






:  المالية فيما عدااألدواتالمعيار على جميع أنواع  نشآت تطبيق هذاعلى جميع الم-٤
المشروعات حصص الملكية فى  فى الشركات التابعة والشقيقة واالستثمارات ) أ(

) ٤٢(المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
االستثمارات ) "١٨(رى رقم  معيار المحاسبة المصأو" القوائم المالية المجمعة"

) ١٧( أرقام  معايير المحاسبة المصريةقد تسمح ومع هذا ،" فى شركات شقيقة
يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى  على أن )٤٣(وأ) ١٨(وأ

، تطبق وفى هذه الحاالت . "االعتراف والقياس:  المالية األدوات) "٢٦(رقم 
   كذلك بتطبيقالمنشأةكما تقوم   هذا المعيار، فىفصاحاإلمتطلبات  شأةـالمن

  هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة باالستثمارات فى الشركات التابعة
  .  المشتركة الترتيبات أو الشقيقة أو

 مزايا العاملين ، والتى يطبق نظمحقوق والتزامات صاحب العمل بموجب )  ب(
" .مزايا العاملين) "٣٨(عليها معيار المحاسبة المصرى رقم 

  .  ملغاة)  ج(



) ٣٧( فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم أوعقود التأمين وفقاً لتعريف )   د(
 تطبيق هذا المعيار على المشتقات المنشأة ومع ذلك على  ."عقود التأمين"

ذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم إالتى تكون مشمولة داخل عقود التأمين 
  . بصورة منفصلة اب المحاسبة عنهيتطل) ٢٦(

عالوة على ذلك فعلى المصدر تطبيق هذا المعيار على عقود الضمان المالى     
عند االعتراف ) ٢٦(إذا قام المصدر بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 

) ٣٧(بالعقود وقياسها إال أنه يجب عليه تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 
.منه تطبيقه عند االعتراف وقياسها )" د(٤" الفقرة إذا اختار المصدر حسب

حيث ) ٣٧(ار المحاسبة المصرى رقم  المالية التى تقع ضمن نطاق معياألدوات) هـ(
 من األدوات ويعفى مصدر تلك ،نها تتضمن خاصية المشاركة االختيارية إ

 إلى" ٢٥تأ"والفقرات من  من هذا المعيار"٣٢ "إلى" ١٥ " منتطبيق الفقرات
 على تلك الخاصية ، وذلك فيما يتعلق بالتفرقة بين االلتزامات المالية "٣٥تأ"

 لجميع المتطلبات األدوات وفيما عدا ذلك تخضع هذه ، وأدوات حقوق الملكية
 كما يطبق هذا المعيار على المشتقات ، خرى الواردة فى هذا المعياراأل

 .))٢٦(لمصرى رقم راجع معيار المحاسبة ا (األدواتالمشمولة داخل هذه 
دفوعات المبنية على  المالية والعقود وااللتزامات المتعلقة بمعامالت الماألدوات)   و(

:وذلك باستثناء) ٣٩( والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم أسهم
من هذا المعيار " ١٠ "إلى" ٨"العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من )١(

.المعياروالتى ينطبق عليها هذا 
 أسهممن هذا المعيار ، والتى يتم تطبيقها على " ٣٤"و" ٣٣"الفقرات 
 بنظم الملغاه فيما يتعلق أوالمصدرة  أوالمباعة  أو  المشتراة الخزينة

 ، وجميع النظم سهم شراء العاملين لألو نظم للعاملين سهمخيارات األ
 .أسهماألخرى للمدفوعات المبنية على 



 بيع البنود غير المالية التى يمكن تسويتها أو هذا المعيار على عقود شراء يطبق-٨
 المالية كما لو كانت تلك العقود األدوات بمبادلة أو مالية أخرى أداة بأوبالصافى نقداً 

أدوات مالية وذلك باستثناء العقود التى يتم الدخول فيها واستمرار االحتفاظ بها 
 المتوقعة من المنشأة تسليم بنود غير مالية طبقاً الحتياجات وأألغراض استالم 

