








                                                                            فى الشركات التابعة و الشقيقة و حـصص الملكيـة فـى المـشروعات                         االستثمارات ) أ   (
    ) "   ٤٢ (                                      ً                                        المشتركة  والتى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم          

              االسـتثمارات       "          )  ١٨ (        ى رقم                            و معيار المحاسبة المصر    أ  "                            القوائم المالية المجمعة    
    ومع    ".                    الترتيبات المشتركة    ) "  ٤٣ (                                 و معيار المحاسبة المصرى رقم       أ "                  فى شركات شقيقة    

                 فـى الـشركات               االسـتثمارات                                      تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن         المنشأة     على   ف     هذا
         معـايير                     عندما تتطلـب                                                              التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة      

                              ً          على أن يتم المحاسبة عنها وفقـاً         )  ٤٣ (    أو    )   ٤٢ (    أو    )   ١٧ (                     سبة المصرية أرقام         المحا
                                                     تطبيق هذا المعيار على مشتقات األدوات المالية                           يتعين على المنشأة       كما  .              لهذا المعيار 
                          وحصص الملكية فى المشروعات             والشقيقة                      فى الشركات التابعة            االستثمارات           المرتبطة ب 
                                                       لمشتقات ينطبق عليها تعريـف أدوات حقـوق ملكيـة                              إذا كانت هذه ا            ، إال          المشتركة

 .  "            أسهم خزينة     "  )  ٢٥ (                                    الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم                 المنشأة ذاتها  و
      الخاص   )   ٢٠ (                                                      ات الناشئة عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم              لتزام           الحقوق واال  ) ب   (

   . "                 بالتأجير التمويلى "
           الخـاص     )   ٣٨ (                  سبة المصرى رقم                معيار المحا                   ً      ات صاحب العمل طبقاً ل           والتزام      حقوق   ) ج   (

   " .               بمزايا العاملين "



                                                                              األدوات المالية التى تصدرها المنشأة والتى ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق الملكية  )   د (
      بمـا      " (      العرض   :     ة  ـ               األدوات المالي     ) "   ٢٥ (   م  ـ                                     الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رق    

                       األدوات هذا المعيـار                            ، ومع ذلك يطبق حامل هذه     )                                    فيها عقود حق الخيار والتعهدات      
 .              من هذه الفقرة   )  أ (                               ً       إال إذا كانت مستثناة من ذلك وفقاً للبند 

                                                                     ات بموجب عقود التأمين كما ورد تعريفها فى معيـار المحاسـبة                 لتزام             الحقوق و اال    )   هـ (
                                       أو بموجب أى عقد يقع تحـت نطـاق            "                   بعقود التأمين     "     الخاص  )"  ٣٧ (             المصرى رقم   

            اختياريـة                            العقد يتضمن سمة مـشاركة    إن    حيث   )  ٧ ٣ (                            معيار المحاسبة المصرى رقم   
                            فى مثل هذا العقد إذا             الضمنية                                                            ومع ذلك يطبق هذا المعيار على األداة المالية المشتقة          

     ً                               طبقاً لنطاق معيـار المحاسـبة               منفصل    عقد             فى صورة                                  لم تكن األداة المشتقة نفسها    
    إلى   "   ٢٣    أت   "           الفقرات من  و   "  ١٣ "       إلى      "   ١٠ "                الفقرات من        راجع    ) (   ٣٧ (             المصرى رقم   

       الضمان     عقد                      ينطبق عليه تعريف                                            باإلضافة إلى ذلك إذا كان عقد التأمين             و      ،  ) "  ٣٣  أت "
                ات مالية لطرف         التزام                                 به  عند تحويل أصول  أو                االحتفاظ               إبرامه أو                     المالى الذى يتم  

                                 طبيق هذا المعيار على العقـد              ً                                                   آخر طبقاً لنطاق هذا المعيار ، تقوم الجهة المصدرة بت         
     "). ) أ ( ٤  أت   "–      فقرة و  "  ٣   "      فقرة    راجع (

