"إلى 
  البيع مع حق اإلرجاع

 الحق في االمنشأة السيطرة على منتج إلى العميل وتمنح العميل أيضفي بعض العقود، تحول  -٢٠ب
  :واستالم أي مجموعة مما يلي) مثل عدم الرضا عن المنتج(إرجاع المنتج ألسباب عديدة 

  .ارد المقابل المدفوع كامال أو جزئي) أ(
استحقاق يمكن استخدامه مقابل المبالغ المستحقة أو التي سـوف تـصبح مـستحقة     ) ب(

  .لمنشأةل
  .منتج آخر في المقابل) ج(

ولبعض الخـدمات التـي يـتم تقـديمها     (للمحاسبة عن تحويل منتجات مع حق اإلرجاع       -٢١ب
  فيجـب علـى المنـشأة أن تعتـرف      ) وتكون خاضعة لقابلية استراد المبلغ المسدد عنها      

  :بجميع ما يلي
وقع المنشأة أن يكون لها اإليراد مقابل المنتجات التي يتم تحويلها بمبلغ المقابل الذي تت       ) أ(

  ).بناء عليه، ال يتم االعتراف باإليراد مقابل المنتجات التي يتوقع إرجاعها(حق فيه 
  .التزام رد المبلغ) ب(
مقابل حقها في استرداد المنتجات مـن  ) مع تسوية مقابلة على تكلفة المبيعات     (أصل  ) ج(

  .العمالء عند تسوية التزام رد المبلغ
بة عن التزام المنشأة بأن تكون على استعداد لقبول رد منتج خـالل فتـرة   ال يجوز المحاس  -٢٢ب

  .االرجاع على أنه التزام أداء باإلضافة إلى االلتزام برد المبلغ
بمـا فـي   " (٧٢"إلى " ٤٧"يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات من    -٢٣ب

 المتغير الواردة في الفقـرات مـن   ذلك المتطلبات المتعلقة بالقيود على تقديرات المقابل     
أي (لتحديد مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكـون لهـا حـق فيـه           ") ٥٨"إلى  " ٥٦"

ال يجوز للمنشأة االعتراف بـإيراد عـن    ). باستبعاد المنتجات التي يتوقع أن يتم إرجاعها      
كون لهـا حـق   والتي ال تتوقع المنشأة أن ي  ) أو مستحقة التحصيل  (أي مبالغ تم تحصيلها     
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فيها عندما تحول منتجات إلى العمالء، ولكن يجب عليها االعتراف بتلك المبالغ التي تـم         
 في نهاية كـل فتـرة   اوالحقً. على أنها التزام برد مبلغ) أو المستحقة التحصيل  (تحصيلها  

يعد عنها تقرير يجب على المنشأة تحديث تقييمها للمبالغ التي تتوقع أن يكون لهـا حـق             
ا مقابل المنتجات المحولة وإجراء التغيير المقابل في سعر المعاملة، وبناء عليـه فـي    فيه

  .مبلغ اإليراد المعترف به
يجب على المنشأة تحديث قياس االلتزام برد المبلغ في نهاية كل فترة يعد عنهـا تقريـر            -٢٤ب

ت ويجب علـى المنـشأة أن تعتـرف بالتعـديال     . بالتغيرات في التوقعات عن مبلغ الرد     
  ).أو تخفيضات في اإليراد(المقابلة على أنها إيراد 

يتم القياس االولي لألصل المعترف به مقابل حق المنشأة في استرداد منتجات من العميل            -٢٥ب
على سـبيل المثـال،   (عند تسوية التزام بالرد، بالرجوع إلى القيمة الدفترية السابقة للمنتج   

بما في ذلك الـنقص  (سترداد تلك المنتجات  منه أي تكاليف متوقعة ال    امطروح) المخزون
وفي نهاية كل فترة يعد عنها تقرير يجـب  ). المحتمل في قيمة المنتجات المرتجعة للمنشأة 

على المنشأة تحديث قياس األصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات عن المنتجات التـي         
  .تزام بالردويجب على المنشأة عرض األصل بشكل منفصل عن االل. سيتم إرجاعها

ال يعد االستبدال من قبل العمالء لمنتج مقابل منتج آخر من نفس النوع والجودة والحالـة        -٢٦ب
مرتجعات لغـرض  ) على سبيل المثال، لون أو مقاس مقابل لون أو مقاس آخر        (والسعر  

  .تطبيق هذا المعيار
 بمنـتج يـؤدي   يجب تقييم العقود التي قد يقوم فيها العميل بإرجاع منتج به عيب واستبداله  -٢٧ب

  ".٣٣ب"إلى " ٢٨ب" لإلرشادات بشأن الضمانات الواردة في الفقرات من اوظيفته وفقً
  الضمانات

 للعقد أو القانون أو الممارسات التجارية المعتـادة لـدى   اوفقً(من الشائع أن تقدم المنشأة      -٢٨ب
ـ   ). سواء كان سلعة أو خدمة(ضمانا عند بيع المنتج     ) المنشأة ة ويمكـن أن تختلـف طبيع

   فبعض الضمانات تقدم للعميـل  .  الختالف الصناعات والعقود   االضمان اختالفا كبيرا تبع
        ألنـه  اتأكيدا على أن المنتج المعني سوف يؤدي وظيفته حسبما تريده أطراف العقد نظر 

وتقدم ضمانات أخرى خدمة للعميل باإلضافة إلى التأكيـد    . يلتزم بمواصفات متفق عليها   
  .لمواصفات المتفق عليهابأن المنتج مطابق ل
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 اعلى سبيل المثال، نظـر ( بشكل منفصل اعندما يكون للعميل الخيار في أن يشتري ضمانً    -٢٩ب
، فـإن الـضمان يكـون خدمـة     )ألن الضمان يتم تسعيره والتفاوض عليه بشكل منفصل 

  ذي  ألن المنشأة تتعهد بتقديم الخدمة إلى العميل باإلضافة إلى المنتج ال      امميزة بذاتها نظر
في تلك الحاالت يجب على المنشأة أن تقـوم بالمحاسـبة   . له الوظيفة الموضحة في العقد    

وتخـصص  " ٣٠"إلى " ٢٢" للفقرات من اعن الضمان المتعهد به على أنه التزام أداء وفقً    
  ".٨٦"إلى " ٧٣" للفقرات من اداء ذلك وفقًجزءا من سعر المعاملة على التزام األ

 بشكل منفـصل، فإنـه يجـب علـى     االخيار في أن يشتري ضمانًعندما ال يكون للعميل     -٣٠ب
) ٢٨( لمعيـار المحاسـبة المـصري رقـم     االمنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن الضمان وفقً   

  من االمخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة ما لم يكن الضمان المتعهد به أو جزء 
يـد بـأن المنـتج مطـابق     الضمان المتعهد به يوفر خدمة للعميل باإلضـافة إلـى التأك   

  .للمواصفات المتفق عليها
عند تقدير ما إذا كان الضمان يقدم خدمة للعميل باإلضافة إلى التأكيد بأن المنتج مطـابق        -٣١ب

  :للمواصفات المتفق عليها، فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار عوامل مثل
المنـشأة مطالبـة بموجـب     إذا كانـت  :ما إذا كان الضمان مطلوبا بموجب القانون   ) أ(

القانون بتقديم ضمان، فإن وجود ذلك القانون يشير إلى أن الضمان المتعهد به لـيس     
  ألن مثل هذه المتطلبات توجد عادة لحماية العمالء مـن مخـاطر        االتزام أداء نظر 

  .شراء منتجات بها عيوب
، كلما كـان مـن    فكلما كانت فترة التغطية أطول:طول الفترة التي يغطيها الضمان   ) ب(

  تقـديم  ألن من المرجح هـو  االمرجح أن يكون الضمان المتعهد به التزام أداء نظر 
  .خدمة باإلضافة إلى التأكيد بأن المنتج مطابق لمواصفات متفق عليها

 إذا كان من الضروري للمنشأة تنفيذ مهـام  :طبيعة المهام التي تتعهد المنشأة بتنفيذها   ) ج(
علـى سـبيل المثـال    (ن منتج مطابق للمواصفات المتفق عليها محددة لتقديم تأكيد ا  

، فمن غير المرجح عندئذ أن تؤدي تلك المهـام    )خدمة شحن مرتجع لمنتج فيه عيب     
  .إلى نشوء التزام أداء
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إذا كان الضمان، أو جزء من الضمان، يقدم خدمة للعميل باإلضافة إلـى التأكيـد بـان           -٣٢ب
وبنـاء  . ا، فإن الخدمة المتعهد بها تعد التزام أداء    المنتج مطابق للمواصفات المتفق عليه    

وإذا تعهـدت  . عليه، يجب على المنشأة أن توزع سعر المعاملة على المنتج وعلى الخدمة  
المنشأة بكل من ضمان من نوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة ولكنها ال تستطيع بشكل           

 المنشأة أن تقوم بالمحاسـبة   فيجب على-أن تقوم بالمحاسبة عنهما بشكل منفصل-معقول  
على أنهما التزام أداء واحداعن كال الضمانين مع .  

ـ االقانون الذي يتطلب أن تدفع المنشأة تعويـضا، إذا سـببت منتجاتهـا ضـرر        -٣٣ب   ،ا أو تلفً
فعلى سبيل المثال، قد تبيع منشأة مصنعة منتجات في نطاق قـضائي   . ال ينشئ التزام أداء   

على سبيل المثـال، علـى   (ولية عن أي أضرار ئأة المصنعة المس  يحمل القانون فيه المنش   
وبالمثـل  . قد يسببها مستهلك يستخدم المنتج للغرض المخصص له      ) الممتلكات الشخصية 

فإن تعهد المنشأة بتعويض العميل مقابل االلتزامات واألضرار الناشئة عـن المطالبـات        
ة التجارية أو أي مخالفة أخـرى مـن   المتعلقة ببراءة االختراع أو حقوق الطبع أو العالم 

ويجب على المنشأة أن تقـوم  . ن ذلك التعهد ال ينشئ التزام أداء     إجانب منتجات المنشأة ف   
  ).٢٨( لمعيار المحاسبة المصري رقم ابالمحاسبة عن مثل هذه االلتزامات وفقً

  اعتبارات األصيل مقابل الوكيل
ات إلى العميل، فإنه يتعين على المنشأة عندما يشترك طرف آخر في تقديم السلع أو الخدم         -٣٤ب

تحديد ما إذا كانت طبيعة تعهدها عبارة عن التزام أداء بتوفير ذات الـسلع أو الخـدمات       
أو التزام باتخاذ الترتيبات الخاصة بتلك السلع أو ) أي أن المنشأة تكون هي األصيل(المحددة 

وتحدد المنشأة ما إذا ).  هي الوكيلأي أن المنشأة تكون(الخدمات التي يقدمها الطرف اآلخر 
وتكون أية سـلعة أو  .  لكل سلعة أو خدمة محددة متعهد بها للعميل  الً أم وكي  الًكانت أصي 

) أو حزمة من السلع أو الخدمات مميزة بذاتها (خدمة محددة سلعة أو خدمة مميزة بذاتها        
ضمن العقد المبرم مع فإذا ت"). ٣٠"إلى " ٢٧"راجع الفقرات  (مطلوب تقديمها إلى العميل     

 بالنسبة لبعض السلع الًالعميل أكثر من سلعة أو خدمة محددة، فيمكن أن تكون المنشأة أصي
  . لسلع أو خدمات أخرىالًأو الخدمات المحددة ووكي
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  :فإنه يجب عليها ما يلي") ٣٤ب"كما تم توضيحه في الفقرة (لتحديد طبيعة تعهد المنشأة  - أ٣٤ب
  والتي قـد تكـون علـى   (دمات المحددة التي سيتم تقديمها للعميل    تحديد السلع أو الخ     )  أ(

راجـع  (سبيل المثال الحق في سلع أو خدمات سيتم تقديمها من خالل طـرف آخـر           
  ."))٢٦"الفقرة 

على كل سـلعة أو  ") ٣٣"كما تم توضيحه في الفقرة (تقييم ما إذا كانت المنشأة تسيطر     ) ب(
 . الخدمة إلى العميلخدمة محددة قبل تحويل تلك السلعة أو

تكون المنشأة هي األصيل إذا كانت تسيطر على السلعة أو الخدمة المحددة قبـل تحويـل        -٣٥ب
وبالرغم من ذلك، ال تسيطر المنشأة بالضرورة علـى    . تلك السلعة أو الخدمة إلى العميل     

السلعة المحددة إذا حصلت المنشأة على ملكية قانونية لهذه السلعة بشكل مؤقت فقط قبـل     
وقد تفي المنشأة التي تعتبر هـي الطـرف األصـيل    . تحويل الملكية القانونية إلى العميل  

علـى  (خـر  آ ابالتزامها باآلداء لتقديم السلعة أو الخدمة المحددة بنفسها أو قد تُشرك طرفً  
  .داء بالنيابة عنهالكي يفي ببعض أو كامل التزام األ) سبيل المثال، مقاول من الباطن

 في تقديم السلع أو الخدمات ألحد العمالء، فإن المنشاة     ايكون طرف آخر مشاركً    عندما   -أ٣٥ ب
  :تكون هي األصيل عندما تسيطر على أي مما يلي

  . السلعة أو أصل آخر من الطرف اآلخر، والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى العميل)أ(
نشأة القـدرة  الحق في خدمة سيتم أداؤها من قبل الطرف اآلخر، والتي تعطي الم        )ب(

  .على توجيه الطرف اآلخر لتقديم الخدمة للعميل بالنيابة عن المنشأة
سلعة أو خدمة من الطرف اآلخر سيتم جمعها مع سلع أو خدمات أخرى من أجل          )ج(

 فعلى سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تقدم    .تقديم السلعة أو الخدمة المحددة للعميل     
و خدمات مقدمة مـن خـالل طـرف آخـر     خدمة جوهرية تتمثل في دمج سلع أ  

في السلعة أو الخدمة المحددة التي تعاقد عليها العميل، فـإن   ") أ٢٩"راجع الفقرة   (
وذلـك  . المنشأة تسيطر على السلعة أو الخدمة المحددة قبل تحويلها إلى العميـل        

 على السيطرة على المدخالت للسلعة أو الخدمة المحـددة  الًألن المنشأة تحصل أو 
ثم توجه اسـتخدامها إليجـاد   ) تي تشمل السلع أو الخدمات من الطرف اآلخر   وال(

  .المنتج المجمع الذي يمثل السلعة أو الخدمة المحددة
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، فإنهـا  )أو خـالل وفائهـا بـه   (داء  بالتزامها باألالً عندما تفي المنشأة التي تعد أصي     -ب٣٥ب  
ن يكون لها حق فيه وذلك نظيـر  تعترف باإليراد بالمبلغ اإلجمالي للمقابل التي تتوقع أ 

  .مبادلة السلعة أو الخدمة المحددة التي تم تحويلها للعميل
داء هو أن تقوم باتخاذ الترتيبات الخاصة لتقـديم    إذا كان التزامها باأل    الًتكون المنشأة وكي   -٣٦ب

وال تسيطر المنشأة التي تعد وكيال علـى  . السلع أو الخدمات المحددة من قبل طرف آخر     
أو الخدمة المحددة التي يتم تقديمها من قبل طرف آخر قبل أن يتم تحويلهـا إلـى      السلعة  
، فـإن  )أو خالل وفائها به(وعندما تفي المنشأة التي تعتبر وكيال بالتزامها باآلداء     . العميل

المنشأة تعترف بإيراد بمبلغ أية أتعاب أو عمولة تتوقع أن يكون لها حق فيها فـي مقابـل     
وقد تكون أتعاب المنشأة أو عمولتها هي    . خر للسلعة أو الخدمة المحددة    تقديم الطرف اآل  

صافي مبلغ المقابل الذي تحتفظ به المنشأة بعد أن تسدد للطرف اآلخر المقابـل المـستلم     
  .نظير السلع أو الخدمات التي سيقوم ذلك الطرف بتقديمها

ـ  السلعة أو الخدمـة  على تسيطر المنشأة المؤشرات أن تتضمن -٣٧ب   تحويلهـا  قبـل  ددةالمح
على سبيل المثال ال الحصر ") ب٣٥"الفقرة  راجع(األصيل  هي تعد ثم ومن(العميل  إلى

  :ما يلي
ولة بشكل رئيسي عن الوفـاء بالتعهـد بتقـديم الـسلعة أو الخدمـة      ئالمس هي  المنشأة)أ(

علـى  (ولية عن قبول السلعة أو الخدمة المحـددة   ئويتضمن ذلك عادة المس   . المحددة
ولية الرئيسية عن وفاء الـسلعة أو الخدمـة بالمواصـفات التـي     ئ المثال، المس  سبيل

ولة بشكل رئيسي عن الوفـاء بالتعهـد     ئوإذا كانت المنشأة هي المس    ). حددها العميل 
       على أن الطرف اآلخـر  ابتقديم السلعة أو الخدمة المحددة، فإن ذلك قد يكون مؤشر 

  . بالنيابة عن المنشأةالًف بصفته وكيالمشارك في تقديم السلعة أو الخدمة يتصر
عندما يكون لدى المنشأة مخاطر المخزون قبل تحويل السلعة أو الخدمـة المحـددة        ) ب(

 عندما يكون للعميل الحـق فـي   الًمث(إلى العميل أو بعد انتقال السيطرة إلى العميل      
تلـزم  فعلى سبيل المثال، إذا حصلت المنشأة على أو تعهدت بـأن          ). إرجاع السلعة 

نفسها بالحصول على السلعة أو الخدمة المحددة قبل الحصول على عقد مـع أحـد             
ن ذلك األمر قد يشير إلى أن المنشأة لديها القدرة على توجيـه اسـتخدام،   إالعمالء، ف 

وكذلك الحصول على جميع المزايا المتبقية بشكل كبير من، السلعة أو الخدمة قبـل            
  .نقلها إلى العميل
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وقد يكون وضـع الـسعر   . الحرية في وضع السعر للسلعة أو الخدمة المحددة  للمنشأة   )ج(
  على أن المنشأة تملـك القـدرة   االذي سيدفعه العميل للسلعة أو الخدمة المحددة مؤشر 

على توجيه استخدام تلك السلعة أو الخدمة، والحصول على ما يقارب جميـع المنـافع       
كن أن يكون له حرية وضع األسـعار فـي       وبالرغم من ذلك، فإن الوكيل يم     . المتبقية

فعلى سبيل المثال، قد يكون للوكيل بعض المرونة في وضع األسـعار  . بعض الحاالت 
من أجل توليد دخل إضافي من خدمته المتمثلة في ترتيب تقديم السلع أو الخدمات مـن    

  .قبل أطراف أخرى إلى العمالء
أكثر أو أقل صـلة بتقيـيم الـسيطرة    " ٣٧ب"قد تكون المؤشرات المذكورة في الفقرة  -أ٣٧ ب

على طبيعة السلعة أو الخدمـة المحـددة، وعلـى أحكـام وشـروط العقـد            ااعتماد .  
ـ     توباإلضافة إلى ذلك، فإنه قد     اكون هناك مؤشرات مختلفـة تقـدم أدلـة أكثـر إقناع  

  .في عقود أخري مختلفة
 حقوقها التعاقديـة فـي   عندما تتحمل منشأة أخرى التزامات المنشأة باآلداء وتحصل على    -٣٨ب

داء بأن تحول الـسلعة أو الخدمـة   العقد بحيث ال تصبح المنشأة ملزمة بالوفاء بالتزام األ    
، فال يجـوز للمنـشأة أن   )أي أن المنشأة لم تعد تعمل بصفة أصيل      (المحددة إلى العميل    

  م من هذا، يجـب علـى المنـشأة أن تقـي        الًوبد. داء ذلك تعترف بإيراد مقابل التزام األ    
  للطـرف  عقد على أداء يمثل الحصول بالتزام الوفاء مقابل بإيراد ستعترف كانت إذا ما

  ).وكيل بصفة تتصرف المنشأة كانت إذا ما أي(اآلخر 
  خيارات العميل للسلع أو الخدمات اإلضافية

ـ            -٣٩ب  الً أو بخـصم، أشـكا  اتأخذ خيارات العميل في أن يقتنى سلع أو خدمات إضافية، مجانً
، وخيارات تجديـد  )أو نقاط(ي ذلك حوافز المبيعات، ومنح استحقاق للعميل        عديدة، بما ف  

  .الًالعقد أو خصومات أخرى على السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها مستقب
إذا منحت المنشأة العميل، في عقد، الخيار في أن يقتنى سلع أو خـدمات إضـافية، فـإن        -٤٠ب

 كان الخيار يقدم حقا ذا أهمية إلى العميـل  ذلك الخيار ينشئ التزام أداء في العقد فقط إذا     
على سبيل المثال، الخصم الذي يكـون  (لم يكن ليحصل عليه دون الدخول في ذلك العقد         

إضافي إلى نطاق الخصومات التي يتم منحها عادة على تلك السلع أو الخدمات إلى تلـك         
 ذا اكان الخيار يقدم حقًوإذا ). الفئة من العمالء في تلك المنطقة الجغرافية أو ذلك السوق        

        مقابل السلع أو الخدمات اأهمية إلى العميل، فإن العميل في الواقع يدفع إلى المنشأة مقدم 
  المستقبلية، وتعترف المنشأة بإيراد عندما يتم تحويل تلك الـسلع أو الخـدمات المـستقبلية    

  .أو عندما ينقضي الخيار



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٤١١

دمة إضافية بسعر يعكس سعر البيع المـستقل  إذا كان للعميل الخيار في اقتناء سلعة أو خ       -٤١ب
لتلك السلعة أو الخدمة، فإن ذلك الخيار ال يقدم للعميل حقا ذا أهميـة حتـى ولـو كـان        

وفـي تلـك الحـاالت، فـإن     . باإلمكان ممارسة الخيار فقط نتيجة الدخول في عقد سابق   
ـ المنشأة تكون قد قدمت عرض تسويق يجب عليها أن تقوم بالمحاسبة عنـه وف             لهـذا  اقً

  .المعيار فقط عندما يمارس العميل الخيار بشراء السلع أو الخدمات اإلضافية
داء علـى أسـاس   من المنشأة توزيع سعر المعاملة على التزامات األ    " ٧٤"تتطلب الفقرة    -٤٢ب

وإذا لم يكن سعر البيع المستقل لخيار العميـل فـي اقتنـاء    . أسعار البيع النسبية المستقلة   
ويجـب أن  .  للتحديد بشكل مباشر، فيجب على المنشأة تقديرهالًفية قاب سلع أو خدمات إضا   

يعكس ذلك التقدير الخصم الذي سيحصل عليه العميل عند ممارسة الخيار يعـد تعديلـه         
  :بكل مما يلي

  .أي خصم يمكن أن يحصل عليه العميل دون أن يمارس الخيار) أ(
  .احتماالت ممارسة الخيار) ب(و 

 أهمية في أن يقتنى سلع أو خدمات مستقبلية، وكانت تلك الـسلع أو    ا ذ اإذا كان للعميل حقً    -٤٣ب
 ألحكـام العقـد   االخدمات مشابهة للسلع أو الخدمات األصلية في العقد ويتم تقديمها وفقً      

األصلي، فعندئذ يمكن للمنشأة، كبديل عملي، تقدير سعر البيع المستقل للخيـار، توزيـع          
مات االختيارية بالرجوع إلى السلع أو الخـدمات التـي   سعر المعاملة على السلع أو الخد   

وعادة تكون تلك األنواع من الخيـارات هـي   . يتوقع تقديمها والمقابل المتوقع المقابل لها 
  .لتجديدات العقود

  حقوق العمالء التي لم تتم ممارستها
 أن ا مـن عميـل،  ، يجب على المنشأة، عند استالم مبلغ مدفوع مقـدم   "١٠٦" للفقرة   اوفقً -٤٤ب

 مقابل التزام أداء بتحويل، أو أن تكـون  اتعترف بالتزام مرتبط بعقد بالمبلغ المدفوع مقدم 
ويجب على المنشأة أن تستبعد االلتـزام  . مستعدة لتحويل، السلع أو الخدمات في المستقبل     

عندما تقوم بتحويل تلـك الـسلع أو الخـدمات،       ) واالعتراف بإيراد (المرتبط بذلك العقد    
  .يه تستوفي التزامها باآلداءوبناء عل
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قابل للرد الحق في استالم سلعة أو خدمة  الا من العميل وغير     يعطى المبلغ المدفوع مقدم    -٤٥ب
وبـالرغم مـن   ). ويلزم المنشأة بأن تكون مستعدة لتحويل سلعة أو خدمـة    (في المستقبل   

تـي لـم تـتم    وتلك الحقوق ال. ذلك، فإن العمالء قد ال يمارسون جميع حقوقهم التعاقدية       
  ".حق التراجع عن الشراء"ممارستها يشار إليها عادة بأنها 

إذا كانت المنشأة تتوقع بأن يكون لها حق في مبلغ حق التراجع عـن الـشراء والمثبـت           -٤٦ب
كالتزام مرتبط بعقد، فيجب على المنشأة أن تعترف بمبلغ حـق التراجـع عـن الـشراء        

. وق التي تمت ممارستها من قبـل العميـل  المتوقع على أنه إيراد بالتناسب مع نمط الحق      
وإذا كانت المنشأة ال تتوقع أن يكون لها حق في مبلغ حق التراجع عن الـشراء، فيجـب        
على المنشأة أن تعترف بمبلغ حق التراجع عن الشراء المتوقع على أنـه إيـراد عنـدما          

  كانـت المنـشأة   ولتحديد مـا إذا  . ايصبح احتمال ممارسة العميل لحقوقه المتبقية مستبعد
تتوقع أن يكون لها حق في مبلغ حق التراجع عن الشراء، فإنه يجـب علـى المنـشأة أن        

بـشأن القيـود علـى    " ٥٨"إلى " ٥٦"تأخذ في االعتبار الضوابط الواردة في الفقرات من  
  .تقديرات المقابل المتغير

  مه فيمـا عـن أي مقابـل تـم اسـتال    ) وليس إيراد(يجب على المنشأة أن تعترف بالتزام   -٤٧ب
يخص حقوق عميل لم تتم ممارستها تكون المنشأة مطالبة بأن تحولها إلى طـرف آخـر،       

 لقوانين الضريبة على الممتلكـات التـي لـم تـتم     اعلى سبيل المثال، منشأة حكومية وفقً  
  .المطالبة بها

وبعض التكاليف ذات العالقة( غير القابلة للرد االرسوم المدفوعة مقدم(  
تُحمل المنشأة العميل رسوما مقدمة، غير قابلة للرد عند أو قرب نـشأة      في بعض العقود     -٤٨ب

وتتضمن األمثلة رسوم االلتحاق في عقود عضوية النـوادي الـصحية، ورسـوم        . العقد
التفعيل في عقود االتصاالت، ورسوم اإلعداد في بعض عقود الخدمات والرسوم األولية         

  .في بعض عقود التوريد
في مثل هذه العقود، فإنه يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت تلـك     لتحديد تعهدات اآلداء     -٤٩ب

وفي العديد مـن الحـاالت، رغـم أن     . الرسوم تتعلق بتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها       
الرسوم غير القابلة للرد تتعلق بنشاط تكون المنشأة مطالبة بالقيام به عند أو قـرب نـشأة       

 ينتج عنه تحويل سلعة أو خدمة متعهد بهـا إلـى      العقد للوفاء بالعقد، فإن ذلك النشاط ال      
 من ذلك، فإن الرسوم المقدمة هي دفعة مقدمة مقابـل   الًوبد"). ٢٥"راجع الفقرة   (العميل  
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سلع أو خدمات مستقبلية، وبناء عليه، سيتم االعتراف بها على أنها إيراد عندما يتم تقـديم       
 االعتراف باإليراد إلى ما بعـد الفتـرة    وقد تمتد فترة  . تلك السلع أو الخدمات المستقبلية    

التعاقدية األولية إذا كانت المنشأة تمنح العميل الخيار لتجديد العقد وكان ذلك الخيار يقـدم   
  ".٤٠ب"للعميل حقا ذا أهمية على النحو الموضح في الفقرة 

ة إذا كانت الرسوم المقدمة غير القابلة للرد تتعلق بسلعة أو خدمة، فيجـب علـى المنـشأ     -٥٠ب
تقييم ما إذا كان عليها أن تقوم بالمحاسبة عن السلعة أو الخدمة علـى أنهـا التـزام أداء        

  ".٣٠"إلى " ٢٢" للفقرات من امنفصل وفقً
 غير قابلة للرد على أنها مقابل التكاليف التـي تـم   ايمكن للمنشأة أن تُحمل العميل رسوم      -٥١ب

وإذا "). ٢٥"و الموضح في الفقرة أو مهام إدارية أخرى على النح  (تكبدها في إعداد العقد     
داء، فيجب على المنشأة تجاهل تلـك  كانت أنشطة اإلعداد تلك ال تستوفي شروط التزام األ   

 ألن تكـاليف اإلعـداد ال   اوذلك نظر". ١٩ب" للفقرة ااألنشطة عند قياس مدي التقدم وفقً   
ت التكاليف التـي  ويجب على المنشأة تقييم ما إذا كان   . تعكس تحويل الخدمات إلى العميل    

  ".٩٥" للفقرة ايتم تكبدها في إعداد العقد قد نشأ عنها أصل يجب االعتراف به وفقً
  منح التراخيص

وقـد تتـضمن   .  لعميل في الملكية الفكريـة الخاصـة بالمنـشأة       اينشئ الترخيص حقوقً   -٥٢ب
مما يلي، ولكن ال تقتصر عليهاتراخيص الملكية الفكرية أي :  

  .البرامج والتقنية  )أ 
  .ور المتحركة والموسيقى وأشكال أخرى من وسائل االتصال والترفيهالص  )ب 
  .االمتيازات  )ج 
  .براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع  )د 

إلى العميل، فإن المنـشأة قـد تتعهـد    ) أو تراخيص (باإلضافة إلى التعهد بمنح ترخيص       -٥٣ب
عهـدات منـصوص   وقد تكون تلـك الت .  بتحويل سلع أو خدمات أخرى إلى العميل   اأيض

 حسب الممارسات التجارية المعتـادة للمنـشأة أو   اعليها صراحة في العقد أو تُفهم ضمنً     
وكما هو فـي العقـود   "). ٢٤"راجع الفقرة (السياسات المنشورة أو التصريحات المحددة    

 األخرى فعندم     باإلضافة إلى ) أو تراخيص(ا بمنح ترخيص   ا يتضمن عقد مع العميل تعهد
لتحديـد  " ٣٠"إلـى  " ٢٢"ات أخرى متعهد بها فإن المنشأة تطبق الفقرات من سلع أو خدم  

  .داء الواردة في العقدكل التزام من التزامات األ
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إذا كان التعهد بمنح ترخيص غير مميز بذاته عن السلع أو الخدمات األخرى المتعهد بها          -٥٤ب
قوم بالمحاسـبة عـن   ، فيجب على المنشأة أن ت"٣٠"إلى  " ٢٦" للفقرات من    افي العقد وفقً  

التعهد بمنح الترخيص وتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها معا علـى أنهـا التـزام أداء      
وتتضمن األمثلة على التراخيص الغير مميزة بذاتها عن سلع أو خـدمات أخـرى      . واحد

  :متعهد بها في العقد ما يلي
  . السلعة لتشغيلالً متكاماترخيصا يشكل عنصرا من سلعة ملموسة وجزء) أ(
مثل خدمة انترنت (ترخيصا يمكن للعميل االنتفاع به فقط باالشتراك مع خدمة متعلقة به ) ب(

  ).تقدمها المنشأة تمكن العميل من خالل منح الترخيص من الوصول إلى المحتوى
إلـى  " ٣١"إذا كان الترخيص غير مميز بذاته، فيجب على المنشأة أن تطبق الفقرات مـن    -٥٥ب

هو التزام أداء ) الذي يتضمن الترخيص المتعهد به  (داء  إذا كان التزام األ   لتحديد ما   " ٣٨"
  .يتم الوفاء به على مدار زمني أو عند نقطة زمنية

 بذاته عن سلع أو خدمات أخرى متعهـد بهـا فـي    اإذا كان التعهد بمنح الترخيص مميز    -٥٦ب
ب على المنـشأة أن  العقد، وبناء عليه كان التعهد بمنح الترخيص التزام أداء منفصل، فيج   

. تحدد ما إذا كان تحويل الترخيص إلى العميل عند نقطة زمنية أو علـى مـدار زمنـي        
وعند قيامها بتحديد ذلك يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كانت طبيعة تعهـد     

  :المنشأة بمنح الترخيص إلى العميل هو تزويد العميل بأي من اآلتي
  .الملكية الفكرية كما هي موجودة طوال فترة الترخيصحق في الوصول إلى ) أ(
حق في استخدام الملكية الفكرية كما هي موجودة في النقطة الزمنية التي تم مـنح       ) ب(أو

  .الترخيص فيها
  تحديد طبيعة تعهد المنشأة

   . ملغاة -٥٧ب
تعد طبيعة تعهد المنشأة بمنح الترخيص بأنها تعهد بإتاحة حق الوصـول إلـى الملكيـة               -٥٨ب

  :كرية للمنشأة إذا تم استيفاء جميع الضوابط التاليةالف
أن العقد يتطلب، أو أن العميل يتوقع بشكل معقول، أن تقوم المنـشأة بأنـشطة تـؤثر       ) أ(

والفقـرة  " ٥٩ب"راجع الفقرة (بشكل هام في الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيها      
  .")أ٥٩ب"
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ض العميل بشكل مباشر إلـى أي آثـار   أن الحقوق الممنوحة بموجب الترخيص تُعر  ) ب(
  .)"أ(٥٨ب"ايجابية أو سلبية من أنشطة المنشأة التي تم تحديدها في الفقرة 

أن تلك األنشطة ال ينتج عنها تحويل سلعة أو خدمة إلى العميـل مـع حـدوث تلـك      ) ج(
  ").٢٥"راجع الفقرة (األنشطة 

ل معقول قيام المنـشأة بأنـشطة   العوامل التي قد تشير إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشك     -٥٩ب
تؤثر بشكل هام على الملكية الفكرية تتضمن الممارسات التجارية المعتـادة للمنـشأة أو           
السياسات المنشورة أو التصريحات المحددة، وعلى الرغم من أنها ليست حاسمة لتحديـد        

على سـبيل المثـال إتـاوة تـستند إلـى      (ذلك، إال أن وجود مصلحة اقتصادية مشتركة     
بين المنشأة والعميل تتعلق بالملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيها قـد تـشير       ) المبيعات

إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن المنشأة ستقوم بمثل تلك األنشطةاأيض .  
ـ  - أ٥٩ ب  فيهـا  ا تؤثر أنشطة المنشأة بشكل جوهري في الملكية الفكرية التي يكون للعميـل حقً

  :فر أي مما يليعندما يتو
يتوقع أن تحدث هذه األنشطة تغير بشكل جوهري في شكل الملكيـة الفكريـة       )  أ(

علـى سـبيل المثـال،    (أو وظيفتها ) على سبيل المثال، التصميم أو المحتوى   (
  ).القدرة على أداء الوظيفة أو المهمة

 تكون قدرة العميل على الحصول على المنفعة من الملكيـة الفكريـة مـشتقة        )ب(أو  
فعلى سبيل المثال، فإن المنفعـة  . شكل كبير من هذه األنشطة، أو تعتمد عليها  ب

   األنـشطة  ) أو اعتمادهـا علـى  ( ما يتم اشتقاقها من     امن االسم التجاري غالب
  .المستمرة للمنشأة التي تدعم أو تحافظ على قيمة الملكية الفكرية

 حق فيها لهـا وظيفـة مـستقلة    وبناء عليه، فإنه إذا كانت الملكية الفكرية التي للعميل       
    ابذاتها بشكل جوهري، فإن جزء ـ .  من منفعتها مشتق من هذه الوظيفـة  ا جوهري اوتبع 

لذلك، فإن قدرة العميل على الحصول على المنفعة من هذه الملكية الفكرية لـن يتـأثر      
بشكل جوهري بأنشطة المنشأة ما لم تتغير تلك األنشطة بـشكل جـوهري مـن حيـث      

وتتضمن أنواع الملكية الفكرية التي لها وظيفة مستقلة هامة بـذاتها     . وظيفتهاشكلها أو   
برامج الحاسب اآللي، والتركيبات الحيوية أو الدوائية، والوسـائط اإلعالميـة الكاملـة      

  ).على سبيل المثال، األفالم، وعروض التلفزيون، والتسجيالت الموسيقية(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٤١٦

ـ        -٦٠ب ، فيجـب علـى المنـشأة أن تقـوم       "٥٨ب"رة  إذا تم استيفاء الضوابط الواردة في الفق
         ألن ابالمحاسبة عن التعهد بمنح ترخيص على أنه التزام أداء على مـدار زمنـي نظـر 

  على المنفعة من أداء المنشأة بإتاحة حق الوصول إلـى ملكيتهـا        االعميل سيحصل لحظي 
 ويجب علـى  )".أ(٣٥"راجع الفقرة (الفكرية ويستهلكها في الوقت الذي يحدث فيه اآلداء       

الختيار طريقة مناسبة لقياس مدي تقـدمها     " ٤٥"إلى  " ٣٩"المنشأة أن تطبق الفقرات من      
  .داء بإتاحة حق الوصولنحو الوفاء الكامل بالتزام األ

، فإن طبيعة تعهد المنـشأة هـي أن   "٥٨ب"إذا لم يتم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة      -٦١ب
من حيث الشكل ووظيفتهـا  (للمنشأة كما هي موجودة     الستخدام الملكية الفكرية     اتقدم حقً 
وهـذا يعنـي أن   . في النقطة الزمنية التي يتم فيها منح الترخيص إلى العميـل     ) التشغيلية

العميل يستطيع توجيه استخدام الترخيص في النقطة الزمنيـة التـي يـتم فيهـا تحويـل           
لمنـشأة أن تقـوم   ويجب علـى ا . الترخيص والحصول على ما يقارب جميع المنافع منه     

بالمحاسبة عن التعهد بتقديم حق الستخدام الملكية الفكرية للمنشأة على أنه التزام أداء يـتم   
لتحديـد النقطـة   " ٣٨"ويجب على المنشأة أن تطبـق الفقـرة   . الوفاء به عند نقطة زمنية  

ال وبالرغم من ذلك، فـإن اإليـراد   . الزمنية التي يتم عندها تحويل الترخيص إلى العميل     
ا الستخدام الملكية الفكرية قبل بدايـة الفتـرة   يمكن االعتراف به مقابل ترخيص يقدم حقً      

فعلـى سـبيل المثـال، إذا    . التي يستطيع العميل خاللها أن يستخدم الترخيص وينتفع منه      
    أو خـالف ذلـك جعلـه    ( للعميل اكانت فترة ترخيص برامج تبدأ قبل تقديم المنشأة رمز

مكن العم ) امتاحي    ايل من استخدام البرنامج فور قبل أن يكـون  ا فإن المنشأة ال تثبت إيراد 
  ).اأو خالف ذلك جعله متاح(قد تم تقديم الرمز 

يجب على المنشأة أن تتجاهل العوامل التالية عند تحديد ما إذا كان الترخيص يقـدم حقـا          -٦٢ب
  : الفكرية للمنشأة الستخدام الملكيةافي الوصول إلى الملكية الفكرية للمنشأة أو حقً

 هـذه القيـود تحـدد خـصائص     -القيود الزمنية، اإلقليم الجغرافي أو االسـتخدام      ) أ(
داء عنـد نقطـة   الترخيص المتعهد به، وال تحدد ما إذا كانت المنشأة تفي بالتزام األ    

  .زمنية أو على مدار زمني
ارية في الملكيـة  الضمانات المقدمة من قبل المنشأة بأن لها حقوق براءة اختراع س          ) ب(

 -الفكرية وأنها ستحمي حقوق براءة االختراع تلك ضد االستخدام غير المرخص به    
    ألن حمايـة حقـوق   اال يعد التعهد بحماية حقوق براءة االختراع التزام أداء نظـر 

براءة االختراع يحمي قيمة أصول الملكية الفكرية للمنشأة ويقدم تأكيدا للعميل بـأن       
  .م تحويله يستوفي مواصفات الترخيص المتعهد به في العقدالترخيص الذي يت
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  رسوم االتاوة المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى االستخدام
، إال أنه يجب على المنـشأة  "٥٩"إلى " ٥٦"بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرات من      -٦٣ب

لمستندة إلى االسـتخدام  أن تعترف بإيراد مقابل رسوم االتاوة المستندة إلى المبيعات أو ا          
وقـوع األحـداث   ) أو مع(المتعهد به في مقابل ترخيص حقوق الملكية الفكرية فقط عند    

  :االتالية أيها يقع الحقً
  .وقوع البيع أو االستخدام الالحق) أ(
الذي تم تخصيص بعض أو جميع رسـوم    ) اأو الوفاء به جزئي   (داء  الوفاء بالتزام األ  ) ب(

  .لى المبيعات أو المستندة إلى االستخدام إليهاالتاوة المستندة إ
 إلـى المبيعـات أو   المستندةلرسوم اإلتاوات " ٦٣ب"ينطبق المتطلب الوارد في الفقرة     -أ٦٣ ب

إلى االستخدام عندما تتعلق اإلتاوات فقط بترخيص الملكية الفكرية أو عنـدما  المستندة  
على سـبيل  (ي تتعلق به اإلتاوات يكون ترخيص الملكية الفكرية هو البند المهيمن الذ       

المثال، قد يكون ترخيص الملكية الفكرية هو البند المهيمن الذي تتعلق بـه اإلتـاوات     
عندما يكون لدى المنشأة توقع معقول بأن يقوم العميل بإعطـاء قيمـة أكبـر بكثيـر      

  ).للترخيص من قيمة السلع أو الخدمات األخرى التي تتعلق بها اإلتاوات
، فإنه يتم االعتراف باإليراد مـن  "أ٦٣ب"دما يتم الوفاء بالمتطلب الوارد في الفقرة      عن -ب٦٣ ب

ـ     ارسوم اإلتاوات المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى االستخدام، بشكل كامـل وفقً
، فإنـه يـتم تطبيـق    "أ٦٣ب"أما عندما ال يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة       ". ٦٣ب"للفقرة  

علـى رسـوم   " ٥٩"إلـى  " ٥٠"ل المتغير الواردة في الفقرات     المتطلبات بشأن المقاب  
  .اإلتاوات المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى االستخدام

  اتفاقيات إعادة الشراء
 أو يكـون لهـا الخيـار    ااتفاقية إعادة الشراء هي عقد تبيع فيه المنشأة أصال وتتعهد أيض   -٦٤ب

وقد يكون األصل الذي تـتم  . شراء األصلبأن تعيد ) إما في نفس العقد أو في عقد آخر     (
      عـد     اإعادة شرائه هو األصل الذي تم أساسـ  – بيعه إلى العميـل، أو أصـل ي اتقريب -  

  . لها مكونًااساسأو أصل آخر يعد األصل المباع   لذلك األصلالًمماث
  :تأتي اتفاقيات إعادة الشراء عموما في ثالثة أشكال -٦٥ب

  ).جلآعقد (اء األصل التزام المنشأة بإعادة شر) أ(
  ).خيار شراء(حق المنشأة في إعادة شراء األصل ) ب(
  ).خيار بيع(التزام المنشأة بإعادة شراء األصل بناء على طلب العميل ) ج(
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عقـد أجـل أو خيـار    (إذا كان على المنشأة التزام أو لها حق في إعادة شراء األصـل         -٦٦ب
 الن سلطة العميـل محـدودة   ا نظر، فال يحصل العميل على السيطرة على األصل )شراء

في توجيه استخدام األصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع المتبقية منه حتـى وان    
وبالتالي، فإن المنشأة يجب أن تقـوم بالمحاسـبة عـن        . كان للعميل حيازة مادية لألصل    

  :العقد على أنه أي من البندين التاليين
 إذا كـان  "عقـود التـأجير  ") ٤٩(بة المصري رقم  لمعيار المحاساعقد إيجار وفقً ) أ(

بإمكان المنشأة، أو يجب عليها، إعادة شراء األصل بمبلغ أقل من سـعر البيـع             
  األصلي لألصل،

إذا كان بإمكان المنشأة، أو يجب عليها، إعـادة     " ٦٨ب"ترتيب تمويل وفقا للفقرة     ) ب(أو  
  . أكبر منهشراء األصل بمبلغ مساوي لسعر البيع األصلي لألصل أو

عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع، يجب على المنـشأة أن تأخـذ فـي االعتبـار       -٦٧ب
  .القيمة الزمنية للنقود

إذا كانت اتفاقية إعادة الشراء هي ترتيب تمويل، فيجب على المنـشأة االسـتمرار فـي               -٦٨ب
  لعميـل  االعتراف بالتزام مالي مقابل أي مقابل مستلم مـن ا       ااالعتراف باألصل وايض .