.  االستخدام أو المبيعات أوالمشتريات 



:فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها التالية تستخدم المصطلحات-١١
 أداة أو مالى والتزام منشأة لمالى أصل نشأة إلى عقد يؤدى أى هى : الماليةداةاأل

  . أخرىمنشأةحقوق ملكية ل
  : يكون إماأصل هو أى :مالىال صلألا

  نقدية)   أ  (
   أخرىمنشأة حقوق ملكية لأداة)  ب(أو
   :حق تعاقدى)   ج(أو

  . أخرىمنشأةخر من آ مالى أصل أوالستالم نقدية   )١(   
 بموجب أخرى منشأة االلتزامات المالية مع أو المالية األصوللمبادلة   )٢( أو

 المنشأةة شروط تكون على األرجح لمصلح
   : ذاتها ويكونمنشأة قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للأوعقد سيتم )   د(أو

جبه باستالم و ملتزمة بمالمنشأة قد تكون أومن غير المشتقات وتكون ) ١(   
. ذاتها منشأةحقوق الملكية لل عدد متغير من أدوات 

ير مبادلة مبلغ ثابت من  قد يتم تسويتها بطرق أخرى غأومشتقة سيتم ) ٢(  أو
 مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية ،آخر مالى أصل أوالنقد 

 ولهذا الغرض ال تتضمن أدوات حقوق الملكية . ذاتهاالمنشأةالخاصة ب
 المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة األدوات المنشأةالخاصة ب

أو األدوات التى " ب١٦"و" أ١٦" حقوق ملكية طبقاً للفقرات كأدوات
تفرض على المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية فى صافى 
 أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة كأدوات حوق ملكية طبقاً

  ستالملال التى تكون هى نفسها عقود أو " د١٦"و " ج١٦"للفقرات 
   .ا ذاتهالمنشأة التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية الخاصة بأو



  :  هو أى التزام يكون إما:مالىالااللتزام 
  :التزاماً تعاقدياً)   أ  (

 . أخرىمنشأة إلىخر آ مالى أصل أولتسليم النقدية )  ١  (
 أخرى بموجب شروط منشأة االلتزامات المالية مع أو األصوللمبادلة )  ٢(أو

   .المنشأةتكون على األرجح فى غير مصلحة 
  : ذاتها ويكونمنشأة تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية لل قدأوعقد سيتم )  ب(أو

 ملتزمة بموجبه المنشأة -  قد تكونأو - من غير المشتقات وتكون)  ١  (
 ذاتها منشأة حقوق الملكية للباستالم عدد متغير من أدوات

 مبادلة مبلغ ثابت  غير تسويتها بطرق أخرى-  قد تمأو -  مشتقة سيتم)  ٢(أو
 مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة  ،آخر مالى أصل وأمن النقد 

 ولهذا الغرض فإن الحقوق أو الخيارات أو الضمانات ، ذاتها المنشأةب
 على عدد محدد من أدوات ملكية المنشأة نفسها مقابل مبلغ ذلالستحوا

 المنشأة الحقوق أو تبر أدوات ملكية إذا عرضتمحدد من أى عملة تع
ت على المالك الحاليين لنفس فئة أدوات الملكية الخيارات أو الضمانا

 ال تتضمن  أيضاًولهذا الغرض بالنسبة والتناسب بينهم المشتقةغير
 المالية المحملة بحق األدوات المنشأةأدوات  حقوق الملكية الخاصة ب

" أ١٦"إعادة البيع والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات للفقرات 
 بتسلم طرف آخر التى تفرض على المنشأة إلتزامأو األدوات " ب١٦"و 

فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة حصة تناسبية 
 التى تكون هى أو" د١٦"و " ج١٦"كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات 

 التسليم المستقبلى ألدوات حقوق الملكية أونفسها عقود لالستالم 
  . ذاتهاالمنشأةالخاصة ب

 يتم تصنيف األداة التي تستوفى تعريف االلتزام المالى على أنها أداة وكاستثناء
  حقوق ملكية إن كانت لها جميع الصفات وتستوفى كافة الشروط الواردة