   .     ملغاة  )  و (
               المقتناة        المنشأة                                                              العقود بين البائع و المشترى فى عملية تجميع أعمال لشراء أو بيع    )   ز   (

                                                                            على أال يزيد توقيت العقد اآلجل هذا عن فترة معقولة عادة ما تكون                              فى تاريخ الحق  
   .                                        سنة للحصول على الموافقات وإنهاء المعاملة

 . ٤ "                                                          القروض األخرى فيما عدا ارتباطات القروض الواردة فى الفقرة         ارتباطات    )    ح (
                                                                                        األدوات المالية و العقود و االلتزامات بموجب معامالت المدفوعات المبنية على أسهم                )   ط (

                                 فيما عدا العقود التـى تقـع         )   ٣٩ (                                                   والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم        
 .            هذا المعيار    من   "  ٧ "    إلى   "  ٥ "                    ضمن نطاق الفقرات من 





                                  أخرى تقع ضمن نطاق هـذا المعيـار          عقود    أية                        هى أدوات مالية أو      :          المالية   ات      المشتق  
   :                                وتتضمن كل الخصائص الثالث التالية    ")  ٧ "    إلى   "  ٢ "           الفقرات من      راجع  (
                                                ر فائدة معين أو سعر أداة مالية معينـة أو سـعر                    ً               تتغير قيمتها وفقاً للتغير فى سع   )   أ (

                                                                           سلعة أولية أو سعر صرف عمله أو مؤشر أسعار أو معدالت تصنيف ائتمـانى أو        
   .      أخرى                           مؤشر ائتمانى أو أية متغيرات

                                                                                  ال تتطلب صافى استثمار أولى أو تتطلب صافى استثمار أولى أقل من المطلـوب                )  ب (   و  
             ً      ً                           ن تتأثر تأثراً مماثالً بالتغيرات  فـى عوامـل                                            ألنواع أخرى من العقود التى يتوقع أ      

 .      السوق 
     .             تاريخ مستقبلى               يتم تسويتها فى   )  ج (    و 



        هو األصل    :                                                                          األصل أو االلتزام المالى المقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر            
   :                           فيه أى من الشروط التالية         تتوافر                             المالى أو االلتزام المالى الذى

   :                                            ألغراض المتاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان                        تم تبويبه كأصل محتفظ به )   أ (
                           و إعادة الشراء فى مدى زمنى                ية لغرض البيع أ    أساس        بصفة     نشأ       أو              تم اقتناؤه  ) ١ (

   .    قصير
                                             ً                                 من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً و يوجد دليـل علـى               ً اً      جزء    ) ٢ (  أو

   .                                الحصول على أرباح قصيرة األجل     تؤيد              ت فعلية حديثة        معامال    وجود
                                     ية التى ينطبق عليها شروط محاسبة                                فيما عدا المشتقات المال     (                مشتقات مالية     )  ٣ (  أو

    ).        التغطية 
                                                                                     تم تبويبه بمعرفة المنشأة عند األعتراف األولى ليقاس بالقيمة العادلة من خـالل              )   ب (

                                     ام هذا التبويب فقط عند سماح فقـرة                                                   األرباح أو الخسائر، حيث يمكن للمنشأة أستخد      
 :                                                              بذلك أو عندما يؤدى ذلك إلى الحصول على معلومات أكثر مالءمة بسبب   "  أ  ١١ "

                                  ً                                             إن هذا التبويب يمنع أو يخفض جوهرياً التضارب الذى قد ينشأ عند قيـاس               ) ١ (
                                والمكون اآلخر بالقيمة العادلة                                                      أحد مكونات األداة المالية بالتكلفة المستهلكة       

  ).                                                        د المشتقات الضمنية مثل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم    عقو  :      مثال  (
                                                                                 مجموعة من األصول المالية أو االلتزامات المالية أو كليهما التي يتم تقييم              )  ٢ (  أو