ويجب على المنشأة أن تعترف بالفرق بين مبلغ المقابل المستلم من العميل ومبلغ المقابـل    
ـ    ، تكـاليف معاملـة أو   االذي سيدفع إلى العميل على أنه فائدة، وعلى أنه، إذا كان منطبقً

  ).على سبيل المثال، تأمين(حفظ 
سـتبعاد االلتـزام   في حالة انقضاء الخيار دون ممارسته فإنـه يجـب علـى المنـشأة ا          -٦٩ب

  .واالعتراف بإيراد
  خيار بيع

بـسعر  ) خيار بيع(إذا كان لدى المنشأة التزام بإعادة شراء األصل بناء على طلب العميل      -٧٠ب
أقل من سعر البيع األصلي لألصل، فيجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار عنـد نـشأة       

      االعقد ما إذا كان لدى العميل حافزا اقتصاديوينـتج عـن   . ارسة ذلـك الحـق   لمما هام
إلى المنشأة مقابل حـق اسـتخدام    - بالفعل -ممارسة العميل لذلك الحق أن العميل يدفع   

 لممارسـة  ا هاما اقتصاديالذلك، فإذا كان لدى العميل حافز. أصل محدد لفترة من الوقت    
ـ ذلك الحق، فيجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن االتفاقية على أنها عقد          اإيجار وفقً

  " التأجيرعقود ) "٤٩(لمعيار المحاسبة المصري رقم 
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 لممارسة حقه فإنه يجب علـى المنـشأة أن   ا هاما اقتصاديالتحديد ما إذا كان للعميل حافز   -٧١ب
تأخذ في االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عالقة سعر إعادة الـشراء بقيمـة األصـل     

فعلـى  . راء والمدة الزمنية إلى أن ينقضي الحق   المتوقعة في السوق في تاريخ إعادة الش      
    أن يتجاوز السعر المتوقع إلعادة الـشراء القيمـة الـسوقية      اسبيل المثال إذا كان متوقع 

    الألصل بشكل جوهري فقد يكون هذا مؤشر  ا على أن للعميـل حـافز ـ ا اقتـصادي ا هام 
  .لممارسة خيار البيع

 لممارسة حقه بسعر أقل من سعر البيع األصـلي    ا هام ا اقتصادي اإذا لم يكن للعميل حافز     -٧٢ب
لألصل فيجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن االتفاقية كما لو كانت بيع منـتج مـع             

  ".٢٧ب"إلى " ٢٠ب"حق إرجاعه كما هو موضح في الفقرات من 
 لسعر البيع األصلي أو أكبر منـه وأكبـر مـن    اإذا كان سعر إعادة شراء األصل مساوي  -٧٣ب

ة السوقية المتوقعة لألصل فإن العقد هو في الواقع اتفاقية تمويل، وبناء عليه تجـب            القيم
  ".٦٨ب"المحاسبة عنه كما هو موضح في الفقرة 

 أو أكبر من سعر البيع األصلي وأقل من القيمة    اإذا كان سعر إعادة شراء األصل مساوي       -٧٤ب
    االسوقية المتوقعة لألصل أو مساوي    ا لها، وليس للعميل حافزا اقتصاديلممارسة حقه ا هام 

فعندئذ يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن االتفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حـق         
  ".٢٧ب"إلى " ٢٠ب"اإلرجاع كما هو موضح في الفقرات من 

عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ فـي االعتبـار        -٧٥ب
  .ة للنقودالقيمة الزمني

  .إذا انقضى الخيار دون ممارسته فيجب على المنشأة استبعاد االلتزام واالعتراف بإيراد -٧٦ب
  ترتيبات األمانة

لبيعه إلى عمالء نهـائيين  ) مثل وكيل أو موزع( إلى طرف آخر اعندما تسلم المنشأة منتج    -٧٧ب
يطرة علـى  فإنه يجب على المنشأة تقييم ما إذا كان ذلك الطرف اآلخر قد حصل على الس    

وقد يكون المنتج الذي تم تسليمه إلى طرف آخر سـيحتفظ    . المنتج في تلك النقطة الزمنية    
. به في ترتيب أمانة إذا كان ذلك الطرف األخر لم يحصل على الـسيطرة علـى المنـتج     

ومن ثم، ال يجوز للمنشأة أن تعترف بإيراد عند تسليم منتج إلى طـرف آخـر إذا كـان           
  .فظ به على سبيل أمانةالمنتج المسلم يحت
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  :ما يلي ولكن ال تقتصر عليها - ما يعد ترتيب أمانة اعلى أن ترتيب -تتضمن المؤشرات  - ٧٨ب 
 إلى عميل للوكيـل  تسيطر المنشأة على المنتج إلى أن يقع حدث محدد، مثل بيع المنتج     ) أ(

  . فترة محددةىأو إلى أن تتقض
  مثـل (حويل المنتج إلـى طـرف ثالـث      بإمكان المنشأة أن تطلب إعادة المنتج أو ت       ) ب(

  ).وكيل آخر
بالرغم من أنه قـد يكـون   (الوكيل ليس عليه التزام غير مشروط بالدفع مقابل المنتج      ) ج(

  ).مطالبا بدفع تأمين
  ترتيبات اصدار الفاتورة مع االحتفاظ بالبضاعة

تورة ترتيب إصدار الفاتورة مع االحتفاظ بالبضاعة هو عقد بموجبـه تقـدم المنـشاة فـا       -٧٩ب
للعميل مقابل منتج ولكن تحتفظ المنشاة بالحيازة المادية للمنتج الى أن يـتم تحويلـه إلـى     

فعلى سبيل المثال، قد يطلب العميل مـن المنـشأة    . العميل عند نقطة زمنية في المستقبل     
    االدخول في مثل هذا العقد نظر  ا لعدم وجود مساحة متاحة للمنتج لدى العميـل أو نظـر 

  . الجدول الزمني لإلنتاج لدى العميلللتأخير في
يجب على المنشأة أن تحدد متى تكون قد أوفت بالتزامها باآلداء لتحويـل المنـتج بتقيـيم       -٨٠ب

وفـي بعـض   "). ٣٨"راجع الفقـرة  (متى يحصل العميل على السيطرة على ذلك المنتج      
 عنـد شـحن   العقود، يتم تحويل السيطرة إما عندما يتم تسليم المنتج في موقع العميـل أو   

وبـالرغم  ). بما في ذلك شروط التسليم والشحن(المنتج، وهو ما يعتمد على شروط العقد        
من ذلك، في حالة بعض العقود، قد يحصل العميل على السيطرة على المنتج حتـى ولـو    

وفي تلك الحالة فإن للعميل القدرة علـى توجيـه       . بقي المنتج في الحيازة المادية للمنشأة     
ج والحصول منه على ما يقارب جميع المنافع المتبقية حتى ولو قرر عـدم          استخدام المنت 

وبالتـالي، فـإن المنـشأة ال    . ممارسة حقه في الحصول على الحيازة المادية لذلك المنتج  
  . من ذلك، توفر المنشأة للعميل خدمات حفظ األصل العميلالًوبد. تسيطر على المنتج

لحصول العميل علـى الـسيطرة    " ٣٨"في الفقرة   باإلضافة إلى تطبيق الضوابط الواردة       -٨١ب
 جميـع على المنتج في ترتيب إصدار الفاتورة مع االحتفاظ بالبضاعة فإنه يجب اسـتيفاء     

  :الضوابط التالية
  يجب أن يكون سبب ترتيب إصدار الفاتورة مـع االحتفـاظ بالبـضاعة موضـوعي         ) أ(

  ).على سبيل المثال أن يكون العميل قد طلب الترتيب(
   . بشكل منفصل على أنه يخص العميلايجب أن يكون المنتج محدد )ب(
  . إلى العميلايجب أن يكون المنتج حاليا جاهزا لتحويله مادي) ج(
  .ال يكون للمنشأة القدرة على استخدام المنتج أو توجيهه إلى عميل آخر) د(
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مـع االحتفـاظ   إذا اعترفت المنشأة بإيراد مقابل بيع منتج على أساس إصدار الفـاتورة             -٨٢ب
بالبضاعة فيجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كان عليها التزامات أداء متبقيـة    

بمـا يوجـب علـى    " ٣٠"إلـى  " ٢٢" للفقرات من اوفقً) على سبيل المثال، خدمات حفظ (
  ".٨٦"إلى " ٧٣" للفقرات من االمنشأة أن تخصص لها جزءا من سعر المعاملة وفقً

  قبول العميل
فإن قبول العميل لألصل قد يشير إلى أن العميل قـد حـصل علـى      )" ه(٣٨" للفقرة   افقًو -٨٣ب

وتسمح بنود العقد الخاصة بقبول العميل له بأن يلغي العقـد أو أن    . السيطرة على األصل  
يطلب من المنشأة اتخاذ إجراء تـصحيحي إذا كانـت الـسلعة أو الخدمـة ال تـستوفي           

لى المنشأة أن تأخذ مثل هذه البنود في االعتبار عنـد       ويجب ع . المواصفات المتفق عليها  
  .تقييم متى يحصل العميل على السيطرة على سلعة أو خدمة

  إذا كان بإمكـان المنـشأة أن تحـدد بـشكل موضـوعي أن الـسيطرة علـى سـلعة                -٨٤ب
 للمواصفات المتفق عليها في العقد، فـإن قبـول   اأو خدمة قد تم تحويلها إلى العميل وفقً     

 ال يؤثر على تحديد المنشأة متى حصل العميل علـى الـسيطرة       ا إجراء شكلي  العميل يعد 
فعلى سبيل المثال، إذا كان بند قبول العميل يستند إلـى اسـتيفاء        . أو الخدمة  على السلعة 

خصائص الحجم والوزن المحددة فإن المنشأة ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان قد تـم      
وقد تقدم خبرة المنـشأة فـي عقـود    .  تأكيد بقبول العميلاستيفاء تلك الشروط قبل استالم 

ـ          االسلع أو الخدمات المشابهة دليال على أن تقديم السلعة أو الخدمة إلى العميل قد تم وفقً
وإذا تم االعتراف بإيراد قبل قبول العميل، فال يـزال  . للمواصفات المتفق عليها في العقد  

  ا إذا كـان هنـاك أي التزامـات أداء متبقيـة     يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار م       
وتقييم ما إذا كان عليها أن تقـوم بالمحاسـبة عنهـا      ) على سبيل المثال، تركيب معدات    (

  .بشكل منفصل
وبالرغم من ذلك، إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد أن السلعة أو الخدمـة المقدمـة إلـى               -٨٥ب

ندئذ لن تكون المنشأة قـادرة علـى   العميل مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد، فع 
وذلـك  . االستنتاج بأن العميل قد حصل على السيطرة إلى أن تتسلم المنشأة قبول العميـل    

ألن المنشأة في تلك الحالة لن تكون قادرة على تحديد أن العميل له القـدرة علـى             انظر 
  .افع المتبقيةتوجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول منها على ما يقارب جميع المن
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إذا سلمت المنشأة سلعة إلى العميل ألغراض التجربة أو التقييم وكان العميل غير ملتـزم       -٨٦ب
بدفع أي مقابل إلى حين انقضاء الفترة التجريبية فإن الـسيطرة علـى األصـل ال يـتم             

  .تحويلها إلى حين قبول العميل للمنتج أو انقضاء الفترة التجريبية
  داإلفصاح عن تصنيف اإليرا

من المنشأة تصنيف اإليرادات من العقود مع العمـالء إلـى فئـات    " ١١٤"تتطلب الفقرة   -٨٧ب
تعكس كيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وظروف عدم تأكد المحيطة بـاإليراد والتـدفقات     

وبالتالي، فإن المدى الذي يتم فيه تفـصيل إيـراد المنـشأة        . النقدية بالعوامل االقتصادية  
يعتمد على الحقائق والظروف التي تتعلق بعقـود المنـشأة مـع     ألغراض هذا اإلفصاح    

وبعض المنشآت قد يكون عليها استخدام أكثر من نوع من فئات التصنيف لتلبية           . العمالء
وقد تستوفي منـشآت أخـرى   . المتعلق بتصنيف اإليراد  " ١١٤"الهدف الوارد في الفقرة     

  .الهدف باستخدام فئة واحدة فقط لتصنيف اإليراد
الستخدامها في تصنيف اإليراد يجب علـى المنـشأة أن   ) أو الفئات( اختيار نوع الفئة   عند -٨٨ب

تأخذ في االعتبار كيف تم عرض المعلومات عن اإليراد ألغراض أخرى، بما في ذلـك         
  :كل ما يلي

على سبيل المثال، في نشرات األربـاح  (اإلفصاحات المعروضة خارج القوائم المالية      ) أ(
  ).وية أو البيانات المعروضة للمستثمرينأو التقارير السن

المعلومات التي يتم االطالع عليها بشكل منتظم بواسطة متخـذ القـرار التـشغيلي          ) ب(
  .الرئيسي لتقييم اآلداء المالي لقطاعات التشغيل

  )"أ(٨٨ب "تينالمعلومات األخرى المشابهة ألنواع المعلومات المحـددة فـي الفقـر    ) ج(
خدمها المنشأة أو مستخدمو القوائم الماليـة للمنـشأة لتقيـيم      والتي تست )" ب(٨٨ ب"و

  .اآلداء المالي للمنشأة أو اتخاذ قرارات توزيع الموارد
  :تتضمن أمثلة الفئات التي قد تكون مناسبة ما يلي، ولكن ال تقتصر عليها -٨٩ب

  ).على سبيل المثال، خطوط المنتجات الرئيسية(نوع السلعة أو الخدمة ) أ(
  ).على سبيل المثال البلد أو اإلقليم( الجغرافي اإلقليم) ب(
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  ).على سبيل المثال العمالء الحكوميين وغير الحكوميين(سوق أو نوع العميل ) ج(
  ).على سبيل المثال العقود ذات السعر المحدد والعقود المرتبطة بالوقت والمواد(نوع العقد ) د(
  ).جل والعقود طويلة األجلعلى سبيل المثال العقود قصيرة األ(مدة العقد ) ه(
على سبيل المثال اإليراد من الـسلع أو الخـدمات       (توقيت تحويل السلع أو الخدمات      ) و(

التي يتم تحويلها عند نقطة زمنية واإليراد من السلع أو الخدمات التي يـتم تحويلهـا             
  ).على مدار زمني

شر إلى العمالء والـسلع   على سبيل المثال، السلع المباعة بشكل مبا      (قنوات المبيعات   ) ز(
  ).المباعة من خالل وسطاء
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  ) ج (ق ـملح
والقواعد االنتقالية   تاريخ السريان 

  .المعيار من األخرى قوة نفاذ األجزاء نفس وله المعيار من يتجزأ ال جزء الملحق هذا يعد
  تاريخ السريان

 ،٢٠٢٠ يوليـو  ١ي تبدأ في أو بعد يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات المالية الت          - ١ج
  .إذا قامت المنشأة بالتطبيق المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك. ويسمح بالتطبيق المبكر

  التحول
  ":٨ج"إلى " ٣ج"ألغراض متطلبات القواعد االنتقالية الواردة في الفقرات  -٢ج

  . المعيار ألول مرةتاريخ التطبيق األولي هو بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة هذا) أ(
العقد الذي تم إكماله هو عقد قامت فيه المنشأة بتحويل جميـع الـسلع أو الخـدمات           ) ب(

ومعيـار  " عقود اإلنـشاء ) "٨( لمعيار المحاسبة المصري رقم    االمحددة في العقد وفقً   
  ".اإليراد) "١١(المحاسبة المصري رقم 

ع إثبات األثـر التراكمـي للتطبيـق    يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار بأثر رجعي م        -٣ج
  ".٨ج"إلى " ٧ج" للفقرات ااألولي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي وفقً

  .ملغاة -٤ج
  .ملغاة -٥ج
  .ملغاة -٦ج
يجب على المنشأة أن تعترف باألثر التراكمي للتطبيق األولي لهذا المعيار على أنه تعـديل           -٧ج

ر السنوية التي تـشمل تـاريخ التطبيـق    في الرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة لفترة التقري   
وبموجب هذه الطريقة االنتقالية، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار بـأثر        . األولي

علـى سـبيل   (رجعي فقط على العقود التي لم يكن قد تم إكمالها في تاريخ التطبيق األولي         
  ). ديسمبر٣١ي  بالنسبة لمنشأة تنتهي سنتها المالية ف٢٠١٩ يناير ١المثال، 

يجب على المنشأة أن تقدم كال اإلفصاحين اإلضافيين التاليين لفترات التقرير التـي تـشمل           -٨ج
  :تاريخ التطبيق األولي

لية بتطبيق هذا ) أ( د من القوائم المالية في فترة التقرير الحا المبلغ الذي يتأثر به كل بن
معيار المحاسبة المصري و) ٨(المعيار بالمقارنة مع معيار المحاسبة المصري رقم 

  ).١١(رقم 
  )".أ(٨ج"توضيح ألسباب التغييرات المهمة المحددة في الفقرة ) ب(
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  )٤٧(اإلشارة إلى معيار المحاسبة المصري رقم 
   قبـل تطبيـق معيـار المحاسـبة المـصري       اإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار مبكر       -٩ج

يجـب  ) ٤٧(ار المحاسبة المصري رقـم  ، فإن أي إشارة في هذا المعيار إلى معي )٤٧(رقم  
: األدوات الماليـة ) "٢٦(أن تقرأ على أنها إشارة إلى معيار المحاسـبة المـصري رقـم              

  ".االعتراف والقياس
  سحب المعايير األخرى

  :يحل هذا المعيار محل المعايير التالية -١٠ج
  ".عقود اإلنشاء) "٨(معيار المحاسبة المصري رقم  -١
  ".اإليراد) "١١(ري رقم معيار المحاسبة المص -٢
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   )٤٩( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 عقود التأجري
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)٤٩(معيار احملاسبة املصرى رقم   
  عقود التأجري

 من الفقرة  المحتويات
  ١  الهدف
  ٣  النطاق

  ٥  اإلعفاءات من االعتراف
  ٩  تحديد عقد التأجير 

  ١٢  فصل مكونات العقد
  ١٨  مدة عقد التأجير

  ٢٢  المستأجر
  ٢٢  االعتراف

  ٢٣  القياس
  ٤٧  العرض
  ٥١  اإلفصاح
  ٦١  المؤجر

  ٦١  تصنيف عقود التأجير
  ٦٧   التمويليالتأجير

  ٨١  عقود التأجير التشغيلية
  ٨٩  اإلفصاح

  ٩٨  معامالت البيع وإعادة االستئجار
  ٩٩  تقييم ما إذا كانت عملية تحويل األصول هي عملية بيع

    تعريف المصطلحات )أ(ملحق 
    إرشادات التطبيق )ب(ملحق 
    لسريان والقواعد االنتقاليةتاريخ ا )ج(ملحق 
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  )٤٩(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  عقود التأجري

 الهدف

يحدد هذا المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واإلفـصاح عـن عقـود       - ١
والهدف هو ضمان أن يقدم المستأجرون والمؤجرون معلومات مالئمـة بطريقـة    .التأجير

تقدم هذه المعلومات أساسا لمستخدمي القـوائم الماليـة     . تتعبر بصدق عن تلك المعامال    
 . لتقييم أثر عقود التأجير على المركز المالي واآلداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة

يجب أن تأخذ المنشأة في االعتبار أحكام وشروط العقود وكافة الحقائق والظروف المتعلقـة             - ٢
المنشأة تطبيق هذا المعيار بصورة ثابتة على العقـود     يجب على   . بها عند تطبيق هذا المعيار    

 .ذات الخصائص المتشابهة وفي الظروف المتشابهة
  النطاق

يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على كافة عقود التأجير بما فـي ذلـك عقـود تـأجير           - ٣
  : في عقد تأجير من الباطن، باستثناء" حق االنتفاع"أصول 

ف أو االنتفاع بالمعادن والنفط والغاز الطبيعي وما يماثلهـا مـن     عقود التأجير الستكشا  ) أ(
 .الموارد غير المتجددة

) ٣٥(عقود تأجير األصول الحيوية ضمن نطاق معيـار المحاسـبة المـصري رقـم         )ب(و
  .المحتفظ بها بواسطة المستأجر" الزراعة"

 )١(مـصري رقـم   ترتيبات امتيازات الخدمة العامة ضمن نطاق التفسير المحاسبي ال         )ج(و
  ."ترتيبات امتيازات الخدمات العامة"

تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة بواسطة المؤجر ضمن نطـاق معيـار المحاسـبة               )د(و
  ."اإليراد من العقود مع العمالء) "٤٨(المصري رقم 

الحقوق المحتفظ بها بواسطة المستأجر بموجب اتفاقيات ترخيص ضمن نطـاق معيـار       )ه(و
لبنود مثل األفـالم الـسينمائية   " األصول غير الملموسة ) "٢٣(المصري رقم   المحاسبة  

  .وتسجيالت الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر
٤ -     منه، تطبيق هذا المعيار على عقود تأجير األصول غيـر      ايمكن للمستأجر، ولكن ليس مطلوب 

  )".ه(٣"الملموسة بخالف تلك الوارد وصفها في الفقرة 
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 ")٨ب"إلى " ٣ ب"الفقرات (اإلعفاءات من االعتراف 

 : على" ٤٩"إلى " ٢٢"قد يختار المستأجر عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  - ٥

 .عقود التأجير قصيرة األجل  ) أ (

كمـا هـو مبـين فـي     (عقود التأجير التي يكون فيها قيمة األصل محل العقد صغيرة   )ب(و
 "). ٨ب"إلى " ٣ب"الفقرات 

سـواء لعقـود    "٤٩"إلى " ٢٢"ذا اختار المستأجر عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات إ - ٦
التأجير قصيرة األجل أو عقود التأجير التي يكون فيها قيمة األصل محـل العقـد صـغيرة،       
فيجب على المستأجر االعتراف بدفعات اإليجـار المرتبطـة بتلـك اإليجـارات باعتبارهـا         

  ويجـب .  القسط الثابت على مدى مدة اإليجار أو أساس منـتظم آخـر         إما بطريقة  امصروفً
      عـن نمـط  اعلى المستأجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلـك األسـاس أكثـر تعبيـر   

 .منفعة المستأجر

، فيجـب علـى   "٦" للفقرة اإذا قام المستأجر بالمحاسبة عن عقود التأجير قصيرة األجل تطبيقً       - ٧
 : أجير عقد تأجير جديد ألغراض هذا المعيار إذاالمستأجر أن يعتبر عقد الت

  .كان هناك تعديالت في عقد التأجير  ) أ (
على سـبيل المثـال، يمـارس المـستأجر     (كان هناك أي تعديل في مدة عقد التأجير ) ب(أو  

في تحديد مدة عقد التأجيرا لم يدرج سابقًاخيار .( 

األصل محل العقد الذي يتعلق بـه  يجب تطبيق خيار عقود التأجير قصيرة األجل بمراعاة فئة     - ٨
حق االنتفاع وفئة األصل محل العقد هي مجموعة من األصول محـل العقـد ذات الطبيعـة     

ويمكن تطبيق الخيار لعقود التأجير التـي   ،المتشابهة واالستخدام المتشابه في عمليات المنشأة
 .دهيكون فيها قيمة األصل محل العقد صغيرة على أساس كل عقد تأجير على ح

   ")٣٣ ب"إلى " ٩ ب"الفقرات (تحديد عقد التأجير 
. يجب على المنشأة عند نشأة العقد تقييم ما إذا كان العقد عقد تأجير أو يتضمن عقد تأجير   - ٩

ويكون العقد عقد تأجير أو يتضمن عقد تأجير إذا كان العقد ينقل حـق الـسيطرة علـى            
إرشادات " ٣١ ب"إلى " ٩ ب"فقرات  وتضع ال . استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل      

 . بشأن تقييم ما إذا كان العقد عقد تأجير أو يتضمن عقد تأجير
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: على سـبيل المثـال  (قد يتم وصف الفترة من الزمن على أساس حجم استخدام أصل محدد    -١٠
 ).عدد وحدات اإلنتاج التي سيتم استخدام عنصر من المعدات إلنتاجها

ما إذا كان العقد عقد تأجير أو يتضمن عقد تأجير فقـط فـي    يجب على المنشأة إعادة تقييم       -١١
 .حال تغير شروط وأحكام العقد

  فصل مكونات العقد 
يجب على المنشأة المحاسبة عن كل مكون إيجاري في العقد بشكل منفصل عن المكونـات          -١٢

غير اإليجارية في العقد، وذلك ألي عقد يعد عقد تأجير أو يتضمن عقد تأجير ما لـم تكـن      
" ٣٣ب"و " ٣٢ ب"توضـح الفقرتـان   ". ١٥"المنشأة تطبق الوسائل العمليـة فـي الفقـرة        

  .إرشادات بشأن فصل عناصر العقد
  المستأجر 

  بالنسبة للعقد الذي يتضمن مكون إيجاري مع واحد أو أكثـر مـن المكونـات اإليجاريـة          -١٣
مكون إيجـاري  أو غير اإليجارية، فإنه يجب على المستأجر تخصيص المقابل في العقد لكل  

على أساس السعر التناسبي المستقل للمكـون اإليجـاري، والـسعر المـستقل اإلجمـالي           
 .للمكونات غير اإليجارية

يجب تحديد السعر التناسبي المستقل للمكونات اإليجارية وغيـر اإليجاريـة علـى أسـاس          -١٤
ن مماثـل  مكون أو مكـو السعر الذي يحمله المؤجر أو المورد المماثل للمنشأة عن ذلك ال       

وإذا لم تتوفر أسعار مستقلة قابلة للرصد بسهولة، فيجب على المـستأجر        . بصورة منفصلة 
 .تقدير السعر المستقل باستخدام المعلومات القابلة للرصد إلى أقصى حد

كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار حسب فئة األصـل محـل العقـد عـدم فـصل             -١٥
 اإليجارية، ومن ثم يقوم بالمحاسبة عن كـل مكـون   المكونات غير اإليجارية عن المكونات  

         وال يجـوز  . اإيجاري وأي مكونات غير إيجاريه مصاحبة باعتبارها مكونا إيجارياً  واحـد
للمستأجر تطبيق هذه الوسيلة العملية على المشتقات الـضمنية التـي تـستوفي الـضوابط           

 ".األدوات المالية) "٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٣,٣,٤"الواردة في الفقرة 

، فإنـه يجـب علـى المـستأجر     "١٥"ما لم يتم تطبيق الوسيلة العملية الواردة في الفقـرة        -١٦
  . المحاسبة عن المكونات غير اإليجارية بتطبيق المعايير األخرى المنطبقة عليها
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 المؤجر 
  بالنسبة للعقد الذي يتضمن مكون إيجاري مع مكـون إيجـاري أو غيـر إيجـاري واحـد       -١٧

" ٩٠"إلـى  "٧٣"أو أكثر، فإنه يجب على المؤجر تخصيص المقابل في العقد بتطبيق الفقرات   
 ".اإليراد من العقود مع العمالء) "٤٨(من معيار المحاسبة المصري رقم 

  ")٤١ب"إلى " ٣٤ ب"الفقرات (مدة عقد التأجير 
لإللغـاء فـي عقـد    يجب على المنشأة تحديد مدة عقد التأجير باعتبارها الفترة غير القابلة            -١٨

إلى جنب مع كل مناالتأجير جنب  : 

 بصورة معقولـة  االفترات المشمولة بخيار تمديد عقد التأجير إذا كان المستأجر متأكد     ) أ(
 .من ممارسة هذا الخيار

 بصورة معقولـة  االفترات المشمولة بخيار إنهاء عقد التأجير إذا كان المستأجر متأكد  )ب(و
  .لخيارمن عدم ممارسة هذا ا

١٩-    بصورة معقولة من ممارسة خيار تمديد عقد التـأجير  اعند تقييم ما إذا كان المستأجر متأكد 
أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد التأجير فإنه يجب على المنشأة األخذ في االعتبـار كافـة             

      االحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزللمستأجر لممارسة خيار تمديـد  ا اقتصادي 
  "٣٧ب"قد التأجير أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد التأجير كما هو مبـين فـي الفقـرات      ع

  ".٤٠ب"إلى 
  يجب على المستأجر إعادة تقييم ما إذا كان متأكدا بصورة معقولة من ممارسة خيار التمديد       -٢٠

   :أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء عند حدوث حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف والذي
  .يطرة المستأجريكون ضمن س  ) أ (
 بصورة معقولة من ممارسة خيـار لـم يـتم    ايؤثر على ما إذا كان المستأجر متأكد     )ب(و

 فـي  ا في تحديده لمدة عقد التأجير أو عدم ممارسة خيار مدرج سـابقً        اإدراجه سابقً 
  ").٤١ ب"كما هو مبين في الفقرة (تحديده لمدة عقد التأجير 

  أجير إذا كان هناك تغيـر فـي فتـرة عقـد التـأجير     يجب على المنشأة تعديل مدة عقد الت      -٢١
فعلى سبيل المثال، سوف تتغير فترة عقد التأجير غير القابلـة لإللغـاء      . غير القابلة لإللغاء  

  : في حال
  . في تحديد المنشأة لمدة عقد التأجيرا لم يدرج سابقًاممارسة المستأجر خيار ) أ(
  . في تحديد المنشأة لمدة عقد التأجيرااجه سابقً تم إدراعدم ممارسة المستأجر خيار ) ب(أو
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 في تحديد المنـشأة  ا بممارسة خيار لم يدرج سابقً     اوقوع حدث يلزم المستأجر تعاقدي     ) ج(أو
  .لمدة عقد التأجير

 في تحديد المنـشأة  ا من ممارسة خيار مدرج سابقً   اوقوع حدث يمنع المستأجر تعاقدي     ) د(أو
  .لمدة عقد التأجير

  جرالمستأ
 االعتراف

وبالتزام عقد التأجير في تاريخ بداية  " حق االنتفاع "يجب على المستأجر االعتراف بأصل       -٢٢
  . عقد التأجير

  القياس 
  القياس األولي 

  " حق االنتفاع"القياس األولي ألصل 
 .بالتكلفة" حق االنتفاع"في تاريخ بداية عقد التأجير يجب على المستأجر قياس أصل  -٢٣
 : من" حق االنتفاع"لفة أصل يجب أن تتكون تك -٢٤

 "٢٦"مبلغ القياس األولي اللتزام عقد التأجير كما هو مبين في الفقرة   )  أ(
 أي حـوافز  اأي دفعات عقد تأجير تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد التـأجير ناقـص     )ب(و

 إيجار مستلمة
 أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة بواسطة المستأجر )ج(و
لتي سيتكبدها المستأجر في تفكيك وإزالة األصل محل العقد، وإعـادة      تقدير للتكاليف ا   )د(و

الموقع الذي يوجد فيه األصل إلى الحالة األصلية أو إعادة األصل نفسه إلى الحالـة        
 ألحكام وشروط عقد التأجير، ما لم تكن تلك التكـاليف سـيتم تكبـدها    االمطلوبة وفقً 

لتلك التكاليف سواء فـي تـاريخ بدايـة    ويتكبد المستأجر التزامات  . إلنتاج المخزون 
  . عقد التأجير أو كنتيجة الستخدام األصل محل العقد خالل فترة معينة

على أنهـا جـزء مـن    )" د(٢٤"يجب على المستأجر االعتراف بالتكاليف المبينة في الفقرة      -٢٥
ـ   . عندما يتكبد االلتزام بتلك التكاليف    " حق االنتفاع "تكلفة أصل    ار ويطبـق المـستأجر معي

على التكاليف المتكبدة خالل فترة معينـة كنتيجـة       " المخزون) "٢(المحاسبة المصري رقم    
إن التزامات هذه التكـاليف  . إلنتاج المخزون خالل تلك الفترة" حق االنتفاع"الستخدام أصل   

يـتم  ) ٢(التي يتم المحاسبة عنها بتطبيق هذا المعيار أو معيار المحاسبة المـصري رقـم             
المخصـصات  ) "٢٨(ا وقياسها بتطبيق معيـار المحاسـبة المـصري رقـم        االعتراف به 
  ".واألصول المحتملةوااللتزامات 
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 القياس األولي اللتزام عقد التأجير
يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد التأجير قياس التزام عقـد التـأجير بالقيمـة               -٢٦

ـ   . الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ        صم دفعـات اإليجـار    يجـب خ
. باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة    

وإذا لم يكن في اإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة فيجب أن يستخدم المـستأجر سـعر             
  .الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر

جير والمدرجة في قياس التزام عقد التـأجير،  تتكون دفعات اإليجار في تاريخ بداية عقد التأ       -٢٧
من الدفعات التالية لحق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد التأجير والتي لـم يـتم           

 : سدادها في تاريخ بداية عقد التأجير

") ٤٢ ب"تشمل دفعات ثابتة في جوهرها كما هو مبـين فـي الفقـرة          ( دفعات ثابتة   )  أ(
التحصيل أي حوافز إيجار مستحقةاناقص . 

ـ    دفعات عقد تأجير متغيرة    )ب(و باسـتخدام  ا تعتمد على مؤشر أو معدل، ويتم قياسها أولي 
 ").٢٨"كما هو مبين في الفقرة (المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد التأجير 

 .المتبقيةضمانات القيمة مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب  )ج(و

مـن ممارسـة هـذا الخيـار بـصورة      ا شراء إذا كان المستأجر متأكد  لسعر ممارسة خيار ا    )د(و
 ").٤٠ب"إلى " ٣٧ ب"وتم تقييمه أخذا في االعتبار العوامل المبينة في الفقرات (معقولة 

دفعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التـأجير تعكـس ممارسـة               )ه(و
  .المستأجر خيار إنهاء عقد التأجير

عات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل كما هي مبينة في الفقـرة      تتضمن دف  -٢٨
، على سبيل المثال، الدفعات المربوطة بمؤشر سعر المستهلك، أو بمعـدل فائـدة        )"ب(٢٧"

 .أو الدفعات التي تتغير لتعكس التغيرات في معدالت التأجير السوقية) مثل ليبور(ارشادي 

 القياس الالحق 
 " حق االنتفاع"لالحق ألصل القياس ا

  بتطبيـق " حـق االنتفـاع  "بعد تاريخ بداية عقد التأجير يجب على المستأجر قياس أصل    -٢٩
  .نموذج التكلفة
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 نموذج التكلفة 
 : بالتكلفة" حق االنتفاع"يجب على المستأجر لتطبيق نموذج التكلفة أن يقيس أصل  -٣٠

 محالل في القيمة منها أي مجمع استهالك وأي مجمع خسائر اضامطروح) أ(
  )".ج(٣٦"ومعدلة بأي إعادة قياس اللتزام عقد التأجير كما هو محدد في الفقرة  )ب(

  يجب على المستأجر تطبيق متطلبات االهالك الواردة فـي معيـار المحاسـبة المـصري           -٣١
مـع مراعـاة   " حـق االنتفـاع   "في استهالك أصل    " األصول الثابتة وإهالكاتها  ) "١٠(رقم  

 ". ٣٢"دة في الفقرة المتطلبات الوار
إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصل محل العقد إلى المستأجر فـي نهايـة مـدة عقـد       -٣٢

تعكس أن المستأجر سيمارس خيار الـشراء،  " حق االنتفاع"التأجير أو إذا كانت تكلفة أصل      
من تاريخ بداية عقـد التـأجير وحتـى      " حق االنتفاع "فيجب على المستأجر استهالك أصل      

وفيما عدا ذلك يجب علـى المـستأجر اسـتهالك    . اية العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد   نه
حـق  "من تاريخ بداية عقد التأجير إلى نهاية العمر اإلنتـاجي ألصـل      " حق االنتفاع "أصل  

  .أو نهاية مدة عقد التأجير أيهما أقرب" االنتفاع
" اضمحالل قيمة األصول ) "٣١(يجب على المستأجر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم          -٣٣

قد اضمحلت قيمتـه، وللمحاسـبة عـن أي خـسائر     " حق االنتفاع"لتحديد ما إذا كان أصل   
  . اضمحالل تم تحديدها

) ٣٤( إذا كان المستأجر يطبق نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسـبة المـصري قـم           -٣٤
 تطبيـق نمـوذج   ا ايضفيجب على المستأجر  . علي استثماراته العقارية  " االستثمار العقاري "

التي تستوفي تعريف االستثمار العقاري في معيار     " حق االنتفاع "القيمة العادلة على أصول     
  .)٣٤(المحاسبة المصري رقم 

  . ملغاة -٣٥
 القياس الالحق اللتزام عقد التأجير 

 : بعد تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المستأجر قياس التزام عقد التأجير بما يلي -٣٦
 .زيادة المبلغ الدفتري ليعكس الفائدة على التزام عقد التأجير )أ(  
 .تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار )ب(و
إعادة قياس المبلغ الدفتري ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد التأجير المحددة   )ج(و

ابتة المعدلة  دفعات اإليجار الث- في جوهره -، أو ليعكس "٤٦"إلى " ٣٩"في الفقرات 
  ").٤٢ب"انظر الفقرة (
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الفائدة على التزام عقد التأجير في كل فترة خالل مدة عقد التأجير يجـب أن تكـون، هـي         -٣٧
. المبلغ الذي ينتج عنه معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من التزام عقد التـأجير   

 معدل الخصم المعـدل   أو"٢٦ "ومعدل الفائدة الدوري هو معدل الخصم المبين في الفقرة        
 . ، عندما ينطبق ذلك)"ج(٤٥"أو الفقرة " ٤٣"أو الفقرة " ٤١"المبين في الفقرة 

بعد تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المستأجر أن يعتـرف فـي األربـاح أو الخـسائر        -٣٨
بالتكاليف اآلتية، ما لم تكن التكاليف تم إدراجها في المبلغ الدفتري ألصـل آخـر بتطبيـق       

 : ير أخرى منطبقة عليهامعاي

 .الفائدة على التزام عقد التأجير )أ(

دفعات عقد التأجير المتغيرة غير المدرجة في قياس التزام عقد التأجير، وذلـك فـي       ) ب(و
  .الفترة التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى تلك الدفعات

 إعادة تقييم التزام عقد التأجير 
إلعـادة  " ٤٣"إلـى  " ٤٠"أجير، يجب على المستأجر تطبيق الفقرات   بعد تاريخ بداية عقد الت     -٣٩

ويجب على المستأجر االعتـراف  . قياس التزام عقد التأجير ليعكس تغيرات دفعات اإليجار      
إال أنه إذا كـان المبلـغ   ". حق االنتفاع"بمبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل ألصل     

 في قيـاس  ا إضافيايضه إلى الصفر وكان هناك تخفيضتم تخف" حق االنتفاع "الدفتري ألصل   
التزام عقد التأجير، فيجب على المستأجر االعتراف بأي مبالغ متبقية من إعادة القياس فـي         

 .األرباح أو الخسائر

يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد التـأجير بخـصم دفعـات اإليجـار المعدلـة          -٤٠
 : باستخدام نسبة خصم معدلة، إذا

ويجـب  ". ٢١"و" ٢٠" في مدة عقد التأجير كما هـو مبـين فـي الفقـرتين     اكان هناك تغير    ) أ(
 .على المستأجر تحديد دفعات اإليجار المعدلة على أساس مدة عقد التأجير المعدلة

 في تقييم خيار شراء األصل محل العقد، وتم تقييمه أخذا في االعتبار اكان هناك تغير   )ب(أو
ويجب . في سياق خيار الشراء   " ٢١"و" ٢٠"بينة في الفقرتين    األحداث والظروف الم  

على المستأجر تحديد دفعات اإليجار المعدلة لتعكس التغير في المبالغ المستحقة الدفع 
  .بموجب خيار الشراء
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تحديد معدل الخصم المعدل بحيث يكـون هـو   " ٤٠"يجب على المستأجر عند تطبيقه للفقرة   -٤١
 التأجير لمدة عقد التأجير المتبقية إذا أمكن تحديد هذا المعدل     معدل الفائدة الضمني في عقد    

بسهولة، أو معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ إعادة التقييم، إذا كـان معـدل             
  .الفائدة الضمني في عقد التأجير ال يمكن تحديده بسهولة

 : ار المعدلة إذايجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد التأجير بخصم دفعات اإليج -٤٢
 في المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمـة  اكان هناك تغير    )  أ(

المتبقية ويجب على المستأجر تحديد دفعات اإليجار المعدلة لـتعكس التغيـر فـي              
 .المتبقية المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة

 من تغير في مؤشـر أو معـدل   اي دفعات اإليجار المستقبلية ناتج   ف اكان هناك تغير   )ب(أو
    ليعكس التغيـرات  امستخدم لتحديد تلك الدفعات، بما في ذلك على سبيل المثال، تغير 

ويجـب علـى   . في أسعار التأجير في السوق بعد مراجعة أسـعار سـوق التـأجير    
ار المعدلة، هـذا فقـط   المستأجر إعادة قياس التزام عقد التأجير ليعكس دفعات اإليج  

   أي عندما يطبق التعديل علـى دفعـات   ( في التدفقات النقدية اعندما يكون هناك تغير
ويجب على المستأجر تحديد دفعات عقد التأجير المعدلة لمدة عقد التـأجير     ). اإليجار

  .المتبقية على أساس الدفعات التعاقدية المعدلة
، استخدام معدل الخصم دون تغيير، ما لم يكـن  "٤٢"يجب على المستأجر عند تطبيق الفقرة     -٤٣

 اهناك تغير    في هذه الحالـة  .  من تغير في معدالت الفائدة المتغيرة  ا في دفعات اإليجار ناتج
  .يجب على المستأجر استخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغيرات في معدل الفائدة

 تعديالت عقد التأجير 
 :  تعديالت عقد تأجير على أنها عقد تأجير منفصل، إذا كانيجب على المستأجر المحاسبة عن - ٤٤

التعديل يزيد نطاق عقد التأجير بإضافة الحق فـي اسـتخدام أصـل أو أكثـر مـن         )  أ(
  .األصول محل العقد

مقابل عقد التأجير يزيد بمبلغ يتناسب مع السعر المستقل للزيـادة فـي النطـاق وأي      )ب(و
  .قل لتعكس ظروف العقد المحددتعديالت مناسبة على ذلك السعر المست

بالنسبة لتعديل عقد التأجير الذي لم تتم المحاسبة عنه على أنه عقد تـأجير منفـصل، فإنـه           -٤٥
  : يجب على المستأجر في تاريخ سريان تعديل عقد التأجير

 ."١٦"إلى " ١٣"تخصيص المقابل في العقد المعدل بتطبيق الفقرات   ) أ (
  ."١٩"و" ١٨"تأجير المعدل بتطبيق الفقرتين تحديد مدة عقد التأجير لعقد ال )ب(و
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إعادة قياس التزام عقد التأجير بخصم دفعات اإليجار المعدلة وذلك باسـتخدام سـعر     )ج(و
ويتم تحديد سعر الخصم المعدل على أنه سعر الفائدة الضمني في عقد        . خصم معدل 

 بسهولة، أو معـدل  التأجير لمدة عقد التأجير المتبقية، إذا كان يمكن تحديد ذلك السعر 
االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ سريان التعـديل إذا كـان سـعر الفائـدة               

  .الضمني في عقد التأجير ال يمكن تحديده بسهولة
لتعديل عقد التأجير الذي لم يتم المحاسبة عنه على أنه عقد تأجير منفصل، فإنه يجب علـى             -٤٦

 : التأجير بما يليالمستأجر المحاسبة عن إعادة قياس التزام عقد 

ليعكس اإلنهاء الجزئي أو الكلي لعقـد      " حق االنتفاع "تخفيض المبلغ الدفتري ألصل       ) أ (
ويجـب علـى   . التأجير نتيجة لتعديالت عقد التأجير التي تخفض نطاق عقد التـأجير       

المستأجر االعتراف بأي ربح أو خسارة متعلقة باإلنهـاء الجزئـي أو الكلـي لعقـد      
 . أو الخسائرالتأجير في األرباح 

  .لمقابلة كافة التعديالت األخرى على عقد التأجير" حق االنتفاع"إجراء تعديل ألصل   ) ب (
 العرض 

 : يجب على المستأجر إما العرض في قائمة المركز المالي أو اإلفصاح في اإليضاحات لما يلي -٤٧

وإذا لـم يقـم المـستأجر      . بشكل منفصل عن األصول األخرى    " حق االنتفاع "أصول    ) أ (
  بشكل منفصل فـي قائمـة المركـز المـالي، فيجـب          " حق االنتفاع "أصول  بعرض  

 : على المستأجر

ضمن نفس البند الذي كان سيتم عـرض األصـول      " حق االنتفاع "إدراج أصول    - ١
 .األخرى المناظرة له ضمنه، فيما لو كانت مملوكة

 ".  االنتفاعحق"اإلفصاح عن البنود المدرجة في قائمة المركز المالي التي تتضمن أصول  -٢و

وإذا لم يقـم المـستأجر   . التزامات عقد التأجير بشكل منفصل عن االلتزامات األخرى   ) ب (
بعرض التزامات عقد التأجير بشكل منفصل في قائمة المركز المالي، فيجـب علـى          