  ".د١٦"، " ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"، " أ١٦"في الفقرتين 
 بعد خصم جميع منشأة هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول : حقوق الملكيةأداة
  .زاماتها الت



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

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

إلى مصدرها فى حالة وقوع حدث مستقبلى غير مؤكد أو فى حالة وفاة أو تقاعد 
.حامل األداة 



 مكوناتها أو داةاأل المالية تصنيف داةاأليتعين على مصدر لى وعند االعتراف األ-١٥
 حقوق ملكية وفقاً لجوهر االتفاق التعاقدى أداة أو مالى التزام أو ىمال أصلك

. حقوق الملكية أداة ومالىال االلتزام أو مالىال صلاألوتعريفات 



















  يكونأنمثال ( الخيار فى كيفية تسويتها طرافاأل مالية مشتقة أحد أداةعندما تعطى -٢٦
 عن طريق استبدال أو اختيار كيفية تسويتها نقداً داةاأل حامل أومن حق المصدر 

مالياً إال إذا كانت جميع خيارات  التزاماً أو  مالياًأصالً داةاألفتعتبر )  بالنقديةسهماأل
.  حقوق ملكية أداة تكون أن إلىالتسوية ستؤدى 



المالية لتحديد ما  داةاأل المالية من غير المشتقات تقييم شروط داةاألسيقوم مصدر -٢٨
 ويتم تصنيف تلك المكونات  .إذا كانت تتضمن مكونات التزام وحقوق ملكية معاً

 للفقرة وفقاً  أدوات حقوق ملكية أو التزامات مالية أو مالية بصورة منفصلة كأصول
" .١٥"رقم 



فيتم ) خزينة أسهم( شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها بإعادة المنشأةإذا قامت -٣٣
 أو  االعتراف بأى ربحو ال يجوزحقوق الملكية  من  مخصومةاألدوات تلك عرض

 أدوات إلغاء أو إصدار أو بيع أوالخسائر الناتجة عن شراء  أو رباحخسارة فى األ
 تكون ضمن أخرى منشأة أية أو المنشأةمكن أن تقوم وي . ملكية المنشأة هذهحقوق 

 أو واالحتفاظ بها ويتم االعتراف بالقيمة المدفوعة سهمالمجموعة بشراء تلك األ
.  حقوق الملكية فىالمحصلة مباشرة 

   ماليةأداة والخسائر المرتبطة برباحأل وارباحيتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات األ-٣٥
 أما ،الخسائر أو رباح مصروف فى األأوكإيراد ،  التزاماً مالياً مكون يمثل أو 

 حقوق من مباشرة بخصمها المنشأةحقوق الملكية فتقوم توزيعات حاملى أدوات 
. ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها أيةالملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم 



 حقوق الملكية أداة إصدار تكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية باستثناء تكلفة أما
لمحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة والتى يتم ا (األعمالوالتى ترتبط مباشرة باقتناء 

 فيتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية )"األعمالتجميع ) "٢٩(المصرى رقم 
.  ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها أيةوذلك بقيمتها الصافية بعد خصم 



يزانية  وعرض صافى المقاصة فى الممالى والتزام مالى أصليتم عمل مقاصة بين -٤٢
 جراءلقانونى القابل للنفاذ إلاحالياً الحق المنشأة تمتلك   )أ( :عندما ، وفقط عندما 

  المقاصة بين المبالغ المعترف بها 
 االعتراف أو صافى المبالغ س التسوية على اسا إلجراءالنية إما لدى المنشأة  )ب(و

    .ن واحدآ وتسوية االلتزام فى صلاألب
 ال تقوم  ، من الدفاترلالستبعاد غير مؤهل مالى أصلوعند المحاسبة عن تحويل 

 راجع معيار( المحول وااللتزام المرتبط به صلاأل مقاصة بين إجراء بالمنشأة
  .)"٣٦"فقرة ) ٢٦( رقم المحاسبة المصرى










