                                   ً                                         أدائها وتزويد المعلومات عنها داخلياً إلى أفـراد اإلدارة الرئيـسيين علـى       
   .                تراتيجية استثمار                        ً                        أساس القيمة العادلة طبقاً إلدارة مخاطر موثقة أو اس

   أن   )   ٤٠ (                                    من معيار المحاسبة المصرى رقـم         "  ٤  أت " ،  "   ١١ "     إلى    "  ٩ "                    تتطلب الفقرات من      
                                                                                        تقدم المنشأة إفصاحات على األصول المالية واإللتزامات المالية التى خصصتها بالقيمة           
                                                         ً                                 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  بحيث  يتضمن اإلفصاح وصـفاً لكيفيـة أتفـاق                 

                                                                          الذى قامت به المنشأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مع إدارة             التخصيص  
   .                                               المخاطر الموثقة أو أستراتيجية األستثمار للمنشأة 

                                                                                          األستثمارات فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مدرج فى سوق نشط والتى               
  و  "  ٨٠  أت "             والفقـرتين     "  ج  ٤٦ "   ة             راجع الفقر   (                                                    ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه         

   .                                                                   ال يجوز تخصيصها كبنود تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر     " )   ٨١  أت "



                             يحدد متطلبات قياس القيمـة      )   ٤٥ (                                                     تجدر اإلشارة إلى أن معيار المحاسبة المصرى رقم         
        يـتم                                                                                  العادلة لألصل المالى أو اإللتزام المالى سواء بالتخصيص أو خالف ذلك أو التـى         

   .                       اإلفصاح عن قيمته العادلة
                                               هى أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سـداد           :                                               االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق     

                                                                                                       محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد و لدى المنشأة النية و القدرة على االحتفاظ  بهـا                
     :           فيما عدا    ")   ٢٥  أت "    إلى   "   ١٦  أت "                     راجع ملحق أ فقرات من   (                     حتى تاريخ استحقاقها 

   .                                         القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    أساس      ً      أولياً على       تبويبه      ما تم  )   أ (
 .                            بتحديده على أنه متاح للبيع       المنشأة        ما قامت   )  ب (      و 
   .               و المديونيات       القروض                   ينطبق عليه تعريف   ما   )   ج (      و 

               إذا كانـت           الستحقاق ا                                                      تبويب أى أصل مالى كأصل محتفظ به حتى تاريخ                            وال يجوز للمنشأة  
                                                                      أو خالل السنتين الماليتين السابقتين قد باعت أو أعادت تبويب                     الحالية                    خالل السنة المالية  

    ها                       قبل تـاريخ اسـتحقاق              االستحقاق                             محتفظ بها حتى تاريخ                                استثمارات ذات قيمة هامة        أية
      ، ما   )    حقاق    االست      اريخ  ـ                        المحتفظ بها حتى ت              االستثمارات        إلجمالي             ً     هامة قياساً                 وتكون القيمة  (

   :                  أحد الشروط التالية                         البيع أو إعادة التبويب         يتوفر فى   لم 
                على سبيل المثال    ( ً اً                                   او تاريخ استدعاء األصل المالى قريب        االستحقاق              أن يكون تاريخ  ) ١ (

                                          ً          بحيث ال يؤثر التغير فى أسعار الفائدة تـأثيراً           )         االستحقاق                        ثالثة شهور قبل تاريخ     
   .   الى     الم      ً                        جوهرياً على القيمة العادلة لألصل

      علـى    %   ٩٠   (                                                                   تم البيع أو إعادة التبويب بعد قيام المنشأة بتحصيل جزء جـوهرى         )  ٢ (    أو  
                                                         لألصل المالى من خالل جدول اآلجال المرتبط به أو مـن                          من القيمة األصلية    )     األقل

 .                 خالل السداد المعجل
      كـن      لم ي                               على التحكم وغير متكرر و            المنشأة               يفوق قدرة            استثنائى         بحدث    ً اً     مرتبط  )  ٣ (    أو  