 .المستأجر اإلفصاح عن البنود في قائمة المركز المالي التي تتضمن تلك االلتزامات

 أصول حق االنتفاع التي تستوفي تعريف على) أ (٤٧واردة في الفقرة ال تنطبق المتطلبات ال    -٤٨
ااالستثمار العقاري، حيث يجب عرضها في قائمة المركز المالي باعتبارها استثمارا عقاري .  
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يجب على المستأجر عرض مصروف الفائدة على التزام عقد التأجير فـي قائمـة الـدخل          -٤٩
، حيـث أن  "حق االنتفاع "مصروف استهالك أصل    بشكل مستقل عن    ) األرباح أو الخسائر  (

مصروف الفائدة على عقد التأجير هو مكون من مكونات تكاليف التمويـل التـي تتطلـب         
أن يـتم  " عرض القـوائم الماليـة  ) "١(من معيار المحاسبة المصري رقم     )" ب(٨٢"الفقرة  

  ).األرباح أو الخسائر(عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل 
 : ستأجر تصنيف ما يلي في قائمة التدفقات النقديةيجب على الم -٥٠

  .الدفعات النقدية للجزء المتعلق بالمبلغ األصلي من التزام عقد التأجير ضمن األنشطة التمويلية  )أ (
الدفعات النقدية للجزء المتعلق بالفائدة على التزام عقد التأجير بتطبيق المتطلبات الواردة  )ب(و

  .للفائدة المدفوعة" قائمة التدفقات النقدية) "٤(م في معيار المحاسبة المصري رق
دفعات اإليجار قصيرة األجل ودفعات إيجار األصول صغيرة القيمة ودفعات اإليجار     )ج(و

  .المتغيرة غير المدرجة في قياس التزام عقد التأجير ضمن األنشطة التشغيلية
 اإلفصاح 

ن المعلومات في اإليضاحات، والتي الهدف من اإلفصاحات هو قيام المستأجرين باإلفصاح ع -٥١
) األرباح أو الخسائر(ستوفر مع المعلومات المقدمة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل     

وقائمة التدفقات النقدية، أساسا لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود التأجير علـى     
" ٦٠"إلـى  " ٥٢" تحدد الفقرات .المركز المالي واآلداء المالي والتدفقات النقدية للمستأجر  

  . متطلبات كيفية تحقيق هذا الهدف
يجب على المستأجر اإلفصاح عن المعلومات حول العقود التأجيرية، التي يكون فيهـا هـو      -٥٢

ومع ذلـك ال يحتـاج   . المستأجر، وذلك في إيضاح واحد أو قسم منفصل في قوائمه المالية     
ها بالفعل في مكان آخر في القوائم المالية، وذلك المستأجر الي تكرار المعلومات التي تم عرض

شريطة أن تكون المعلومات تم تضمينها من خالل اإلشارة اليها في اإليضاح الواحد أو القسم 
  .المنفصل المتعلق بعقود التأجير

  : يجب على المستأجر اإلفصاح عن المبالغ التالية لفترة التقرير -٥٣
 .حسب فئة األصل محل العقد" تفاعحق االن"مصروف االستهالك ألصول ) أ(
  .مصروف الفائدة على التزامات عقد التأجير) ب(
  المصروف المتعلق بعقود التأجير قصيرة األجل التي يـتم المحاسـبة عنهـا بتطبيـق        ) ج(

وهذا المصروف ال يلزم أن يشمل المصروف المتعلق بعقود التأجير التـي    ".٦"الفقرة  
واتكون مدة اإليجار فيها شهر أو أقلااحد . 
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المصروف المتعلق بعقود إيجار األصول صغيرة القيمة التـي يـتم المحاسـبة عنهـا        ) د(
يجب أال يشمل هذا المصروف المصروفات المتعلقة بعقود التأجير       ". ٦"بتطبيق الفقرة   

 .)"ج(٥٣"قصيرة األجل لألصول صغيرة القيمة المدرجة في الفقرة 

 .جار المتغيرة غير المدرجة في قياس التزامات عقد التأجيرالمصروف المتعلق بدفعات اإلي) ه(

  "حق االنتفاع"الدخل من اإليجار من الباطن ألصول ) و(
  إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقود التأجير) ز(
 "حق االنتفاع"اإلضافات على أصول ) ح(

 األرباح أو الخسائر الناتجة من معامالت البيع وإعادة االستئجار) ط(

 . في نهاية فترة التقرير حسب فئة األصل محل العقد" حق االنتفاع"المبلغ الدفتري ألصول  )ى(

في شكل جدول ما لم يكـن  " ٥٣"يجب على المستأجر تقديم اإلفصاحات المحددة في الفقرة        -٥٤
ويجب أن تشمل المبالغ التي يتم اإلفصاح عنها التكلفة التـي قـام    .  أكثر مناسبة  اهناك تنسيقً 
 . بإدراجها ضمن المبلغ الدفتري ألصل آخر خالل فترة التقريرالمستأجر

يجب على المستأجر اإلفصاح عن مبلغ تعهدات عقود التأجير لعقود التأجير قصيرة األجـل     -٥٥
إذا كانت محفظة اإليجارات قصيرة األجل التي تعهد " ٦" للفقرة االتي تم المحاسبة عنها تطبيقً

عن محفظة عقود التأجير قصيرة األجل التي يتعلـق بهـا   بها في نهاية فترة التقرير تختلف    
  )".ج(٥٣" للفقرة امصروف عقود التأجير قصيرة األجل التي تم اإلفصاح عنها تطبيقً

تعريف االستثمار العقاري، فيجب علي المستأجر تطبيـق   " حق االنتفاع "إذا استوفت أصول     -٥٦
  . تلك" حق االنتفاع"ألصول ) ي(أو ) ح(أو ) و(أو ) أ (٥٣متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرة 

  .ملغاة -٥٧
، للفقرة ايجب على المستأجر اإلفصاح عن تحليالت استحقاقات التزامات عقود التأجير تطبيقً      -٥٨

 -األدوات الماليـة    ) "٤٠(، من معيار المحاسـبة المـصري رقـم          "١١ب"والفقرة  " ٣٩"
  . مالية األخرىبشكل منفصل عن تحليالت استحقاقات االلتزامات ال" اإلفصاحات

، أن يقوم "٥٨"إلى " ٥٣"يجب على المستأجر باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة في الفقرات  -٥٩
باإلفصاح عن المعلومات النوعية والكمية اإلضافية الالزمة حول أنشطته اإليجارية للوفـاء     

ن هذه وقد تتضم"). ٤٨ ب"كما هو مبين في الفقرة " (٥١"بهدف اإلفصاح الوارد في الفقرة      
المعلومات اإلضافية، على سبيل المثال وليس الحصر، المعلومات التي تساعد مـستخدمي            
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 : القوائم المالية لتقييم

 .طبيعة أنشطة عقود التأجير الخاصة بالمستأجر  )  أ(
التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي يحتمل أن يتعرض لها المستأجر والتـي لـم     ) ب(و

 : وتتضمن التعرض الناتج من. امات عقود التأجيريتم عكسها في قياس التز
 .")٤٩ ب"كما هو مبين في الفقرة (دفعات اإليجار المتغيرة ) ١(

 .")٥٠ ب"كما هو مبين في الفقرة (خيارات التمديد واإلنهاء  )٢(و
 .")٥١ ب"كما هو مبين في الفقرة (ضمانات القيمة المتبقية  )٣(و

 .بعد والتي تعهد بها المستأجرعقود التأجير التي لم تبدأ  )٤(و
 .القيود والتعهدات التي يفرضها عقد التأجير) ج(و

 ").٥٢ ب"كما هو مبين في الفقرة (معامالت البيع وإعادة االستئجار ) د(و
يجب على المستأجر الذي يقوم بالمحاسبة عن عقود التأجير قصيرة األجل أو عقود إيجـار           -٦٠

  . أن يفصح عن هذه الحقيقة" ٦"ة  للفقرااألصول صغيرة القيمة تطبيقً
  المؤجر

 ") ٥٨ ب"إلى " ٥٣ ب"الفقرات (تصنيف عقود التأجير 

يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو     -٦١
  .أنه عقد تأجير تمويلي

حول بـصورة   لهذا المعيار إذا كان يايصنف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمويلي وفقً    -٦٢
ويتم تـصنيف  . جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد 

    ل بصورة جوهرية ما يقارب كافة عقد التأجير على أنه عقد تأجير تشغيلي إذا كان ال يحو
  .المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

جير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي على جوهر المعاملة وليس يعتمد اعتبار عقد التأجير عقد تأ -٦٣
ومن أمثلة الحاالت التي تؤدي عادة بمفردها أو مجتمعة إلى تصنيف عقد        . على شكل العقد  

 : التأجير على أنه عقد تأجير تمويلي ما يلي
 .حول عقد التأجير ملكية األصل محل العقد للمستأجر في نهاية مدة عقد التأجيري  )أ (

كان للمستأجر الخيار لشراء األصل محل العقد بسعر مـن المتوقـع أن يكـون أقـل بدرجـة        )ب(
 للممارسـة بمـا يجعـل مـن     الًكافية عن القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قاب   

  . عقد التأجير أن الخيار ستتم ممارستهتاريخ نشأةالمؤكد بشكل معقول في 
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جزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل محل العقد حتـى      تغطي مدة عقد التأجير ال     )ج(
 .ولو لم يتم تحويل الملكية

تبلغ القيمة الحالية لدفعات اإليجار، في تاريخ نشأة عقد التأجير، على األقل مـا يقـارب     )د(
 .كافة القيمة العادلة لألصل محل العقد

ر فقط هو من يـستطيع  يعد األصل محل العقد ذو طبيعة متخصصة إلى حد أن المستأج   )ه(
  .استخدامه بدون تعديالت كبيرة

٦٤-  بمفردها أو مجتمعة إلى تصنيف عقد امن المؤشرات على الحاالت التي يمكن أن تؤدي أيض 
  : تأجير على أنه عقد تأجير تمويلي ما يلي

إذا كان المستأجر يستطيع إلغاء عقد التأجير، فإن المستأجر يتحمل خـسائر المـؤجر            )أ(  
 ة باإللغاءالمرتبط

يحق للمستأجر األرباح أو الخسائر الناتجة من التقلبات في القيمـة العادلـة للقيمـة           ) ب(و
 إيجار يعادل معظم عائـدات البيـع فـي    خصمعلى سبيل المثال في شكل      (المتبقية  

  ).نهاية عقد التأجير
بـشكل  للمستأجر القدرة على االستمرار في عقد التأجير لفترة ثانيـة بإيجـار يقـل           )ج(و

  .جوهري عن اإليجار في السوق
فإذا اتـضح مـن   .  قطعيةادائم" ٦٤"و" ٦٣"ال تعد األمثلة والمؤشرات الواردة في الفقرتين   -٦٥

سمات أخرى أن عقد التأجير ال يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنـافع          
. لى أنه عقد تأجير تشغيليالعائدة لملكية األصل محل العقد، فإنه يتم تصنيف عقد التأجير ع          

فعلى سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال إذا كانت ملكية األصل تنتقل في نهاية عقد التأجير  
تغيرة ينتج مقابل دفعة متغيرة تساوي قيمته العادلة حينذاك، أو إذا كانت هناك دفعات إيجار م  

ل بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخحعنها أن المؤجر لم ياطر والمنافعو .  
يتم تصنيف عقد التأجير في تاريخ نشأة عقد التأجير ويتم إعادة النظر في التصنيف فقـط إذا       -٦٦

على سبيل المثال التغيرات فـي  (التغيرات في التقديرات    . كان هناك تعديل في عقد التأجير     
 في الظروف ، أو التغيرات)تقديرات العمر االقتصادي أو في القيمة المتبقية لألصل محل العقد

  . لعقد التأجير لألغراض المحاسبيةا جديدا، ال تنشئ تصنيفً)مثال تعثر المستأجر في السداد(
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  التأجير التمويلي 
 االعتراف والقياس 

في تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجـب    -٦٧
ها على أنها مبالغ مستحقة التحـصيل  عقد تأجير تمويلي في قائمة المركز المالي وعرض     

 . بمبلغ مساوي لصافي االستثمار في عقد التأجير
 القياس األولي 

يجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير لقياس صافي االستثمار في  -٦٨
لتأجير وفي حالة عقد التأجير من الباطن، إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد ا. عقد التأجير

ال يمكن تحديده بسهولة، فيمكن للمؤجر الوسيط استخدام معدل الخصم المستخدم في عقـد          
لقياس ) بعد تعديله بأي تكاليف أولية مباشرة مرتبطة بعقد التأجير من الباطن(التأجير الرئيسي 

  .صافي االستثمار في عقد التأجير من الباطن
ع أو التجار ف تلك التكاليف المتكبدة بواسطة الصناَّيتم تضمين التكاليف األولية المباشرة، بخال -٦٩

المؤجرين، في القياس األولي لصافي االستثمار في عقد التأجير، وتخفض مبلغ الدخل المثبت 
ويتم تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير بطريقة تؤدي   . على مدى مدة عقد التأجير    

 في صافي االستثمار في عقد التأجير وليس هناك  اائيتكاليف األولية المباشرة تلق   إلى إدراج ال  
  .حاجة إلضافة كل منهما بشكل منفصل

 القياس األولى لدفعات اإليجار في صافي االستثمار في عقد التأجير
في تاريخ بداية عقد التأجير، تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس صافي االستثمار فـي     -٧٠

 عن حق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد التأجير     عقد التأجير من الدفعات الناتجة    
 : التي لم تستلم في تاريخ بداية عقد التأجير والمتمثلة في

") ٤٢ ب"تشمل الدفعات الثابتة في جوهرها كما هو مبين فـي الفقـرة   (الدفعات الثابتة  ) أ(
أي حوافز إيجار مستحقة الدفعاناقص . 

 باسـتخدام  امؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئيتي تعتمد على  دفعات اإليجار المتغيرة ال   )ب(و
  .مؤشر أو معدل كما في تاريخ بداية عقد التأجير

 أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسـطة المـستأجر أو طـرف ذي عالقـة      )ج(و
بالمستأجر أو طرف ثالث ليس له عالقة بالمؤجر له القدرة المالية للوفاء بااللتزامـات   

  .ب الضمانبموج
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 بصورة معقولة من ممارسة هـذا  اسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكد ) د(و
  .")٣٧ ب" في االعتبار العوامل المبينة في الفقرة ايتم تقييمه أخذً(الخيار 

دفعات غرامات إنهاء عقد التأجير، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسـة المـستأجر    ) ه(و
  .التأجيرخيار إنهاء عقد 

 المؤجرون الصنّاع أو التجار 
يجب على الصانع أو التاجر في تاريخ بداية عقد التأجير االعتراف بما يلي لكل عقد تـأجير       -٧١

  : من عقود التأجير التمويلية
اإليراد باعتباره القيمة العادلة لألصل محل العقد، أو القيمة الحالية لـدفعات اإليجـار       ) أ  (

 .ومة باستخدام معدل الفائدة السوقي، أيهما أقلالمستحقة للمؤجر مخص

، لألصل محـل العقـد   اتكلفة البيع باعتبارها التكلفة، أو المبلغ الدفتري إذا كان مختلفً   ) ب(و
القيمة الحالية للقيمة المتبقية غير المضمونةاناقص .  

 لـسياسة مبيعاتـه   اوفقً) باعتبارها الفرق بين اإليراد وتكلفة البيع (ربح أو خسارة البيع     ) ج(و
ويجب على المؤجر  ). ٤٨(المباشرة التي ينطبق عليها معيار المحاسبة المصري رقم         

الصانع أو التاجر االعتراف بربح أو خسارة البيع على عقد التأجير التمويلي في تاريخ       
          ل األصل محل العقد كما هو بداية عقد التأجير بغض النظر عما إذا كان المؤجر يحو

  ".اإليراد من العقود مع العمالء) "٤٨(معيار المحاسبة المصري رقم مبين في 
٧٢- وينتج مـن  .  ما يقدم الصناع أو التجار للعمالء االختيار إما لشراء أو الستئجار األصل اغالب

عقد التأجير التمويلي لألصل بواسطة المؤجر الصانع أو التاجر ربح أو خسارة معادلة للربح   
المبيعات المباشرة لألصل محل العقد بأسعار البيع العادية وبما يعكس أو الخسارة الناتجة من 

  .أي خصومات كمية أو خصومات تجارية ممنوحة
يقوم المؤجرون الصناع أو التجار في بعض األحيان بفرض معدالت منخفضة للفائدة بشكل      -٧٣

لجزء ينتج من استخدام مثل هذه المعدالت اعتراف المؤجر با. مصطنع بهدف جذب العمالء   
وإذا تم فرض معدالت . األكبر من مجموع الدخل من المعامالت في تاريخ بداية عقد التأجير

فائدة منخفضة بشكل مصطنع، فيجب على المؤجر الصانع أو التاجر أن يجعل ربـح البيـع      
على الربح الذي ينتج باستخدام معدل الفائدة السوقيامقتصر .  
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عتراف بالتكلفة المتكبدة فيما يتعلق بالحصول علـى  يجب على المؤجر الصانع أو التاجر اال    -٧٤
عقد تأجير تمويلي في تاريخ بداية عقد التأجير على أنها مصروف بسبب أنها تتعلق بصورة        

ويتم استبعاد التكاليف المتكبدة بواسطة . رئيسية باكتساب ربح البيع للمؤجر الصانع أو التاجر    
ول على عقد تأجير تمويلي من تعريف التكاليف المؤجر الصانع أو التاجر فيما يتعلق بالحص     

 .األولية المباشرة وبالتالي فهي مستبعدة من صافي االستثمار في عقود التأجير

 القياس الالحق 
يجب على المؤجر االعتراف بدخل التمويل على مدى مدة عقد التأجير، على أساس نمط            -٧٥

  . د التأجيريعكس معدل عائد دوري ثابت لصافي استثمار المؤجر في عق
يهدف المؤجر إلى توزيع إيرادات التمويل على مدى مدة عقد التأجير على أسـاس منـتظم      -٧٦

ويجب على المؤجر تطبيق دفعات اإليجار المتعلقة بالفترة مقابل إجمالي االستثمار   . ومنطقي
  . في عقد التأجير لتخفيض كل من أصل المبلغ وايراد التمويل غير المحقق

طبيق متطلبات االستبعاد من الدفاتر واالضمحالل في القيمة الواردة في  يجب على المؤجر ت    -٧٧
ويجـب علـى   . على صافي االستثمار في عقد التأجير) ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم   

المؤجر مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة المستخدمة فـي احتـساب إجمـالي        
 وإذا كان هناك تخفيض في القيمة المتبقية غيـر  .االستثمار في عقد التأجير بصورة منتظمة     

المضمونة المقدرة فيجب على المؤجر تعديل توزيع الدخل على مدى مـدة عقـد التـأجير     
  .واالعتراف الفوري ألي تخفيض يخص المبالغ المستحقة

يجب على المؤجر الذي يقوم بتصنيف األصل المؤجر بموجب عقد تأجير تمويلي كأصـل           -٧٨
) أو إدراجه في مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع (- لبيعمحتفظ به لغرض ا

األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع ) "٣٢( لمعيار المحاسبة المصري رقم اتطبيقً
  ). ٣٢( للمعيار رقم ا أن يقوم بالمحاسبة عن هذا األصل وفقً- "والعمليات غير المستمرة

 تعديالت عقد التأجير 
 : ب على المؤجر المحاسبة عن تعديالت عقد تأجير تمويلي على أنه عقد تأجير منفصل إذا يج -٧٩

كان التعديل يزيد نطاق عقد التأجير بإضافة الحق في استخدام أصل واحد أو أكثـر              ) أ (
 .من األصول محل العقد

كان مقابل عقد التأجير يزيد بمبلغ يتناسب مع السعر المستقل للزيـادة فـي النطـاق        )ب(و
  .أي تعديالت مناسبة على السعر المستقل لتعكس ظروف العقد المحددو
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بالنسبة لتعديل عقد التأجير التمويلي الذي لم تتم المحاسبة عنه على أنه عقد تأجير منفـصل،       -٨٠
 : فإنه يجب على المؤجر المحاسبة عن التعديل كما يلي

ما لو كانت التعـديالت  إذا كان عقد التأجير سيتم تصنيفه على أنه عقد تأجير تشغيلي في        ) أ (
 : مطبقة في تاريخ النشأة، فيجب على المؤجر

 من تـاريخ  ا اعتبارالمحاسبة عن تعديالت عقد التأجير على أنها عقد تأجير جديد         ) ١(
 .لسريان التعدي

قياس المبلغ الدفتري لألصل محل العقد باعتباره صافي االستثمار في عقد التأجير    )٢(و
  . ديل عقد التأجيرمباشرة قبل تاريخ سريان تع

 ). ٤٧(وفيما عدا ذلك، يجب على المؤجر تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم   )ب (
  عقود التأجير التشغيلي 

 االعتراف والقياس 
يجب على المؤجر االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلي على أنها دخل  -٨١

ويجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم . ظم آخرإما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منت
آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبير عن النمط الذي تتناقص فيه االستفادة من استخدام         

  . األصل محل العقد
يجب على المؤجر االعتراف باإلهالك والتكاليف المتكبدة الكتساب دخل التأجير على أنهـا        -٨٢

  .مصروف
 المباشرة األولية المتكبدة في الحصول على عقد تـأجير   يجب على المؤجر إضافة التكاليف     -٨٣

تشغيلي إلى المبلغ الدفتري لألصل محل العقد واالعتراف بتلك التكاليف على أنها مصروف   
  . على مدة عقد التأجير بنفس األساس المستخدم في دخل عقد التأجير

ر تشغيلي يجب أن تكون سياسة اهالك األصول محل العقد القابلة لإلهالك المؤجرة بعقد تأجي    -٨٤
ويجب على المؤجر احتـساب    . متسقة مع سياسة االهالك العادية للمؤجر لألصول المماثلة       

  ).٢٣(ومعيار المحاسبة المصري رقم ) ١٠( لمعيار المحاسبة المصري رقم ااالهالك وفقً
ل لتحديد ما إذا كان األصل مح) ٣١(يجب على المؤجر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  -٨٥

 تشغيليا قد اضمحلت قيمته والمحاسـبة عـن أي خـسائر اضـمحالل    االعقد المؤجر إيجار   
  .يتم تحديدها

ال يقوم المؤجر الصانع أو التاجر باالعتراف بأي ربح للبيع عند إبرام عقد تأجير تشغيلي ألنه  -٨٦
  .ال يعبر عن عملية بيع
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 تعديالت عقد التأجير 
قد تأجير تشغيلي على أنـه عقـد تـأجير جديـد      يجب على المؤجر المحاسبة عن تعديل ع     -٨٧

من تاريخ سريان التعديل مع األخذ في االعتبار أي دفعات عقـد تـأجير مـستلمة           ااعتبار 
مقدما أو مستحقة تتعلق بعقد التأجير األصلي تدرج على أنها جزء من دفعات اإليجار لعقد        

  .التأجير الجديد
 العرض 

قد بموجب عقد التأجير التشغيلي في قائمة مركزه يجب على المؤجر عرض األصول محل الع -٨٨
  . لطبيعة األصل محل العقداالمالي وفقً

 اإلفصاح 
الهدف من اإلفصاحات هو قيام المؤجرين باإلفصاح عن المعلومات في اإليضاحات والتـي    -٨٩

) األرباح أو الخسائر(ستوفر مع المعلومات المقدمة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل     
مة التدفقات النقدية أساسا لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود التأجير علـى         وقائ

" ٩٧"إلـى  " ٩٠"تحدد الفقـرات  . المركز المالي واآلداء المالي والتدفقات النقدية للمؤجر   
  .متطلبات كيفية تحقيق هذا الهدف

 : يجب على المؤجر اإلفصاح عن المبالغ التالية لفترة التقرير -٩٠
 : ة لعقود التأجير التمويليبالنسب ) أ (

 .ربح أو خسارة البيع) ١(
 .ايراد التمويل على صافي االستثمار في عقد التأجير )٢(
الدخل المتعلق بدفعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة في قياس صافي االستثمار            )٣(

 . في عقد التأجير
كل منفصل عن الـدخل  دخل التأجير، مع اإلفصاح بش   : بالنسبة لعقود التأجير التشغيلي     ) ب (

 . المتعلق بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل
في شكل جدول ما لم يكن هناك " ٩٠"يجب على المؤجر تقديم اإلفصاحات المحددة في الفقرة  -٩١

  .تنسيق آخر أكثر مناسبة
حول أنشطته يجب على المؤجر اإلفصاح عن المعلومات النوعية والكمية اإلضافية الالزمة       -٩٢

وتتضمن هذه المعلومات اإلضافية، ". ٨٩"التأجيرية للوفاء بهدف اإلفصاح الوارد في الفقرة  
 : على سبيل المثال وليس الحصر، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية لتقييم

 .طبيعة أنشطة عقود التأجير الخاصة بالمؤجر )  أ(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٤٤٧

طة بأي حقوق يحتفظ بها فـي األصـول محـل    كيفية إدارة المؤجر للمخاطر المرتب    )ب(و
وعلى وجه الخصوص، يجب على المؤجر اإلفصاح عـن اسـتراتيجية إدارة        . العقد

المخاطر للحقوق التي يحتفظ بها في األصول محل العقد بما في ذلك أي وسيلة يقلل         
يمكن أن تشمل هذه الوسائل على سـبيل المثـال،    . من خاللها المؤجر هذه المخاطر    

ات إعادة الشراء أو ضمانات القيمة المتبقيـة أو دفعـات اإليجـار المتغيـرة          اتفاقي
معينةاالستخدام يتجاوز حدود .  

 عقود التأجير التمويلي 

يجب على المؤجر تقديم تفسيرات نوعية وكمية للتغيرات المهمة في المبلغ الدفتري لصافي        -٩٣
  . االستثمار في عقود التأجير التمويلي

فصاح عن تحليل استحقاق دفعات اإليجار المستحقة التحصيل، بحيـث  يجب على المؤجر اإل    -٩٤
  وبحد أدنى لكـل سـنة مـن    ايبين دفعات اإليجار غير المخصومة التي سيتم استالمها سنوي 

ويجب علـى المـؤجر مطابقـة    . السنوات الخمس األولى وإجمالي المبالغ للسنوات المتبقية 
ويجـب أن تحـدد   . تثمار في عقد التـأجير دفعات اإليجار غير المخصومة مع صافي االس   

المطابقة ايراد التمويل غير المحقق المتعلق بدفعات اإليجار مستحقة التحـصيل وأي قيمـة    
  .متبقية غير مضمونة مخصومة

 عقود التأجير التشغيلية 

بالنسبة لبنود األصول الثابتة المؤجرة بموجب عقد تأجير تشغيلي، يجب على المؤجر تطبيق          -٩٥
ويجب على المؤجر عند ). ١٠(اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم متطلبات 

فصل كل فئة من فئـات  ) ١٠(تطبيق متطلبات اإلفصاح في معيار المحاسبة المصري رقم      
األصول الثابتة إلى أصول مؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي وأصـول ليـست مـؤجرة      

 اجب على المؤجر تقديم اإلفصاحات المطلوبة وفقًوبناء عليه، ي. بموجب عقود إيجار تشغيلي  
حسب فئة األصل (لألصول بموجب عقد تأجير تشغيلي ) ١٠(معيار المحاسبة المصري رقم    

  .بشكل منفصل عن األصول المملوكة المحتفظ بها والتي يستخدمها المؤجر) محل العقد
، )٣١(سبة المصري رقم يجب على المؤجر تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في معيار المحا -٩٦

، ومعيـار  )٣٤(، ومعيار المحاسبة المصري رقـم       )٢٣(ومعيار المحاسبة المصري رقم     
  .لألصول المؤجرة بموجب عقود التأجير التشغيلي) ٣٥(المحاسبة المصري رقم 
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يجب على المؤجر اإلفصاح عن تحليل استحقاق دفعات اإليجار بحيث يبين دفعات اإليجـار       -٩٧
 وبحد أدنى لكل سنة من السنوات الخمس األولـى  اتي سيتم استالمها سنويغير المخصومة ال  

  .وإجمالي المبالغ للسنوات المتبقية
 معامالت البيع وإعادة االستئجار 

وأعادت ) المشتري المؤجر(بتحويل أصل لمنشأة أخرى     ) البائع المستأجر (إذا قامت المنشأة     -٩٨
جر، فيجب على كل من البائع المـستأجر  استئجار هذا األصل مرة أخرى من المشتري المؤ  

  ".١٠٣"إلى " ٩٩"والمشتري المؤجر المحاسبة عن عقد التحويل وعقد التأجير بتطبيق الفقرات 
  تقييم ما إذا كانت عملية تحويل األصول هي عملية بيع

داء في معيـار  يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات الالزمة لتحديد متى يتم استيفاء التزام األ   -٩٩
لتحديد ما إذا كان تحويل األصل يتم المحاسبة عنه على أنـه       ) ٤٨(لمحاسبة المصري رقم    ا

  .عملية بيع لهذا األصل
 تحويل األصل يمثل عملية بيع 

إذا استوفت عملية تحويل األصل بواسطة البائع المستأجر المتطلبات الواردة فـي معيـار     - ١٠٠
 : عملية بيع لألصلللمحاسبة عنها على أنها ) ٤٨(المحاسبة المصري رقم 

النـاتج مـن إعـادة االسـتئجار     "حق االنتفاع "يجب على البائع المستأجر قياس أصل      ) أ (
بالجزء من القيمة الدفترية السابقة لألصل المتعلق بحق االنتفاع الذي تم اإلبقاء عليـه        

وبناء عليه، يجب على البـائع المـستأجر أن يعتـرف فقـط     . بواسطة البائع المستأجر  
 . ربح أو خسارة متعلقة بالحقوق المحولة للمؤجر المشتريبمبلغ أي 

يجب على المشتري المؤجر المحاسبة عن شراء األصل بتطبيق المعـايير المنطبقـة             ) ب (
  .عليه، والمحاسبة عن عقد التأجير بتطبيق متطلبات محاسبة المؤجر في هذا المعيار

ة العادلة لألصل، أو إذا كانـت   إذا كانت القيمة العادلة لمقابل بيع األصل ال تساوي القيم    - ١٠١
 ألسعار السوق، فيجب على المنشأة إجراء التعديالت اآلتية لقياس ادفعات اإليجار ليست وفقً

 : متحصالت البيع بالقيمة العادلة

 .يجب المحاسبة عن أي نقص عن شروط السوق بمثابة دفعة مقدمة من دفعات اإليجار  )أ (

 السوق بمثابة تمويل إضافي مقدم بواسـطة    يجب المحاسبة عن أي زيادة عن شروط       )ب(و
  .المشتري المؤجر للبائع المستأجر
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على أساس مـا يمكـن   " ١٠١" للفقرة ايجب على المنشأة قياس أي تعديل يحتمل طلبه طبقً    - ١٠٢
 : تحديده بسهولة لما يلي

  الفرق بين القيمة العادلة لمقابل البيع والقيمة العادلة لألصل  )  أ(
الية للدفعات التعاقدية لعقد التأجير والقيمة الحاليـة لـدفعات        الفرق بين القيمة الح    )ب(و

  .اإليجار بأسعار السوق
 تحويل األصل ليس عملية بيع 

إذا لم يستوفي تحويل األصل من قبل البائع المستأجر متطلبات معيار المحاسبة المـصري    - ١٠٣
 : للمحاسبة عنه باعتباره عملية بيع لألصل) ٤٨(رقم 

أجر االستمرار في االعتراف باألصل المحول، ويجـب عليـه   يجب على البائع المست    ) أ(
ويجـب عليـه المحاسـبة عـن     . االعتراف بالتزام مالي يساوي متحصالت التحويل   

 ). ٤٧(االلتزام المالي بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

 يجوز للمشتري المؤجر االعتراف باألصل المحول، ويجـب عليـه االعتـراف            ال  ) ب(
ويجب عليه المحاسبة عن األصـل المـالي    . متحصالت التحويل بأصل مالي يساوي    

 ).٤٧(بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 
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 ) أ (ق ـملح

  تعريف املصطلحات
ال يتجزأ من المعيار ايعد هذا الملحق جزء.  

ـ األصـل محـل العقـد    المـؤجر هو التاريخ الذي يجعل فيه       ا متاح 
  .المستأجرلالستخدام بواسطة 

  عقد التأجير تاريخ بداية

   لالسـتخدام  اهو إما الفترة التي يتوقع أن يكون فيها األصـل صـالح 
بشكل اقتصادي بواسطة واحد أو أكثر مـن المـستخدمين، أو عـدد       
وحدات اإلنتاج أو وحدات مماثلة يتوقع الحصول عليها من األصـل         

  . بواسطة مستخدم واحد أو أكثر

 العمر االقتصادي 
  
  

  تاريخ سريان التعديل    .تعديل عقد التأجيرافق فيه كال الطرفين على هو التاريخ الذي و
 في هـذا المعيـار، هـي        للمؤجرلغرض تطبيق متطلبات المحاسبة     

القيمة التي يتم بموجبها مبادلة أصل أو تسوية التزام بـين أطـراف             
  .لديها المعرفة والرغبة في التعامل وعلى أسس متكافئة

 القيمة العادلة 
  

حول بصورة جوهريـة مـا يقـارب كافـة         الذي ي   التأجير  عقد هو
   .األصل محل العقدالمخاطر والمنافع العائدة لملكية 

 عقد التأجير التمويلي 
  

 مقابل الحق فـي اسـتخدام   لمؤجر مستأجرهي دفعات تمت بواسطة    
دفعـات اإليجـار    بخـالف  مدة عقد التأجير خالل األصل محل العقد 

   .المتغيرة

 ة دفعات ثابت
  

 : هو إجمالي
عقد تـأجير   بموجب   للمؤجر المستحقة التحصيل    دفعات اإليجار  )أ(

  .تمويلي
  .  تستحق للمؤجرقيمة متبقية غير مضمونةأي  )ب(و

  إجمالي االسـتثمار فـي    
 عقد التأجير 

  

 أو تاريخ تعهد األطراف على الـشروط     عقد تأجير هو تاريخ اتفاقية    
  . أيهما أسبقواألحكام األساسية لعقد التأجير 

  نشأة عقد التـأجير   تاريخ
  )تاريخ النشأة(

 والتـي لـن يـتم    عقد تـأجير هي التكاليف اإلضافية للحصول على  
تكبدها لو لم يتم الحصول على عقد التأجير، باستثناء تلـك التكـاليف        

بعقد التـأجير   الصانع أو التاجر فيما يتعلق       المؤجرالمتكبدة بواسطة   
  . التمويلي

 لمباشرة األولية التكاليف ا
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ـ         ) أ (ـهو معدل الفائدة الذي يتسبب في أن تتساوى القيمة الحاليـة ل
 مـع إجمـالي   القيمة المتبقية غير المضمونة   ) ب( و دفعات اإليجار 

تكـاليف مباشـرة   أي  ) ٢( و لألصل محل العقـد    القيمة العادلة ) ١(
  . للمؤجرأولية 

  معدل الفائـدة الـضمني    
  في عقد التأجير

األصـل  (و جزء من عقد يحول الحق في استخدام أصـل        هو عقد، أ  
  . لفترة من الزمن بمقابل) محل العقد

  عقد التأجير

  بعقـد تـأجير   مرتبطـة  لمـستأجر  مؤجرهي دفعات تمت بواسطة    
  . أو تعويض أو تحمل بواسطة المؤجر لتكاليف المستأجر

  حوافز عقد التأجير

 لـم يكـن    التأجير، عقد أو مقابل    عقد التأجير هو التغير في، نطاق     
علـى سـبيل   (جزءا من الشروط واألحكام األساسية لعقـد التـأجير    

لألصـول محـل   إضافة أو إنهاء حق االنتفاع بواحد أو أكثر       : المثال
  ).لعقد التأجير أو تمديد أو تقصير الفترة التعاقدية العقد

  تعديل عقد التأجير

ـ     مستأجر لمؤجر  هي دفعات تمت بواسطة      تخدام  مرتبطة بحـق اس
 :  تتكون مما يليمدة عقد التأجير خالل األصل محل العقد

حـوافز   أي اناقص) تشمل دفعات ثابتة في جوهرها  (دفعات ثابتة   ) أ(
  .عقد تأجيري

 . التي تعتمد على مؤشر أو معدلدفعات اإليجار المتغيرة  ) ب(
 بـشكل  اسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المـستأجر متأكـد       ) ج(

 .خيارمعقول من ممارسة هذا ال
دفعات غرامات إلنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التـأجير           ) د(

 . تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد التأجير
بالنسبة للمستأجر تتضمن دفعات اإليجار كذلك المبـالغ المتوقـع أن         

ضـمانات القيمـة   تكون مستحقة الدفع بواسطة المستأجر بموجـب        
ر الدفعات المخصصة للمكونات    وال تتضمن دفعات اإليجا   . المتبقية

غير اإليجارية في العقد إال إذا اختار المستأجر الجمع بين المكونـات    
غير اإليجارية مع المكونات اإليجارية والمحاسـبة عنهمـا كمكـون     

 .واحد لعقد التأجير
بالنسبة للمؤجر تتضمن دفعات اإليجار كـذلك أي ضـمانات قيمـة         

أجر أو طـرف ذي عالقـة       متبقية مقدمة للمؤجر بواسـطة المـست      
بالمستأجر أو طرف ثالث ال عالقة له بالمؤجر لـه القـدرة الماليـة        

وال تتـضمن دفعـات اإليجـار       . للوفاء بالتزاماته بموجب الضمان   
  .الدفعات المخصصة للمكونات غير اإليجارية

  دفعات اإليجار
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 الحـق خاللهـا فـي     للمستأجرهي الفترة غير القابلة لإللغاء والتي       
 :  إلى جنب مع كل مما يليا جنباألصل محل العقددام استخ

الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد التأجير إذا كـان المـستأجر       ) أ(
بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيارامتأكد  . 

الفترات المشمولة بخيار إنهاء عقد التأجير إذا كـان المـستأجر        ) ب(
ر بصورة معقولة من أنه لن يمارس هذا الخياامتأكد.  

  مدة عقد التأجير

 األصل محـل العقـد  هو المنشأة التي تحصل على الحق في استخدام       
  .لفترة من الزمن بمقابل

   المستأجر

 لكي يقترض التمويل المستأجرهو معدل الفائدة الذي يجب أن يدفعه        
الالزم على مدى مدة مماثلة وبنفس الضمانات للحصول على أصـل      

  . في بيئة اقتصادية مماثلة"حق االنتفاع"أصل بنفس قيمة 

معدل االقتراض اإلضـافي   
  للمستأجر

 لفترة مـن  األصل محل العقدهو المنشأة التي تمنح الحق في استخدام      
  .الزمن بمقابل

   المؤجر

بمعـدل الفائـدة    ا مخـصوم  إجمالي االستثمار في عقد التأجير     هو
  .الضمني في عقد التأجير

  صــافي االســتثمار فــي
  عقد التأجير

ل بصورة جوهرية ما يقارب كافـة المخـاطر   حو ال ي عقد تأجير  هو
  .األصل محل العقدوالمنافع العائدة لملكية 

  عقد التأجير التشغيلي 

األصـل محـل    لحق استخدام لمؤجر مستأجرهي دفعات تتم بواسطة    
 لـم يـتم   عقد التأجير خالل فترة مشمولة بخيار تمديد أو إنهاء     العقد

  .د التأجيرمدة عقإدراجها في 

  دفعات اإليجار االختيارية

يـشمل أي  (هي إجمالي فترة استخدام األصل لتنفيذ عقد مع عميـل          
  ).فترات غير متتالية من الزمن

  فترة االستخدام

 بواسطة طـرف لـيس لـه عالقـة          للمؤجرهو الضمان الذي يقدم     
 فـي نهايـة   األصل محل العقد ) أو جزء من قيمة   (بالمؤجر بأن قيمة    

  . على األقلا ستكون مبلغاُ محددأجيرعقد الت

  ضمان القيمة المتبقية

 األصل محـل العقـد   الستخدام  المستأجرهو األصل الذي يمثل حق      
  .لمدة عقد التأجير

  "حق االنتفاع"أصل 
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 شهر أو أقل في تـاريخ بدايـة     ١٢هو عقد تأجير له مدة إيجار تبلغ        
 ال يعد عقد تأجير    عقد التأجير الذي يتضمن خيار شراء     . عقد التأجير 

  .قصير األجل

  عقد التأجير قصير األجل

هو معاملة إعادة تأجير األصل محـل العقـد بواسـطة المـستأجر           
عقـد التـأجير   (لطرف ثالث ويظل عقـد التـأجير      ") مؤجر وسيط ("

  .بين المؤجر الرئيسي والمستأجر ساري المفعول) الرئيسي

  عقد التأجير من الباطن

التأجير الذي تم مـنح حـق االنتفـاع بـه     هو األصل موضوع عقد   
 .بواسطة مؤجر لمستأجر

  األصل محل العقد

 : هو الفرق بين
 ، وبين إجمالي االستثمار في عقد التأجير  ) أ(
  صافي االستثمار في عقد التأجير  ) ب(

  دخل التمويل غير المحقق

 والتي يكون تحقيقهـا  لألصل محل العقدهي الجزء من القيمة المتبقية    
 غير مضمون أو يكون مضمون فقط بواسطة طرف       رالمؤجبواسطة  

  .ذي عالقة بالمؤجر

ــر  ــة غي القيمــة المتبقي
  المضمونة

 لحـق  لمـؤجر  مـستأجر هي الجزء من الدفعات التي تمت بواسطة    
 التي قد تختلف بـسبب      اإليجار مدة خالل   األصل محل العقد  استخدام  

عقـد  التغيرات في الوقائع والظروف التي تحدث بعد تـاريخ بدايـة      
  .التأجير بخالف مرور الوقت

  دفعات اإليجار المتغيرة

  
  المصطلحات المعرفة في المعايير األخرى والمستخدمة في هذا المعيار بنفس المعنى

  هو اتفاق بـين طـرفين أو أكثـر تنـشأ منـه حقـوق والتزامـات        
 .واجبة النفاذ

 العقد

      ام من قبـل   لالستخداهو الفترة التي يتوقع أن يكون فيها األصل متاح
أو عدد من وحدات اإلنتاج، أو الوحـدات المماثلـة المتوقـع      منشأة،

  .الحصول عليها من أصل بواسطة منشأة

 العمر اإلنتاجي 
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 ) ب (ق ـملح

  إرشادات التطبيق
  "١٠٣"إلـى  " ١"ويـشرح تطبيـق الفقـرات مـن     . يعد هذا الملحق جزءا ال يتجزأ من المعيار       

  .  لهالًومكم
 يار على محفظة عقود تطبيق المع

إال أنه، وكوسيلة عمليـة، قـد تقـوم    . يحدد هذا المعيار المحاسبة عن عقد التأجير الفردي      -١ب
المنشأة بتطبيق هذا المعيار على محفظة من عقود التأجير لها خصائص متشابهة إذا كانـت     

ـ       ذا المعيـار  المنشأة تتوقع بصورة معقولة أن األثر على القوائم المالية من جراء تطبيق ه
 عن تطبيق هذا المعيـار علـى عقـود إيجـار     اعلى محفظة عقود إيجار ال يختلف جوهري 

وإذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن محفظة عقود، فيجـب عليهـا    . فردية داخل هذه المحفظة   
 .استخدام التقديرات واالفتراضات التي تتناسب مع حجم وتكوين المحفظة

 تجميع العقود 
ذا المعيار يمكن للمنشأة تجميع عقدين أو أكثر تم إبرامها في نفـس الوقـت أو    في تطبيق ه   -٢ب

) أو أطـراف ذات عالقـة بـالطرف المقابـل    (في وقت قريب مع نفس الطرف المقابـل   
والمحاسبة عن العقود على أنها عقد واحد في حال استيفاء ضـابط واحـد أو أكثـر مـن         

 : الضوابط اآلتية
عليها كحزمة واحدة بهدف تجاري عام ال يمكن فهمـه دون     أن العقود تم التفاوض     ) أ(

  .األخذ في االعتبار العقود مجتمعة
  .يعتمد المقابل الذي يتم دفعه في عقد واحد على سعر أو أداء العقد اآلخر) ب(أو 
أو بعض حقوق اسـتخدام  (حقوق استخدام األصول محل العقد المنقولة في العقود        ) ج(أو  

تشكل مكون عقد تأجير واحد ) لمنقولة في كل عقد من العقود  األصول محل العقد ا   
 ". ٣٢ ب"كما هو مبين في الفقرة 

عقود التأجير التي يكون فيها قيمـة األصـل محـل العقـد     : اإلعفاء من االعتراف  
 ") ٨"إلى " ٥"الفقرات (صغيرة 

ـ     " ٧ ب"باستثناء ما هو محدد في الفقرة        -٣ب " ٦"ق الفقـرة  يسمح هذا المعيار للمـستأجر تطبي
يجـب علـى   . للمحاسبة عن عقود التأجير التي يكون فيها قيمة األصل محل العقد صغيرة      

     على قيمته عندما يكون جديد بغـض النظـر   االمستأجر تقييم قيمة األصل محل العقد بناء ،
 . عن عمر األصل الذي يتم استئجاره
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عقود إيجار . غيرة على أساس مطلقيتم إجراء تقييم ما إذا كان قيمة األصل محل العقد ص           -٤ب
بغض النظر عـن  " ٦"األصول ذات القيمة الصغيرة مؤهلة للمعالجة المحاسبية في الفقرة           

. ال يتأثر التقييم بحجم وطبيعـة أو ظـروف المـستأجر   . أهمية عقود التأجير تلك للمستأجر  
ن أصـل معـين   وعليه، يتوقع أن يتوصل مختلف المستأجرين لنفس االستنتاجات فيما إذا كا  

 . محل العقد ذا قيمة صغيرة

 : يمكن أن يكون قيمة األصل محل العقد صغيرة فقط في حال -٥ب
إمكانية استفادة المستأجر من استخدام األصل محل العقد وحده أو مـع غيـره مـن             ) أ (

  .المصادر المتاحة للمستأجر بسهولة
 . اطه بدرجة كبيرة بأصول أخرىعدم اعتماد األصل محل العقد بدرجة كبيرة أو ارتب )ب(و

ال يتأهل عقد تأجير األصل محل العقد لصفة عقد تأجير أصل ذي قيمة صغيرة إذا كانـت         -٦ب
      فعلـى سـبيل   . اطبيعة ذلك األصل أنه ليس أصل ذا قيمة صغيرة، عادة عندما يكون جديد

ـ         ألن ارالمثال، عقود إيجار السيارات ال تنطبق عليها صفة أصول ذات قيمة صـغيرة نظ
 . السيارة الجديدة عادة ال تكون ذات قيمة صغيرة

إذا قام المستأجر بتأجير األصل من الباطن أو يتوقع أن يقوم بتأجيره مـن البـاطن، فـإن               -٧ب
 . اإليجار الرئيسي ال تنطبق عليه صفة عقد تأجير ألصل ذي قيمة صغيرة

 أجهزة الحاسـب اآللـي اللوحيـة    قد تشمل أمثلة األصول ذات القيمة الصغيرة محل العقد  -٨ب
 . والشخصية واألصناف الصغيرة من األثاث المكتبي والهواتف

  ")١١"إلى " ٩"الفقرات (تحديد عقد التأجير 
 لتقييم ما إذا كان عقد التأجير ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقـت     -٩ب

شأة تقييم ما إذا كان العميـل يتمتـع    ، يجب على المن   ")٢٠ ب"إلى  " ١٣ ب"انظر الفقرات   (
  : طوال فترة االستخدام بكل من

حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصـل المحـدد           ) أ  (
  .")٢٣ ب"إلى " ٢١ ب"كما هو مبين في الفقرات (بدرجة كبيرة 

  فـي الفقـرات  كما هـو مبـين     (حق توجيه السيطرة على استخدام األصل المحدد        ) ب(و
 ").٣٠ ب"إلى " ٢٤ ب"

إذا كان العميل يمتلك حق السيطرة على استخدام األصل المحدد فقط لجزء من مدة عقـد       -١٠ب
 . التأجير فإن العقد يتضمن عقد تأجير لهذا الجزء من المدة
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 قد يتم الدخول في عقد الستالم سلع أو خدمات من خالل ترتيب مـشترك أو نيابـة عـن         -١١ب
الترتيبـات  ) "٤٣(ترك كما هو معرف في معيار المحاسـبة المـصري رقـم    ترتيب مش 
وبنـاء عليـه،   . في هذه الحالة، فإن الترتيب المشترك يمثل العميل في العقـد  ". المشتركة

  فإنه في تقييم ما إذا كان مثل هذا العقد يتـضمن عقـد تـأجير، يجـب علـى المنـشأة           
  ة علـى اسـتخدام األصـل المحـدد    تقييم ما إذا كان للترتيب المشترك حـق الـسيطر         

 . طوال فترة االستخدام
 يجب على المنشأة تقييم ما إذا كان العقد يتضمن عقد تأجير لكـل مكـون عقـد تـأجير           -١٢ب

 . لإلرشادات بشأن مكونات عقد التأجير المنفصلة" ٣٢ ب"راجع الفقرة . منفصل محتمل
 األصل المحدد 

 تحديـد  اومع ذلك، يمكن ايـض .  صراحة في العقد يجري عادة تحديد األصل بالنص عليه  -١٣ب
ااألصل ضمنيلالستخدام بواسطة العميلا وقتما يكون األصل متاح  . 