                                    متطلبات قانونية لـضرورة تـوافر        :       مثال     (                                للمنشأة توقعه بدرجة معقولة      ً ناً   ممك
     .  )       سيولة 

                                                                          هى أصول مالية غير مشتقة ذات تاريخ سداد محدد أو قابل للتحديد              :                   القروض والمديونيات 
   :                                  و غير متداولة فى سوق نشط فيما عدا 

                  تى تم تبويبها فى             ً                                  بيعها فوراً أو فى مدى زمنى قصير، وال               المنشأة                   األصول التى تنوى     )   أ (
                     ً         تم االعتـراف بهـا أوليـاً                                        تفظ بها ألغراض المتاجرة ، والتى                           هذه الحالة كأصول مح   

   .                                        بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر



 .         األولى بها                                   على أنها متاحة للبيع عند االعتراف        المنشأة                  األصول التى بوبتها  )   ب (
                           د قيمة استثماره األصلى فيها                       بصورة جوهرية استردا                      لن يستطيع حاملها              األصول التى  )   ج (

                                  سيتم تبويبها كأصول متاحة للبيع    التى    ية و       االئتمان                                ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة    
                                                                     األصول التي قررت إدارة المنشأة الحصول عليها مقابل الديون فـي ضـوء       :       مثال    ( 

                                                                                        قراراتها االستثمارية والتي يجب أن تستبعد من بند القروض والمديونيات فور اتخاذ           
   .  )                      هذا القرار االستثمارى 

     ليست                   فى مجموعة أصول        اقتناؤها          التى تم                                         وال تبوب كقروض أو مديونيات تلك االستثمارات
     ) .                                      فى إصدارات صندوق استثمار أو ما شابهه          االستثمارات    مثل   (               أو مديونيات  ً اً     إقراض

   د           للبيع عن                                                   هى أصول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة           :                              األصول المالية المتاحة للبيع   
     :         غير مبوبة   ، و       االقتناء

 .            ومديونيات      كقروض )   أ (
 .        االستحقاق                      محتفظ بها حتى تاريخ           كاستثمارات )   ب (
 .                                                    كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )   ج (
  

                                       تعريفات مرتبطة بعقود الضمانات المالية
            دة ليعـوض                                                          هو العقد الذى يتطلب من المصدر إجراء مدفوعات محد            :                    عقد الضمان المالى  

   أو  (                                                                                         حامل العقد عن الخسارة التى يحققها بسبب تقاعس مدين محـدد عـن سـداد دفعـة                  
                    ً                                     عند أستحقاقها طبقاً للشروط األصلية أو المعدلة ألداة الدين   )        مديونية

  

               ها األصل المالى                          هى القيمة التى يقاس ب :        المالى     لتزام                                   التكلفة المستهلكة لألصل المالى أو اال
         ً                            ً                     به ناقصاً أقساط سداد أصل المبلغ مضافاً إليـه أو                األولى                         المالى عند االعتراف          لتزام      أو اال 

                   ألية فـروق بـين       )                                      باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى      (       ً                        مخصوماً منه االستهالك المجمع     
    )       صـدار                          عالوة اإلصدار أو خصم اإل      :       مثال   (          االستحقاق                                        القيمة األصلية و القيمة فى تاريخ       

       سـواء    (      ً                                                                            ناقصاً خسائر االضمحالل فى قيمة األصل أو لمواجهة عدم قابلية البند للتحصيل             
    ).                     مباشرة أو من خالل مخصص



   أو  (         مالى         التزام                                                       هى طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالى أو           :       الفعلية                طريقة الفائدة   
                          ف الفوائـد أو إيـراد                   توزيع مـصرو   و  )            ات المالية      لتزام                                  مجموعة من األصول المالية أو اال     

   .                           عمر األصل أو االلتزام المالى                  الفوائد على مدار 
                                                                           هو المعدل الدقيق الذى يستخدم لخصم الدفعات النقديـة المـستقبلية              :  لى                   معدل الفائدة الفع  