 حقوق االستبدال األساسية 
 ليس للعميل الحق في استخدام أصل محدد إذا كان للمورد الحق األساسي فـي اسـتبدال          -١٤ب

ويصبح حـق المـورد فـي    . احدداألصل خالل فترة االستخدام حتى ولو كان األصل م     
في حال توفر كال الشرطين التاليينااستبدال األصل أساسي  : 

علـى سـبيل   (للمورد القدرة العملية الستبدال أصول بديلة خالل فترة االسـتخدام   )  أ(
المثال، ال يمكن للعميل منع المورد من استبدال األصل، وكانت األصول البديلـة       

 .)يمكنه الحصول عليها خالل فترة زمنية معقولةمتاحة للمورد بسهولة أو 
أي من المتوقـع  ( من ممارسة حقه في استبدال األصل   اأن المورد يستفيد اقتصادي   ) ب(و

أن تتجاوز المنافع االقتصادية المرتبطة باسـتبدال األصـل التكـاليف المرتبطـة      
 ). باستبدال األصل

صل فقط في تاريخ معين أو عند وقوع حـدث   إذا كان للمورد حق أو التزام الستبدال األ       -١٥ب
       امعين أو بعده، فإن حق المورد في االستبدال لن يكون أساسيألن المورد ليس لـه  ا نظر 

 . القدرة العملية الستبدال أصول بديلة خالل فترة االستخدام
والظـروف   على الوقائع ا يستند تقييم المنشأة فيما إذا كان حق المورد في االستبدال أساسي      -١٦ب

عند نشأة العقد ويجب استبعاد أي اعتبارات لألحداث المستقبلية التي لـم يكـن حـدوثها          
تشمل أمثلة األحداث المستقبلية التي كـان مـن غيـر المـرجح     .  عند نشأة العقد  امرجح

 : حدوثها عند نشأة العقد وبالتالي يجب استبعادها من التقييم
  .على من معدل السوق الستخدام األصلاتفاق بواسطة عميل مستقبلي لدفع سعر أ  ) أ (
  .إدخال تقنية جديدة لم يتم تطويرها بشكل كبير عند نشأة العقد  ) ب (
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اختالف كبير بين استخدام العميل لألصـل أو أداء األصـل واالسـتخدام أو اآلداء          ) ج (
 .المرجح لألصل عند نشأة العقد

ر الـسوقي  اختالف كبير بين السعر السوقي لألصل خالل فترة االسـتخدام والـسع         ) د (
 .المرجح عند نشأة العقد

 إذا كان األصل في موقع العميل أو أي موقع آخر، فإن التكلفة المرتبطة باستبدال األصل         -١٧ب
عادةً ما تكون أعلى من تكلفته في موقع المورد، وبالتالي من المرجح أن تتجاوز المنـافع    

 . المرتبطة باستبداله
ال األصل إلجراء صيانة وإصالح، أو كان األصـل ال     إن حق المورد أو التزامه الستبد      -١٨ب

يعمل بصورة جيدة أو في حال توفر تحديثات تقنية، ال يمنع العميل من الحـصول علـى       
 . حق االنتفاع بأصل محدد

 إذ كان العميل ال يمكنه أن يحدد بسهولة ما إذا كان المورد له حق أساسي في االسـتبدال،    -١٩ب
 . اأي حق في االستبدال ليس أساسيفيجب أن يفترض العميل أن 

 أجزاء األصول 
 إذا كان من الممكن تمييزه بطبيعتـه  ا محدد الً يعد الجزء من الطاقة اإلنتاجية لألصل أص       -٢٠ب

 الطاقة اإلنتاجيـة أو  ا محددالًوال يعد أص  ). على سبيل المثال، طابق في مبنى     (الملموسة  
على سبيل المثال، الجزء (ه بطبيعة ملموسة  الجزء اآلخر من األصل الذي ال يمكن تمييز       
ما لم يمثل ما يقـارب معظـم الطاقـة       ) من الطاقة اإلنتاجية من كابل األلياف البصرية      

اإلنتاجية لألصل ومن ثم يمنح العميل الحق في الحصول على ما يقارب جميـع المنـافع       
  . االقتصادية من استخدام األصل

  الستخدام حق الحصول على منافع اقتصادية من ا
 للسيطرة على استخدام أصل محدد، يجب أن يكون للعميل الحق في الحصول علـى مـا          -٢١ب

علـى سـبيل   (يقارب جميع المنافع االقتصادية من استخدام األصل طوال فترة االستخدام   
يمكـن  ). المثال من خالل الحصول على حق االنتفاع الحصري لألصل طوال هذه الفترة    

لمنافع االقتصادية من استخدام األصل بصورة مباشـرة أو غيـر    للعميل الحصول على ا   
وتـشمل  . مباشرة بعدة طرق مثل استخدام األصل أو االحتفاظ به أو تأجيره من البـاطن       

بما في ذلك التـدفقات  (المنافع االقتصادية من استخدام األصل منتجاته الرئيسية والثانوية        
لمنافع االقتصادية األخرى من استخدام األصـل  وا) النقدية الممكنة الناتجة من هذه البنود     

 . التي يمكن تحققها من معاملة تجارية مع طرف ثالث
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 عند تقييم الحق في الحصول على ما يقارب جميع المنـافع االقتـصادية مـن اسـتخدام           -٢٢ب
األصل، فإنه يجب على المنشأة األخذ في االعتبار المنـافع االقتـصادية الناتجـة مـن               

انظـر الفقـرة   (ل ضمن النطاق المحدد لحق العميل في استخدام األصـل  استخدام األص 
 : فعلى سبيل المثال"). ٣٠ب"
إذا حصر العقد استخدام سيارة في منطقة جغرافية معينة واحدة فقط خـالل فتـرة           )أ (

االستخدام، فيجب على المنشأة األخذ في االعتبار فقط المنـافع االقتـصادية مـن              
 . منطقة وليس خارجهااستخدام السيارة في تلك ال

إذا حدد العقد للعميل إمكانية قيادة السيارة لعدد معين من األميال فقط خالل فتـرة            )ب (
االستخدام، فيجب على المنشأة األخذ في االعتبار فقط المنـافع االقتـصادية مـن              

 .استخدام السيارة بعدد األميال المسموح بها وليس بأكثر منها
 من التدفقات النقدية الناتجة ا العميل للمورد أو لطرف آخر جزء     إذا اشترط العقد أن يدفع     -٢٣ب

من استخدام األصل على أنها المقابل، فإن تلك التدفقات النقدية التي تم دفعها علـى أنهـا    
المقابل يجب اعتبارها جزءا من المنافع االقتصادية التي يحـصل عليهـا العميـل مـن          

عين على العميل أن يـدفع للمـورد نـسبة مـن     على سبيل المثال، إذا ت. استخدام األصل 
المبيعات من استخدام مساحة معرض تجزئة على أنها المقابل لهذا االستخدام فـإن هـذا       
الشرط ال يمنع العميل من الحق في الحصول على ما يقارب جميع المنـافع االقتـصادية     

تجة مـن تلـك   وذلك بسبب أن التدفقات النقدية النا     . من استخدام مساحة معرض التجزئة    
المبيعات تعد منافع اقتصادية يحصل عليها العميل من استخدام مساحة معرض التجزئـة،    

  .والتي يتم بعد ذلك دفع جزء منها للمورد على أنها مقابل لحق استخدام هذه المساحة
 الحق في توجيه االستخدام 

 أي مـن الحـالتين    للعميل الحق في توجيه استخدام أصل محدد طوال فترة االستخدام في     -٢٤ب
 : التاليتين فقط

للعميل الحق في توجيه الكيفية والغرض من استخدم األصل طوال فترة االسـتخدام        )أ (
  .")٣٠ ب"إلى " ٢٥ ب"كما هو مبين في الفقرات (

 : االقرارات المتعلقة بكيفية وغرض استخدم األصل محددة مسبقً )ب (
غيل األصل بالطريقـة  أو توجيه اآلخرين لتش(وللعميل الحق في تشغيل األصل     - ١

طوال فترة االستخدام من دون أن يكون للمـورد حـق تغييـر         ) التي يحددها 
   .تعليمات التشغيل

 ابطريقة محددة مـسبقً ) أو جوانب محددة من األصل(أن العميل صمم األصل     -٢أو
  .للكيفية والغرض الذي سيستخدم فيه األصل طوال فترة االستخدام
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 كيفية وغرض استخدام األصل 
 للعميل الحق في توجيه كيفية وغرض استخدام األصل إذا كـان يمكنـه تغييـر كيفيـة               -٢٥ب

وغرض استخدام األصل طوال فترة االستخدام في حدود نطـاق حقـه فـي االسـتخدام      
المحدد في العقد وعند إجراء هذا التقييم فإن المنشأة تأخذ في االعتبـار حقـوق اتخـاذ              

 وغرض استخدام األصل طوال فترة االستخدام وتكـون    القرار األكثر صلة بتغيير كيفية    
. حقوق اتخاذ القرار ذات صلة عندما تؤثر على المنافع االقتصادية الناتجة من االستخدام          

   إلـى  اومن المرجح أن تختلف حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة باختالف العقـود اسـتناد 
 .طبيعة األصل وشروط وأحكام العقد

ق اتخاذ القرار التي تمنح الحق في تغيير كيفية وغرض استخدام األصـل   تشمل أمثلة حقو   -٢٦ب
على الظروفافي النطاق المحدد لحق العميل في االستخدام اعتماد  : 

على سـبيل المثـال، اتخـاذ    (حقوق تغيير نوع المخرجات المنتجة بواسطة األصل      ) أ (
بـشأن تـشكيلة   قرار الستخدام حاوية شحن لنقل بضائع أو للتخزين أو اتخاذ قـرار   

 .)المنتجات المباعة من مساحة معرض التجزئة

على سبيل المثال، اتخاذ قـرار متـى سـيتم     (حقوق تغيير توقيت إنتاج المخرجات        ) ب (
  .)استخدام بند من الماكينات أو محطة الطاقة

على سبيل المثال، اتخاذ قـرار بـشأن وجهـة    (حقوق تغيير مكان إنتاج المخرجات    ) ج (
  .)اذ قرار بشأن مكان استخدام بند من المعداتشاحنة أو سفينة أو اتخ

علـى سـبيل   (حقوق تغيير ما إذا كان سيتم إنتاج المخرجات، وكمية المخرجـات            ) د (
المثال، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إنتاج الطاقة من محطة طاقـة ومـا هـي      

 ).كمية الطاقة التي يتم إنتاجها من محطة الطاقة تلك

اتخاذ القرار التي ال تمنح الحق في تغيير كيفيـة وغـرض اسـتخدام        تشمل أمثلة حقوق     -٢٧ب
ويمكن االحتفاظ بمثل هـذه   . األصل، الحقوق التي تقتصر على تشغيل أو صيانة األصل        

 .الحقوق بواسطة العميل أو المورد

 مثل حقوق تشغيل وصيانة األصل تعد ضرورية في كثير من      اوعلى الرغم من أن حقوقً    
 لتوجيه كيفية وغرض استخدام األصل،    استخدام األصل فهي ليست حقوقً    األحيان لكفاءة ا  

وعلـى الـرغم  .  ما تعتمد على قرارات حول كيفية وغرض اسـتخدام األصـل         اوغالب  
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  من ذلك، فإن حقوق تشغيل األصل قد تمنح العميل حـق توجيـه اسـتخدام األصـل إذا       
  احديـدها مـسبقً  كانت القرارات ذات الصلة بكيفية وغـرض اسـتخدام األصـل تـم ت       

  )"). ١)(ب(٢٤ ب"انظر الفقرة (
 القرارات المحددة خالل وقبل فترة االستخدام

.  بعدة طـرق ا يمكن أن تتحدد القرارات ذات الصلة بكيفية وغرض استخدام األصل مسبقً    -٢٨ب
 عن طريق تـصميم األصـل   افعلى سبيل المثال، يمكن تحديد القرارات ذات الصلة مسبقً 

 . ود التعاقدية على استخدام األصلأو عن طريق القي

 في تقييم ما إذا كان للعميل الحق في توجيه استخدام األصل، يجب على المنـشأة األخـذ           -٢٩ب
في االعتبار فقط الحقوق في اتخاذ القـرارات بـشأن اسـتخدام األصـل خـالل فتـرة        

 اوفقً) أو جوانب محددة من األصل(االستخدام، ما لم يكن العميل هو الذي صمم األصل         
ونتيجة لذلك، فإن المنشأة ال يجوز أن تأخذ فـي     )". ٢)(ب(٢٤ ب"لما هو مبين في الفقرة      

 قبل فترة االستخدام ما لم تكن الشروط الـواردة فـي         ااالعتبار القرارات المحددة مسبقً   
 فقـط علـى   افعلى سبيل المثال، إذا كان العميل قـادر      . موجودة)" ٢)(ب(٢٤ ب"الفقرة  

 األصل قبل فترة االستخدام، فإن العميل لـيس لـه الحـق فـي توجيـه      تحديد مخرجات 
إن القدرة على تحديد المخرجات في العقد قبل فترة االستخدام مـن  . استخدام ذلك األصل  

دون أي حقوق أخرى التخاذ قرارات متعلقة باستخدام األصل، تعطـي العميـل نفـس            
  . دماتالحقوق التي يتمتع بها أي عميل يشتري السلع أو الخ

 حقوق الحماية 

 مصممة لحماية ملكية المـورد فـي األصـل أو فـي     ا وأحكاما قد يتضمن العقد شروطً  -٣٠ب
فهـذه  . األصول األخرى، أو حماية موظفيه، أو لضمان امتثال المورد لألنظمة واللوائح       

ام الحد األقصى لكمية اسـتخد ) ١(فعلى سبيل المثال، قد يحدد العقد . أمثلة لحقوق الحماية 
يتطلـب مـن العميـل    ) ٢(األصل أو تحديد متى وأين يمكن للعميل استخدام األصل، أو   

  يتطلـب مـن العميـل إبـالغ المـورد     ) ٣(تطبيق ممارسـات تـشغيلية محـددة، أو        
عادة ما تحدد حقوق الحمايـة نطـاق حـق     . بشأن التغييرات في كيفية استخدامه لألصل     
ها العميل من الحصول علـى حـق توجيـه       العميل في االستخدام ولكنها ال تمنع بمفرد      

 . استخدام األصل
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  فيما يلي مخطط قد يساعد المنشآت على إجراء تقييم ما إذا كـان العقـد عقـد تـأجير             - ٣١ب
  :أو يتضمن عقد تأجير

  

 

 

 

 

  

  محدد؟ أصل ھناك یوجد ھل
  "١٣ب " الفقرات الحسبان في األخذ

 "٢٠ب"إلى 

ل األصل تشغیل في الحق للعمیل ھل   طو
  الحق للمورد یكون أن بدون االستخدام فترة

  في األخذ التشغیل؟ تعلیمات تغییر في
  )"١()ب(٢٤ب" الفقرة الحسبان

  ًمسبقا تحدد بطریقة األصل العمیل صمم ھل
  فترة طوال األصل استخدام وغرض كیفیة

  الحسبان في األخذ االستخدام؟
  )"٢)(ب(٢٤ب " الفقرة

 نعم

 نعم

 یتضمن العقد عقد تأجیر

 طرف ألي لیس أو للمورد أو للعمیل، ھل
 تخداماس وغرض كیفیة توجیھ في الحق

 االستخدام؟ فترة طوال األصل
  "٢٥ب " الفقرات الحسبان في األخذ

 "٣٠ب"إلى 

 ما على الحصول في الحق للعمیل ھل
استخدام  من االقتصادیة المنافع جمیع یقارب

 االستخدام؟ فترة طوال األصل
  "٢١ب " الفقرات الحسبان في األخذ

 "٢٣ب"إلى 

  طرف الحق ألي لیس
 كیفیة في توجیھ

 األصل استخدام وغرض
 ًمحددة مسبقا

 ال یتضمن العقد عقد تأجیر

 ال

 ال

 المورد

 ال

 ال

 نعم
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 ") ١٧"إلى " ١٢"الفقرات (فصل مكونات العقد 
 : ر منفصل إذا توفر كل مما يلي الحق في استخدام األصل محل العقد يعد مكون عقد تأجي-٣٢ب

يمكن للمستأجر أن يستفيد من استخدام األصل محل العقد إما بمفرده أو مع غيره من   )أ (
الموارد المتاحة بسهولة هي السلع أو الخدمات التي . الموارد المتاحة بسهوله للمستأجر

و الموارد أ) بواسطة المؤجر أو الموردين اآلخرين(يتم بيعها أو تأجيرها بشكل منفصل 
  .)من المؤجر أو من المعامالت أو األحداث األخرى(التي حصل عليها المستأجر بالفعل 

ال يعتمد األصل محل العقد بدرجة كبيرة وال يرتبط بدرجة كبيرة باألصول محل العقد ) ب(و 
فعلى سبيل المثال، حقيقة أن المستأجر يمكن أن يقرر عدم . األخرى في نفس العقد

صل محل العقد دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على حقه في استخدام األصول استئجار األ
محل العقد األخرى في نفس العقد قد تدل على أن األصل محل العقد ال يعتمد بدرجة 

 .ة بتلك األصول محل العقد األخرىكبيرة أو ال يرتبط بدرجة كبير

 لألنشطة والتكـاليف التـي ال    قد يشتمل العقد على مبلغ مستحق الدفع بواسطة المستأجر         -٣٣ب
فعلى سبيل المثال، قد يدرج المـؤجر فـي إجمـالي    . تحول سلعة أو خدمة إلى المستأجر  

المبلغ المستحق الدفع تكلفة لمهام إدارية، أو تكاليف أخرى متكبدة متعلقة بعقد التـأجير،          
مـستحقة الـدفع   ال تؤدي مثل هذه المبالغ ال. ل سلعة أو خدمة إلى المستأجر  حووالتي ال تُ  

      من إجمالي المقابل المخصص للمكونات التي  اإلى مكون منفصل للعقد، ولكنها تعد جزء 
 . تم تحديدها بشكل منفصل في العقد

 ")٢١"إلى " ١٨"الفقرات (مدة عقد التأجير 

 في تحديد مدة عقد التأجير وتقييم طول فترة عقد التأجير غير القابلة لإللغاء، يجـب علـى    -٣٤ب
ال يعـد  . أة تطبيق تعريف العقد وتحديد الفترة التي يكون فيها العقد غير قابل لإللغاء  المنش

عقد التأجير واجب النفاذ عندما يكون لكل من المستأجر والمؤجر الحق في إنهـاء عقـد         
 .التأجير بدون إذن من الطرف اآلخر مع عدم وجود غرامة كبيرة

 ا في إنهاء عقد التأجير، فإن هذا الحق يعد خيـار  إذا كان المستأجر فقط هو الذي له الحق      -٣٥ب
   للمستأجر والذي تأخذه المنشأة في االعتبار عنـد تحديـد مـدة        اإلنهاء عقد التأجير متاح 

إذا كان المؤجر فقط هو الذي له الحق في إنهاء عقد التأجير، فإن فترة اإليجـار       . اإليجار
  .يار إنهاء عقد التأجيرغير القابلة لإللغاء تشمل الفترة التي يغطيها خ
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تبدأ مدة عقد التأجير في تاريخ بداية عقد التأجير وتشمل أي فترات تأجير مجانية مقدمـة           -٣٦ب
 . للمستأجر بواسطة المؤجر

 بـصورة  ا في تاريخ بداية عقد التأجير، تقوم المنشأة بتقييم ما إذا كان المـستأجر متأكـد         -٣٧ب
أجير أو شراء األصل محل العقد، أو عدم ممارسـة  معقولة من تطبيق خيار تمديد عقد الت   

تأخذ المنشأة في االعتبار كافة الوقائع والظـروف ذات الـصلة       . خيار إنهاء عقد التأجير   
  االتي توجد حافز للمستأجر لممارسة الخيار أو عدم ممارسته بما فـي ذلـك أي     ا اقتصادي 

التأجير حتى تـاريخ ممارسـة   تغيرات متوقعة في الوقائع والظروف من تاريخ بداية عقد    
 : تشمل أمثلة العوامل التي تؤخذ في االعتبار على سبيل المثال وليس الحصر. الخيار

 : الشروط واألحكام التعاقدية للفترات االختيارية مقارنة بأسعار السوق، مثل  ) أ(
  .مبلغ الدفعات لعقد التأجير في أي فترة اختيارية )١(
ات شرطية أخرى مثل الدفعات الناتجة مـن  مبلغ أي دفعات إيجار متغيرة أو دفع    )٢(

  .غرامات اإلنهاء وضمانات القيمة المتبقية
علـى  (شروط وأحكام أي خيارات قابلة للممارسة بعد الفترات االختيارية األولية      )٣(

سبيل المثال، خيار الشراء القابل للممارسة في نهاية فترة التمديـد بمعـدل أقـل      
من معدالت السوقاحالي  .( 

على ) أو المتوقع إجراؤها(نات المهمة التي تم إجراؤها على األصول المستأجرة التحسي ) ب(
مدى مدة العقد التي يتوقع أن يكون لها منافع اقتصادية مهمة للمستأجر عندما يصبح خيار 

  . للممارسةالًالتمديد أو خيار إنهاء عقد التأجير أو خيار شراء األصل محل العقد قاب
لتفاوض أو تكاليف النقل أو تكاليف التكاليف المتعلق) ج( لتأجير مثل تكاليف ا ة بإنهاء عقد ا

تحديد أصل آخر ليكون محل العقد يناسب احتياجات المستأجر أو تكاليف دمج أصل 
جديد في عمليات المستأجر أو غرامات اإلنهاء والتكاليف المماثلة، بما في ذلك 

 أو إلى الموقع الحالة المحددة تعاقديالتكاليف المرتبطة بإعادة األصل محل العقد في ا
االمحدد تعاقدي.  

 في االعتبار على سبيل المثال، اأهمية ذلك األصل محل العقد لعمليات المستأجر، أخذً) د(
ما إذا كان األصل محل العقد هو أصل متخصص، وموقع األصل محل العقد، وتوفر 

  .البدائل المناسبة
أي عندما يمكن ممارسة الخيار فقط إذا تم استيفاء (خيار الشروط المرتبطة بممارسة ال) ه(

 .واحتمالية وجود تلك الشروط) شرط أو أكثر
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 خيار تمديد أو إنهاء عقد التأجير قد يجتمع مع واحد أو أكثر مـن الخـصائص التعاقديـة     -٣٨ب
 ابحيث يضمن المستأجر للمؤجر حـد    ) على سبيل المثال، ضمان القيمة المتبقية     (األخرى  

.  مماثل الي حد كبير بغض النظر عما إذا تـم ممارسـة الخيـار   ا ثابتً ا نقدي انى أو عائد  أد
وفي هذه الحاالت، وبغض النظر عن اإلرشادات المتعلقة بالدفعات الثابتة في جوهرهـا،          

، فإنه يجب على المنشأة افتراض أن المستأجر متأكـد بـصورة   "٤٢ب"الواردة في الفقرة  
 .ار تمديد عقد التأجير، أو عدم ممارسته خيار إنهاء عقد التأجيرمعقولة من ممارسته خي

 كلما كانت فترة عقد التأجير غير القابلة لإللغـاء أقـصر كلمـا زاد احتمـال ممارسـة        -٣٩ب
وذلـك ألن التكـاليف   . المستأجر لخيار تمديد عقد التأجير أو عدم ممارسته لخيار اإلنهاء    

 كلمـا قـصرت   المرجح أن تكون أعلى نـسبي    المرتبطة بالحصول على أصل بديل من ا      
 .الفترة غير القابلة لإللغاء

 الممارسات السابقة للمستأجر بشأن الفترة التي عادة ما يتم خاللها استخدام أنـواع معينـة      -٤٠ب
وأسبابه االقتصادية للقيام بذلك قد تـوفر     ) سواء كانت مستأجرة أو مملوكة    (من األصول   

 بصورة معقولة من ممارسة الخيار اا إذا كان المستأجر متأكد   معلومات تساعد في تقييم م    
ـ         . أو عدم ممارسته   معينـة مـن   افعلى سبيل المثال، إذا استخدم المستأجر عـادة أنواع 

األصول لفترة معينة من الزمن أو إذا كان المستأجر في الممارسة العملية قـد مـارس             
األصول محل العقـد، فيجـب علـى    كثيرا الخيارات على عقود التأجير ألنوع معينة من  

المستأجر األخذ في االعتبار األسباب االقتصادية للممارسة السابقة في تقييم مـا إذا كـان     
بصورة معقولة من ممارسة الخيار على عقود إيجار تلك األصولامتأكد  . 

م مـدة عقـد   أنه بعد تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بإعادة تقيي  " ٢٠"تحدد الفقرة    -٤١ب
التأجير عند وقوع حدث هام أو تغير كبير في الظروف التي تقع ضمن سيطرة المـستأجر   

 بصورة معقولة من ممارسة خيار لم يتم إدراجه مـن  اوتؤثر فيما إذا كان المستأجر متأكد 
قبل في تحديده لمدة عقد التأجير، أو عدم ممارسة خيار تم إدراجه في تحديد مـدة عقـد           

 : شمل األمثلة على األحداث الهامة أو التغيرات في الظروفوت. التأجير

التحسينات الهامة على األصول المستأجرة غير المتوقعة في تاريخ بداية عقد   )أ (
التأجير والتي يتوقع أن يكون لها منافع اقتصادية هامة للمستأجر عندما يصبح خيار 

 . للممارسةالًد قابتمديد أو إنهاء عقد التأجير أو خيار شراء األصل محل العق
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   في تاريخ بداية عقد التـأجير أن يـتم إجـراؤه     اتعديل هام أو تفصيل لم يكن متوقع      ) ب(و
  .على األصل محل العقد

نشأة عقد تأجير من الباطن لألصل محل العقد لفترة تتجاوز نهاية مدة عقد التأجير ) ج(و
  .االمحددة مسبقً

ـ       ) د(و     رة بممارسـة أو عـدم ممارسـة الخيـار    قرار تجاري للمستأجر له صـلة مباش
على سبيل المثال، قرار لتمديد عقد تأجير أصل مكمل، أو قرار السـتبعاد أصـل           (

 "). حق استخدام" أعمال يعمل ضمنها أصل ةبديل أو الستبعاد وحد

 )") أ(٧٠"و)" ج(٣٦"و)" أ(٢٧"الفقرات (دفعات إيجار ثابتة في جوهرها 

دفعات اإليجار الثابتـة فـي   . دفعات إيجار ثابتة في جوهرها     تتضمن دفعات اإليجار أي      -٤٢ب
جوهرها هي دفعات قد تنطوي في شكلها على تغيرات ولكن من حيث الجوهر ال يمكـن        

 : وتوجد دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها، على سبيل المثال في حال. تجنبها

هناك تغيرات حقيقية كانت الدفعات مهيكلة على أنها دفعات إيجار متغيرة، ولكن ليس   )أ (
وتنطوي هذه الدفعات على شروط للتغير ليس لها جوهر اقتصادي . في تلك الدفعات

 : وتشمل األمثلة على أنواع تلك الدفعات ما يلي. حقيقي

)١ (        علـى  االدفعات التي يجب القيام بها فقط في حال ثبت أن األصل سيكون قادر 
حداث ليست هنـاك إمكانيـة   العمل خالل عقد التأجير أو فقط في حالة وقوع أ     

   .حقيقية لمنع حدوثها
 على أنها دفعات إيجار متغيـرة مربوطـة باسـتخدام       االدفعات المهيكلة مبدئي  ) ٢(أو  

  األصل محل العقد ولكن سيتم حل التغير عنـد نقطـة معينـة بعـد تـاريخ             
  بداية عقد التأجير بحيث تصبح هذه الدفعات ثابتة للمـدة المتبقيـة مـن مـدة         

  وتصبح هذه الدفعات دفعات ثابتة فـي جوهرهـا عنـد التـيقن          . أجيرعقد الت 
 . من هذا التغير

كان هناك أكثر من مجموعة واحدة من الدفعات التي يمكن للمستأجر أن يقوم بها،   )ب (
في هذه الحالة، يجب على المنشأة األخذ . ولكن واحدة فقط من تلك الدفعات واقعية

 . دفعات لتكون هي دفعات اإليجارفي االعتبار المجموعة الواقعية من ال
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كان هناك أكثر من مجموعة واقعية من الدفعات التي يمكن للمستأجر أن يقوم بهـا،          )ج (
في هـذه  . ولكن يجب عليه القيام بواحدة على األقل من تلك المجموعات من الدفعات  

الحالة يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار مجموعة الدفعات التي يـتم تجميعهـا       
  .لتكون هي دفعات اإليجار) على أساس مخصوم(ى أقل مبلغ إل

  عالقة المستأجر باألصل محل العقد قبل تاريخ بداية عقد التأجير 
 تكاليف المستأجر المتعلقة بإنشاء أو تصميم األصل محل العقد 

ـ   قد تتفاوض المنشأة على عقد تأجير قب  -٤٣ب لالسـتخدام  ال أن يكون األصل محل العقـد متاح 
قد تتطلب بعض عقود التأجير تشييد أو إعادة تصميم األصـل محـل         . سطة المستأجر بوا

 إلى شروط وأحكام العقد، قـد يطُلـب مـن          ااستناد. العقد الستخدامه بواسطة المستأجر   
 . المستأجر القيام بدفعات متعلقة بتشييد أو تصميم األصل

صل محـل العقـد، فيجـب علـى      إذا تكبد المستأجر تكاليف تتعلق بتشييد أو تصميم األ        -٤٤ب
المستأجر المحاسبة عن تلك التكاليف بتطبيق المعايير األخـرى المنطبقـة مثـل معيـار        

وال تتضمن التكاليف المتعلقة بتشييد أو تـصميم األصـل    ). ١٠(المحاسبة المصري رقم    
. محل العقد الدفعات التي تمت بواسطة المستأجر لحق اسـتخدام األصـل محـل العقـد      

لحق استخدام األصل محل العقد هي دفعات لعقد التأجير بغـض النظـر عـن           الدفعات  
  .توقيت تلك الدفعات

 الملكية القانونية لألصل محل العقد 

 قد يحصل المستأجر على الملكية القانونية لألصل محل العقـد قبـل تحويلهـا للمـؤجر          -٤٥ب
 في حد ذاتـه كيفيـة     وال يحدد الحصول على الملكية القانونية     . وتأجير األصل للمستأجر  

 . المحاسبة عن المعاملة

على األصل محل العقد قبـل تحويـل   ) أو حصل على السيطرة( إذا كان المستأجر يسيطر  -٤٦ب
ذلك األصل إلى المؤجر، فتعد المعاملة على أنها معاملـة بيـع وإعـادة اسـتئجار يـتم        

 ". ١٠٣"إلى " ٩٨"المحاسبة عنها بتطبيق الفقرات 

لم يحصل المستأجر على السيطرة على األصل محل العقد قبل تحويل األصـل    ولكن، إذا    -٤٧ب
فعلى سبيل المثال قد يكون هـذا  . للمؤجر، فإن المعاملة ال تعد معاملة بيع وإعادة استئجار 

هو الحال إذا تفاوض الصانع والمؤجر والمستأجر على معاملة لشراء أصل من الـصانع       
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قـد يحـصل المـستأجر علـى     .  بتأجيره للمستأجربواسطة المؤجر، والذي سيقوم بدوره  
في هـذه الحالـة، إذا حـصل      . الملكية القانونية لألصل محل العقد قبل تحويلها للمؤجر       

المستأجر على الملكية القانونية لألصل محل العقد ولكن لم يحصل على الـسيطرة علـى       
نهـا معاملـة بيـع    األصل قبل تحويله إلى المؤجر، فال تتم المحاسبة عن المعاملة على أ       

  .وإعادة استئجار ولكن تتم المحاسبة عنها على أنها عقد تأجير

 ")٥٩"الفقرة (إفصاحات المستأجر 
 في تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لمعلومات إضافية عـن أنـشطة اإليجـار للوفـاء         -٤٨ب

 : ر، يجب على المستأجر األخذ في االعتبا"٥١"بالهدف من اإلفصاح الوارد في الفقرة 

يجب على المـستأجر  . ما إذا كانت هذه المعلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية          )أ (
فقط إذا كان من المتوقع أن تكون " ٥٩"تقديم المعلومات اإلضافية المحددة في الفقرة       

وفي هذا السياق، فإنه من المـرجح  . هذه المعلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية   
 : ل إذا كان ذلك يساعد هؤالء المستخدمين لفهمأن يكون هذا هو الحا

قد توفر عقود التأجير المرونة علـى سـبيل   . المرونة التي توفرها عقود التأجير  ) ١(
المثال إذا استطاع المستأجر تقليل تعرضه للمخاطر من خالل ممارسة خيارات           

 . اإلنهاء أو تجديد عقود التأجير بشروط وأحكام مواتية له

، علـى سـبيل   اقد تفرض عقود التأجير قيود. ها عقود التأجير القيود التي تفرض   ) ٢(
 .المثال من خالل إلزام المستأجر بالمحافظة على نسب مالية معينة

قد تكـون  . اختبار حساسية المعلومات التي يتم التقرير عنها للمتغيرات الرئيسية      ) ٣(
ـ       ار المعلومات التي يتم التقرير عنها حساسة، على سبيل المثـال دفعـات اإليج

  . المتغيرة المستقبلية
  . التعرض للمخاطر األخرى الناتجة من عقود التأجير ) ٤(
قد تتضمن هذه االنحرافات علـى سـبيل        . االنحرافات عن ممارسات الصناعة    ) ٥(

  المثال، شروط وأحكام إيجار غيـر عاديـة أو فريـدة تـؤثر علـى محفظـة           
 . تأجيرية للمستأجر

معلومات تم عرضها إما في القـوائم  ما إذا كانت هذه المعلومات ظاهرة سواء من         )ب (
وال يلـزم المـستأجر أن يكـرر    . المالية الرئيسية أو مفصح عنها في اإليـضاحات  

في أماكن أخرى في القوائم الماليةاالمعلومات المعروضة فعلي . 
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يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بدفعات اإليجار المتغيرة، والتي قد تـدعو      -٤٩ب
، "٥١" لتحقيق الهدف من اإلفصاح فـي الفقـرة     -  على الظروف  ااعتماد -ليها  الحاجة إ 

 : المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم، على سبيل المثال
 .مبررات استخدام المستأجر لدفعات اإليجار المتغيرة ومدي شيوع تلك الدفعات )أ (
  .دفعات الثابتةالحجم النسبي لدفعات اإليجار المتغيرة إلى ال  )ب (
المتغيرات الرئيسية التي تعتمد عليها دفعات اإليجار المتغيـرة وكيـف يتوقـع أن              )ج (

 .تختلف المدفوعات استجابة للتغيرات في تلك المتغيرات الرئيسية
 . اآلثار التشغيلية والمالية األخرى لدفعات اإليجار المتغيرة  )د (

يارات التمديد وخيارات اإلنهاء والتـي   يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بخ      -٥٠ب
 لتحقيق الهدف من اإلفصاح في الفقـرة    - على الظروف    ااعتماد-قد تدعو الحاجة إليها     

 : على سبيل المثال ، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم،"٥١"
   .وع تلك الخياراتمبررات المستأجر الستخدام خيارات التمديد وخيارات اإلنهاء ومدى شي  ) أ(
  .الحجم النسبي لدفعات اإليجار االختيارية إلى دفعات اإليجار  ) ب(
 .مدي انتشار ممارسة الخيارات التي لم تدرج في قياس التزامات عقود التأجير  ) ج(
 . اآلثار التشغيلية والمالية األخرى لتلك الخيارات  ) د(

مة المتبقية والتي قـد تـدعو   يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بضمانات القي  -٥١ب
 لتحقيق الهدف من اإلفصاح الـوارد فـي الفقـرة    - على الظروفااعتماد-الحاجة إليها   

 : ، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم، على سبيل المثال"٥١"
 .مبررات المستأجر لتقديم ضمانات القيمة المتبقية ومدي شيوع تلك الضمانات )أ(
 .نسبة حجم تعرض المستأجر إلى مخاطر القيمة المتبقية )ب(
  .طبيعة األصول محل العقد التي تم تقديم تلك الضمانات لها )ج(
  . اآلثار التشغيلية والمالية األخرى لتلك الضمانات )د(

يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بمعامالت البيع وإعادة االستئجار والتـي             -٥٢ب
   لتحقيق الهدف مـن اإلفـصاح الـوارد   -  على الظروفااعتماد -عو الحاجة إليها قد تد 

  ، المعلومات التي تساعد مستخدمي القـوائم الماليـة فـي تقيـيم، علـى        "٥١"في الفقرة   
  : سبيل المثال

  .مبررات المستأجر لمعامالت البيع وإعادة االستئجار ومدي شيوع تلك المعامالت )أ(
  .م الرئيسية لمعامالت البيع وإعادة االستئجار على مستوى فرديالشروط واألحكا )ب(
 .الدفعات غير المدرجة في قياس التزامات عقد التأجير )ج(
  .األثر على التدفق النقدي لمعامالت البيع وإعادة االستئجار في فترة التقرير )د(
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 ")٦٦"إلى " ٦١"فقرات (تصنيف عقد التأجير للمؤجر 

قد التأجير للمؤجرين في هذا المعيار على المدي الذي ينقـل فيـه عقـد     يعتمد تصنيف ع   -٥٣ب
وتشمل المخاطر احتمـاالت  . التأجير المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد       

الخسائر من الطاقة العاطلة أو التقادم التقني والتغيرات في العائدات بسبب تغير الظروف         
افع في توقعات أرباح على مـدى العمـر االقتـصادي          يمكن أن تتمثل المن   . االقتصادية

  .لألصل محل العقد وتحقيق مكاسب من الزيادة في القيمة أو تحقق قيمة متبقية
 لتعديل دفعات اإليجار استجابة لتغيـرات معينـة   ا وأحكاما قد يتضمن عقد التأجير شروطً   -٥٤ب

مثـل التغيـر فـي تكلفـة      (تحدث بين تاريخ نشأة عقد التأجير وتاريخ بداية عقد التأجير        
) األصل محل العقد الخاصة بالمؤجر أو التغير في تكلفة تمويل اإليجار الخاصة بالمؤجر        

في هذه الحالة، وألغراض تصنيف عقد التأجير، فإن أثر أي من مثل هذه التغيرات يجـب    
 . افتراض أنها حدثت في تاريخ نشأة عقد التأجير

 من عنصري األرض والمباني، فإنه يجب علـى المـؤجر    عندما يتضمن عقد التأجير كال  -٥٥ب
تقييم تصنيف كل عنصر على أنه عقد تأجير تمـويلي أو عقـد تـأجير تـشغيلي بـشكل         

 ". ٥٤ب"إلى " ٥٣ب"والفقرتين " ٦٦"إلى " ٦٢"منفصل بتطبيق الفقرات 

وفي تحديد ما إذا كان عنصر األرض هو عقد تأجير تشغيلي أو عقد تأجير تمويلي، فـإن        
 . أحد االعتبارات الهامة هو أن األرض عادة ليس لها عمر إنتاجي محدد

 عندما يكون من الضروري لغرض التصنيف والمحاسبة عن عقد تأجير أرض ومبـاني،          -٥٦ب
  بما فـي ذلـك أي دفعـات إجماليـة     (فإنه يجب على المؤجر تخصيص دفعات اإليجار        

 مع القيمة العادلة النـسبية للحقـوق   بين عنصري األرض والمباني بما يتناسب) في البداية 
  في األصول المؤجرة في عنصري األرض والمباني لعقد التـأجير فـي تـاريخ نـشأة              

 .عقد التأجير

ويتم تصنيف كامل عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمويلي عند عدم إمكانيـة تخـصيص          
 يكـن مـن   دفعات اإليجار بين هذين العنصرين بطريقة يمكن االعتماد عليهـا، مـا لـم    

الواضح أن كال العنصرين هما عقود إيجارات تشغيلية، وفي هذه الحالـة يـتم تـصنيف          
 . كامل عقد التأجير على أنه عقد تأجير تشغيلي
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 بالنسبة لعقد تأجير أرض ومباني تكون فيه قيمة عنـصر األرض غيـر جوهريـة لعقـد      -٥٧ب
واحدة لغرض تصنيف عقـد   ةالتأجير، فإنه يمكن للمؤجر معالجة األرض والمباني كوحد     

إلـى  " ٦٢"التأجير، وتصنيفها على أنها إيجار تمويلي أو إيجار تشغيلي بتطبيق الفقـرات          
وفي هذه الحالة، يجب على المؤجر اعتبـار العمـر     ". ٥٤ب"إلى  " ٥٣ب"والفقرتين  " ٦٦"

  .االقتصادي للمباني على أنه العمر االقتصادي لكامل األصول محل العقد
  أجير من الباطن تصنيف عقد الت

عند تصنيف عقد التأجير من الباطن فإنه يجب على المـؤجر الوسـيط، تـصنيف عقـد             -٥٨ب
 :  لما يلياالتأجير من الباطن على أنه عقد تأجير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي طبقً

إذا كان عقد التأجير الرئيسي الذي تكون فيه المنشأة هي المـستأجر فـي عقـد تـأجير       )أ(
، فيجب تـصنيف عقـد التـأجير    "٦"جل، وتمت المحاسبة عنه بتطبيق الفقرة قصير األ 

 . من الباطن على أنه عقد تأجير تشغيلي

" حق االنتفـاع "بخالف ذلك، يجب تصنيف عقد التأجير من الباطن بالرجوع إلى أصل        )ب(
علـى سـبيل   (الناتج من عقد التأجير الرئيسي وليس بالرجوع إلى األصل محل العقد         

 ). ال، بند العقارات واآلالت والمعدات موضوع عقد التأجيرالمث
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 ملحق ج

والقواعد االنتقالية  تاريخ السريان 

ال يتجزأ من المعيار وله نفس صالحيات األجزاء األخرى من المعيارايعد هذا الملحق جزء  . 