            إذا كان      أقل                 أو فترة زمنية      (             المالية    ة                            خالل العمر المتوقع لألدا                          وقع سدادها أوتحصيلها      المت
                          وعند حساب معدل الفائدة      .          مالى         التزام                                     القيمة الحالية ألصل مالى  أو              لتحديد  )           ً  ذلك مناسباً 

                                                                      تقدير التدفقات النقدية باألخذ فى االعتبار جميع شـروط عقـد األداة              المنشأة        ، على         فعلى    ال
    وال  )           مـشابه        خيـار                                                                على سبيل المثال الدفعات المقدمة و حق االستدعاء وأى حق            (         المالية  

   ،             المستقبلية        االئتمان        خسائر                                  عتبار عند تقدير التدفقات النقدية                               يجب أن تأخذ المنشأة في اال     
        والتـى                  من أطراف العقد         لمقبوضات                                                       وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب والمدفوعات أو ا       

   ،   ) )  ١١ (                                         معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم             اجع ر (                              من معدل الفائدة الفعلى              ً  تعتبر جزءاً 
     ً                             اخذاً في االعتبار أن هناك افتراض   .       خصومات            عالوات أو    أية                            كما تتضمن تكلفة المعاملة و

      بصورة              دوات المالية                                              التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األ                    ضمنى بامكانية تقدير 
              عتمد عليه ،              بصورة ي     هما                                                                      يعتمد عليها ، ومع ذلك ففى الحاالت النادرة عندما ال يمكن تقدير           

               ألداة الماليـة   ا     لعقد        الكامل     عمر   ال             دية على مدار                                    استخدام التدفقات النقدية التعاق               فعلى المنشأة 
     ) .                           أو مجموعة من األدوات المالية (

         سـبق                 كـان قـد                        مالى من الدفاتر         التزام                  أصل مالى أو            استبعاد    هو  
     .       المنشأة                     قائمة المركز المالى              االعتراف به فى 

                                  ل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة                                السعر الذى يتم استالمه من بيع أص   هى 
     . .                                            منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

                            ً                             هو شراء أو بيع أصل مالى طبقاً لعقد تتطلب شـروطه           
                 بصورة رسمية أو                                       تم تحديده من خالل أسواق المال المعنية   ي                              تسليم األصل خالل إطار زمنى      

   .     عرفية
             استبعاد أصل                                            المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار أو                   اإلضافية               هى التكاليف 

                     لو لم تقتن أو تصدر                 المنشأة لتتحملها        لم تكن                       أو هى المصروفات التى                     مالى أو التزام مالى،
 .     مالية  ال    داة   األ          أو تستبعد 

             تاريخ أو                                                         ملزم لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى                      هو اتفاق       :         المؤكد      رتباط  اال
   .                     تواريخ مستقبلية محددة



   .                          ً  و لكن متوقع حدوثها مستقبالً       ارتباط                       هى معامالت غير مؤيدة ب   :                 المعامالت المتوقعة
                                                                                   هي عملية محاسبية يتم بموجبها تخصيص واحد أو أكثـر مـن أدوات تغطيـة                 :         التغطية  

                                                                      ى المقاصة بين التغيرات في قيمتها العادلة بالكامل مع التغيرات                                     المخاطر المالية بحيث تجر   
   .                                                                    في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود التي يتم تغطية مخاطرها 

                      أو أصل مالى أو التزام                             مخصصة بمعرفة المنشأة                        هى مشتقات مالية    :                      أداة تغطية المخاطر    
                              قيمتها العادلة أو تدفقاتها                  التغيرات فى                          من المتوقع أن تعوض                        المشتقات التى              مالى بخالف 

                                    لبند محدد يـراد تغطيـة مخـاطره                                                                النقدية أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية    
     ً           تفصيالً لتعريـف     "   ٩٧ ت أ "     إلى    "   ٩٤ ت أ "             الفقرات من       و   "   ٧٧ "     إلى    "   ٧٢ "                    وتعطى الفقرات من     (