  تاريخ السريان 
 ،٢٠٢٠ يوليـو  ١التي تبدأ فـي أو بعـد   يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على الفترات المالية        -١ج

  )٤٨(ويـسمح بـالتطبيق المبكــر إذا تـم تطبيـق معيــار المحاسـبة المـصري رقــم       
إذا قامت المنشأة بالتطبيق المبكر، يجـب  . في نفس التوقيت" االيراد من العقود مع العمالء    "

  .اإلفصاح عن ذلك
  القواعد االنتقالية

فإن تاريخ التطبيق األولـي هـو   " ١٩ج"إلى " ١ج"رات ألغراض المتطلبات الواردة في الفق    -٢ج
  . بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة هذا المعيار ألول مرة

، تـسري  "٢ج"وتاريخ التطبيق األولي في الفقرة " ١ج"استثناء من تاريخ السريان في الفقرة      -أ٢ج
 هو بداية فترة التقرير السنوي التـي  ويكون تاريخ التطبيق األولي  " ١٩ج"إلى  " ٣ج"الفقرات  

  :  وذلك بالنسبة لكل من١/١/٢٠١٩تبدأ في أو بعد 
ـ    ١٩٩٥ لسنة  ٩٥عقود التأجير التي كانت تخضع لقانون       ) أ(  ا وكـان يـتم معالجتهـا وفقً

القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليـات     ) "٢٠(لمعيار المحاسبة المصري رقم     
  ".التأجير التمويلي

عقود التأجير التمويلي التي تنشأ في ظل وتخضع لقـانون تنظـيم نـشاطي التـأجير               ) ب(
 .٢٠١٨ لسنة ١٧٦التمويلي والتخصيم رقم 

 تعريف عقد التأجير 

في بداية تطبيق هـذا  " ١١"إلى " ٩"يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات        -٣ج
 . عند تحديد عقد التأجير المعيار

  .اةملغ -٤ج 
 المستأجرون 

 يجب على المستأجر تطبيق هذا المعيار على عقود التأجير بأثر رجعي في بدايـة التطبيـق          -٥ج
 .)١/١/٢٠١٩بداية فترة التقرير السنوي التي تبدأ في أو بعد (األولي 
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بشكل ثابت على كافة عقـود إيجاراتـه   " ٥ج"يجب على المستأجر تطبيق ما ورد في الفقرة      -٦ج
 . افيها مستأجرالتي يكون 

  ، فـال يجـوز لـه إعـادة عـرض     "٥ج" عند قيام المستأجر بتطبيـق مـا ورد بـالفقرة            -٧ج
  .معلومات المقارنة

 عقود التأجير التي ينطبق عليها تعريف عقود التأجير التشغيلي 

 : ، فيجب على المستأجر"٥ج" عند تطبيق ما ورد بالفقرة -٨ج
تاريخ التطبيق األولي لعقود التـأجير التـي ينطبـق       االعتراف بالتزام عقد التأجير في       )أ(

ويجب على المستأجر قيـاس    .  لهذا المعيار  اعليها تعريف عقود التأجير التشغيلي وفقً     
التزام عقد التأجير بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معـدل          

 . االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي
في تاريخ التطبيق األولي لعقود التأجير التـي ينطبـق    " حق االنتفاع "االعتراف بأصل    )ب(

ويجـب علـى المـستأجر    .  لهذا المعيـار   اعليها تعريف عقود التأجير التشغيلي وفقً     
 : إما ب" حق االنتفاع"االختيار على أساس كل عقد تأجير على حده لقياس أصل 

 تم تطبيقه منذ تاريخ بداية عقد التأجير ولكن   المبلغ الدفتري كما لو كان المعيار      )١(
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األوليامخصوم .  

مبلغ مساوي اللتزام عقد التأجير بعد تعديله بمبلغ أي دفعات إيجـار مدفوعـة        ) ٢(أو  
مالي مباشـرة   أو مستحقة تتعلق بذلك اإليجار المثبت في قائمة المركز ال     امقدم

 . قبل تاريخ التطبيق األولي
" اضـمحالل قيمـة األصـول    ) "٣١(تطبيق معيار المحاسبة المصري رقـم       ) ج(

التطبيق األولي ما لم يطبق المستأجر الوسـيلة   في تاريخ" حق االنتفاع"ألصول  
  )". ب (١٠ج"العملية الواردة في الفقرة 

، بالنسبة لعقود التأجير التي ينطبق عليهـا  "٨ج "على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة    -٩ج
 :  لهذا المعيار، فإن المستأجراتعريف عقود التأجير التشغيلي وفقً

 وذلـك لعقـود التـأجير     االنتقال لتطبيق المعيارال يتطلب منه عمل أي تعديالت عند    ) أ (
" ٣ب"كما هو مبين فـي الفقـرات   (التي يكون فيها قيمة األصل محل العقد صغيرة    

ويجـب علـى المـستأجر    ". ٦"والتي سيتم المحاسبة عنها بتطبيق الفقرة      ") ٨ب"إلى  
 . المحاسبة عن تلك اإليجارات بتطبيق هذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي
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 وذلـك لعقـود التـأجير     االنتقال لتطبيق المعيارال يتطلب منه عمل أي تعديالت عند    ) ب(
ارات عقارية باستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار       أنها استثم  على االمصنفة سابقً 

 المستأجر المحاسـبة    علىيجب  ". االستثمار العقاري ) "٣٤(المحاسبة المصري رقم    
  والتزام عقد التأجير، بتطبيق معيـار المحاسـبة المـصري   " حق االنتفاع "عن أصل   

 .وهذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي) ٣٤(رقم 

بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق األولـي لعقـود   " حق االنتفاع"اس أصل   يجب عليه قي  ) ج(
 على أنها عقود تأجير تشغيلي، وستتم المحاسـبة     االتأجير التي تم المحاسبة عنها سابقً     

 لمعيار المحاسـبة  ا أنها استثمار عقاري باستخدام نموذج القيمة العادلة طبقً علىعنها  
 المستأجر المحاسـبة عـن   علىيجب . بيق األوليمن تاريخ التط) ٣٤(المصري رقم  

والتزام عقد التأجير، بتطبيق معيار المحاسـبة المـصري رقـم    " حق االنتفاع"أصل  
 . وهذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي) ٣٤(

 يمكن للمستأجر أن يستخدم واحدة أو أكثر من الوسائل العملية اآلتية عنـد تطبيـق هـذا              -١٠ج
لعقود التأجير التي ينطبـق عليهـا تعريـف عقـود     " ٥ج" للفقرة اي وفقًالمعيار بأثر رجع 

يسمح للمستأجر بتطبيق هذه الوسـائل العمليـة علـى    .  لهذا المعيار االتأجير التشغيلي وفقً  
 . أساس كل عقد تأجير على حدى

يمكن للمستأجر أن يقوم بتطبيق معدل خصم واحد على محفظـة عقـود إيجـار ذات       ) أ (
مثل العقود التي تكون مـدة إيجارهـا المتبقيـة     (شابهة بصورة معقولة    خصائص مت 

 ). مماثلة لفئة مشابهة من األصول محل العقد في بيئة اقتصادية مشابهة

يمكن للمستأجر أن يعتمد في تقييمه فيما إذا كانت عقود التأجير هـي عقـود محملـة        )ب(
صـصات وااللتزامـات   المخ) "٢٨(بخسارة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقـم        

مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي كبديل لعملية إجـراء اختبـار          " واألصول المحتملة 
  وإذا اختار المستأجر هذه الوسيلة العملية، فيجب عليـه تعـديل أصـل           . لالضمحالل

في تاريخ التطبيق األولي بمبلغ أي مخصص للعقود المحملـة بخـسارة    " حق االنتفاع "
 . المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق األوليالمثبتة في قائمة 

لعقـود  " ٨ج"يمكن للمستأجر أن يختار عدم تطبيق المتطلبات الـواردة فـي الفقـرة           )ج(
 . شهر من تاريخ التطبيق األولي١٢التأجير التي تنتهي مدة إيجارها خالل 
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 : في هذه الحالة، يجب على المستأجر

نفس طريقة عقود التأجير قصيرة األجـل كمـا    المحاسبة عن عقود التأجير تلك ب      ) ١(
  ."٦"هو مبين في الفقرة 

إدراج التكلفة المرتبطة بعقود التأجير تلك ضمن اإلفصاحات عن مصروفات عقود  ) ٢(
 . التأجير قصيرة األجل في فترة التقرير السنوية التي تشمل تاريخ التطبيق األولي

  "حـق االنتفـاع  "المباشرة من قياس أصـل  يمكن للمستأجر أن يستبعد التكاليف األولية    ) د(
 . في تاريخ التطبيق األولي

 كما هو الحال في التحديد الناتج من معرفة الظروف الالحقة،يمكن للمستأجر أن يستخدم ) ه(
 . تحديد مدة عقد التأجير إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد التأجير أو إنهائه

  ا تعريف عقود التأجير التمويليعقود التأجير التي ينطبق عليه
لعقود إيجار ينطبق عليها تعريف عقود التأجير التمـويلي  " ٥ج"عند تطبيق ما ورد بالفقرة       -١١ج

والتزام عقد التأجير في تاريخ  " حق االنتفاع " لهذا المعيار، فإن المبلغ الدفتري ألصل        اوفقً
 عقد التأجير والتزام عقد التـأجير  التطبيق األولي يجب أن يكونا هما المبلغ الدفتري ألصل 

ولهذه العقـود، فإنـه يجـب    .  لهذا المعيارا في تاريخ التطبيق األولي مباشرة وفقً  امحسوب
والتزام عقد التأجير بتطبيق هذا المعيـار  " حق االنتفاع"على المستأجر المحاسبة عن أصل     

 .من تاريخ التطبيق األولي

  اإلفصاح 
، فيجب على المستأجر اإلفصاح عن المعلومـات حـول     "٥ج"فقرة  عند تطبيق ما ورد بال     -١٢ج

، )٥(من معيـار المحاسـبة المـصري رقـم     " ٢٨" للفقرة  االتطبيق األولي المطلوبة وفقً   
). ٥(من معيار المحاسبة المصري رقـم     )" و(٢٨"باستثناء المعلومات المحددة في الفقرة      

، )٥(ن معيار المحاسبة المصري رقم    م)" و(٢٨" من المعلومات المحددة في الفقرة       الًوبد
 : يجب على المستأجر اإلفصاح عن

المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامـات عقـد      )  أ(
 .التأجير المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ التطبيق األولي
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 : تفسيرات عن أي فروق بين )ب(

المفصح عنها في نهاية فترة التقرير السنوية التي     تعهدات عقود التأجير التشغيلي      ) ١(
تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي، مخصومة باسـتخدام معـدل االقتـراض           

 .)"أ(٨ج"اإلضافي في تاريخ التطبيق األولي كما هو مبين في الفقرة 

 . التزامات عقد التأجير المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ التطبيق األولي) ٢(و

فيجـب  " ١٠ج"إذا استخدم المستأجر واحدة أو أكثر من الوسائل العملية المحددة في الفقرة    -١٣ج
 .عليه اإلفصاح عن تلك الحقيقة

 المؤجرون 
يجب على المؤجر تطبيق هذا المعيار على عقود التأجير، التي يكون فيها هـو المـؤجر،          -١٤ج

 لهذا المعيار، بأثر رجعي في بدايـة  افقًوالتي ينطبق عليها تعريف عقود التأجير التمويلي و 
وفـي هـذه   ). ١/١/٢٠١٩بداية فترة التقرير السنوي التي تبدأ في أو بعد   (التطبيق األولي   

 .الحالة ال يجوز له إعادة عرض معلومات المقارنة

 : يجب على المؤجر الوسيط -١٥ ج

 تاريخ التطبيـق األولـي،   إعادة تقييم عقود التأجير من الباطن التي ما زالت مستمرة في  )أ(
وذلك لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف كل عقد تأجير من الباطن على أنه عقد تـأجير          

ويجب أن يقوم المـؤجر الوسـيط   . تشغيلي أو عقد تأجير تمويلي بتطبيق هذا المعيار       
 للمدد التعاقديـة المتبقيـة وشـروط عقـد     ابهذا التقييم في تاريخ التطبيق األولي وفقً    

  . الرئيسي وعقد التأجير من الباطن في ذلك التاريخالتأجير
بالنسبة لعقود التأجير من الباطن التي تصنف على أنها عقود إيجار تمـويلي بتطبيـق           )  ب(

هذا المعيار، تتم المحاسبة عنها على أنها عقود إيجار تمويلي جديدة تم الـدخول فيهـا    
  .في تاريخ التطبيق األولي
 ار قبل تاريخ التطبيق األولي معامالت البيع وإعادة االستئج

يجب على المنشأة إعادة تقييم معامالت البيع وإعادة االستئجار التي تم الدخول فيهـا قبـل       -١٦ج
تاريخ التطبيق األولي من أجل تحديد ما إذا كان تحويل األصـل محـل العقـد يـستوفي          

   عنهـا علـى  ليتم المحاسـبة  ) ٤٨(المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم        
 .أنها بيع
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إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة االستئجار على أنهـا بيـع وإيجـار تمـويلي              -١٧ج
 : بتطبيق هذا المعيار، فيجب على البائع المستأجر

المحاسبة عن معاملة إعادة االستئجار بنفس طريقة المحاسـبة عـن عقـود التـأجير           )  أ(
   .طبيق األوليالتمويلي األخرى القائمة في تاريخ الت

استهالك أي أرباح بيع على مدى مدة عقد التأجير كما لو تم معالجة معاملـة البيـع               )  ب(
اوإعادة االستئجار على أنها بيع وإيجار تمويلي دائم . 

إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة االستئجار على أنهـا بيـع وإيجـار تـشغيلي             -١٨ج
 : ائع المستأجربتطبيق هذا المعيار، فيجب على الب

المحاسبة عن إعادة االستئجار بنفس الطريقة التي يتم المحاسـبة عنهـا ألي عقـود                ) أ(
   .إيجار تشغيلي قائمة في تاريخ التطبيق األولي

المعاد استئجاره بأي أرباح أو خـسائر مؤجلـة تتعلـق بـشروط      " حق االنتفاع "تعديل أصل     ) ب(
 . ة قبل تاريخ التطبيق األوليخارج السوق ومثبتة في قائمة المركز المالي مباشر

 المبالغ المثبتة سابقا فيما يتعلق بتجميع األعمال 

   بتطبيق معيـار المحاسـبة المـصري   اإذا قام المستأجر باالعتراف بأصل أو التزام سابقً       -١٩ج
بشروط مواتية أو غير مواتية لعقد تأجير تـشغيلي مـستحوذ          " تجميع األعمال ) "٢٩(رقم  

   أعمال، فيجب علـى المـستأجر االسـتبعاد مـن الـدفاتر لـذلك      عليه كجزء من تجميع   
بمبلغ مماثل فـي تـاريخ   "حق االنتفاع  "أو االلتزام وتعديل القيمة الدفترية ألصل        األصل

  . التطبيق األولي
 )٤٧(اإلشارة إلى معيار المحاسبة المصري رقم 

   المحاسـبة المـصري   قبـل تطبيـق معيـار   اإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار مبكر  -٢٠ج
يجـب  ) ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم فإن أي إشارة في هذا المعيار إلى   ،  )٤٧(رقم  

: األدوات الماليـة ) "٢٦(معيار المحاسـبة المـصري رقـم    أن تقرأ على أنها إشارة إلى   
 ".االعتراف والقياس

  سحب المعايير األخرى
القواعد والمعايير المحاسـبية  ) "٢٠(رقم يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري     -٢١ج

  ".المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي
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   )١(  املصرى رقم التفسري احملاسىب
 ترتيبات امتيازات اخلدمات العامة
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   )١( التفسري احملاسىب املصرى رقم 
 ترتيبات امتيازات اخلدمات العامة

 المراجع
 "إطار إعداد وعرض القوائم المالية". 

    ـ   يالسياسات المحاسـب " )٥(معيار المحاسبه المصري رقم ديرات ة والتغييـرات فـي التق
 ."المحاسبية واألخطاء

  األصول الثابتة وإهالكاتها) "١٠(معيار المحاسبة المصري رقم". 

  المحاسبة عن المنح واإلفصاح عن المساعدات ) "١٢(معيار المحاسبه المصري رقم" 

 تكاليف االقتراض) "١٤(مصري رقم معيار المحاسبه ال". 

  ملموسةاألصول غير ال) "٢٣(معيار المحاسبه المصري رقم". 

  العرض : األدوات المالية) "٢٥(معيار المحاسبه المصري رقم". 

  المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة) "٢٨(معيار المحاسبه المصري رقم".  

  اضمحالل قيمة األصول ) "٣١(معيار المحاسبه المصري رقم".  
  اإلفصاح: األدوات المالية) "٤٠(معيار المحاسبة المصري رقم".  
 األدوات المالية) "٤٧(يار المحاسبه المصري رقم مع". 

  اإليراد من العقود مع العمالء) "٤٨(معيار المحاسبه المصري رقم".  
  عقود التأجير) "٤٩(معيار المحاسبه المصري رقم". 

  مقدمة
 –جرت األمور فى الدولة على أن يتم تشييد وتشغيل وصيانة البنية التحتية للخدمات العامـة         - ١

ق، والكباري واألنفاق، والمستـشفيات، والمطـارات، ومرافـق توزيـع الميـاه،      مثل الطر 
 من قبل كيان عام وتمويلها من خـالل اعتمـادات        –وإمدادات الطاقة وشبكات االتصاالت     

  .الموازنة العامة
وقد أدخلت الحكومة نظام ترتيبات الخدمة التعاقدية لجذب مشاركة القطـاع الخـاص فـي            - ٢

وقد تكون البنية التحتيـة   . يل وصيانة بعض مجاالت تلك البنية التحتية      تطوير، وتمويل، وتشغ  
ينطوى الترتيب الذي يقع . الخدمة) عقد(موجودة بالفعل، أو قد يتم تشييدها خالل فترة ترتيب        

تقوم بتشييد البنيـة التحتيـة   ) مشغل( على منشأة قطاع خاص   – عادة   –ضمن نطاق التفسير    
) على سبيل المثال، من خـالل زيـادة سـعتها   (عامة أو تطويرها المستخدمة لتقديم الخدمة ال   
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يدفع للمشغل مقابل خدماته علـى  . وتشغيل وصيانة تلك البنية التحتية لفترة محددة من الوقت      
يحكم الترتيب عقد يحدد معايير اآلداء، واآلليات لتعديل األسعار، وآليات     . مدى فترة الترتيب  

 – بناء" بأنه ترتيب امتياز الخدمة العامة – غالبا –الترتيب ويوصف مثل هذا . تسوية الخالفات
 ".الخاص – لى إ– من العام"أو " نقل – تشغيل – إعادة تأهيل"أو " نقل – تشغيل

.  يتعهـد بـه المـشغل   الـذي  لتزامإن سمة ترتيبات الخدمة هذه هي طابع الخدمة العامة لال    - ٣
، بغض النظر عـن  امةللع التحتية يتم تقديمها والسياسة العامة هي أن الخدمات المتعلقة بالبنية  

تعاقـديا بتقـديم    ويلزم ترتيب الخدمـة المـشغل  .  يقوم بتشغيل الخدماتالذيهوية الطرف   
 :والسمات المشتركة األخرى هي.  عامةة هيئنيابة عنامة الخدمات الى الع

ئـة  ، بما فـي ذلـك هي  ة عام هو منشأة ) المانح( يمنح ترتيب الخدمة     الذيأن الطرف     )أ (
 .الخدمةتلك ولية عن ئالخاص آلت إليها المسقطاع من المنشأة  أو حكومية،

عن إدارة البنية التحتية والخـدمات ذات الـصلة    على األقلجزئيا ول  ئأن المشغل مس    )ب (
 . عن المانح ينوبمجرد وكيل  على أنه– فقط –وال يتصرف 

نظم تعديالت األسـعار  ويبتحصيلها أن العقد يحدد األسعار األولية التي يقوم المشغل         )ج (
 .على مدى فترة ترتيب الخدمة

أن المشغل ملزم بتسليم البنية التحتية الى المانح في نهايـة فتـرة الترتيـب بالحالـة              )د (
المحددة لها في مقابل عوض قليل أو بدون عوض إضافى، بغض النظر عن الطـرف   

  .  بشكل أولى–الذي مولها 
  نطاق التفسير 

 الخدمـة  ات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبـات امتيـاز        يقدم هذا التفسير إرشادات    - ٤
  . الخاص– الى –العامة من العام 

 :الخاص إذا - إلى - ينطبق هذا التفسير على ترتيبات امتيازات الخدمات العامة من العام - ٥
كان المانح يتحكم في، أو ينظم، الخدمات التي يجب على المـشغل تقـديمها بواسـطة             )  أ(

 .ية، والى من يجب عليه تقديمها لهم، وبأى األسعارالبنية التحت
 في أي حـصة  – من خالل الملكية، أو حق االنتفاع أو خالف ذلك  –كان المانح يتحكم      )  ب(

 .متبقية هامة في أصول البنية التحتية بنهاية أجل الترتيب
لخـاص فـي   ا - إلـى  - تدخل البنية التحتية المستخدمة في ترتيب امتياز الخدمة العامة من العـام        - ٦

إذا تم اسـتيفاء الـشروط الـواردة    ) أصول لكامل عمرها(نطاق هذا التفسير لكامل عمرها اإلنتاجى     
إرشادات بـشأن تحديـد مـا إذا كـان، والـى اى      " ٨أت"إلى " ١أت"وتقدم فقرات )". أ(٥"في الفقرة   

 .يرالخاص في نطاق هذا التفس - لى إ- دخل ترتيب امتياز الخدمة العامة من العاميحد، 
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 :ينطبق هذا التفسير على كل من - ٧

  البنية التحتية التي يقوم المشغل بتـشييدها أو اقتنائهـا مـن طـرف ثالـث لغـرض             )  أ(
 .ترتيب الخدمة

  البنية التحتية القائمة التي يمـنح المـانح المـشغل حـق الوصـول اليهـا لغـرض              )  ب(
 .ترتيب الخدمة

 بها ومثبتة على أنها عقـارات  افظًال يحدد هذا كيفية المحاسبة عن البنية التحتية التي كان محت     -٨
تنطبق متطلبات إلغاء اإلثبات . وآالت ومعدات من قبل المشغل قبل دخوله في ترتيب الخدمة      

على مثل )) ١٠(الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم   (معايير المحاسبة المصرية    وفقًا ل 
 .هذه البنية التحتية

 .بل المانحينال يحدد هذا التفسير كيفية المحاسبة من ق - ٩

يبين هذا التفسير المبادئ العامة بشأن إثبات وقياس االلتزامات والحقوق المتعلقة بها في ترتيبات  -١٠
 :ويتناول هذا التفسير الموضوعات التالية. امتيازات الخدمات العامة

 .معالجة حقوق المشغل في أصول البنية التحتية  )أ (

 .إثبات وقياس مقابل الترتيب )ب (

 .التحسينخدمات التشييد أو   )ج (

 .خدمات التشغيل  )د (

 .تكاليف االقتراض) ه(

 .المعالجة المحاسبية الالحقة لألصل المالي واألصل غير الملموس) و(

 .البنود المقدمة من قبل المانح الى المشغل) ز(

 .متطلبات اإلفصاح عن معلومات بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة) ح(
  إجماع اآلراء

 ي البنية التحتيةمعالجة حقوق المشغل ف
ال يجوز إثبات البنية التحتية، التي تقع ضمن نطاق هذا التفسير، على انهـا عقـارات وآالت     -١١

  ألن ترتيب الخدمة التعاقدى ال ينقل الحق في التحكم فـي اسـتخدام    اومعدات للمشغل نظر 
 الخدمـة  للمشغل حق الوصول الى البنية التحتيـة لتقـديم  . البنية التحتية العامة الى المشغل   

 . للشروط المحددة الواردة في العقداالعامة نيابة عن المانح وفقً
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 إثبات وقياس مقابل الترتيب
بموجب شروط الترتيبات التعاقدية التي تقع ضمن نطـاق هـذا التفـسير، فـإن المـشغل            -١٢

خـدمات  (يقوم المشغل بتشييد أو تحـسين البنيـة التحتيـة      . يتصرف على أنه مزود خدمة    
المستخدمة لتقديم خدمة عامة ويقوم بتشغيل وصيانة تلك البنيـة التحتيـة   ) لتحسينالتشييد أو ا 

 . لفترة محددة من الزمن) خدمات التشغيل(

) ٤٨( لمعيار المحاسـبة المـصري رقـم    ايجب على المشغل إثبات وقياس اإليرادات، وفقً   -١٣
يعة المقابـل الـذي   وتحدد طب. ، مقابل الخدمات التي يؤديها"االيراد من العقود مع العمالء  "

" ٢٩"إلـى  " ٢٣"توضـح الفقـرات   . يحصل عليه المشغل المعالجة المحاسبية الالحقة عليه    
  .أدناه، المحاسبة الالحقة عن المقابل المستلم كأصل مالي أو كأصل غير ملموس

 خدمات التشييد أو التحسين 
ـ       -١٤ ر المحاسـبة   لمعـايي ايجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التـشييد أو التحـسين وفقً

 . المصرية لالعتراف بااليراد

 المقابل المقدم من قبل المانح الى المشغل
 فعليه إثبات المقابل المستلم أو مستحق التحـصيل    تحسين،إذا قدم المشغل خدمات تشييد أو        -١٥

 : فياوقد يكون المقابل حقوقً.  لالعتراف بااليرادة للمعايير المصرياله وفقً

 .أصل مالي  ) أ (

 .ر ملموسأصل غي) ب(أو

يجب على المشغل االعتراف بأصل مالي بالقدر الذي يكون له حق تعاقدى غير مـشروط             -١٦
مقابـل خـدمات التـشييد،    ) أو بتوجيه منـه (في استالم نقد أو أصل مالي آخر من المانح        

ويكون أمام المانح خيار ضئيل، إن وجد، في تجنب السداد، ويكون ذلك عادة ألن االتفاقيـة        
ويكون للمشغل هذا الحق غير المشروط في استالم نقـد  . فاذ بموجب القانون تكون واجبة الن  

مبالغ محددة أو يمكن تحديدها ) أ( أن يسدد الى المشغل   – بشكل تعاقدى    –إذا ضمن المانح    
، ما بين المبالغ المستلمة من مستخدمى الخدمة العامة والمبـالغ     )إن وجد (اي فرق   ) ب(أو  

 اويسري هذا حتى في الحاالت التي يكون السداد مـشروطً ( دها،المحددة أو التي يمكن تحدي    
 ).بأن يضمن المشغل أن البنية التحتية تستوفى متطلبات محددة للجودة أو الكفاءة
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) أو ترخيص( يجب على المشغل إثبات أصل غير ملموس بالقدر الذي يحصل عليه من حق     -١٧
حق في تحصيل مقابل من مستخدمى ال يعد ال. في تحصيل مقابل من مستخدمى الخدمة العامة

 ألن مقدار المبالغ المحتملة مرتبط بمدى ا غير مشروط في استالم نقد نظراالخدمة العامة حقً
 .استخدام الجمهور للخدمة

إذا تم الدفع للمشغل مقابل خدمات التشييد جزئيا بواسطة أصل مالي وجزئيا بواسطة أصـل       -١٨
 عن كل مكون للمقابل الذي – بشكل منفصل  –غير ملموس، فإنه من الضرورى المحاسبة       

 بالمقابـل المـستلم أو مـستحق    – بـشكل أولـى   –يجب االعتراف . يحصل عليه المشغل 
 .  لمعايير المحاسبة المصريه لالعتراف بااليراداالتحصيل مقابل كل من المكونين وفقً

رجوع الى شروط العقد، يجب أن يتم تحديد طبيعة المقابل المقدم من قبل المانح الى المشغل بال -١٩
وتحدد طبيعة المقابل المحاسبة الالحقة كمـا تـم     . وللقوانين وثيقة الصلة، في حال وجودها     

وبالرغم من ذلك، يتم تصنيف كال النوعين من المقابل      ". ٢٦"إلى  " ٢٣"وصفها في الفقرات    
 . صريهعلى انهما أصل عقد خالل فترة التشييد أو التحسين وفقا لمعايير المحاسبة الم

 خدمات التشغيل
 . لمعايير المحاسبة المصريةايجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشغيل وفقً -٢٠

االلتزامات التعاقدية بإعادة أصول البنية التحتية الى مستوى محدد مـن الـصالحية    
 لالستخدام

لصيانة أصـول  ) أ(قد يكون على المشغل الوفاء بالتزامات تعاقدية ضمن شروط ترخيصه،     -٢١
بإعادة أصول البنية التحتية ) ب(البنية التحتية الى مستوى محدد من الصالحية لالستخدام أو           

يجب قياس وإثبات هذه . الى حالة محددة قبل أن يتم تسليمها الى المانح بنهاية ترتيب الخدمة        
أي عنصر االلتزامات التعاقدية بصيانة البنية التحتية أو بإعادتها إلى الحالة المحددة، باستثناء     

، أي بأفضل تقـدير    )٢٨( لمعيار المحاسبة المصري رقم      اوفقً") ١٤"أنظر الفقرة   (تحسين  
لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقريرالإلنفاق الذي قد يكون مطلوب . 

 تكاليف االقتراض التي يتكبدها المشغل
كاليف االقتراض المرتبطـة  ، يجب أن يتم إثبات ت)١٤( لمعيار المحاسبة المصري رقم     اوفقً -٢٢

على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها مـا       " الترتيب "ة عام ةبترتيب التزام خدم  
حق في تحـصيل مقابـل مـن    (لم يكن للمشغل حق تعاقدى في استالم أصل غير ملموس       

ـ ). مستخدمى الخدمة العامة   ة فى هذه الحالة، يجب أن يتم رسملة تكاليف االقتراض المرتبط
 . لذلك التفسيرابالترتيب خالل مرحلة التشييد وفقً
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  األصل المالي 
على األصل المالي الـذي يـتم    )٤٧(و) ٤٠(و) ٢٥(تطبق معايير المحاسبة المصرية أرقام  -٢٣

 ".١٨"و" ١٦"إثباته بموجب الفقرتين 

ـ           -٢٤  ة لمعيـار المحاسـب  اتتم المحاسبة عن المبلغ المستحق على المانح أو بتوجيـه منـه وفقً
 :ـبحسب ما يتم قياسه ب) ٤٧(مصري رقم ال

 . التكلفة المستهلكة  )  أ(

 . القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) ب(أو

 .القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) ج(أو

إذا تم قياس المبلغ المستحق على المانح بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل    -٢٥
يتطلب إثبـات الفائـدة المحـسوبة    ) ٤٧( فإن معيار المحاسبة المصري رقم الشامل اآلخر، 

 .باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في الربح أو الخسارة

 األصل غير الملموس
  على األصل غير الملموس الـذي يـتم إثباتـه   ) ٢٣(ينطبق معيار المحاسبة المصري رقم      -٢٦

من معيار المحاسـبة المـصري   " ٤٧"إلى  " ٤٥"وتقدم الفقرات   ". ١٨"و" ١٧" للفقرتين   اوفقً
  إرشادات بشأن قياس األصول غير الملموسة التي يـتم اقتناؤهـا مقابـل أصـل    ) ٢٣(رقم  

 .أو أصول غير نقدية أو توليفة من األصول النقدية وغير النقدية

 البنود المقدمة من المانح الى المشغل
حتية، التي يمنح المـانح المـشغل حـق    ال يتم إثبات بنود أصول البنية الت      " ١١" للفقرة   اوفقً -٢٧

  .الوصول اليها ألغراض ترتيب الخدمة، على أنهـا عقـارات وآالت ومعـدات للمـشغل      
 أخرى الى المشغل والتي يستطيع المشغل أن يحـتفظ بهـا   ا بنود– ا أيض –وقد يقدم المانح    

تحق إذا كانت مثل هذه األصول تشكل جزءا مـن المقابـل مـس    . أو يعاملها حسبما يرغب   
   كمـا تـم تعريفهـا فـي معيـار      االسداد من قبل المانح مقابل الخدمات، فإنها ال تعد منح 

وبدال من ذلك، تتم المحاسبة عنها على أنها جزء من سـعر     ). ١٢(المحاسبة المصري رقم    
 ).٤٨(المعاملة كما تم تعريفه في معيار المحاسبه المصري رقم 
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 تاريخ السريان
  .٢٠١٩ يوليو ١ذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يجب على المنشأة تطبيق ه - ٢٨

  القواعد االنتقالية
، تتم المحاسبة عن التغيرات في السياسة المحاسـبية بـأثر    "أ٣٠"و" ٣٠"مع مراعاة الفقرتين     -٢٩

 ).٥( لمعيار المحاسبة المصري رقم ارجعى وفقً

 ترتيـب خدمـة   ألي –بأثر رجعى  –إذا كان من غير العملى للمشغل تطبيق هذا التفسير            -٣٠
 :معين، في بداية أول فترة معروضة، فإنه يجب عليه

إثبات األصول المالية واألصول غير الملموسة التي كانت موجودة فـي بدايـة أول         )أ (
 .فترة معروضة

ـ (  الدفترية السابقة لتلك األصول المالية واألصول غير الملموسـة القيمةاستخدام   )ب ( اأي 
 . الدفترية كما في ذلك التاريخقيمتهانها أعلى ) اكان تصنفيها سابقً

اختبار اضمحالل قيمة األصول المالية واألصول غير الملموسة التي تم اثباتها فـي           )ج (
ذلك التاريخ، ما لم يكن ذلك من غير العملى، وفـى هـذه الحالـة يجـب اختبـار             

 .االضمحالل كما في بداية الفترة الحالية

، يجوز للمنـشآت التـي كـان لـديها ترتيبـات      "٣٠"و" ٢٩"قرتين  ستثناء من متطلبات الف   ا -أ٣٠
 وتكون قد عالجتها في القـوائم الماليـة       ٢٠١٩ يوليو ١ قبل   ةامتيازات خدمة عامة الناشئ   

أن تختـار   " األصول الثابتة وإهالكاتها  ) "١٠(السابقة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم       
بيق تلك المعالجة المحاسبية وفقـا لمعيـار    وقت بدء سريان هذا التفسير أن تستمر في تط        

ـ . حتى نهاية تلك الترتيبات فقط دون غيرها    ) ١٠(المحاسبة المصري رقم      اواليجوز الحقً
  . تطبيق هذا االستثناء للمنشآت التي لم تختر تطبيقه عند بدء سريان هذا التفسير

 علـى  اإلفصاح عن األثـر  ، يجب"أ٣٠"إذا استخدمت المنشأة االستثناء الوارد في الفقره       -ب٣٠
إال إذا كان ذلـك  " ٢٩"القوائم المالية إذا ما تم تطبيق هذا التفسير بأثر رجعي وفقا للفقرة    

  .غير عملي
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٤٨٥

  امللحق أ
  إرشادات التطبيق

  . ال يتجزأ من التفسير ازءجيعد هذا الملحق 
  ")٥"الفقرة (النطاق 

لتحتية تقع ضمن نطاق التفـسير عنـدما تنطبـق    من هذا التفسير أن البنية ا  " ٥"تبين الفقرة    -١أت
  :الشروط التالية

كان المانح يتحكم في، أو ينظم، الخدمات التى يجب على المشغل تقـديمها بواسـطة        )  أ(
 .أصول البنية التحتية، والى من يجب عليه تقديمها لهم، وبأى األسعار

 بأى حـصة  –  من خالل الملكية، أو حق االنتفاع أو خالف ذلك   –كان المانح يتحكم      )  ب(
 .متبقية مهمة في أصول البنية التحتية عند نهاية أجل الترتيب

بموجـب عقـد أو خالفـه    ) أ(يمكن أن يكون التحكم أو التنظيم المشار إليهما في الشرط          -٢أت
، وتشمل الحاالت التي يشتري فيها المانح جميع المخرجـات  ) من خالل جهة تنظيمية    الًمث(

وعنـد تطبيـق هـذا    . دمون آخرون بعض أو كل المخرجاتوتلك التي يشتري فيها مستخ  
فإذا كـان المـانح مـن    . الشرط، يجب األخذ في الحسبان المانح وأي أطراف مرتبطه به ً 

الهيئات العامة، فإن القطاع العام ككل، باإلضافة إلى أي جهات تنظيمية تعمل للمـصلحة        
  .ا التفسير ذا عالقة بالمانح ألغراض هذاالعامة، يجب اعتبارها طرفً

يكفي أن يكون السعر : ، ال يلزم أن يكون لدي المانح تحكم كامل في السعر)أ(لغرض الشرط  -٣أت
أو من خالل العقد أو جهة رقابية، على سبيل المثال، عـن  )كرقيب( من قبل المانح  امنظم ،

وبالرغم من ذلك، يجب تطبيـق الـشرط علـي جـوهر     . طريق وضع حد اعلي لألسعار   
ويجب أن يتم تجاهل أي سمات غير أساسية، مثل وجود حد أعلى لألسعار يطبـق   . االتفاقية

 سبيل المثال، يمنح المـشغل  علىوبالعكس، إذا كان العقد، . فقط في حاالت نادرة الحدوث   
 المانح، فيكون هناك حد أقصي لعائد إلىحرية تحديد األسعار، ولكن أي زيادة في الربح ترد 

  . د تم استيفاء عنصر التحكم في السعرالمشغل وبالتالي يكون ق
، يجب أن يحد تحكم المانح في أي حصة متبقية مهمة من القدرة العملية )ب(لغرض الشرط  -٤أت

 في االستخدام طوال ا مستمرا بيع أو رهن البنية التحتية وأن تعطي المانح حقً        علىللمشغل  
 هي القيمة المقدرة للبنيـة التحتيـة     وتكون الحصة المتبقية في البنية التحتية     . فترة الترتيب 

ا في العمر وفي الحالة المتوقعة في نهاية فترة الترتيببافتراض أنها حالي.  
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فإذا كان لدي المانح كل من درجة التحكم الموضحة    . يجب التفرقة ما بين التحكم واإلدارة      -٥أت
دور المشغل هو فقـط  وفي أي حصة متبقية مهمة في البنية التحتية، فإن     )" أ(٥"في الفقرة   

إدارة البنية التحتية نيابة عن المانح، حتي ولو كان للمشغل في العديد من الحـاالت حريـة     
  .واسعة في التصرفات اإلدارية

 متي يكون التحكم في البنية التحتية من قبل المـانح لمـدى        امع) ب(و  ) أ(يحدد الشرطان    -٦أت
 )."٢١"أنظـر الفقـرة   ) (ستبداالت مطلوبةبما في ذلك أي ا( عمرها االقتصادي بالكامل،

 المشغل استبدال جزء من بند للبنية التحتيـة خـالل   علىفعلى سبيل المثال، إذا كان يتعين      
، فإنـه يجـب األخـذ فـي     )مثل الطبقة العليا من الطريق أو سطح مبنـي   (فترة الترتيب   

لكامل البنيـة التحتيـة،   ) ب(وعليه، فإنه يتم استيفاء الشرط . الحسبان بند البنية التحتية ككل   
بما في ذلك الجزء الذي يتم استبداله، إذا كان المانح يتحكم في أي حصة متبقية مهمة فـي     

  .البديل النهائي لذلك الجزء
 تنظيم استخدام البنية التحتية رقابيا بالطريقـة الموضـحة    – ا جزئي –في بعض األحيان يتم      -٧أت

وبالرغم من ذلك، تأخـذ  . نظيم رقابي علي جزء آخر ت–يكون هناك  وال)" أ(٥"في الفقرة 
  :هذه الترتيبات مجموعة متنوعة من االشكال

ـ –أي أصول بنية تحتيـة يمكـن فـصلها       )  أ( ويكـون باإلمكـان تـشغيلها    – ا مادي –  
 توليد نقد كما تم تعريفها في معيار المحاسـبة  ة وتستوفي تعريف وحد   –بشكل مستقل   

 إذا كـان يـتم   – بـشكل منفـصل   –تم تحليلها   ، فإنه يجب أن ي    )٣١(المصري رقم   
فعلـي  .  ألغراض غير خاضعة للتنظيم من جهة رقابيـة   – بشكل كامل    –استخدامها  

سبيل المثال، قد ينطبق هذا على جناح خاص في مستشفي، حيث يـتم اسـتخدام بقيـة       
 .المستشفى من قبل المانح لعالج المرضى

غيـر خاضـعة لتنظـيم    ) جر مستـشفي مثل مت(عندما تكون هناك أنشطة ثانوية بحتة      )  ب(
رقابي، فإنه يجب تطبيق اختبارات التحكم كما لو كانت تلك الخدمات غير موجـودة،            
ألنه في الحاالت التي يتحكم فيها المانح في الخدمات بالطريقة الموضحة في الفقـرة          

 .، فإن وجود أنشطة ثانوية ال ينتقص من تحكم المانح في البنية التحتية"٥"
 يكون للمشغل الحق في استخدام البنية التحتية التي يمكن فصلها الموضحة فـي فقـرة           قد -٨أت

رقابيـا الموضـحة    ، أو المرافق المستخدمة لتقديم الخدمات الثانوية غير المنظمة)"أ(٧أت"
 عقـد  – من حيـث الجـوهر   –وفي أي من الحالتين قد يكون هناك )". ب (٧أت"في فقرة  

ـ      المشغ إلىإيجار من المانح      لمعـايير  ال، وإذا كان كذلك، فيجـب المحاسـبة عنـه وفقً
  .المحاسبة المصرية
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١٤٨٧

  

 قائمة تعريف املصطلحات
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١٤٨٨

  معايري احملاسبة املصرية
  قائمة تعريف املصطلحات

ال يتجزأ منهااترافق هذه القائمة معايير المحاسبة المصرية وتعتبر جزء   
اتم ترتيب هذه القائمة ترتيبالتعريف" ال" وذلك بعد حذف ا أبجدي. 

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  األبحاث  ٢٣
Research  

هي فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب وتفهم معرفة علمية        
  .أو فنية جديدة

  اتفاقية األسهم المشروطة  ٢٢
Contingent share 

agreement 

  . هي اتفاقية إلصدار أسهم معتمدة على تحقق شروط معينة 

  األثر العادى للتخفيض  ٢٢
Dilution 

هو االنخفاض في نصيب السهم في األرباح أو الزيادة في نصيب الـسهم      
من الخسارة الناتجة عن افتراض أن األدوات القابلة للتحويل قد تم تحويلها       

قد تم استخدامها وأن األسهم المحتملة قد تم      ) الشراء/ البيع  (وأن خيارات   
  .إصدارها مع تحقق الشروط الخاصة بها

  
  د للتخفيضاألثر المضا  ٢٢

Antidilution 
هو الزيادة في نصيب السهم في األرباح أو النقص في نصيب السهم مـن     
الخسارة والناشئة عن افتراض أن األدوات القابلة للتحويل قد تم تحويلهـا           

قد تم استخدامها وأن األسهم المحتملة قد تم      ) الشراء/ البيع  (وأن خيارات   
  .إصدارها مع تحقق الشروط الخاصة بها

  
  إجمالي الدخل الشامل  ١

Total 
comprehensive 

income 

هو التغير فى حقوق الملكية خالل الفترة والناتج عن معـامالت وأحـداث    
  .أخرى فيما عدا التغيرات الناتجة عن المعامالت مع المالك بصفتهم هذه

" و" األرباح أو الخـسائر "ويشمل إجمالى الدخل الشامل كافة بنود كل من    
  ".لشامل اآلخرالدخل ا

  
إجمالي القيمة الدفترية   ٤٧

 لألصل المالي
  . التكلفة المستهلكة لألصل المالي، قبل تعديلها بأي مخصص خسارةوه

  احتمالية عالية  ٣٢
Highly probable 

 ".محتمل" أى أن حدوثه يعد أكبر من  
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

٧ 

  
التي تقع بعد األحداث 

  الفترة المالية
Events after the 
reporting period 

  

هى تلك األحداث التى تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتمـاد إصـدار          
القوائم المالية سواء كانت تلك األحداث فى صالح المنـشأة أو فـى غيـر     

  :ويمكن تحديد نوعين من األحداث. صالحها
أحداث توفر أدلة إضافية عن حاالت كانت قائمة فى تاريخ الميزانية ) أ(  

  . القوائم الماليةوتتطلب تعديل فى
أحداث تشير إلى حاالت نشأت بعد تاريخ الميزانية وال تتطلب تعديال ) ب(و

  .فى القوائم المالية، وقد تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم المالية
اختبار مدى كفاية   ٣٧

  االلتزامات
Liability adequacy 

test  

تزامات التأمينية فـى  تقدير يحدد بموجبه ما إذا كانت القيمة الدفترية لالل   
أو ما إذا كانت القيمـة الدفتريـة لتكـاليف اإلقتنـاء     ( حاجة إلى الزيادة  

المؤجلة المتصلة بها أو ما يتصل بها من أصول معنوية فى حاجة إلـى         
 .وذلك فى ضوء نتائج التدفقات النقدية المستقبلية) التخفيض

  أخطاء الفترات السابقة  ٥
Prior period errors 

  ف أو تحريف فى القوائم المالية للمنـشأة عـن فتـرة أو فتـرات    هى حذ  
سابقة والتى تنشأ نتيجة عدم القدرة على استخدام المعلومات الموثوق بهـا     

  : أو نتيجة سوء استخدام هذه المعلومات، والتى
  .كانت متاحة عند الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذه الفترات) أ  (
  قع علـى نحومعقـول الحـصول عليهـا وأخـذها          كان من المتو  ) ب(و

  .فى االعتبار عند إعداد وتصوير هذه القوائم المالية
وتتضمن هذه األخطاء تأثيرات األخطاء الحسابية واألخطاء فى تطبيـق           

 المحاسبية أو إغفال أو سوء تفسير الحقـائق وكـذلك الغـش             تالسياسيا
  .والتدليس

  اآلداء  اإلطار
Performance 

   بين اإليرادات والمـصروفات لمنـشأة كمـا هـى مدرجـة     هى العالقة 
  .فى قائمة الدخل

  أداة التغطية  ٢٦
hedging 

instrument  
 

هي مشتقة مخصصة أو أصل مالي أو التزام مالي بخالف المشتقات التي          
من المتوقع أن تعوض التغيرات في قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية أثـر     

أو التدفقات النقدية لبند تم تخصيصه كبند مغطى     التغير في القيمة العادلة     
" ٩٧أت"إلـى  " ٩٤أت"والفقرات من " ٧٧"إلى " ٧٢"وتعطى الفقرات من    (

  ). لتعريف أداة التغطيةالًتفصي) أ(من الملحق 
٢٥  
٣٩  

  أداة حقوق الملكية
Equity instrument  

  .هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منشأة بعد خصم جميع التزاماتها
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١٤٩٠

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  األداة المالية  ٢٥
Financial 
instrument 

هى أى عقد يؤدى إلى نشأة أصل مالى لمنـشأة والتـزام مـالى أو أداة           
  .حقوق ملكية لمنشأة أخرى

األداة المحملة بحق إعادة   ٢٥
  البيع

Puttable 
instrument  

هى األداة المالية التى تعطى لحاملها الحق فى إعـادة بيـع األداة إلـى              
ـ   مصدرها   إلـى  امقابل نقدية أو أى أصل مالى آخر أو التى تعـاد تلقائي 

مصدرها فى حالة وقوع حدث مستقبلى غير مؤكد أو فى حالة وفـاة أو           
  .تقاعد حامل األداة

أدوات حقوق الملكية   ٣٩
  الممنوحة

Equity instrument 
granted  

في الحصول على أدوات ) سواء كان مشروطًا أو غير مشروط   (الحق  هي  
قوق ملكية في المنشأة والتي تحولها المنشأة إلى طرف آخـر بموجـب        ح

  .معاملة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم

األرباح أو الخسائر   ١
  )قائمة الدخل(

Profit or loss 

   منه المصروفات وال تدخل فيه بنود الـدخل      اهي إجمالى الدخل مطروح 
  .الشامل اآلخر

األرباح أو الخسائر   ٣٨
  واريةاالكت

Actuarial gains or 
losses 

 : هي التغير في القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة والناتج عن

أثر الفروق بين االفتراضات االكتوارية السابقة وما   (تعديالت الخبرة   ) أ (
 ). حدث بالفعل

  .آثار التغيرات فى االفتراضات االكتوارية) ب(و 
  ارتباط الشراء المؤكد  ٣٢

Firm purchase 
commitment 

 

اتفاقية مع طرف غير ذى صلة، ملزمة بالنسبة لكال الطرفين وعادة        هو   
تحدد هذه االتفاقية جميع الشروط ) أ(ما تكون واجبة النفاذ بقوة القانون، و     

تتضمن عامـل  ) ب(الجوهرية، بما فى ذلك سعر الصفقات وتوقيتها، و        
 اغير تحفيزى مقابل عدم اآلداء يكون ضخمذا ا بما يكفى لجعل اآلداء أمر 

  .احتمالية عالية
 االرتباط المؤكد  ٤٧

Firm commitment 

هو اتفاق ملزم لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى تـاريخ أو     
  .تواريخ مستقبلية محددة

األساس الضريبى لألصل   ٢٤
  أو االلتزام

Tax base of an 
asset or liability 

  .علقة بهذا األصل أو االلتزام لألغراض الضريبيةهو القيمة المت
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

ستبعاد االستثمار ا  ٣٤
  العقاري من الدفاتر

من قائمة المركز المالي وذلك عند التصرف فيه استثمار العقاري   استبعاد 
أو عندما يتم سحبه نهائيا من االستخدام وال توجد أية منـافع اقتـصادية       

  .مستقبلية متوقعة من التصرف فيه
استبعاد األصل الثابت من   ١٠

  الدفاتر
  : الدفاترتستبعد القيمة الدفترية لألصل الثابت من 

  . عندما يتم التخلص منه) أ(  
عندما ال تتوقع المنشأة أية منافع اقتصادية مستقبلية سـواء مـن          ) ب(أو

  .استخدامه أو التخلص منه
 االستبعاد من الدفاتر  ٤٧

Derecognition  
 مـن قائمـة   اأو التزام مالي تم االعتراف به سـابقً   هو إزالة أصل مالي   
  .المركز المالي للمنشأة

٣٤  
  

  االستثمارات العقارية
Investment 

property 

محـتفظ  )  أو كليهما– أو جزء من مبن –أراضى أو مباٍن   (هى عقارات   
  :بها من المالك لتحقيق إيجار أو إرتفاع فى قيمتها أو كليهما وليست

نتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو لألغـراض  لالستخدام فى اال   ) أ(
  . االدارية

  .للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة) ب(أو
االستخدام األفضل   ٤٥

 واألحسن

Highest and best 
use 

استخدام األصل غير المالى من قبل المشاركين في الـسوق بطريقـة       هو  
على سبيل (ت تعظم من قيمة األصل أو مجموعة من األصول وااللتزاما       

  .التي سيتم استخدام األصل ضمنها) المثال، مؤسسة أعمال

  اإلستمرارية  اإلطار
Going concern 

 إعداد القوائم المالية عادة بافتراض أن المنشأة مستمرة وعليه يفترض        يتم
أن ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص كبير فـى حجـم       

  . عملياتها
٢٣  
٣١  

  هالكاالست
Amortization 

هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة لالستهالك من األصل غيـر الملمـوس        
  .على مدار االستفادة المتوقعة منه

  األصل  ٢٣
Asset 

  : هو مورد
  .تتحكم فيه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة) أ (
  .يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمنشأة) ب (

  و األصل الذي يمثل حق المستأجر الستخدام األصل محل العقـد لمـدة       ه  "حق االنتفاع" أصل  ٤٩
  .عقد التأجير
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

األصل أو االلتزام المالى   ٤٧
المقيم بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح أو الخسائر
Financial asset or 
financial liability 

at fair value 
through profit or 

loss  

المالى الذي تتوافر فيـه أٍى مـن الـشروط    هو األصل المالى أو االلتزام    
  :التالية

تم تبويبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة، ويتم هذا التبويـب إذا      )أ(
  : كان

تم اقتناؤه أو نشأ بصفة أساسية لغرض البيع أو إعادة الـشراء فـى        )١( 
  .مدى زمني قصير

يوجد دليل  واجزءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها مع     ) ٢(أو  
على وجود معامالت فعلية حديثة تؤيد الحصول علـى أربـاح قـصيرة        

  . األجل
فيما عدا المشتقات المالية التى تمثـل أداة تغطيـة   (مشتقات مالية ) ٣(أو  

  ).مخصصة وفعالة
تم تخصيصه عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل األرباح    )ب(

 هذا التخصيص فقط عند سماح فقـرة     أو الخسائر، ويمكن للمنشأة استخدم    
بذلك أو عندما يؤدى عمل ذلك إلى الحصول على معلومات أكثـر        " أ١١"

  : مالءمة ألنه إما
 )١ (   عدم أتساق القياس أو االعتراف    ايلغى أو يخفض جوهري ) يشار إليه

والـذي سـينجم عـن قيـاس     ) فى بعض األحيان بعدم القابلية المحاسبية 
و االعتراف بمكاسبها وخـسائرها علـى أسـس         األصول وااللتزامات أ  

  .مختلفة
مجموعة من األصول المالية أو االلتزامات المالية أو كليهما ويتم      ) ٢(أو  

تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة حـسب إدارة مخـاطر موثقـة أو             
ـ     بنـاء  ااستراتيجية استثمار ويتم تزويد المعلومات حول المجموعة داخلي 

كما هم معرفون فى معيار ( إلى أفراد اإلدارة الرئيسيين      على هذا األساس  
بمجلس إدارة المنشأة أو الرئيس التنفيـذى    )) ١٥(المحاسبة المصرى رقم    

  .الًلها مث
  

  األصل المالى  ٢٥
Financial asset  

  :هو أى أصل يكون إما 
  نقدية  ) أ(
  أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى) ب(أو 
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  : حق تعاقدى) ج(أو 
 . ة أو أصل ماٍل آخر من منشأة أخرىالستالم نقدي )١(

لمبادلة األصول المالية أو االلتزامات المالية مع منشأة أخرى ) ٢(أو 
 بموجب شروط تكون على األرجح لمصلحة المنشأة 

عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتهـا     ) د(أو  
  : ويكون

نشأة ملتزمة بموجبـه   من غير المشتقات وتكون أو قد تكون الم        )١(
 .باستالم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها

مشتقة سيتم أو قد يتم تسويتها بطرق أخرى غير مبادلـة مبلـغ     ) ٢( أو  
ثابت من النقد أو أصل ماٍل آخر، مقابل عدد ثابت مـن أدوات حقـوق            

ـ          وق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها ولهذا الغرض ال تتـضمن أدوات حق
الملكية الخاصة بالمنشأة األدوات التى تكون هى نفسها عقود لالسـتالم أو     

  .التسليم المستقبلي ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها
أصل مالي مضمحل   ٤٧

اائتماني  
  عد األصل المالي بأنه مضمحل ائتمانيعندما يكون قد وقع واحد أو أكثر اي 

تأثير ضار على التدفقات النقديـة المـستقبلية   من األحداث التي يكون لها   
المقدرة من ذلك األصل المالي، ومن أمثلة األدلة على أن األصل المـالي        

البيانات الممكن رصدها حول األحداث التاليةامضمحل ائتماني : 
 .صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو للمقترض) أ(
  .اوز موعد االستحقاقخرق العقد، مثل اإلخفاق في السداد أو تج) ب(أو 
المقترض، ألسـباب اقتـصادية أو      ) مقرضو(أن يكون مقرض    ) ج(أو  

تعاقدية تتعلق بصعوبات مالية للمقترض، قد منحـوا المقتـرض    
والذي بخـالف ذلـك لـم يكـن المقـرض           ) تيسيرات (اتيسير

  .ليمنحه) المقرضون(
إذا أصبح من المرجح دخول المقترض في إفالس أو في إعادة ) د(أو

 .تنظيم مالي آخر
  .اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية) ه(أو

شراء أو استحداث أصل مالي بخصم كبير والذي يعكس الخسائر ) و(أو 
  .االئتمانية المتكبدة

 من ذلك، الًوقد ال يكون من الممكن تحديد حدث واحد منفرد، وبد       
ب في جعل األصـول  قد يكون األثر المجمع ألحداث عديدة قد تسب   

االمالية مضمحلة ائتماني.  
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١٤٩٤

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

أصل مالي مضمحل عند   ٤٧
  شرائه أو إنشائه

 الًالمالي المشترى أو المستحدث الذي يعد مـضمح ) األصول(هو األصل   
  .عند االعتراف األولي

  أصل التأمين  ٣٧
Insurance asset 

  .صافي الحقوق التعاقدية لشركة التأمين بموجب عقد التأمينهو  

  األصل الحيوي  ٣٥
Biological asset 

  .هو حيوان أو نبات حي

  أصل غير متداول  ٣٢
Non-current asset 

  .األصل الذي ال يستوفى تعريف األصل المتداولهو  

٢٣  
٢٩  

  األصل غير الملموس
Intangible asset 

  .طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادي هو أصل ذو

  ولاألصل المتدا  ٣٢
Current asset 

  :  من المعايير التاليةااألصل الذي يستوفى أيهو  
  أن يكون من المتوقع أن يـتم اسـترداده أو مـن المزمـع بيعـه         )أ(   

  .أو استهالكه فى دورة التشغيل المعتادة للمنشأة
  .أن يكون قد تم اقتناؤه منذ البداية بغرض االتجار فيه) ب(أو 
 بعد تـاريخ  ا استرداده خالل أثنى عشر شهر أن يكون من المتوقع   ) ج( أو

  .الميزانية
 لقيود اأن يكون نقدية أو فى حكم النقدية، ما لم يكن خاضع) د(أو 

الستبداله أو استخدامه لتسوية أحد االلتزامات لمدة ال تقل عن اثنى عشر 
بعد تاريخ الميزانيةاشهر .  

  األصل المحتمل  ٢٨
Contingent asset 

أن ينشأ عن أحداث ماضية وسوف يتم تأكيده عن طريق     هو أصل ممكن    
حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد والذي اليكـون بأكملـه     

  .تحت سيطرة المنشأة
هو األصل موضوع عقد التأجير الذي تم منح حق االنتفاع به بواسـطة             األصل محل العقد  ٤٩

  .مؤجر لمستأجر
  األصل المؤهل  ١٤

Qualifying asset 

ذلك األصل الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنيـة طويلـة لتجهيـزه         هو  
  .لالستخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه

ـلع أو خـدمات قامـت المنـشأة بتحويلهـا     هو    أصل ناشئ عن عقد  ٤٨   حق المنشأة في مقابل س
 بشيء بخالف مـرور الوقـت   اإلى عميل عندما يكون ذلك الحق مشروطً 

  ). المنشأة في المستقبلعلى سبيل المثال، أداء(
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١٤٩٥

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  أصول إعادة التأمين  ٣٧
Reinsurance assets 

  صافي الحقوق التعاقدية لمعيـد التـأمين الـصادر بموجـب عقـد            هو  
  .إعادة التأمين

  أصول التنقيب والتقييم  ٣٦
 Exploration and 
evaluation assets 

  . للمنشأة للسياسة المحاسبيةايعترف بنفقات التنقيب والتقييم كأصول طبقً

األصول التى بحوزة   ٣٨
صندوق مزايا العاملين 

  طويلة األجل
Assets by held a 

long - term 
employee benefit 

fund 

بخالف األدوات المالية غير القابلة للتحويل التـى تـصدرها      (هى أصول   
  : وتتسم بما يلي) المنشأة المعدة للقوائم المالية

 عن المنـشأة المعـدة للتقـارير    الة قانوني تحتفظ بها المنشأة منفص     )أ(  
  .وقائمة فقط لسداد مزايا العاملين أو تمويلها

متاحة لتستخدم فقط لتسوية مزايا العاملين، وليست متاحة لـدائنى    ) ب(و  
وال يمكـن  ) حتى فى حـاالت اإلفـالس  (المنشأة المعدة للتقارير  

  : إعادتها للمنشأة المعدة للتقرير إال إذا
ألصول المتبقية للصندوق كافية لتلبية التزامات النظام    كانت ا  )١(

  .الخاص بمزايا العاملين أو التزامات المنشأة المعدة للتقرير
تم إعادة األصول للمنشأة المعدة للتقرير لتعـويض هـذه           ) ٢( أو

  .المنشأة عن مزايا العاملين المسددة بالفعل
  األصول الثابتة  ١٠

Property, plant and 
equipment 

  : وسة التىمهى األصول المل 
  تحتفظ بها المنشأة السـتخدامها فـى إنتـاج أو تـوفير الـسلع             ) أ (  

  .أو الخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو ألغراضها اإلدارية
  . استخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدةالمتوقعمن ) ب (و

األصول ذات الطبيعة   ٣٣
  النقدية

Monetary assets 

موال المحتفظ بها واألصول التى سوف تحصل بمبالغ نقدية ثابتة        هى األ  
  .أو محددة

األصول الضريبية   ٢٤
  المؤجلة

Deferred tax assets 

هى قيمة الضرائب التى يستحق استردادها فى الفترات المـستقبلية فيمـا         
  :يتعلق ب

أى القابلـة للخـصم مـن الـربح       (الفروق المؤقتة المخصومة      ) أ(
  ).رات المستقبليةالضريبى فى الفت

 .الخسائر الضريبية غير المستخدمة والمرحلة للفترات التالية) ب( و 
  . غير المستخدم والمرحل للفترات التالية)*(الخصم الضريبى) ج( و 

                                                 
  .اهم صور الخصم الضريبي هو خصم الضريبة األجنبية علي دخل تحقق في الخارج من الضريبة المحلية علي نفس الدخل )*(
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١٤٩٦

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  األصول العامة للمنشأة  ٣١
Corporate assets 

هي األصول بخالف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقديـة المـستقبلية       
  ن الوحدة المولـدة للنقـد محـل االختبـار والوحـدات األخـرى          لكل م 

  .المولدة للنقد
) ٤٨(تلك الحقوق التي يحددها معيـار المحاسـبة المـصري رقـم       هي   أصول العقود مع العمالء  ٤٧

 لهذا المعيـار   التتم المحاسبة عنها وفقً   " اإليرادات من العقود مع العمالء    "
  . االضمحالللغرض االعتراف وقياس مكاسب أو خسائر

  أصول النظام  ٣٨
Plan assets 

  : تتضمن
  .األصول التى يحتفظ بها صندوق المزايا طويلة األجل للعاملين) أ (
  .بوالص التأمين المؤهلة) ب (

  اضمحالل القيمة  ١٠
Impairmen 

عـن قيمتـه     الثابـت يمة االستردادية لألصـل   مقدار النقص فى الق   هى  
  .الدفترية

لمقربون أطراف العائلة ا  ١٥
  لشخص

Close member of 
the family of an 

individual 

هم األطراف المتوقع لهم التأثير أو التأثر بواسطة ذلـك الـشخص عنـد          
  : تعاملهم مع المنشأة، وقد يتضمن هذا

  الزوجة واألطفال) أ(    
 أطفال الزوجة) ب( و 

  من فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة) ج( و 
  ييمإعادة تق  اإلطار

Revaluation 

  .هى إعادة إثبات األصول وااللتزامات بقيم جديدة

  إعادة العرض بأثر رجعى  ٥
Retrospective 
restatement 

هو تصحيح االعتراف والقياس واإلفصاح عن قيم عناصر القوائم الماليـة      
اكما لو كان خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبد.  

 إعادة قياس صافي التزام  ٣٨
 لمزايا المحددةا) أصل(

Re-measurement of 
the net defined 
benefit liability 

(asset) 

 :  منتتكون

 .المكاسب والخسائر االكتوارية) أ(

العائد على أصول النظام بعد استبعاد المبـالغ المدرجـة ضـمن       ) ب(و  
  ).أصل(صافي العوائد على صافي التزام المزايا المحددة 

ير سقف األصل بعد استبعاد المبالغ المدرجـة   أية تغييرات في تأث   ) ج(و  
  ) أصل( ضمن صافي الفوائد على صافي التزام المزايا المحددة 
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١٤٩٧

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  إعادة الهيكلة  ٢٨
Restructuring 

 أو خطة يتم تنفيذها والسيطرة عليها بواسـطة إدارة المنـشأة        برنامجهو  
  : والتى تؤدى إلى تغيير جوهري في

  . المنشأةنطاق النشاط الذي تقوم به) أ (
  .األسلوب الذي يتم به أداء نشاط المنشأة) ب(أو 

  االعتراف  اإلطار
Recognition 

هو عملية إدارج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا حقق البند تعريـف        
  : العنصر وكان يفى بمعايير االعتراف التالية

  لـى إذا كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إ        ) أ(
  .أو من المنشأة

  . إذا كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة  ) ب(
  أفراد اإلدارة العليا  ١٥

 Key management 
personnel 

هم األشخاص الذين يملكون الـسلطة والمـسئولية للتخطـيط والتوجيـه            
 ذلك الًوالسيطرة على أنشطة المنشأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شام         

  . للمنشأة)  أوالاسواء كان تنفيذي(أى مدير 
  االقتناء العكسى  ٢٩

Reverse 
Acquisition 

 تكون فيها المنشأة المقتنية هى المنشأة التى يـتم اقتنـاء        اقتناءهو عملية   
حصص حقوق ملكيتها وتكون المنشأة المصدرة لهـذه الحـصص هـى             

عندما تقوم  – على سبيل المثال   –المنشأة المقتناة، وقد يكون األمر كذلك       
منشأة خاصة بعمل ترتيبات بموجبها تقوم منشأة أصغر منهـا مـسجلة         

  .بالبورصة باقتنائها وذلك كوسيلة من خاللها يتم التسجيل بالبورصة
  االلتزام  ٢٨

Liability 

هو التزام حال على المنشأة ناتج من أحداث حدثت في الماضـي والـذي        
  .تضمنة منافع اقتصاديةيتطلب تسويته حدوث تدفقات خارجة لموارد م

  االلتزاماإلطار 
Obligation 

ويمكن لاللتزامـات  .  بطريقة محددة والوفاءهو واجب أو مسئولية للعمل      
كمـا تنـشأ   .  كنتيجة لعقد ملزم أو متطلـب تـشريعى        اأن تطبق قانونً  

االلتزامات كذلك عن ممارسة األعمال العادية والعـرف والرغبـة فـى       
  .ل جيدة أو التصرف بطريقة عادلةالحفاظ على عالقات أعما

  :التزام في عقد مع عميل بتحويل أي من اآلتي إلى العميل  داءالتزام األ  ٤٨
  .بذاتها مميزة) خدمات أو سلع حزمة أو (خدمة أو سلعة  )أ 

 ويتم كبير بشكل ومتماثلة بذاتها مميزة خدمات أو   سلع من سلسلة) أو ب 
  .النمط  بذات العميل إلى تحويلها

لتزامات الضريبية اال  ٢٤
  المؤجلة

Deferred tax 
liabilities 

 سدادها فـى الفتـرات المـستقبلية      يستحقهى قيمة ضرائب الدخل التى      
  .والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة
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١٤٩٨

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  االلتزام التأمينى  ٣٧
Insurance liability 

   التعاقديـة الملزمـة لـشركة التـأمين بموجـب         االلتزاماتهو صافي   
  .عقد التأمين

  االلتزام الحكمى  ٢٨
Constructive 
obligation 

  : هو التزام ينشأ من تصرفات المنشأة التى
 واقع من معينة مسئولية تقبل أنها للغير فيه أقرت قد المنشأة تكون) أ(

 المعلنة السياسات واقع من أو السابقة للممارسات اوفقً ثابتة قواعد
  .محدد مستند واقع من أو للمنشأة

 يتحملـه  لـن  الذي للجزء توقع بتكوين لذلك نتيجة نشأةالم قامت) ب(و 
  .المسئوليات هذه إلخالء الغير

  االلتزام القانوني  ٢٨
Legal obligation 

  :  الذي ينشأ منااللتزامهو 
  ).من خالل شروطه الصريحة أو الضمنية(عقد ) أ(   

  .تشريع) ب(أو 
  .تطبيق آخر للقانون) ج(أو 

  االلتزام المالى  ٢٥
Financial liability 

  :  يكون إماالتزامهو أى 
  :ا تعاقدياالتزام) أ (

 .لتسليم النقدية أو أصل مالى آخر إلى منشأة أخرى) ١(    
لمبادلة األصول أو االلتزامات المالية مـع منـشأة أخـرى       ) ٢( أو  

  .بموجب شروط تكون على األرجح فى غير مصلحة المنشأة
  ته فى أدوات حقـوق الملكيـة للمنـشأة   عقد سيتم أو قد تتم تسوي   ) ب(أو  

  :ذاتها ويكون
 المنشأة ملتزمـة  - أو قد تكون -من غير المشتقات وتكون       ) ١ (

بموجبه باستالم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها 
 تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة - أو قد تم   -مشتقة سيتم   ) ٢( أو  

اٍل آخر، مقابل أدوات حقـوق  مبلغ ثابت من النقد أو أصل م  
  الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها، ولهذا الغرض فـإن الحقـوق   

أو الخيارات أو الضمانات لالستحواذ على عدد محـدد مـن      
أدوات ملكية المنشأة نفسها مقابل مبلغ محدد من أى عملـة        
تعتبر أدوات ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو الخيارات        

الك الحاليين لنفس فئة أدوات الملكيـة    أو الضمانات على الم   
 ال اولهذا الغرض أيض . غير المشتقة بالنسبة والتناسب بينهم    

تتضمن أدوات حقوق الملكيـة الخاصـة بالمنـشأة األدوات      
المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة كـأدوات حقـوق           

أو األدوات التى تفرض    " ب١٦"و" أ١٦" للفقرات   املكية طبقً 
 بتسلم طرف آخر حصة تناسـبية فـى        انشأة التزام على الم 

صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبـة كـأدوات      
أو التى تكون هى  " د١٦"و" ج١٦" للفقرات   احقوق ملكية طبقً  

نفسها عقود لالستالم أو التسليم المـستقبلى ألدوات حقـوق           
  . الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها
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١٤٩٩

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

التزام مالي بالقيمة   ٤٧
العادلة من خالل األرباح 

 أو الخسائر

زام مالي يستوفي أحد الشروط التالية   :هو الت
  .يستوفي تعريف محتفظ به للمتاجرة  )أ (
عند االعتراف األولي يتم تخصيصه من قبل المنشأة على أنه بالقيمة        )ب (

ـ         "٢,٢,٤" للفقـرة  االعادلة مـن خـالل األربـاح أو الخـسائر وفقً
  ".٥,٣,٤"أو 
 على أنـه بالقيمـة   اند االعتراف األولي أو الحقً إما ع تخصيصهيتم  

  ".١,٧,٦" للفقرة االعادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقً
  االلتزام المحتمل  ٢٨

Contingent liability  
التزام ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية وسوف يتم تأكيـده عـن     ) أ(هو  

  طريق حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكـد والـذي   
  . يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأةال

  التزام حال نشأ عن أحداث في الماضـي ولـم يـتم االعتـراف      ) ب(أو  
  : به ألنه

ليس من المتوقع أن يكون هناك تدفق خارج للمنافع االقتـصادية         ) ١ (  
  .للمنشأة لتسوية هذا االلتزام

  .ال يمكن قياس قيمته بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور كافية) ٢( أو
  التزام مرتبط بعقد  ٤٨

  
 المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى عميل والتي تكون المنـشأة         هو التزام 

  .من العميل) أو أن يكون المبلغ مستحقا (مقابلهاقد حصلت على 
  اإلنتاج الزراعى  ٣٥

Agricultural 
produce 

  .هو منتج محصود من األصول الحيوية للمنشأة

  أنشطة االستثمار  ٤
Investing activities  

هي أنشطة اقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات األخـرى   
  .التي ال تدخل في حكم النقدية

  أنشطة التشغيل  ٤
Operating activities 

  هي األنشطة الرئيسية المنتجة لإليراد للمنشاة، واألنشطة األخـرى التـي     
  .ال تمثل أنشطة استثمار أو تمويل

  مويلأنشطة الت  ٤
Financing 
activities 

هي األنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكيـة        
  .واالقتراض بالمنشأة

  األنشطة ذات الصلة  ٤٢
Relevant activities 

  - بـشكل جـوهري   -هي أنشطة األعمال المستثمر فيها التـي تـؤثر       
  .على عوائد األعمال المستثمر فيها
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١٥٠٠

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  الستحقاقانقضاء موعد ا  ٤٠
Past due 

 موعد استحقاقها عنـدما ال يقـوم الطـرف    انقضىتكون األداة المالية قد  
  .المقابل بإجراء الدفع عندما يحل استحقاق األداة

١٠  
٣١  

  اإلهالك
Depreciation 

اإلنتـاجى   على العمـر    ألصل المنتظم للقيمة القابلة لإلهالك       التوزيع هو
  . لهالمقدر

  ةاألهمية النسبي  اإلطار
Materiality 

تعتبر المعلومـات ذات أهميـة نـسبية إذا كـان حـذفها أو تحريفهـا قـد يـؤثر علـى              
على القوائم الماليةاالقرارات االقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعتماد .  

  .الدخل الناشئ في سياق األنشطة العادية للمنشأةهو  Revenue –اإليراد   ٤٨
  اإليضاحات  ١

Notes 

معلومات باإلضافة إلى ما تـم عرضـه بـالقوائم الماليـة      تحتوى على   
)  التغير فى حقوق الملكيـة – التدفقات النقدية – قائمة الدخل    –الميزانية  (

اوتقدم اإليضاحات شرحللبنود المعروضة فى تلك القوائما وتوضيح .  
  البند المغطي  ٢٦

Hedged item 

قعة بدرجة عالية مـن  هو أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد أو معاملة متو       
  :االحتمال أو صافي االستثمار فى أنشطة أجنبية والذي

عرض المنشأة لمخاطر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقديـة         ) أ (
  .المستقبلية

  وتعطى الفقـرات ( تم تخصيصه على أنه بند يتم تغطية مخاطره      ) ب(و
  "١٠١أت "إلـى " ٩٨أت"وملحق أ الفقرات مـن  " ٨٤"إلى " ٧٨"من  

  ). لتعريف البنود التى تمت تغطية مخاطرهاالًتفصي) أ(من الملحق 
ة  ١٣ قدي لن ة ا طبيع ال ت  ا ود ذ لبن   ا

Monetary items 
تشمل النقدية المحتفظ بها وأصول والتزامات المنشأة التى سوف تحـصل        

  .أو تدفع بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد
  بوليصة التأمين المؤهلة  ٣٨

Qualifying 
insurance policy 

 ذا عالقة بالمنشأة اهى بوليصة تأمين تصدرها شركة تأمين ال تمثل طرفً    
المعدة للقوائم المالية كما هو معرف فى معيار المحاسبة المـصرى رقـم    

إذا كانت عوائد البوليـصة     " اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة    ) " ١٥(
  : تتسم بما يلي

ـ      يمكن استخدامها فقط لس     ) أ(  لنظـام  اداد أو تمويل مزايا العاملين طبقً
  .مزايا محددة

حتى فـى حالـة   (ليست متاحة لدائنى المنشأة المعدة للتقارير المالية    ) ب(
 : وال يمكن سدادها لهذه المنشأة إال إذا) اإلفالس

 زائدة ال تتطلبها البوليـصة  الً كانت هذه العوائد تمثل أصو  )١(
  . المشار إليهاللوفاء بجميع التزامات مزايا العاملين

  كان من الممكن رد هذه العوائد لهذه المنـشأة لتعويـضها         ) ٢( أو  
  .عن مزايا العاملين المسددة بالفعل
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١٥٠١

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  تأخر السداد   ٤٠
Past due  

يعتبر األصل المالي متأخر عندما يخفق الطـرف المقابـل ألداء الـسداد      
اعندما يستحق تعاقدي.  

  تاريخ إعادة التبويب  ٤٧
 

ول من أول فترة تقرير تلي التغيير في نموذج األعمال الـذي  هو اليوم األ  
 .ينتج عنه إعادة تبويب المنشأة لألصول المالية

  قتناءتاريخ اال  ٢٩
Acquisition date 

هو التاريخ الذي قامت فيه المنشأة المقتنية بالحصول على السيطرة علـى       
  .المنشأة المقتناة

ـ   يخالتارهو    تاريخ بداية عقد التأجير  ٤٩ لالسـتخدام  ا الذي يجعل فيه المؤجر األصل محل العقد متاح 
  .بواسطة المستأجر

  .  الذي وافق فيه كال الطرفين على تعديل عقد التأجيرالتاريخهو   تاريخ سريان التعديل  ٤٩
  تاريخ القياس  ٣٩

Measurement date 
  الذي يتم فيه قياس القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق الملكيـة    هو التاريخ 

الممنوحة ألغراض هذا المعيار، وبالنسبة للمعامالت التي تجـرى مـع            
العاملين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة يعتبر تاريخ القيـاس هـو       
تاريخ المنح، بالنسبة للمعامالت التي تجرى مع أطراف بخالف العـاملين     

 ، يكون تاريخ القياس هو ذاته تاريخ)وأولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة  (
  .حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف اآلخر للخدمة

  تاريخ المنح  ٣٩
Grant date 

على ) بما في ذلك العاملين(التاريخ الذي تتفق فيه المنشأة مع طرف آخر        
إجراء معاملة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم، وذلك عند توصـل        

المعاملة، وتخول المنشأة والطرف اآلخر إلى فهم مشترك ألحكام وشروط      
المنشأة في تاريخ المنح إلى الطرف اآلخر الحق في الحصول على الـسداد     
نقدا أو في شكل أصول أخرى أو في شكل أدوات حقوق ملكية بالمنـشأة،     

  .شريطة أن يتم استيفاء شروط االستحقاق المنصوص عليهـا، إن وجـد        
على سبيل المثـال  (وإذا كان هذا االتفاق خاضعا لعملية موافقة أو اعتماد     

، يعتبر تاريخ المنح هو تاريخ الحصول على الموافقة   ) من قبل المساهمين  
  .أو االعتماد

التأجير نشأة عقد خ تاري  ٤٩
  )تاريخ النشأة(

 اتفاقية عقد تأجير أو تاريخ تعهد األطـراف علـى الـشروط          تاريخهو  
  . واألحكام األساسية لعقد التأجير أيهما أسبق

 المالي قد تجاوز موعد استحقاقه عندما يكون الطرف المقابل   األصليكون    االستحقاقتجاوز موعد  ٤٧
اقد فشل في الوفاء بالمدفوعات عندما تستحق تلك المدفوعات تعاقدي. 
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١٥٠٢

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  تجميع األعمال  ٢٩
Business 

combination 

هو معاملة أو حدث آخر يتم بموجبه حـصول المنـشأة المقتنيـة علـى       
أو أكثر من أنـشطة األعمـال ويطلـق علـى هـذه      السيطرة على واحد  

 اوهى أيض " اندماج المتساويين " أو  " االندماج الحقيقى  " االمعامالت أحيانً 
  ).٢٩( للتعريف الوارد في معيار ابجمعيات أعمال طبقً

١  
  

التحريف أو اإلسقاط 
االهام نسبي  

Material omissions 
or misstatements 

 إذا كان هـذا التحريـف أو اإلسـقاط     فى حالة ما ايعتبر هام– ا منفـرد  
 يؤثر على متخذ القرار الذي يعتمد علـى القـوائم الماليـة،     – اأو مجتمع 

  وتعتمد األهمية النسبية على طبيعة وحجـم ومـدى الحكـم الشخـصى          
ـ        مـن  افى الحاالت المثيلة، ويعتبر طبيعة أو حجم البند أو كالهمـا مع 

  .سبيةالعوامل التى تحدد األهمية الن
  التحويل الحيوي  ٣٥

Biological 
transformation 

 النمو ووقف النمو واإلنتاج والتكاثر والتى ينتج عنهـا    عملياتيتكون من   
  .تغيرات كمية أو نوعية فى األصل الحيوي

  التدفقات النقدية  ٤
Cash flows 

  . حكمها الداخلة والخارجةفيهى التدفقات النقدية وما 

  ية المتوقعةالتدفقات النقد  ٤٥
Expected Cash 

flows 

للتدفقات النقدية  ) أي المتوسط الحسابى للتوزيع    (المحتملالمتوسط المرجح   
  .المستقبلية

  الترتيبات المشتركة  ٤٣
Joint 

arrangements 

  . أو أكثر لديهم سيطرة مشتركةطرفينهي اتفاقية بين 

  تسويات إعادة التطبيق  ١
Reclassification 

adjustment 

فـى  ) قائمة الدخل( تبويبها إلى األرباح أو الخسائر      يعادهى المبالغ التى    
الفترة الحالية والتى سبق االعترف بها فى الدخل الشامل اآلخر فى الفتـرة    

  .الحالية أو الفترات السابقة
  تسوية  ٣٨

  
هـي معاملـة تلغـى كـل االلتزامــات القانونيـة والحكميـة لكـل أو بعـض المزايــا         

 نظام المزايـا المحـددة بخـالف المـدفوع مـن المزايـا إلـى أو نيابـة             المتوفرة تحت 
  .عن عاملين ضمن شروط النظام والتي تتضمنها االفتراضات االكتوارية

  التطبيق بأثر رجعى  ٥
Retrospective 
application 

هو تطبيق السياسة المحاسـبية الجديـدة علـى المعـامالت واألحـداث          
  .ه السياسة مطبقة بصفة مستمرةوالظروف األخرى كما لوكانت هذ
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١٥٠٣

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  التطبيق غير العملى  ١
Impracticable 

applying 

عندما تعجز المنشأة عن تطبيقـه   " غير عملى "يعد تطبيق أحد المتطلبات     
  .بعد بذل كل المجهودات المعقولة لتطبيقه

  التطبيق المستقبلى  ٥
Prospective 
application 

تراف بتأثير التغيير فـى التقـديرات     للتغيير فى السياسة المحاسبية واالع    
  -: المحاسبية يتمثل على الترتيب فيما يلي

تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة علـى المعـامالت واألحـداث          ) أ(
 .والظروف األخرى التى تنشأ بعد تاريخ تغيير السياسة

االعتراف بتأثير التغير فى التقدير المحاسبى فى الفترات الحاليـة      ) ب(و  
  .ة المتأثرة بالتغييروالمستقبلي

  التطوير  ٢٣
Development 

 

هو تطبيق نتائج البحوث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم مـا       
بغرض تقديم إنتاج جديد أو محسن بـشكل جـوهرى لمـواد وأدوات أو        
منتجات أو عمليات أو أنشطة أو خدمات وذلك قبل البدء فى اإلنتاج على        

  .نطاق تجارى
  تأجيرتعديل عقد ال  ٤٩

  
هو التغير في، نطاق عقد التأجير أو مقابل عقد التأجير، لم يكن جزءا من      

إضـافة أو  : على سبيل المثـال (الشروط واألحكام األساسية لعقد التأجير     
واحد أو أكثر لألصول محل العقد أو تمديد أو تقصير       ب االنتفاعإنهاء حق   

  ).الفترة التعاقدية لعقد التأجير
من الناحية تعذر التطبيق   ٥

  العملية
Impracticable 

applying 

يعتبر تطبيق أحد المتطلبات غير عملى عندما يتعذر على المنشأة تطبيقه          
وقد يتعذر من الناحيـة  . بعد القيام بكل المجهودات المعقولة فى هذا الشأن   

العملية تطبيق التغيير فى سياسة محاسبية بأثر رجعى أو إعادة العـرض      
  : ح خطأ عن فترة معينة وذلك عندمابأثر رجعى لتصحي

  ال يمكن تحديد آثار التطبيق بأثر رجعـى أو إعـادة العـرض              ) أ(
  .بأثر رجعى

يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى وجود افتراضـات       ) ب(أو  
 . عما كانت عليه نية اإلدارة فى هذه الفترة

ت هامة يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى إعداد تقديرا   ) ج(أو  
عن القيم وكان من المستحيل تمييز المعلومـات المتعلقـة بهـذه       

  :التقديرات بصورة موضوعية عن غيرها من المعلومات التى
تقدم أدلة عن الظروف التى كانـت قائمـة فـى تـاريخ           )١(

 .االعتراف أو القياس أو اإلفصاح عن هذه القيم

صـدار  كان من الممكن أن تكون متاحة عندما تم اعتماد إ    ) ٢(و  
  .القوائم المالية عن هذه الفترة السابقة
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١٥٠٤

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  التعويضات  ١٥
Compensation 

 

تتضمن كل مزايا العاملين كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المـصرى   
وهي كافة أنواع المقابل المدفوع أو المقدم بواسطة الـشركة أو   ) ٣٨(رقم  

لك المقابل نيابة عن الشركة فى مقابل خدمات أديت للشركة، ويتضمن كذ     
  -: المدفوع نيابة عن الشركة القابضة والمتعلق بالمنشأة وهذا يتضمن

مزايا العاملين قصيرة األجل مثل األجور والمرتبـات ومـساهمة           ) أ(  
المنشأة فى التأمينات االجتماعية واإلجازات الـسنوية المدفوعـة         

إذا (واإلجازات المرضية المدفوعة وتوزيعات األرباح والمكافآت       
والمزايا غير النقدية )  شهر من نهاية الفترة ١٢انت ستدفع خالل    ك
مثل الرعاية الصحية والسكن ووسيلة االنتقال والسلع والخـدمات       (

  ).المجانية أو المدعمة
نظام معاش وتقاعد العاملين كالمعاشات ومزايا التقاعد األخـرى     ) ب(و  

  .والتأمين على الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد
مزايا العاملين األخرى طويلة األجل متضمنة اإلجازات طويلـة         ) ج(و  

األجل أو المزايا طويلة األجل األخرى أو مزايا العجـز طويلـة          
فى حالة عدم (األجل وكذلك توزيعات األرباح والمكافآت المؤجلة      

  ). شهر من نهاية الفترة١٢سدادها بالكامل خالل 
  مقابل إنهاء الخدمة ) د(و 
  .يا تعويضات فى شكل حصص أو حقوق ملكيةمزا) ه(و 

التغيير فى التقدير   ٥
  المحاسبى

Change in 
accounting 

estimate 

هو تعديل القيمة الدفترية ألي أصل أو التزام أو تعـديل قيمـة اإلهـالك     
الدورى ألي أصل وينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالي والمنـافع           

وينـشأ  . مات المرتبطة باألصول وااللتزامات  المستقبلية المتوقعة وااللتزا  
التغيير فى التقديرات المحاسبية مـن المعلومـات والتطـورات الجديـدة       

ألخطاءاوبالتالي فال تعد هذه التغييرات تصحيح .  
٣٢  
٣٥  

 تكاليف البيع

Cost to sell 

التكاليف اإلضافية التى تعزى بشكل مباشر إلى التصرف فى أصل مـن           
، مـع اسـتبعاد تكـاليف     )جموعة الجارى التخلص منها   أو الم (األصول  

 .التمويل ومصروفات الضريبة على الدخل

  تكاليف التخلص  ٣١
Cost of disposal 

هى التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة بالتخلص من أصـل أو وحـدة      
  .مولدة للنقد مع استبعاد تكاليف التمويل ومصروفات الضرائب الدخلية

هي التكاليف اإلضافية للحصول على عقد تأجير والتي لن يتم تكبدها لـو          لمباشرة األوليةالتكاليف ا  ٤٩
لم يتم الحصول على عقد التأجير، باستثناء تلك التكاليف المتكبدة بواسـطة    

  . المؤجر الصانع أو التاجر فيما يتعلق بعقد التأجير التمويلي
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١٥٠٥

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  تكاليف المعاملة  ٤٧
 

إلـى اقتنـاء أو   -بشكل مباشر-يمكن عزوها هي التكاليف االضافية التي    
"). ٨,٤,٥ب"راجع الفقـرة  (إصدار أو استبعاد أصل مالي أو التزام مالي        

والتكلفة اإلضافية هي تلك التي لم يكن ليتم تحملها إذا لـم تقـم المنـشأة         
 .باقتناء أو إصدار أو استبعاد األداة المالية

  تكاليف المعاملة  ٤٥
Transaction costs 

أو السوق األكثـر  (كاليف بيع أصل أو نقل التزام في السوق الرئيسية هي ت 
  لألصل أو االلتـزام والمنـسوبة مباشـرة للتـصرف باألصـل      ) إيجابية

  :أو تحويل االلتزام، وينطبق عليها الشرطان التاليان
 .تنتج مباشرة من المعاملة وأن تكون الزمة لهذه المعاملة  ) أ(

ة لولم تتخذ قرار بيع األصل أو تحويل االلتزام    لم تكن تتكبدها المنشأ   ) ب(
  على غرار تكاليف البيع كما هو محـدد فـي معيـار المحاسـبة           (

  )) ٣٢(المصرى 
  النقل تكاليف  ٤٥

Transport costs 
هي التكاليف التي يتم تكبدها لنقل أصل من موقعه الحـالي إلـى الـسوق      

  ).أو السوق األكثر إيجابية( الرئيسى
١٠  
٢٣  
٣٤  

  كلفةالت
Cost 

هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوعة أو القيمة العادلـة لمـدفوعات     
  أخرى قدمت من أجل الحصول على األصل من أجل إقتنائـه أو إنـشائه      

ـ            للـشروط  اأو القيمة التى تنسب لهذا االصل عند االعتراف األولى طبقً
المثـال  المحددة لمعيار آخر من معايير المحاسبة المصرية، على سـبيل     

  .المدفوعات المبنية على أسهم) ٣٩(معيار المحاسبة المصرى رقم 
  تكلفة االقتراض  ١٤

Borrowing costs 
هى الفوائد والتكاليف األخرى التى تتكبـدها المنـشأة نتيجـة القتـراض      

  .األموال
  التكلفة التاريخية  اإلطار

Historical cost 

 

أو ما فـى  ( بالمبلغ النقدى هى أساس قياس يتم بناء عليه تسجيل األصول   
الذي دفع أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل فى تاريخ الحصول       ) حكمه
 أو فـى  -وتسجل االلتزامات بقيمة ما تم استالمه مقابل االلتزام          . عليها

) أو ما فى حكمهـا ( بمبلغ النقدية    -بعض الظروف مثل ضرائب الدخل      
  .زام ضمن النشاط العادى للمنشأةالذي من المتوقع أن يدفع لسداد االلت

  التكلفة الجارية  اإلطار
Current cost 

هى مبلغ النقدية أو ما فى حكم النقدية والذي يجب دفعه للحـصول علـى     
نفس األصل أو ما يماثله فى الوقت الحاضر أو هى المبلغ غير المخـصم      

  .من النقدية أو ما فى حكمها والمطلوب لسداد تعهد فى الوقت الحاضر
ة  ٣٨ لي حا ل ا ة  خدم ل ا ة    تكلف

Cur r ent  s er vi ce cos t 
هى الزيادة فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناجمة عـن خدمـة       

  .العامل فى الفترة الحالية
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١٥٠٦

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  تكلفة الخدمة السابقة  ٣٨
Past service cost 

هى الزيادة فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة لخدمة العـاملين فـى     
الفترات السابقة الناتجة فى الفترة الحالية عن إدخال أو إجراء تعديالت فى       
مزايا ما بعد نهاية الخدمة أو مزايا العاملين األخرى طويلة األجل، وقـد     

حيث يـتم إدخـال المزايـا أو      ( تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية       
  ).حيث يتم تخفيض المزايا القائمة( أو سلبية ) تحسينها

التكلفة المستهلكة لألصل   ٤٧
  المالى أو االلتزام المالى
Amortised cost of a 
financial asset or 
financial liability 

المبلغ الذي يتم به قياس األصل المـالي أو االلتـزام المـالي عنـد          هي  
  ضافً  ااالعتراف األولي مطروحإليـه  ا منه دفعات سداد المبلغ األصلي وم 

 جمع باستخدام طريقة الفائـدة الفعليـة ألي    مناأو مطروحه االستهالك الم
 لألصول الًفرق بين ذلك المبلغ األولي والمبلغ في تاريخ االستحقاق ومعد         

  .المالية، بأي مخصص خسارة

  التمويل  ٢١
Funding 

 إلى صندوق مستقل عن مؤسسة صاحب العمل وذلك       األصولهو تحويل   
  .سداد مزايا التقاعدلمقابلة االلتزامات المستقبلية ل

التنقيب عن وتقييم   ٣٦
  الموارد التعدينية

Exploration for 
and evaluation of 
mineral resources 

هو البحث عن الموارد التعدينية بما فى ذلك المعادن والبتـرول والغـاز          
الطبيعى والموارد المماثلة غير المتجددة بعد حصول المنشأة على الحقـوق   

تنقيب فى منطقة محددة وكذلك تحديد الجدوى الفنيـة والفائـدة       القانونية لل 
  .التجارية من استخراج المورد التعدينى

هي توزيعات لألرباح على حملة أدوات حقوق الملكية بما يتناسـب مـع      توزيعات األرباح  ٤٧
  .حيازتهم من فئة معينة لرأس المال

  حامل الوثيقة  ٣٧
Policyholder 

حق فى التعويض بموجب عقد التـأمين فـى حالـة    هو الطرف الذي له ال 
  .وقوع حدث مؤمن ضده

  الحدث الملزم  ٣٨
Obligation event 

 الذي يؤدى إلى خلق التزام قانوني أو حكمى والـذي يترتـب        الحدثهو  
  .عليه عدم وجود بديل واقعى للمنشأة إال تسوية هذا االلتزام

  الحدث المؤمن ضده  ٣٧
Insured event 

قبلى غير مؤكد يتم تغطيته بموجب عقد التأمين وينتج عنه       هو حدث مست  
  .مخاطر تأمين

  الحصاد  ٣٥
Harvest 

  . الحيوي أو إيقاف حياة األصل الحيوياألصلهو فصل اإلنتاج عن 
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١٥٠٧

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  الحصة في منشأة أخرى  ٤٤
Interest in another 

entity 

 ألغراض هذا المعيار، تشير إلي الحصة في منشأة أخرى إلى المـشاركة      
التعاقدية وغير التعاقدية التي تعرض المنشأة إلى تذبذب في العوائد الناتجة    

ويمكن اثبات الحصة في المنشأة األخرى علـى  . من أداء المنشأة األخرى   
سبيل المثال عن طريق امتالك أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين هـذا       

الـسيولة  باإلضافة إلى أشكال مشاركة أخرى مثل توفير التمويل ودعـم      
وهي تتضمن الوسائل التي تكون من خاللها . وتعزيز االئتمان والضمانات  

. للمنشأة سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر علـى منـشأة أخـرى     
وليس من الضرورى اعتبارها حصة في منشأة أخرى لعدم وجود عالقـة   

  .عميل بمورد
صص فـي  معلومات إضافية عن الح   " ٩أت"إلى  " ٧أت"تقدم الفقرات من    

مـن معيـار   " ٥٧أت"إلـى  " ٥٥أت "منشأة أخرى، وتشرح الفقرات من   
  .تذبذب العائدات) ٤٢(المحاسبة المصرى رقم 

  حق الملكية  اإلطار
Equity 

  .هو حق أصحاب المنشأة المتبقى فى األصول بعد طرح كافة االلتزامات

٢٩  
٤٢  
  

الحصص /حقوق األقلية 
  غير المسيطرة

 Non-Controlling 
interest  

حقوق الملكية في شركة تابعة ال تنسب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى          
  .الشركة األم

  هي حقوق تجرد متخذ القرار من سلطته التخاذ القرارات  حقوق االنتزاع  ٤٢
  حقوق الحماية  ٤٢

Protection rights 
حقوق مصممة لحماية حصص الطرف الذي يمتلـك هـذه الحقـوق دون     

  .لمنشأة التي ترتبط بها هذه الحقوقإعطائه السلطة على ا
  حقوق العزل  ٤٢

Removal rights 
  .هي حقوق تجريد صانع القرار من صالحياته في صنع القرارات

  حقوق الملكية  ٢٩
Equity interests 

يستخدم هذا المصطلح عامة ليعنى حصص الملكية لمستثمر يمتلك منشآت     
  ستثمارأو مالك أو عضو أو حقوق مشارك في صناديق اال

  حوافز عقد التأجير  ٤٩
  

هي دفعات تمت بواسطة مؤجر لمستأجر مرتبطة بعقد تأجير أو تعويض     
  . أو تحمل بواسطة المؤجر لتكاليف المستأجر

  الحياد  اإلطار
Neutrality 

  .هو خلو المعلومات فى القوائم المالية من التحيز
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  الخسائر  اإلطار
Losses 

ية وال تختلـف فـى طبيعتهـا عـن        هى نقصان فى المنافع االقتـصاد     
  .المصروفات األخرى

 الخسائر االئتمانية  ٤٧

 

ـ     للعقـد  االفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنـشأة وفقً
أي كـل العجـز   (وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المنـشأة اسـتالمها     

ل الفائدة الفعلـي  أو معد ( بمعدل الفائدة الفعلي األصلي      ا، مخصوم )النقدي
المعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المضمحلة عـن شـرائها أو        

ويجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية باألخذ في الحسبان          ). إنشائها
على سبيل المثـال، خيـار الـدفع     (جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية      

خالل العمـر المتوقـع   ) المشابهةالمقدم، والتمديد، واالستدعاء والخيارات  
يجب أن تتضمن التدفقات النقدية التي يتم أخـذها فـي    . لتلك األداة المالية  

الحسبان التدفقات النقدية من بيع ضمان محتفظ به أو تعزيزات ائتمانيـة        
   وهناك افتـراض  .  ال يتجزأ من الشروط التعاقدية    اأخرى والتي تُعد جزء

بطريقـة يمكـن االعتمـاد    -وقع لألداة مالية بأنه يمكن تقدير العمر المت    
وبالرغم من ذلك، في تلك الحاالت النادرة عندما ال يكـون مـن    . -عليها

الممكن تقدير العمر المتوقع لألداة مالية بطريقة يمكن االعتماد عليها، فإنه  
  .يجب على المنشأة أن تستخدم األجل التعاقدي المتبقي لألداة المالية

ئتمانية الخسائر اال  ٤٧
  المتوقعة

هي متوسط الخسائر االئتمانية مرجحة بالمخاطر المتعلقة باإلخفاق الـذي   
  .يحدث في السداد على أنها األوزان

الخسائر االئتمانية   ٤٧
المتوقعة على مدى 

١٢اشهر  

الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الذي يمثل الخسائر   
تي تنتج عن أحداث اإلخفاق في الـسداد ألداة ماليـة    االئتمانية المتوقعة ال  

  . بعد تاريخ التقريرا شهر١٢والمرجحة الحدوث خالل 
الخسائر االئتمانية   ٤٧

  المتوقعة على مدى العمر
هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميـع حـاالت اإلخفـاق      

  .اليةالممكنة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة الم
  خسارة االضمحالل  ٤٧

  
هي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصول المالية التـي يـتم     

، ومن مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل ومـن       "٢,١,٤" للفقرة   اقياسها وفقً 
أصول العقود مع العمالء، ومن مبلغ مجمع االضمحالل في قيمة األصول     

ومخصص الخسائر االئتمانيـة  " ٢,١,٤" للفقرة االمالية التي يتم قياسها وفقً  
  .المتوقعة من تعهدات القرض وعقود الضمان المالي

١٠  
٢٣  
٣١  

  خسارة اضمحالل القيمة
Impairment loss 

  .هى الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل عن المبلغ المتوقع إسترداده منه
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١٥٠٩

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  خطر االئتمان  ٤٠
Credit risk  

ية إلى خسارة مالية للطرف األخر خطر أن يؤدي أحد أطراف أداة مال      هو  
  .عن طريق اإلخفاق في الوفاء بالتزامه

  خطر السعر   ٤٠
Price risk  

  

خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المـستقبلية ألداة ماليـة    هو  
بخالف تلك المخاطر الناشئة عن خطر (بسبب التغيرات في أسعار السوق      

سواء كانت تلك التغيرات بـسبب عوامـل   ، )سعر الفائدة أو خطر العملة    
محددة لألداة المالية أو للمصدر، أو بسبب عوامـل تـؤثر علـى جميـع       

  .األدوات المالية المشابهة التي يتم المتاجرة فيها بالسوق
خطر سعر الفائدة   ٤٠

Interest rate risk  
ليـة  خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المـستقبلية ألداة ما  هو  

  .بسبب التغيرات في أسعار الفائدة السوقية
  خطر السوق  ٤٠

Market risk  
  

خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المـستقبلية ألداة ماليـة    هو  
، ويتكون خطر السوق من ثالثة أخطار    بسبب التغيرات في أسعار السوق    

  .خطر العملة وخطر السعر وخطر سعر الفائدة: هي 

   السيولةخطر  ٤٠
 Liquidity risk 

خطر أن تواجه المنشأة صعوبة في مقابلة التزاماتها المتعلقة بالتزامات هو  
  .مالية التي يتم تسويتها بتقديم نقدية أو أصل مالي آخر

  خطر العملة  ٤٠
 Currency risk  

خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المـستقبلية ألداة ماليـة    هو  
  .تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةبسبب ال

  خيار إعادة اإلصدار  ٣٩
Reload option 

 في األسهم يتم منحه عندما يتم استخدام األسـهم    لالكتتابهو خيار جديد    
  .الستيفاء سعر الممارسة في خيار سابق لالكتتاب في األسهم

  خيار االكتتاب في األسهم  ٣٩
Share option 

سهم الحق، مع عدم إلزامه، في االكتتاب في أسـهم  هو عقد يمنح حامل ال    
  .المنشأة بسعر ثابت أو قابل للتحديد لمدة زمنية معينة

خيارات البيع على   ٢٢
  األسهم العادية

Put options on 
ordinary shares 

هي عقود تعطى لحامليها الحق في بيع األسهم العادية بسعر محدد خـالل    
  .فترة محددة

  حقوقالخيارات وال  ٢٢
  :وما فى حكمها

Options , warrants 
and their equivalents 

  .هى أدوات مالية تعطى لحاملها الحق فى شراء أسهم عادية
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١٥١٠

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  الدخل  اإلطار
Income 

 

هو الزيادة فى المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات          
 ينشأ عنهـا  داخلة أو زيادات فى األصول أو نقصان فى االلتزامات مما         

  .زيادة فى حق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة

 : هو الفرق بين  دخل التمويل غير المحقق  ٤٩

 إجمالي االستثمار في عقد التأجير، وبين ) أ(

  صافي االستثمار في عقد التأجير) ب(
  الدخل الشامل اآلخر  ١

Other 
comprehensive 

Income 

  

بما فى ذلك تسويات إعادة التبويب والتـى  ( والمصروف يشمل بنود الدخل 
  طبقـا لمـا تتطلبـه   "قائمة الدخل"ال يعترف بها فى األرباح أو الخسائر     

  ). أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية األخرى
  :وتتضمن بنود الدخل الشامل اآلخر ما يلي

  راجع معيار المحاسبة المصري(إعادة قياس نظم المزايا المحددة  
 ."مزايا العاملين)) "٣٨(رقم 

  المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملة األجنبية
ت ) "١٣(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (لنشاط أجنبي  أثر التغيرا

 .")في أسعار صرف العمالت األجنبية

  المكاسب والخسائر الناتجة عن االستثمارات في أدوات حقوق ملكية تم
 للفقرة اصيصها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقًتخ
 .")األدوات المالية) "٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٥,٧,٥"

  المكاسب والخسائر من األصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
من معيار " أ٢,١,٤" للفقرة امن خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً

 .)٤٧(ة المصري رقم المحاسب

  الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التغطية المستخدمة
في تغطية التدفق النقدي، والمكاسب والخسائر من أدوات التغطية 
المستخدمة في تغطية استثمارات في أدوات حقوق ملكية يتم قياسها 

في معيار  ٦راجع القسم (بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 .))٤٧(المحاسبة المصري رقم 

  مبلغ التغير في القيمة العادلة لبعض االلتزامات المالية المخصصة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فيما يرتبط بالتغيرات في 

من معيار المحاسبة " ٧,٧,٥"راجع الفقرة (خطر االئتمان لاللتزام 
 .))٤٧(المصري رقم 
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١٥١١

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

 القيمة العادلة المتعلقة بالقيمة الزمنية لعقود الخيارات عند التغيرات في 
والقيمة الزمنية لعقد الخيار ) intrinsic value(فصل القيمة الداخلية 

 ٦راجع القسم (وتخصيص فقط التغير في القيمة الداخلية كأداة تغطية 
 .))٤٧(في معيار المحاسبة المصري رقم 

 في العقود اآلجلة عند فصل المكون التغيرات في قيمة العناصر اآلجلة 
اآلجل عن المكون الفوري لعقد آجل وتخصيص فقط التغير في المكون 
الفوري كأداة تغطية، والتغير في مبلغ هامش أساس العملة األجنبية 

)foreign currency basis spread ( ألداة مالية عندما يتم استبعاده
 في معيار ٦راجع القسم (ة من تخصيص هذه األداة المالية كأداة تغطي

  .))٤٧(المحاسبة المصري رقم 
الدخل في المنشأة ذات   ٤٤

  الهيكل الخاص
Income from a 

structured entity 

ألغراض هذا المعيار، يشمل الدخل من المنشأة ذات الهيكل الخاص علـى    
 الرسوم الجارية وغير الجارية والفائـدة وأربـاح     الحصرسبيل المثال ال    

 واألرباح أو الخسائر مـن إعـادة قيـاس أو الغـاء االعتـراف          األسهم
بالحصص في المنشآت ذات الهيكل الخاص، واألرباح والخسائر من نقـل   

  .األصول وااللتزامات إلى المنشأة ذات الهيكل الخاص
  درجات الجدارة االئتمانية  ٤٠

Credit risk rating 
grades  

  .وقوع إخفاق لألداة المالية إلى خطر ا االئتمان استنادخطرمعدل هو 

 مستأجر لمؤجر مرتبطة بحق استخدام األصـل   بواسطةهي دفعات تمت      دفعات اإليجار  ٤٩
  : محل العقد خالل مدة عقد التأجير تتكون مما يلي

 أي حوافز عقد اناقص) تشمل دفعات ثابتة في جوهرها(دفعات ثابتة   ) أ(
  .تأجيري

  .ى مؤشر أو معدلدفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد عل  ) ب(

مستأجر متأكد  ) ح( ذا كان ال  بشكل معقول اسعر ممارسة خيار الشراء إ
  .من ممارسة هذا الخيار

دفعات غرامات إلنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس   ) ذ(
 . ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد التأجير

وقع أن تكـون  بالنسبة للمستأجر تتضمن دفعات اإليجار كذلك المبالغ المت       
  . المتبقيـة مستحقة الدفع بواسطة المستأجر بموجـب ضـمانات القيمـة      

وال تتضمن دفعات اإليجار الدفعات المخصصة للمكونات غير اإليجارية      
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١٥١٢

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

في العقد إال إذا اختار المستأجر الجمع بين المكونات غير اإليجارية مـع       
  . أجيرالمكونات اإليجارية والمحاسبة عنهما كمكون واحد لعقد الت

 متبقيةبالنسبة للمؤجر تتضمن دفعات اإليجار كذلك أي ضمانات قيمة 
مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف 
ثالث ال عالقة له بالمؤجر له القدرة المالية للوفاء بالتزاماته بموجب 

ير وال تتضمن دفعات اإليجار الدفعات المخصصة للمكونات غ. الضمان
  .اإليجارية

هي دفعات تتم بواسطة مستأجر لمؤجر لحق استخدام األصل محل العقـد        دفعات اإليجار االختيارية  ٤٩
خالل فترة مشمولة بخيار تمديد أو إنهاء عقد التأجير لم يتم إدراجها فـي      

  .مدة عقد التأجير
  دفعات اإليجار المتغيرة  ٤٩

  
أجر لمؤجر لحق اسـتخدام   التي تمت بواسطة مست  الدفعاتهي الجزء من    

  األصل محل العقد خالل مدة اإليجار التي قد تختلـف بـسبب التغيـرات     
في الوقائع والظروف التي تحدث بعد تاريخ بداية عقد التـأجير بخـالف        

  .مرور الوقت
هي دفعات تمت بواسطة مستأجر لمؤجر مقابل الحق في استخدام األصل         دفعات ثابتة  ٤٩

  .د التأجير بخالف دفعات اإليجار المتغيرةمحل العقد خالل مدة عق
  رأس المال  اإلطار

Capital 

 

 أو القـوة  - مثل األموال المستثمرة –المال بموجب المفهوم المالى لرأس     
. الشرائية المستثمرة هو صافي األصول أو حقوق الملكيـة فـى المنـشأة     

  .وتتبنى أغلب المنشآت المفهوم المالى لرأس المال
  - مثـل القـدرة التـشغيلية    –م المادي لـرأس المـال       وبموجب المفهو 

 فـى وحـدات   – على سبيل المثال –هو الطاقة اإلنتاجية للمنشأة المتمثلة   
  .اإلنتاج اليومية

  الربح  اإلطار
Profit 

 تسويات الحفـاظ علـى   الًشام(هو المبلغ المتبقى بعد طرح المصروفات     
  أى مبلـغ فـوق ذلـك    و. من الدخل) ارأس المال عندما يكون ذلك مناسب

  .المطلوب للحفاظ على رأس المال فى بداية الفترة
الربح أو الخسارة   ٢٤

  المحاسبية
Accounting profit 

or loss 

  .هو ربح أو خسارة الفترة قبل خصم عبء الضرائب
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤ى ف) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥١٣

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  الربح الضريبى  ٢٤
  )الخسارة الضريبية(

Taxable profit 
(tax loss) 

ـ الفترة المحـدد   ) خسارة(هو ربح       للتـشريع الـضريبى والقواعـد   اطبقً
  علـى أساسـه  ) تـسترد (التى تضعها اإلدارة الضريبية والـذي تـسدد       

  .ضرائب الدخل
  

  سعر اإلقفال  ١٣
Closing rate 

  .هو سعر الصرف اللحظى السائد في تاريخ نهاية الفترة المالية

  سعر بيع مستقل  ٤٨
  )لسلعة أو خدمة(

لمنشأة سلعة أو خدمة متعهد بها بشكل  من الممكن ان تبيع به ا الذيالسعر  
  .منفصل إلى عميل

  الخروجسعر   ٤٥
Exit price 

  . يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لنقل التزامالذيالسعر 

  الدخولسعر   ٤٥
Entry price 

  . لشراء أصل أو المستلم لتحمل التزام في معاملة تبادليةالمدفوعالسعر 

  سعر الصرف  ١٣
Exchange rate 

  . التبادل بين عملتين مختلفتينعدلم هو

 اللحظى سعر الصرف  ١٣
  السائد

Spot exchange rate 

  . سعر الصرف للتسليم الفوري لوحدات العملةهو

  سعر المعاملة  ٤٨
  )لعقد مع العميل(

 الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل سلع أو     المقابلمبلغ  
تثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابـة  خدمات متعهد بها إلى عميل، باس    

  .عن أطراف ثالثة
  سقف األصل  ٣٨

Asset ceiling 

هو القيمة الحالية ألى مزايا اقتصادية موجودة في شكل استردادات مـن         
  النظام أو تخفيض في االشتراكات المستقبلية للنظام 

  السلطة  ٤٢
Power 

  .طة ذات الصلة قائمة تمنح قدره حالية على توجيه األنشحقوق

  سمة إعادة اإلصدار  ٣٩
Reload feature 

السمة التي تنص على تقديم منحة من الخيارات الجديـدة لالكتتـاب فـي     
األسهم عند استخدام أسهم فى استيفاء سعر ممارسة الحق فى خيار اكتتاب   

  .فى أسهم سابقة
  السهم العادى  ٢٢

Ordering share 
. ةً لحقوق كافة فئات أدوات الملكية األخرىهو أداة ملكية تعد حقوقها تالي 
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١٥١٤

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  السهم العادى المحتمل  ٢٢
Potential ordinary 

share 

  . هي أداة مالية أو عقد قد يمنح حاملها الحق في امتالك أسهم عادية
  

  السوق األساسى  ٤٥
Principal market 

  .السوق ذو الحجم األكبر ومستوى النشاط األعلى لألصل أو االلتزام

٤٥  االسوق األكثر نفع  
Most advantages 

market 

السوق التي تنظم المبلغ الذي يتم الحصول عليه من بيع األصـل أو تقلـل     
من المبلغ الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام بعد األخذ بعين االعتبار تكاليف   

  .البيع والنقل

  السوق النشطة  ٣٥
Active market 

  : ط التالية فيها الشروتتوفرهى السوق التى 
  .أن تتماثل البنود التى يتم التعامل فيها فى السوق) أ (

أن يتواجد عادة مشترون وبائعون لديهم الرغبة فى التعامل فى أى   ) ب(و  
  . وقت وبشكل طبيعي

  . األسعار متاحة للعامة) ج( و 
  السياسات المحاسبية  ٥

Accounting policies 

سات التى تقوم المنـشأة بتطبيقهـا   هى المبادئ واألسس والقواعد والممار    
  .عند إعداد وعرض القوائم المالية

  السيطرة  ١٥
Control 

هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتـشغيلية لمنـشأة وذلـك             
  .للحصول على منافع من أنشطتها

السيطرة على المنشأة   ٤٢
  المستثمر فيها

Control of an 
investee 

  المنشأة المستثمر فيها عندما يتعـرض المـستثمر،  على   يسيطر المستثمر 
  أو يكون له الحق في عوائد متغيرة من تدخلـه فـي المنـشأة المـستثمر     

ـلطته علـى المنـشأة       فيها ويمكن له التأثير على تلك العوائد من خالل س
  .المستثمر فيها

١٥  
١٨  
٤٣  

  السيطرة المشتركة
Joint control 

وتوجد . سيطرة على نشاط إقتصادى هى مشاركة بموجب اتفاق تعاقدي لل     
السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب القـرارات التـشغيلية والقـرارات          
  المالية اإلستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة باإلجمـاع مـن الـشركاء     

  ).األطراف الذين يشاركون فى السيطرة( 
  السيولة  اإلطار

Liquidity 

عد األخذ فى االعتبار االلتزامـات  هى توفر النقدية فى المستقبل القريب ب     
  .المالية خالل هذه الفترة
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١٥١٥

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  شراء أو بيع  ٤٧
  بالطريقة المعتادة
Regular way 

purchase or sale 

 لعقد تتطلب شروطه تسليم األصل خالل اهو شراء أو بيع أصل مالى طبقً    
  إطار زمني يتم تحديده من خالل أسواق المال المعنية بـصورة رسـمية      

  .أو عرفية

  شرط السوق  ٣٩
Market condition 

الشرط الذي يعتمد عليه سعر الممارسة، أو استحقاق أو إمكانية ممارسـة   
أدوات حقوق الملكية والذي يتصل بسعر السوق ألدوات حقـوق ملكيـة          
المنشأة، مثل الحصول على سعر سهم معين أو مبلغ معين لفـرق القيمـة    

ق هدف معين قائم على سـعر  بالزيادة لخيار االكتتاب في أسهم، أو تحقي      
السوق ألدوات حقوق ملكية المنشأة المتصلة بمؤشـر ألسـعار الـسوق          

  .األخرى المنشآتألدوات حقوق ملكية 
  شركة إعادة التأمين  ٣٧

Reinsurer 
  الطرف الذي يلتزم بموجب عقد إعادة التأمين بتعـويض المـؤمن عليـه      

   حالـة وقـوع حـدث   فى عقد إعادة التأمين فى   ) معيد التأمين الصادر  ( 
 .مؤمن ضده

٢٩  
٤٢  

  الشركة التابعة
Subsidiary 

وهى تـشمل  ) الشركة األم( هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى      
اشركات األفراد أيض.  

  الشركة الشقيقة  ١٨
Associate 

  .هى منشأة تخضع لنفوذ مؤثر من مستثمر
  

  شروط االستحقاق  ٣٩
Vesting conditions 

 يجب استيفاؤها حتى يصبح الطرف اآلخر مستحقًا السـتالم     الشروط التي 
   أو أدوات حقـوق الملكيـة  - وغيرها مـن األصـول    -األموال النقدية   

وتـضم  . في المنشأة، بموجب عقد قائم على مدفوعات مبنية على أسـهم     
شروط االستحقاق شروط الخدمة التي تقتضي أن يقوم الطـرف اآلخـر            

تضم شروط اآلداء التي تتطلـب اسـتيفاء      بإتمام مدة خدمة معينة، كما      
على سبيل المثال زيادة محددة في أرباح المنشأة عبـر  (أهداف أداء محددة  
  ).مدة زمنية معينة

الشريك في المشروع   ٤٣
  المشترك

Joint renter 

  هو طرف في مشروع مـشترك يكـون لـه سـيطرة مـشتركة علـى       
  .هذا المشروع
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١٥١٦

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  شكل المشاركة االختيارية  ٣٧
Discretionary 
Participation 

feature 

حق تعاقدى فى الحصول على مزايا إضـافية كعنـصر مـتمم للمزايـا       
  : المضمونة والتى

  . من إجمالى المزايا التعاقديةايحتمل أن تشكل جزءا كبير   ) أ(
  يحدد قيمتها وتوقيـت صـرفها بموجـب العقـد بنـاء علـى           ) ب(و  

 . تقدير المصدر

 :عاقدية علىتبنى من الناحية الت) ج( و 

  .أداء مجموعة بعينها من العقود أو نوع محدد من العقود )١(
أو غير المحققة على مجموعة معينة / عوائد االستثمار المحققة و   ) ٢( أو  

  .صول التى يحتفظ بها المصدرالًمن ا
األرباح أو الخسائر الخاصة بالشركة أو الصندوق أو أية منـِشأة         ) ٣(أو  

  .أخرى تقوم بإصدار العقد
  الشهرة  ٢٩

Goodwill 
 الناشئة عن األصـول التـى ال يمكـن     ةهى المنافع االقتصادية المستقبلي   

  .تحديدها واالعتراف بها بشكل منفرد كل على حدى

  صافي االستثمار  ٤٩
  في عقد التأجير

     بمعدل الفائدة الضمني في اهو إجمالي االستثمار في عقد التأجير مخصوم 
  .عقد التأجير

  ثمارصافي االست  ١٣
  نشاط أجنبىفى 

Net investment in a 
foreign operation 

 نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى صـافي أصـول      قيمة هو
  .الكيان األجنبى

صافي األصول المتاحة   ٢١
  لمزايا التقاعد

Net assets available 
for benefit 

خل ضمنها القيمـة   منها التزاماته والتي ال تدا مخصوم النظامهي أصول   
  . الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

  

) أصل(صافي التزام   ٣٨
  المزايا المحددة

Net defined benefit 
liability (asset) 

هو العجز أو الفائض بعد تعديله بأى أثر بعدم تجاوز صافي أصل المزايا      
  : المحددة عن سقف األصل ويعرف العجز أو الفائض بأنه

 .القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة) أ (

القيمة العادلة ألصول االلتزام) ب (اناقص  
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١٥١٧

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

صافي الفائدة من صافي   ٣٨
  )أصل(التزام 

 المزايا المحددة

Net interest on the 
net defined benefit 

liability 

المزايا المحـددة والـذي   ) أصل(هو التغير خالل الفترة في صافي التزام       
  .ينتج عن مرور الوقت

  صافي القيمة االستردادية  ٢
Net realizable value 

 التكلفة التقديريـة  ا التقديرى للبيع من خالل النشاط العادى ناقص السعرهو  
  .لإلتمام وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع

  صانع القرار  ٤٢
Decision maker 

 والتي تكون عبارة عن موكل أو وكيل    تمتلك حقوق صنع القرارات    منشأة
  .ألطراف أخرى

  صناديق االستثمار  ٢٩
Mutual Entity 

 

 ال يمتلكها مستثمرون على سبيل المثال، شركة تأمين مشتركة     منشأةهى  
أو صندوق استثمار يقدم تكاليف أقل أو مزايا اقتصادية أخـرى مباشـرة     

  .اوبالتناسب لحملة وثائق التأمين أو المشاركين فيه

صندوق االستثمار   ٣٤
  العقارى
  

هو صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق فـى     
االصول العقارية من اراض وعقارات مبنية وغيرها من االصول التـى        

  . تضمن حدا معينا من السيولة
  الضريبة الجارية  ٢٤

Current tax 

المرتبطة بصافي الـربح  ) االسترداد(هى قيمة الضرائب المستحقة السداد      
  .للفترة) الخسارة الضريبية(الضريبى 

هو الضمان الذي يقدم للمؤجر بواسطة طرف ليس له عالقة بالمؤجر بأن          المتبقيةضمان القيمة  ٤٩
األصل محل العقد في نهاية عقد التأجير ستكون   ) أو جزء من قيمة   (قيمة  

على األقلامبلغاُ محدد .  
  الطرف ذوالعالقة  ١٥

Related party 

 

هو الشخص الذي له أو المنشأة التى لها عالقة بالمنـشأة المعـدة للقـوائم       
  ").المنشأة المصدرة للقوائم" ويشار إليها فى هذا المعيار ب (المالية 

 يعد الشخص أو أحد أطراف العائلة المقربين لهذا الـشخص ذى العالقـة      
 : بالمنشأة المصدرة للقوائم إذا كان هذا الشخص

 .له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة المصدرة للقوائم) ١( 

  .له نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة للقوائم) ٢( أو 
عضو فى اإلدارة العليا للمنشأة المصدرة للقـوائم أو للمنـشأة األم   ) ٣( أو  

 .للمنشأة المصدرة للقوائم
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١٥١٨

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  قـق أى تعد المنـشأة ذات عالقـة بالمنـشأة المـصدرة للقـوائم إذا تح          
 : من الشروط التالية

  المنشأة والمنـشأة المـصدرة للقـوائم أعـضاء فـى نفـس المجموعـة        
  بمعنى أن كل شركة أم وشـركة تابعـة والـشركة التابعـة الـشقيقة          (

 ).ذوي عالقة باآلخرين

  أحد المنشآت هى شركة شقيقة أم مشروع مـشترك للمنـشأة األخـرى            
شترك لعضو فى مجموعة أو أن تكون المنشأة شركة شقيقة أو مشروع م    (

اتكون فيه المنشأة األخرى عضوأيض.( 

 . المنشأتان هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالث

  إحدى المنشآت هى مشروع مشترك لطرف ثالـث والمنـشأة األخـرى         
 .هى شركة شقيقة لهذا الطرف الثالث

إمـا  المنشأة هى نظام لمزايا العاملين ما بعد الخدمة لصالح العاملين فـى    
. المنشأة المصدرة للقوائم أو لمنشأة ذات عالقة بالمنشأة المصدرة للقـوائم          

وإذا كانت المنشأة هى نفسها نظام مزايا العاملين فتعتبر المنشأة ربة العمل  
 .منشأة ذات عالقة بالمنشأة المصدرة للقوائم

   شـخص ممـا ورد ذكـرهم      ا أو مـشتركً   االمنشأة يسيطر عليها منفرد   
 .هاعال) أ(فى 

 مؤثرا على المنشأة ااعاله نفوذً) ١) (أ(كان لشخص ممن ورد ذكرهم فى       
أو الشركة األم للمنشأة(  باإلدارة العليا للمنشأة اأو كان عضو.(  

  طرف في ترتيب مشترك  ٤٣
Part to a Joint 
arrangement 

هو طرف يشارك في ترتيب مشترك بغض النظر عما إذا كان له سيطرة     
  . الترتيب من عدمهمشتركة على هذا

  طريقة حقوق الملكية  ١٨
Equity method 

 – عند اقتنائه –هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها االعتراف باالستثمار     
بتكلفة االقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ علـى نـصيب            

  .المستثمر فى صافي أصول الشركة المستثمر فيها
  ةطريقة الفائدة الفعلي  ٤٧

Effective interest 
method 

هي الطريقة التي يتم استخدامها في حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالي          
أو التزام مالي وفي تخصيص واالعتراف بـإيراد الفائـدة أو مـصروف       

  .الفائدة ضمن األرباح أو الخسائر على مدار الفترة ذات العالقة
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١٥١٩

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  العائد على أصول النظام  ٣٨
The return on plan 

assets 

هو الفائدة وتوزيعات األسهم واإليرادات األخرى المتولـدة مـن أصـول     
النظام باإلضافة إلى األرباح أو الخسائر المحققة أو غيـر المحققـة مـن     

منهااأصول النظام مخصوم  :  
 . أية تكاليف إلدارة النظام  ) أ(

  .أية ضريبة مستحقة الدفع من قبل النظام نفسه ) ب(
ن العاملون وغيرهم مم  ٣٩

  يقدمون خدمات مماثلة
Employees and 

others providing 
similar services 

يعتبر هـؤالء  ) أ(هم األفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة وإما        
أو يعملون لدى المنشأة ) ب(األفراد عاملين ألغراض قانونية أو ضريبية،   

يها ألغـراض  بناء على توجيهاتها بذات الطريقة كما لوكانوا عاملين لـد   
الخدمات المقدمة تكون مماثلة لتلـك التـي       ) ج(قانونية أو ضريبية، أو     

يقدمها العاملون، أي أن يكون ألولئك األشـخاص الـسلطة والمـسئولية          
للتخطيط والتوجيه والتحكم في وإدارة أنشطة المنـشأة، بمـا فـي ذلـك           

  .المديرين غير التنفيذيين
العبء الضريبى   ٢٤

  )ةالضرائب المسترد(
Tax expense 
( tax income) 

هو القيمة اإلجمالية التى تدخل فى تحديد صافي ربح أو خـسارة الفتـرة        
  .والمتعلقة بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة

  هو عدم الثبات في األعتراف أو القياس  عدم اتساق محاسبي  ٤٧
 عالوة المخاطر  ٤٥

Risk premium 
 للمخاطر مقابل تحمـل  اي السوق تجنب التعويض الذي يطلبه المشاركون ف    

ويـشار  . خطر عدم التأكد المتأصل في التدفقات المالية لألصل أو االلتزام  
  .إليها كذلك بتعديل المخاطر

العقارات المشغولة   ٣٤
  بمعرفة المالك

Owner – occupied 
property 

هى عقارات محتفظ بها من المالك لالسـتخدام فـى اإلنتـاج أو توريـد       
  .ئع والخدمات أو لألغراض اإلداريةالبضا

  . والتزامات واجبة النفاذا حقوقًتنشى أكثر أو طرفين بين هو اتفاقية  عقد  ٤٨
  عقد إعادة التأمين  ٣٧

Reinsurance 
contract 

  

) شـركة إعـادة التـأمين   (هو عقد تأمين تصدره إحدى شركات التأمين      
ن الخسائر الناجمة ع) معيد التأمين الصادر( لتعويض شركة تأمين أخرى   

عن عقد واحد أو أكثر من العقود التى أصدرتها شركة التـأمين المـؤمن       
 ).معيد التأمين الصادر( عليها 
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١٥٢٠

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

األصـل محـل   (هو عقد، أو جزء من عقد يحول الحق في استخدام أصل     عقد التأجير  ٤٩
  .لفترة من الزمن بمقابل) العقد

يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع هو عقد تأجير ال   عقد التأجير التشغيلي  ٤٩
  .العائدة لملكية األصل محل العقد

هو عقد التأجير الذي يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافـة المخـاطر        عقد التأجير التمويلي  ٤٩
  والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

   شهر أو أقـل فـي تـاريخ بدايـة    ١٢يجار تبلغ هو عقد تأجير له مدة إ      عقد التأجير قصير األجل  ٤٩
عقد التأجير الذي يتضمن خيار شراء ال يعد عقـد تـأجير        . عقد التأجير 

  .قصير األجل
مـؤجر  ("هو معاملة إعادة تأجير األصل محل العقد بواسطة المـستأجر         عقد التأجير من الباطن  ٤٩

 بـين  )عقد التـأجير الرئيـسي  (لطرف ثالث ويظل عقد التأجير     ") وسيط
  .المؤجر الرئيسي والمستأجر ساري المفعول

  عقد التأمين  ٣٧
Insurance contract 

خطرا تأمينا كبيرا مـن  ) شركة التأمين( عقد يقبل بموجبه أحد األطراف   
باالتفاق على تعويض حامل الوثيقة فى حالـة     ) حامل وثيقة ( طرف آخر 

ـلب ) الحدث المؤمن ضده( وقوع حدث مستقبلى معين غير مؤكد     ايؤثر س
  .على حامل الوثيقة

  عقد التأمين المباشر  ٣٧
Direct insurance 

contract 

  .هو عقد التأمين الذي ال يكون عقد إعادة تأمين

٣٧  
٤٧  

  عقد الضمان المالى
Financial 

guarantee contract  

هو العقد الذي يتطلب من المصدر إجراء مدفوعات محددة ليعوض حامل        
التى يحققها بسبب تقاعس مدين محدد عن سداد دفعـة     العقد عن الخسارة    
  . للشروط األصلية أو المعدلة ألداة الديناعند استحقاقها طبقً

عقد قائم على مدفوعات   ٣٩
  مبنية على أسهم

Share – based 
payment 

arrangement 

) بما فـي ذلـك العامـل   (هو اتفاق يتم إبرامه بين المنشأة وطرف آخر        
 قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم تمنح الطـرف        للدخول في معاملة  

اآلخر الحق في تلقي أموال نقدية أو أصول أخرى من أصـول المنـشأة            
نظير مبالغ تقوم على أساس سعر أسهم المنـشأة أو غيرهـا مـن أدوات      
حقوق الملكية في المنشأة، أو تمنح الطرف اآلخر الحق في اسـتالم أدوات    

  .طة استيفاء شروط االستحقاق، إن وجدتحقوق ملكية في المنشأة شري
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  العقد المحمل بخسارة  ٢٨
Onerous contract 

هو العقد الذي تكون فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزامـات         
  .العقد أكبر من المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من هذا العقد

   لالسـتخدام اقع أن يكـون فيهـا األصـل صـالح    هو إما الفترة التي يتو     العمر االقتصادي  ٤٩
بشكل اقتصادي بواسطة واحد أو أكثر من المستخدمين، أو عدد وحـدات        
اإلنتاج أو وحدات مماثلة يتوقع الحصول عليها مـن األصـل بواسـطة         

  . مستخدم واحد أو أكثر
١٠  
٢٣  
٣١  

 العمر اإلنتاجى المقدر

Useful life 

  : هو إما أن يكون
  .وقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصلالفترة التى تت  ) أ(
عدد وحدات اإلنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنـشأة  ) ب(أو  

  .الحصول عليها من ذلك األصل
  العملة األجنبية  ١٣

Foreign currency 

  .التعامل للمنشأةهى أى عملة أخرى بخالف عملة 

١٣  
  

  عملة التعامل 
  )عملة القيد(

Functional 
currency 

 التى يتم استخدامها داخل البيئة االقتـصادية األساسـية التـى       عملةالهى  
  .تمارس فيها المنشأة أنشطتها

  العرضعملة   ١٣
Presentation 

currency 

  . القوائم المالية للمنشأةتعرض بهاهى العملة التى 

  العمليات غير المستمرة  ٣٢
Discontinued 

operation 

إما قد تم التصرف فيه أو تصنيفه كمحتفظ بـه  أحد عناصر المنشأة يكون   
  :لغرض البيع

  . أو منطقة جغرافية للعملياتالً مستقا كبيرا تجاريايمثل خطً) أ(   و
يشكل جزءا من خطة واحدة منسقة للتصرف فى خط تجـارى         ) ب( أو  

  .كبير مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات
 . دة بيعهاشركة تابعة تم شراؤها فقط بغية إعا) ج(أو 

  العملية المشتركة  ٤٣
Joint operation 

هي اتفاقية مشتركة والتى بها األطراف الذين لـديهم سـيطرة مـشتركة      
باالتفاقية لديهم حقوق مرتبطة باألصول وتعهدات مرتبطة بااللتزامـات     

  .المرتبطة باالتفاقية
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١٥٢٢

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

ـ        هو    عميل  ٤٨ اج طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خـدمات هـي نت
  .األنشطة العادية للمنشأة بمقابل

  عنصر المنشأة  ٣٢
Component 
of an entity 

هو العمليات والتدفقات النقدية التى يمكن تمييزها بوضوح، من الناحيـة           
 .التشغيلية وألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة

  العنصر المضمون  ٣٧
Guaranteed 

element 

زايا المضمونة يتم النص عليه فى العقد الذي يحتـوى     هو التزام بسداد الم   
  .على شكل المشاركة االختيارية

  فترة االستحقاق  ٣٩
Vesting period 

هي الفترة التي يتم خاللها استيفاء كافة شروط االستحقاق الخاصة بعقـد           
  .قائم على مدفوعات مبنية على أسهم

يشمل أي فتـرات  (ل لتنفيذ عقد مع عميل  هي إجمالي فترة استخدام األص      فترة االستخدام  ٤٩
  ).غير متتالية من الزمن

  الفترة الدورية  ٣٠
Interim period 

  هى الفترة التى تصدر فيها قوائم مالية دورية عن فترة أقـل مـن سـنة       
  .مالية كاملة

 فرق القيمة بالزيادة  ٣٩
Intrinsic value 

سـواء  (ف اآلخـر  هو الفرق بين القيمة العادلة لألسهم التي يحق للطـر        
) إن وجـد (أن يكتتب فيها أو يستلمها، والسعر     ) بشروط أو بدون شروط   

  .الذي سوف يلتزم الطرف اآلخر بسداده نظير تلك األسهم
  العملةفرق   ١٣

Exchange 
difference 

 مـا إلـى    عملةمن الوحدات  معين منالفرق الناشئ عن ترجمة عدد    هو
  . بأسعار صرف مختلفةعملة أخرى

  الفروق المؤقتة  ٢٤
Temporary 
differences 

 

هى الفروق بين القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامـات فـى الميزانيـة         
واألساس الضريبى لهذه األصول أو االلتزامات، وتتمثل الفروق المؤقتـة      

  : إما فى
وهي الفروق المؤقتة التى سـوف   : فروق مؤقتة خاضعة للضريبة     ) أ(

ضريبة عند تحديد الربح الـضريبى  يترتب عليها أرباح خاضعة لل  
فى الفترات المـستقبلية وذلـك عنـدما يـتم     ) الخسارة الضريبية (

  . استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام
وهى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب  : فروق مؤقتة قابلة للخصم   ) ب(أو

الخـسارة  (عليها خصومات تخفـض مقـدار الـربح الـضريبى      
  فى الفترات المستقبلية وذلـك عنـدما يـتم اسـترداد          ) يةالضريب

  .أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام
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١٥٢٣

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  الفصل  ٣٧
Unbundled 

هي المعالجة المحاسبية لمحتويات عقد ما كما لوكانت هى ذاتها تـشكل           
مستقلةاعقود . 

٢٦  
  

  فعالية تغطية المخاطر
Hedge 

effectiveness 

يض أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية   هى مدي إلغاء أو تعو    
لبند تمت تغطية مخاطره من خالل التغير فى القيمة العادلة أو التـدفقات       

" ١١٣أت "إلـى   " ١٠٥أت  "راجع الفقرات   (النقدية ألداة تغطية المخاطر     
  ).أ(من الملحق 

  القابلية للتحديد  ٢٩
Identifiable 

  

  : للتحديد إذاهي أن يكون األصل قابال 
  يمكن فصله عن المنشأة وبيعه أو تحويله أو ترخيـصه أو إيجـاره         ) أ(

أو استبداله بمفرده أو مع عقد أو أصل أو التزام محدد بغض النظـر     
  .عن رغبة المنشأة في عمل ذلك

ينتج عن حقوق تعاقدية أو قانونية أخرى بغض النظر عما إذا كانت    ) ب(
   المنـشأة أو عـن حقـوق   هذه الحقوق يمكن تحويلها أو فصلها عن     

  .أو التزامات أخرى
  القابلية للفهم  اإلطار

Understandability 

 

أن المعلومات المتاحة فى القوائم المالية تتوافر لها صفة قابليتهـا للفهـم          
بمعرفة المستخدمين الذين لديهم مستو معقول مـن المعرفـة باألعمـال        

الرغبـة فـى دراسـة     والنشاطات االقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم       
  .المعلومات بقدر معقول من العناية

  القدرة على السداد  اإلطار
Solvency 

  هى توفر النقدية فـى المـدى الطويـل لمواجهـة االلتزامـات الماليـة       
  .عندما تحل

  القروض الدائنة  ٤٠
Loans payable  

التزامات مالية، بخالف الدائنون التجاريون قصيرة األجـل بـشروط      هي  
  .عاديةتجارية 

القروض القابلة للتنازل   ١٢
  عنها

Forgivable loans 

هى القروض التى يتعهد فيها المقرض بالتنازل عـن اسـتردادها تحـت       
  .ظروف معينة

  القروض المستحقة  ٤٠
Loans payable  

  هي التزامات مالية باستثناء العمالء قـصيرة األجـل حـسب شـروط           
  .االئتمان العادية
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١٥٢٤

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  قطاع تشغيلي  ٤١
 Operating 

segment  

  : هو عبارة عن أحد عناصر المنشأة التي
 تشارك في أنشطة تجارية قد تجنى منها إيرادات وتتكبد عليهـا          ) أ(

بما فـي ذلـك اإليـرادات والمـصاريف المتعلقـة          (مصاريف  
 ).بالمعامالت مع عناصر أخرى في نفس المنشأة

س تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل منتظم مـن قبـل الـرئي        ) ب(و  
المسئول عن صناعة القرار التشغيلي في المنشأة إلتخاذ قـرارات        

  .حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه
  تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة) ج(و 

  القوائم المالية الدورية  ٣٠
Interim financial 

report 

 من القوائم المالية تعنى القوائم المالية التى تحتوي إما على مجموعة كاملة    
  ،)عرض القـوائم الماليـة  ) ١(كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم   (

  )كمـا ورد بهـذا المعيـار   (أو مجموعة مختصرة من القـوائم الماليـة    
  .للفترة الدورية

  اإلطار
١  

القوائم المالية ذات 
  األغراض العامة

General purposes 
Financial 

statements 

ة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين ال يـسمح وضـعهم      هى القوائم المعد  
بمطالبة المنشأة بإعداد تقـارير مـصممة الحتياجـاتهم الخاصـة مـن       

  .المعلومات
  

١٧  
١٨  
٤٢  

 القوائم المالية المجمعة

Consolidated 
financial 

statements 

هي القوائم المالية لمجموعة تعرض فيها األصول وااللتزامـات وحقـوق    
 والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية للـشركة األم وشـركاتها        الملكية

  .التابعة كما لوكانت كيانا اقتصاديا واحدا

١٧  
  

  القوائم المالية المستقلة
Separate financial 

statements 

 فـي  األخـذ  بعـد  يمكن والتي منشأة بمعرفة المعروضة القوائم تلك هي
 عـن  المحاسـبة  المنـشأة  فيهـا  رتختا أن المعيار هذا متطلبات االعتبار

 شـركاتها  أو   المـشتركة  مشروعاتها أو   التابعة منشآتها في استثماراتها
  ).٤٧ (رقم المصرى المحاسبة لمعيار اطبقً أو بالتكلفة إما الشقيقة

  القياس  اإلطار
Measurement 

هو عملية تحديد القيمة النقدية للعناصر التى سيعترف بهـا فـى القـوائم       
  .ظهر بها فى الميزانية وقائمة الدخلالمالية وت

٣١  
٣٢  

  القيمة االستخدامية
Value in use 

 حدوثها من أي أصـل  عهى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق 
  . أو وحدة مولدة للنقد
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١٥٢٥

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  القيمة االستردادية  اإلطار
Realizable value 

ول عليه فـى الوقـت   هي مبلغ النقدية أو ما فى حكمها الذي يمكن الحص    
  .الحاضر مقابل بيع األصل بالطريقة العادية

  االسترداديةالقيمة   ٣٢
Recoverable 

amount 

  .هى صافي القيمة البيعية لألصل أو قيمته فى االستخدام أيهما أكبر

القيمة االستردادية لألصل   ٣١
  أو للوحدة المولدة للنقد

Recoverable 
amount of an asset 

or cash –
generating unit 

تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية أيهما أكبراهى قيمته العادلة ناقص .  

  القيمة التخريدية  ١٠
Residual value 

 نتيجة التخلص من األصل   احاليهى صافي القيمة المتوقع الحصول عليها       
بعد لوكان بحالته المتوقع أن يكون عليها فى نهاية عمره اإلنتاجي المقدر        

  .التخلص منهخصم تكاليف 
  القيمة الحالية  اإلطار

Present value 

هى القيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعـة      
  .ضمن النشاط العادى للمنشأة

القيمة الحالية االكتوارية   ٢١
  لمزايا التقاعد المتعهد بها
Actuarial present 
value of promised  

retirement benefits 

هي القيم الحالية للمبالغ المتوقع سدادها بواسـطة نظـام مزايـا التقاعـد         
  .للعاملين الحاليين والسابقين عن خدمات أديت بالفعل

القيمة الحالية اللتزام   ٣٨
  المزايا المحددة

The present value 
of a defined 

benefit obligation 

بلية المتوقعة المطلوبة لتـسوية االلتـزام   هى القيمة الحالية للدفعات المستق   
الناجم عن خدمة العامل فى الفترات الحالية والسابقة بـدون خـصم أيـة       

  .أصول للنظام

٣١- ١٠
٣٤  
٣٥  

  :القيمة الدفترية
Carrying amount 

 بعـد خـصم   قائمة المركز المالى  فى   هى القيمة التى يظهر بها األصل     
  .قيمته فى االضمحاللخسائر  ومجمع  الخاص بهمجمع اإلهالك
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١٥٢٦

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  القيمة العادلة  ٣٩
Fair Value 

  هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو التزام بين أطـراف راغبـين        
  .في التعامل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون بإرادة حرة

١٠-٢  
١٣- ١٢
٢٥- ٢٣
٣١- ٢٩
٣٤- ٣٢
٣٧- ٣٥
٤٥- ٣٨

٤٩  

  القيمة العادلة
Fair value 

 استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة      هي السعر الذي يتم   
  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

  القيمة القابلة لالسترداد  ١٠
Recoverable 

amount 

  ،)  منها التكـاليف الالزمـة للبيـع     امخصوم(هى القيمة العادلة لألصل     
  .أو قيمته اإلستخدامية أيهما أكبر

  بلة لالستهالكالقيمة القا  ٢٣
Depreciable 

amount 

هى تكلفة األصل، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة مدرجـة فـى القـوائم     
القيمة المتبقية لهاالمالية ناقص .  

١٠  
٣١  

   لإلهالكالقابلةالقيمة 
Depreciable 

amount 

   أو أى قيمة أخرى بديلـة للتكلفـة فـى القـوائم     الثابتهى تكلفة األصل 
 القيمة المتبقية له في نهايـة عمـره    القيمة التخريدية له أو     االمالية ناقص

  .اإلنتاجى المقدر
  القيمة المتبقية  ٢٣

Residual value 

هى صافي القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر اإلنتاجى لألصل     
بعد خصم تكاليف التخلص منه إذا كان األصل فى العمر والحالة المتوقعة      

  .عمر اإلنتاجى لهله فى نهاية ال
 غير  المتبقيةالقيمة  ٤٩

  المضمونة
والتـي يكـون تحقيقهـا     لألصل محل العقد  المتبقية الجزء من القيمة   يه

مضمون فقط بواسطة طرف ذي  غير مضمون أو يكون     بواسطة المؤجر   
  .عالقة بالمؤجر

١٠  
٣٢  

القيمة من وجهة نظر 
  المنشأة

Entit y speci fi c va l ue 

ة للتدفقات النقدية التى تتوقع منشأة أن تحصل عليها مـن     هى القيمة الحالي  
االستخدام المستمر ألصل ومن التصرف فيه فى نهاية عمـره اإلنتـاجى     

  .المقدر أو التى تتوقع أن تتحملها عند تسوية التزام
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١٥٢٧

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  الكيان المستقل  ٤٣
Separate vehicle 

النظر هو أي كيان ماٍل منفصل ويحدد بما في ذلك شركات الواقع بغض          
  .عما إذا كان لذلك الكيان شخصية قانونية من عدمه

  ما فى حكم النقدية  ٤
Cash equivalents 

هي االستثمارات قصيرة األجل وعالية السيولة والتـي يمكـن تحويلهـا         
  بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة، والتي يكون تعرضها لمخـاطر التغيـر           

  .الًفي قيمتها ضئي
  الً لها حقوق في اتخاذ القرارات والتـي إمـا أن تكـون أصـي       منشأةهو     القرارمتخذ  ٤٢

  . ألطراف أخريالًأو وكي
٢٩  
٣٢  

  متوقع
Probable 

  .يعنى هذا المصطلح أن إمكانية وقوع الحدث أكبر من نسبة عدم وقوعه

١٣  
٤٢  

 المجموعة

Group 

  .هي الشركة األم وكل الشركات التابعة لها

  مجموعة األصول الحيوية  ٣٥
Group of biological 

assets 

  .هي مجموعة من الحيوانات أو النباتات المتماثلة الحية

المجموعة الجارى   ٣٢
  التخلص منها

Disposal group 

هي مجموعة األصول المزمع التصرف فيهـا بطريـق البيـع أو غيـر        
ذلك،مجتمعة كمجموعة فى صفقة واحدة، وااللتزامات المتصلة مباشـرة        

لمزمع نقل ملكيتها فى الـصفقة، وقـد تتـضمن    بتلك األصول التى من ا    
المجموعة شهرة تم الحصول عليها من تجميع األعمال، وذلك إذا كانـت        
المجموعة المعنية عبارة عن وحدة مولدة للنقد وتم تخصيص الشهرة لهـا       

) " ٣١( للشروط المنصوص عليها فى معيار المحاسبة المصرى رقم    اطبقً
  . كانت عملية داخل الوحدة المولدة للنقد، أو إذا"اضمحالل قيمة األصول

  محتَفَظ به للمتاجرة  ٤٧
  

  :هو أصل مالي أو التزام مالي
 لغرض بيعـه أو إعـادة      -بشكل رئيس -يتم اقتناؤه أو تحمله     ) أ(

 .شرائه في األجل القريب

عند االعتراف األولي، يعد جزءا من محفظة ألدوات ماليـة       ) ب(أو  
   ويتوفر لها دليل على وجود مثال فعلى      امحددة يتم إدارتها مع

  .حديث على استالم أرباح قصيرة األجل منها
باستثناء المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة (أنه مشتقة  ) ج(أو  

  ).تغطية مخصصة وفعالة
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١٥٢٨

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  مخاطر التأمين  ٣٧
Insurance risk 

قة إلى التى تنتقل من حامل الوثي- بخالف المخاطر المالية    –هى المخاطر   
 .مصدرها

٤٥  
  

ء   مخاطر عدم اآلدا
Nonperformance  

Risk 

وتشمل مخـاطر  . هي الخطر المتمثل في أال تقوم المنشأة بالوفاء بااللتزام  
  عدم اآلداء على سبيل المثال ال الحصر مخاطر إئتمان المنشأة

  المخاطر المالية  ٣٧
Financial risk 

  

معدل فائدة : ى واحد أو أكثر منالخطر الناشئ عن تغير مستقبلى محتمل عل
  محدد، أو سعر أداة مالية، أو سعر سلعة، أو سعر الـصرف األجنبـى،           

أو جداول ومؤشرات األسعار أو المعدالت، أو التصنيف اإلئتمانى، أو مؤشر 
اإلئتمان أو غير ذلك من المتغيرات، شريطة أنه فى حالة ما إذا كان المتغير 

  . بأى من طرفى العقدااصغير مالى أال يكون المتغير خ
  المخزون  ٢

Inventories 

 :هو أصل

 . محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادى للمنشأة  ) أ(

   . للبيعالًفى مرحلة اإلنتاج ليصبح قاب) ب(أو 
فى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل اإلنتاج أو فـى     ) ج(أو  

  .تقديم الخدمات
  المخصص  ٢٨

Provision 

  .غير محدد التوقيت وال المقدارهو التزام 

  مدة عقد التأجير  ٤٩
  

هي الفترة غير القابلة لإللغاء والتي للمستأجر الحق خاللها فـي اسـتخدام       
إلى جنب مع كل مما يليااألصل محل العقد جنب : 

 االفترات المشمولة بخيار تمديد عقد التأجير إذا كان المستأجر متأكـد        ) أ(
 .  هذا الخياربصورة معقولة من ممارسة

 االفترات المشمولة بخيار إنهاء عقد التأجير إذا كان المستأجر متأكـد      )ب(
  بصورة معقولة من أنه لن يمارس هذا الخيار

  المدخالت  ٤٥
 Inputs  

 المشاركون في السوق عنـد تـسعير     يستخدمها قد   التيهي االفتراضات   
  : ثل ما يلياألصل أو االلتزام، بما في ذلك التوقعات حول المخاطر م

المخاطر المتأصلة في أسلوب تقييم محدد يستخدم لقيـاس القيمـة        ) أ(
 ).مثل نموذج التسعير(العادلة 

  .المخاطر المتأصلة في مدخالت أسلوب التقييم) ب(و 
  .قد تكون المدخالت ملحوظة أو غير ملحوظة
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١٥٢٩

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

المدخالت التي يتم   ٤٥
  معايرتها في السوق

Market 
corroborated inputs 

 من أو التي يتم معايرتها ببيانـات الـسوق   اأساس المستمدةلمدخالت  هي ا 
  .الملحوظة ذات العالقة المرتبطة بطرق أخرى

  المدخالت الملحوظة  ٤٥
Observable inputs 

هي المدخالت التي يتم صياغتها باستخدام بيانات السوق مثل المعلومـات    
 التـي تعكـس    حول األحـداث أو المعـامالت الفعليـة     االمتوفرة عموم 

االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصـل        
  .أو االلتزام

  المدخالت غير الملحوظة  ٤٥
Unobservable 

inputs 

 تتوافر لها بيانات سوق والتي يتم صنعها باستخدام     الهي المدخالت التي    
أفضل المعلومات المتوفرة بخصوص االفتراضات التـي قـد يـستخدمها     

  .المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام

  )١(مدخالت المستوى   ٤٥
Level 1 inputs 

  فـي األسـواق النـشطة ألصـول      ) غير المعدلة ( هي األسعار المعلنة    
  .أو التزامات مماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس

  )٢(مدخالت المستوى   ٤٥
Level 2 inputs 

والتـي  ) ١(دخالت عدا األسعار المعلنة المتضمنة في المـستوى       هي الم 
  .تعتبر ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر

  )٣(مدخالت المستوى   ٤٥
Level 3 inputs 

  .هي المدخالت غير الملحوظة لألصل أو االلتزام

  المركز المالى  اإلطار
Financial position 

 األصول وااللتزامات وحقوق الملكية للمنشأة كما هـى   هو العالقة ما بين   
  .مدرجة بالميزانية

  مزايا إنهاء الخدمة  ٣٨
Termination 

benefits 

  : هى مزايا العاملين المستحقة نتيجة إما
  .لقرار المنشأة بإنهاء خدمة عامل قبل تاريخ التقاعد العادى  ) أ(
  .ابل هذه المزايالقرار العامل بقبول ترك العمل االختيارى مق) ب( أو 

  المزايا بعد إنتهاء الخدمة  ٣٨
Post - employment 

benefits 

  المـستحقة بعـد إكمـال   ) عدا مزايا إنهاء الخدمـة ( هى مزايا العاملين   
  .فترة الخدمة

  مزايا العاملين  ٣٨
Employee benefits 

  هى كافة أشكال المقابل الـذي تمنحـه المنـشأة مقابـل الخدمـة التـى       
  .املونيقدمها الع
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١٥٣٠

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

مزايا العاملين األخرى   ٣٨
  طويلة األجل

Other long – term 
employee benefits 

) عدا مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ومزايا إنهاء الخدمة( هى مزايا العاملين   
 بعد نهاية الفترة التى يقدم ا شهر١٢التى ال تصبح مستحقة بكاملها خالل       

  .فيها العاملون خدماتهم

  لعاملينمزايا ا  ٣٨
  قصيرة األجل

Short – term 
employee benefits  

التى تصبح مستحقة بكاملها ) عدا مزايا إنهاء الخدمة  ( هى مزايا العاملين    
  . بعد نهاية الفترة التى يقوم خاللها العاملون بتقديم الخدمةا شهر١٢خالل 

  المزايا المكتسبة  ٢١
Vested benefits 

سابها طبقا لنظم التقاعـد غيـر مـشروط    هي المزايا التي يكون حق اكت     
  .باستمرار خدمة العامل

  المزايا المضمونة  ٣٧
Guaranteed 

benefits 

هي المدفوعات أو المزايا األخرى التى يكون لحامل الوثيقة أو مـستثمر           
  بعينه حق غير مشروط فيها، مع عدم الخضوع أليـة تحفـظ تعاقـدى        

  .لمصدر العقد
  المساعدات  ١٢

Government 
assistance 

  هي كل إجراء يهدف إلى منح مزايـا اقتـصادية معينـة إلـى منـشأة          
  . لمعايير معينةاأو مجموعة من المنشآت طبقً

هو المنشأة التي تحصل على الحق في استخدام األصل محل العقد لفترة   المستأجر  ٤٩
  . من الزمن بمقابل

  المشاركون في السوق  ٤٥
Market 

Participants 
  

) أو السوق األكثر إيجابيـة   (ون والمشترون في السوق األساسية      هم البائع 
  : لألصل أو االلتزام، الذين يتمتعون بكافة الخصائص التالية

ـ     ) أ(  ذات ااالستقاللية عن بعضهم البعض، أي الذين ال يعتبرون أطرافً
، علـى  )١٥(عالقة كما هو محدد في معيار المحاسبة المـصرى      

عر في معاملة الطرف ذي العالقـة  الرغم من أنه يمكن استخدام الس  
 على أن الًكمدخالت لقياس القيمة العادلة إن كانت المنشأة تمتلك دلي    

 . لشروط السوقاالمعاملة قد أبرمت وفقً
 سعة الدراية وامتالك قدرات فهم معقولة متعلقة باألصل أو االلتزام   ) ب(

د والمعاملة باستخدام كافة المعلومات المتوفرة من خالل بذل الجهو         
 .الكافية التي تقتضيها العادات واألعراف

  القدرة على ابرام المعاملة لألصل أو االلتزام) ج (
اى امتالك الحـافز دون  . الرغبة في ابرام معاملة لألصل أو االلتزام  ) د (

  .اإلجبار أو االضطرار للقيام بذلك
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١٥٣١

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  المشتركون  ٢١
Participants 

  لهـم حـق االسـتفادة مـن    هم األعضاء في نظام التقاعد وغيرهم ممن     
  .هذا النظام

  المشتقة  ٤٧
Derivatives 

هي أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق هذا المعيار ولديه جميع 
  :الخصائص الثالث التالية

تتغير قيمته استجابة للتغير في معدل فائدة محدد، أو سعر أداة مالية       )أ (
حـددة،  محددة، أو سعر سلعة محددة، أو سعر صرف عملة أجنبية م 

أو رقم قياسي ألسعار أو معدالت محددة، أو تبويب ائتماني أو رقم       
قياسي الئتمان محدد، أو متغير آخر محـدد، شـريطة أال يكـون        

تدعى ( بطرف في العقد االمتغير في حالة المتغير غير المالي مرتبطً  
  ").األساس "-أحيانا–

ي يكون ال يتطلب صافي استثمار أولي أو يتطلب صافي استثمار أول     )ب (
أقل مما يتطلب لألنواع األخرى من العقود التي يتوقع أن يكون لهـا   

 .استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق

  .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي  ) ج(
  المشروع المشترك  ٤٣

Joint venture 

 اهو ترتيب تعاقدى يكون لألطراف الذين لديهم فيه سيطرة مشتركة حقوقً      
  .تيبعلى صافي أصول التر

  المشغل المشترك  ٤٣
Joint operator 

  .هو طرف في عملية مشتركة ولديه سيطرة مشتركة على هذه العملية

  المصداقية  اإلطار
Reliability 

هي أن تتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من األخطاء الهامـة         
ق والتحيز وكان بإمكان المستخدمين االعتماد عليها كمعلومات تعبر بصد     

  .عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه
  المصروفات  اإلطار

Expenses 

 

هي نقصان فى المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات     
خارجة أو نقص فى األصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقصان فى          

  .المنشأةحق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى أصحاب 

١٥  
  

  معامالت األطراف
  ذوي العالقة

Related party 
transactions 

هي تبادل الموارد أو الخدمات أو االلتزامات فيما بين األطـراف بغـض     
  .النظر عن وجود مقابل تم تحميله لهذا التبادل
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١٥٣٢

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

المعامالت القائمة على   ٣٩
مدفوعات مبينة على 
ا أسهم والمسددة نقد  
Cash – settled 
share – based 

payment 
transactions 

 القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم التي تشتري بموجبها    المعاملةهي  
  المنشأة سلعا أو خدمات عن طريق تحملها اللتزام بتحويل أمـوال نقديـة    
  أو أية أصول أخرى إلى مورد تلك الـسلع أو الخـدمات نظيـر مبـالغ          

نشأة أو غيرها من أدوات حقـوق  أسهم الم) قيمة(تحسب على أساس سعر  
  .الملكية فيها

٣٩  
  

المعامالت القائمة على 
مدفوعات مبنية على 

أسهم والمسددة في شكل 
  أسهم

Equity- settled 
share-based 

payment 
transactions 

هي المعاملة القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تتلقى المنـشأة       
  مقابل أدوات حقوق ملكيـة فـي المنـشأة   بمقتضاها سلعا أو خدمات في    

  ).بما في ذلك األسهم أو خيارات االكتتاب في أسهم(

  المعامالت المتوقعة  ٤٧
Forecast 

transactions 

  .الًهى معامالت غير مؤيدة بارتباط ولكن متوقع حدوثها مستقب

  المعامالت المنظمة  ٤٥
Orderly 

transactions 

السوق لفترة من الزمن قبل تاريخ القياس هي المعاملة التي تتحمل مخاطر    
للسماح باألنشطة التسويقية المعتادة للمعامالت التي تتـضمن أصـول أو       

على سبيل المثال، تـصفية  ( التزامات مماثلة، وهى ليست معاملة جبرية  
  ).إجبارية أو البيع بسبب ضائقة مالية

معايير المحاسبة   ١
 المصرية

Egyptian 
accounting 
standards 

هى تلك المعايير والتفسيرات التى تستخدم فـى إعـداد القـوائم الماليـة           
  .واإليضاحات المتممة لها وفى المعالجات المحاسبية لبنود تلك القوائم

معدل االقتراض اإلضافي   ٤٩
  للمستأجر

هو معدل الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر لكـي يقتـرض التمويـل      
وبنفس الضمانات للحصول على أصل بنفس   الالزم على مدى مدة مماثلة      

 .في بيئة اقتصادية مماثلة" حق االنتفاع"قيمة أصل 
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١٥٣٣

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  
معدل الفائدة الضمني في   ٤٧

  عقد التأجير
  

دفعـات  ) أ(هو معدل الفائدة الذي يتسبب في أن تتساوى القيمة الحالية ل     
ادلة القيمة الع) ١( مع إجمالي المضمونة غير  المتبقيةالقيمة) ب(اإليجار و

  .أي تكاليف مباشرة أولية للمؤجر) ٢(لألصل محل العقد و

  معدل الفائدة الفعلى  ٤٧
Effective interest 

rate 

  

ـ -هو المعدل الذي يخصم   المـدفوعات أو المقبوضـات النقديـة    -اتمام 
المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي أو االلتـزام المـالي       

دفترية لألصل المالي أو إلى التكلفة المستهلكة لاللتزام      إلى إجمالي القيمة ال   
وعند حساب معدل الفائدة الفعلي، يجب علـى المنـشأة أن تقـدر      . المالي

الشروط التعاقدية لألداة  التدفقات النقدية المتوقعة باألخذ في الحسبان جميع      
واالسـتدعاء   والتمديـد،  خيار الدفع المقـدم،    على سبيل المثال،  (المالية  

ولكن ال يجوز لها أن تأخذ في الحـسبان الخـسائر       ) والخيارات المشابهة 
ويشمل الحساب جميع األتعاب والنقاط التي يتم دفعها     . االئتمانية المتوقعة 

أو استالمها فيما بين أطراف العقد والتي تُعد جزءا ال يتجزأ مـن معـدل    
وتكـاليف   ،")٣,٤,٥ب"إلـى  " ١,٤,٥ب"راجع الفقرات من (الفائدة الفعلي   

وهناك افتراض بأنـه    . وجميع العالوات والخصومات األخرى    المعاملة،
يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األدوات المالية          

فـي تلـك    وبالرغم من ذلك، . بطريقة يمكن االعتماد عليها    -المتشابهة  
ت النقدية أو العمر الحاالت النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير التدفقا   

بطريقـة يمكـن   ) أو لمجموعة من األدوات المالية  (المتوقع لألداة المالية    
فإنه يجب على المنـشأة أن تـستخدم التـدفقات النقديـة       االعتماد عليها، 

أو لمجموعة مـن  (التعاقدية على مدار كامل األجل التعاقدي لألداة المالية    
  ).األدوات المالية

فعلي معدل الفائدة ال  ٤٧
المعدل بالمخاطر 

  االئتمانية
  

ـ -المعدل الذي يخصم هو   المـدفوعات أو المقبوضـات النقديـة    -اتمام 
المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقـع لألصـل المـالي إلـى التكلفـة           

   عنـد شـرائه  الً مـضمح  ا مالي الًالمستهلكة لألصل المالي الذي يعد أص     
لفعلي المعدل بالمخاطر االئتمانيـة،  وعند حساب معدل الفائدة ا . أو إنشائه 

يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة باألخذ في الحـسبان           
على سبيل المثال، خيـار الـدفع      (جميع الشروط التعاقدية لألصل المالي      

والخـسائر االئتمانيـة    ) المقدم، والتمديد، والشراء والخيارات المـشابهة     
  جميع األتعـاب والنقـاط التـي يـتم دفعهـا      ويشمل الحساب   . المتوقعة

أو استالمها فيما بين أطراف العقد والتي تُعد جزءا ال يتجزأ مـن معـدل    
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١٥٣٤

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

، وتكـاليف  ")٣,٤,٥ب"إلـى  " ١,٤,٥ب"راجع الفقرات من (الفائدة الفعلي   
وهناك افتراض بأنـه  . المعاملة، وجميع العالوات أو الخصومات األخرى  

ة والعمر المتوقع لمجموعة من األدوات المالية      يمكن تقدير التدفقات النقدي   
وبالرغم من ذلـك، فـي تلـك       . المتشابهة بطريقة يمكن االعتماد عليها    

الحاالت النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير التدفقات النقدية أو العمر    
بطريقـة يمكـن   ) أو لمجموعة من األدوات المالية  (المتبقي لألداة المالية    

ها، فإنه يجب على المنـشأة أن تـستخدم التـدفقات النقديـة      االعتماد علي 
أو لمجموعة مـن  (التعاقدية على مدى كامل األجل التعاقدي لألداة المالية    

  ).األدوات المالية
  معيد التأمين الصادر  ٣٧

 Cedant  
  .هو حامل وثيقة التأمين فى عقد إعادة التأمين

مقابلة التكاليف   اإلطار
  باإليرادات

Matching of costs 
with revenues 

هو مبدا يتم االعتراف فيه بالمصروفات فى قائمة الدخل على أسـاس أن       
هناك ارتباطا مباشرا بين التكاليف المتكبدة واكتساب بنود محـددة مـن            
الدخل وهذا اإلجراء الذي يشار إليه عامة بمقابلة التكـاليف بـاإليرادات،     

اإليرادات والمـصروفات التـى   يتضمن االعتراف المتزامن أو المجتمع ب    
تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفـس العمليـات الماليـة أو األحـداث      

 بمختلف عناصر المصروفات التى تـشكل تكلفـة   الًفيعترف مث . األخرى
البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذي يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيـع      

طـار ال يـسمح    ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحـت هـذا اإل        . البضاعة
  .باالعتراف ببنود فى الميزانية ال تحقق تعريف األصول أو االلتزامات

  المقابل المحتمل  ٢٩
Contingent 

consideration 

 

هو عدم التزام المنشأة المقتنية في تحويل أصول إضافية أو حقوق ملكيـة      
أة إلى المالك السابقين للمنشأة المقتناه كجزء من تبادل السلطة على المنـش       

المقتناه إذا وفقت أحداث مستقبلية محددة ومع هذا فإن المقابل المحتمل قـد    
يعطى المنشأة المقتنية الحق في استرداد المقابل السابق تحويله إذا تحققـت    

  .شروط معينة
  المالءمة  اإلطار

Relevance 

 

هي أن تكون المعلومات مالئمة عندما تؤثر على القرارات االقتـصادية           
 بمساعدتهم فى تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية         للمستخدمين

  .أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية

  المالك  ١
Owners 

  .هم أصحاب األدوات المبوبة كحقوق ملكية
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  المكاسب  اإلطار
Gains 

هى الزيادات فى المنافع االقتصادية وعلى هذا فإنها ليست مختلفـة عـن      
  .تهااإليرادات فى طبيع

مكسب أو خسارة   ٤٧
 االضمحالل

المكاسب أو الخسائر التي يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر    هو  
والتي تنشأ عن تطبيق متطلبات االضمحالل الـواردة    " ٨,٥,٥" للفقرة   اوفقً

  .٥,٥في القسم 
  مكسب أو خسارة التعديل  ٤٧

  
  

ة لألصل المالي إلظهار هو المبلغ الناشئ عن تعديل إجمالي القيمة الدفتري       
.  تمت إعادة التفاوض بشأنها أو تم تعـديلها  التيالتدفقات النقدية التعاقدية    

تعيد المنشأة حساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي على أنه القيمـة      
الحالية للمدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمـر           

ي تمت إعادة التفاوض بشأنه أو تم تعديله والتي     المتوقع لألصل المالي الذ   
أو معدل الفائدة الفعلي األصلي   (يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلي األصلي       

 بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المضمحلة عنـد شـرائها أو          الًمعد
، معدل الفائدة الفعلي المنقَّح الـذي يـتم      ا، أو عندما يكون منطبقً    )إنشائها
وعند تقرير التـدفقات النقديـة المتوقعـة        ". ١٠,٥,٦" للفقرة   ا وفقً حسابه

لألصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تأخـذ فـي الحـسبان جميـع          
، اعلى سبيل المثال، خيار الـدفع مقـدم  (الشروط التعاقدية لألصل المالي    
وبالرغم من ذلك، ال يجوز لها أن تأخذ      ) واالستدعاء والخيارات المشابهة  

ـ       في  الً الحسبان الخسائر االئتمانية المتوقعة، ما لم يعد األصل المالي أص
ستحدثا ذا مستوى ائتماني منخفض وفـي مثـل تلـك        اماليشترى أو مم 

 في الحـسبان الخـسائر    -اأيض–الحالة، فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ        
عـدل  االئتمانية المتوقعة األولية التي تم أخذها في الحسبان عند حساب م       

  . بالمخاطر االئتمانيةالًالفائدة الفعلي األصلي معد
  المكون اإليداعى  ٣٧

Deposit component 

 لمعيار المحاسبة المصرى اهو مكون تعاقدى ال تتم معاملته كمشتقات طبقً
إذا ) ٤٧(ولكنه يقع فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقـم      ) ٤٧(رقم  

  .كان عبارة عن أداة مستقلة
١٢  
٣٥  

  منحال
Government grants 

  

هى مساعدات فى صورة تحويل موارد اقتصادية لمنشأة معينة فى مقابل        
التزام تلك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باألنشطة التى تمارسها سواء    
كان ذلك االلتزام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم االلتزام به فى فترة      

ات التى ال يمكن تحديد قيمة لها، وكذلك  سابقة، ويستثنى من ذلك المساعد    
  .المعامالت التى ال يمكن تمييزها عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  المنح المرتبطة بأصول  ١٢
Grants related to 

assets 

هي المنح التى يكون شرطها األساسى قيام المنشأة بـشراء أو إنـشاء أو         
ة، وقد تتضمن الشروط اإلضـافية     اقتناء أصول طويلة األجل بهذه المنح     

الملحقة بالمنحة تحديد موقع هذه األصول أو الفترة الزمنية التى تحـصل           
  .خاللها على األصل أو التى تحتفظ خاللها بذلك األصل

  المنح المرتبطة بالدخل  ١٢
Grants related to 

income 

  .هي منح خالف المرتبطة بأصول

٤٢  
  

  المنشأة االستثمارية
Investment Entity 

  

  :هي منشأة
تحصل على األموال من مستثمر واحد أو أكثر لغرض تقديم خدمات        )أ 

  إدارة االستثمار الي أولئك المستثمرين 
تلتزم تجاه المستثمر أو المستثمرين فيها بأن يكـون الغـرض مـن         )ب 

 العوائد من المكاسـب  - فقط -أعمالها هو أن تستثمر األموال ألجل  
   االستثمار أو من كليهماالرأسمالية أو من دخل

   علـى أسـاس  - تقريبـا  -تقيس وتُقيم أداء جميـع اسـتثماراتها           )ج 
  .القيمة العادلة

تخضع إلشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لكونها خاضعة لقانون سـوق   
  . والئحته التنفيذية وتعديالتهما١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال رقم 

  المنشأة األم  ٤٢
Parent 

  .ر على واحدة أو أكثر من المنشآت األخرىهي منشأة تسيط

المنشأة ذات الهيكل   ٤٤
  الخاص

Structured entity 

هي المنشأة التي لها تصميم خاص بحيث ال تكون حقـوق التـصويت أو      
الحقوق المشابهة هي العامل المهيمن في تحديد من يسيطر على المنـشأة،     

  هـام إداريـة فقـط   كما هو الخال عندما تكون حقوق التصويت تتعلق بم   
  .في حين يتم توجيه األنشطة ذات العالقة من خالل الترتيبات التعاقدية

معلومات إضافية حـول المنـشآت      " ٢٤أت"إلى  " ٢٢أت"وتوفر الفقرات   
  .المنظمة

المنشأة ذات العالقة   ١٥
  بالحكومة

Government 
related entity 

  .ركة أو نفوذ مؤثرهى المنشأة التى للحكومة عليها سيطرة أو سيطرة مشت
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رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

المنشأة المعدة للقوائم   ٢٩
  المالية

Reporting Entity 

هى منشأة يوجد مستخدمون لقوائمها المالية ويعتمدون على هـذه القـوائم      
المعدة ألغراض عامة وذلك من أجل معلومات قد تمثل فائدة لهـم عنـد       

وعـة  اتخاذ قرارات بشأن توزيع الموارد وقد تكون منشأة منفردة أو مجم     
  .تتضمن شركة أم وجميع شركاتها التابعة

  المنشأة المقتناه  ٢٩
Acquire 

هي نشاط أو أنشطة األعمال التي تحصل المنشأة المقتنية على الـسيطرة           
  .عليها في عملية تجميع األعمال

  المنشأة المقتنية  ٢٩
Acquirer 

  .هي المنشأة التي تحصل على السيطرة على المنشأة المقتناه

المنفعة االقتصادية   اإلطار
  المستقبلية

Future economic 
benefit 

 

 فى تحقيق تدفقات – بشكل مباشر أو غير مباشر –هى إمكانية المساهمة    
ويمكن أن تكون كذلك لمشاركتها فـى   . نقدية وما فى حكمها إلى المنشأة     

كما يمكن أن تأخذ . العملية اإلنتاجية كجزء من النشاطات التشغيلية للمنشأة
كل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما فى حكمها أو القدرة علـى تخفـيض      ش

التدفقات النقدية الخارجة، مثلما تؤدى طريقة تصنيع بديلة إلى تخفـيض           
  .تكاليف اإلنتاج

  منهج التكلفة  ٤٥
Cost approach 

ـ       إلسـتبدال الطاقـة   اهو أسلوب التقييم الذي يعكس المبلغ المطلوب حالي 
  ).يشار إليه عادة بتكلفة االستبدال الحالية (اإلنتاجية لألصل

  منهج الدخل  ٤٥
Income approach 

علـى سـبيل المثـال،    (هو أسلوب التقييم الذي يحول المبالغ المـستقبلية     
أي (إلـى مبلـغ جـار وحيـد     ) التدفقات النقدية أو الدخل والمـصاريف    

شار إليهـا  ويتم تحديد قياس القيمة العادلة على أساس القيمة الم ). مخصوم
  .في توقعات السوق الحالية حول تلك المبالغ المستقبلية

  منهج السوق  ٤٥
Market approach 

هو أسلوب تقييم يستخدم األسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة الناتجة       
عن معامالت السوق التي تتضمن أصول أو التزامات أو مجموعة أصول       

  .مثل مؤسسة األعمال) أي مماثلة( والتزامات مطابقة أو قابلة للمقارنة 
هو المنشأة التي تمنح الحق في استخدام األصل محل العقد لفترة من   المؤجر  ٤٩

  .الزمن بمقابل
هي العالقة بين كمية أداة التغطية وكمية البنـد المغطـى فـي صـورة           نسبة التغطية  ٤٧

  .ترجيحهم النسبي
  النشاط األجنبى  ١٣

Foreign operation 

  

 -تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فـرع  يتمثل فى شركة   كيانو  ه
وتقع أنشطته فى بلد آخر بخـالف     - التى تعرض قوائمها المالية      للمنشأة

أنـشطته    أو يمارسالمنشأة التى تعرض قوائمها المالية الذي تقع فيه    بلدال
  .بعملة تختلف عن العملة التى تعرض بها تلك القوائم
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١٥٣٨

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  نشاط األعمال  ٢٩
Business 

  

  :هو مجموعة متكاملة من األنشطة التى تؤدى واألصول التى تدار بغرض تقديم
  .عائد للمستثمرين  ) أ(
تكلفة أقل أو منافع اقتصادية مباشرة وبالتناسب لـصالح حملـة         ) ب(أو  

  .وثائق التأمين أو المشاركين فيها
  النشاط الزراعى  ٣٥

Agricultural 
activity 

 للتحويل الحيـوي لألصـول الحيويـة إلـى     هو الذي يدار بواسطة منشأة  
  .منتجات لغرض البيع أو إلى إنتاج زراعى أو إلى أصول حيوية إضافية

  نظم االشتراك المحدد  ٢١
Defined 

contribution plans 

هي نظم تدفع بموجبها مبالغ مزايا تقاعد تحدد بمقـدار االشـتراك فـي         
  . الهباإلضافة على عائد استثمار أمو" صندوق التقاعد"

  نظم االشتراك المحدد  ٣٨
Defined 

contribution plans 

هى نظم المزايا لما بعد انتهاء الخدمة والتى تقوم المنشأة بموجبها بـدفع           
وال يكـون عليهـا التـزام    ) صندوق(اشتراكات ثابتة فى منشأة منفصلة   

 اقانونى أو ضمنى لدفع مزيد من االشتراكات إذا لم يكن الصندوق محتفظً     
ول كافية لدفع كافة مزايا العاملين المتعلقة بخـدمتهم فـى الفتـرات      بأص

  .الحالية والسابقة
نظم أصحاب العمل   ٣٨

  المتعددين
Multi- employer 

plans 

  أو نظـم مزايـا محـددة   ) عـدا نظـم الدولـة   (هى نظم اشتراك محدد     
  : التى) عدا نظم الدولة(

تـى ليـست   تجمع األصول التى تساهم فيها مختلف المنشآت وال       ) أ(
  .تحت سيطرة مشتركة

تستخدم تلك األصول لتقديم المزايا للعاملين فى أكثر من منـشأة       ) ب( و  
على أساس أنه يتم تحديد مستويات االشتراك والمزايـا بـدون            

  .اعتبار لهوية المنشأة التى تستخدم العاملين المعنيين
  نظم مزايا التقاعد  ٢١

Retirement benefit 
plans 

تقوم بموجبها المنشاة بتقديم المزايا لموظفيها عنـد أو بعـد     هي ترتيبات   
إذا ) سواء أكانت في شكل دخل سنوي أو مبلغ مقطـوع     (انتهاء خدماتهم   

كانت تلك المزايا أو االشتراكات عنها قابلة للتحديد أو التقدير قبل حلـول      
التقاعد سواء عن طريق أنظمة موثقة أو عن طريق األصول واألعـراف     

  .بالمنشاةالعملية 
  نظم المزايا المحددة  ٢١

Defined benefit plans 
هي نظم تدفع بموجبها مزايا تقاعد تحدد بمعادلة تقوم على أساس دخـل         

  .أو عدد سنوات خدمتهم/ العاملين و
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١٥٣٩

رقم 
  التعريف  المصطلح  لمعيارا

  نظم المزايا المحددة  ٣٨
Defined benefit 

plans  

  .محددهى نظم المزايا لما بعد إنتهاء الخدمة بخالف نظم االشتراك ال

  نظم المزايا  ٣٨
  بعد انتهاء الخدمة

Post-employment 
benefit plans 

هى ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة بموجبها بتقديم مزايا بعد  
  .انتهاء فترة الخدمة لعامل واحد أو أكثر

  نفقات التنقيب والتقييم  ٣٦
Exploration and 

evaluation 
expenditures 

لتى تكبدتها المنشأة والمتعلقة بالتنقيب عن وتقيـيم المـوارد       هى النفقات ا  
  التعدينية قبل أن تتضح الجدوى الفنيـة والفائـدة التجاريـة السـتخراج          

  .الموارد التعدينية

١٥  
١٨  

  النفوذ المؤثر
Significant 
influence 

هو القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانـات الماليـة          
ت التشغيل للنشاط االقتصادى ولكن ال تصل تلك القدرة إلى درجة       وسياسا

  .السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات
  النقدية  ٤

Cash 
  .تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب

٥  االهام نسبي  
Material 

     إذا كان لهـذا الحـذف أو التحريـف      ايعتبر حذف أو تحريف البنود هام 
امنفرد  تأثير على القرارات االقتصادية التى تتخذ بنـاء علـى      ا أو مجمع 

استخدام القوائم المالية، وتعتمد األهمية النسبية على حجم وطبيعة الخطـأ        
  أو التحريف الذي تم تحديده فى الظروف المحيطـة وقـد يكـون حجـم         

  .أو طبيعة البند أو كليهما العامل المحدد فى هذا الشأن
  وحدة الحساب  ٤٥

Unit of account 
المستوى الذي يتم عنده تجميع أو تجزئة األصل أو االلتـزام فـي أحـد          

  .معايير المحاسبة المصرية ألغراض االعتراف
٣١  
٣٢  

  الوحدة المولدة للنقد
Cash-generating 

unit 

هي أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التى تولد تدفقات نقديـة       
ير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرهـا     داخلة وتكون مستقلة بشكل كب    

  .من األصول أو مجموعات األصول
  يستحق  ٣٩

Vest 

وبموجب العقد القائم علـى مـدفوعات مبنيـة علـى     . أن يصبح مستحقًا 
األسهم، يصبح الطرف اآلخر مستحقًا الستالم أمـوال نقديـة أو أصـول     

ـ              روط أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة عنـد اسـتيفاء أي مـن ش
  .االستحقاق المحددة
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