    ).                  أداة تغطية المخاطر

                                       مؤكد أو معامالت متوقعة بدرجة عالية          ارتباط       أو         التزام             هو أصل أو      :  ة ت       تغطي    يتم             البند الذى   
   :                   عمليات أجنبية والتى                 صافى االستثمار فى               من االحتمال أو 

   .                                                                 لمخاطر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية        المنشأة     تعرض     )    أ   (

   "    ٨٤ "       إلـى     "   ٧٨   "                      وتعطى الفقـرات مـن      (                                                  تم تحديدها على أنها بند يتم تغطية مخاطره            )   ب ( و
   ) .     ً                                     تفصيالً لتعريف البنود التى يتم تغطية مخاطرها  "    ١٠١  أت "    إلى   "   ٩٨  أت "            والفقرات من 

                                                                    إلغاء أو تعويض أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات              مدى    هى    : 
            لنقدية ألداة                                                                                         النقدية لبند تمت تغطية مخاطره من خالل التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات ا             

   .         المخاطر     تغطية



                               الخـصائص والمخـاطر للعقـد          عن                               والمخاطر للمشتقات الضمنية              الخصائص        اختالف  )  أ   (
     ").  ٣٣  ت  أ "  ،  "  ٣٠  ت  أ "      فقرات   ال      راجع  (       األصلي 

                           كافة حقوق الخيـار أو حـق     :      مثال   (  .                  تعريف المشتقات        تستوفى                 أداة منفصلة        وجود  )  ب ( و
                                                                   تتضمن خطر محدد إلى أداة مالية أخرى تتضمن نوع مختلف من                              تحويل أداة مالية  

  ).      الخطر 
                         أن التغيرات فى القيمة     و                                  يتم قياسها بالقيمة العادلة                                         تكون األداة المالية المركبة ال       أن  )  ج ( و

           المـشتقات    (               و الخـسائر        أ              األربـاح             من خـالل                االعتراف بها     تم   ي            المشتقة        العادلة
                                             الى معترف به بالقيمة العادلة من خالل األربـاح      م       التزام                            الضمنية فى أصل مالى أو      

    ).                      أوالخسائر ال يتم فصلها 
                                                                                    إذا تم فصل األداة المشتقة الضمنية، تتم المحاسبة عن العقد األصلي بموجب هذا المعيار إذا 

                         ً                                               في حين تتم المحاسبة طبقاً لمعيار آخر مناسـب إذا كـان العقـد                                 العقد أداة مالية         هذا    كان
                                                                 وال يتناول هذا المعيار ما إذا كان يجب عرض األداة المالية المشتقة  .    الية                األصلى أداة غير م

   .                                     منفصلة فى قائمة المركز المالى من عدمه        الضمنية 



                                        إذا أحتوى العقدعلى مشتقة ضمنية واحدة أو   "   ١١ "                                  وبغض النظر عما جاء فى الفقرة    - أ  ١١
                       صل مالى أو إلتزام مالى                                                            أكثر فإنه يمكن للمنشأة تبويب العقد المختلط بكامله على أنه أ

   :                                                بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إال إذا
                                                             الضمنية ال تعدل بشكل جوهرى القيمة العادلة نتيجة تغيير           )         المشتقات (               كانت المشتقة    )   أ (

 .                                 التدفقات النقدية المرتبطة  بالعقد
     :    مثل  (        محظور                                                             كان من الواضح بتحليل بسيط أو بدون تحليل أن فصل األداة الضمنية  )  ب (  أو

                                  ً                                           ً        خيار السداد المعجل الموجود ضمنياً في عقد  قرض يسمح لصاحبه أن يسدد الدين معجـالً      
   . )                             ً بقيمة تكلفته المستهلكة تقريباً







              أو جـزء مـن     (                          على جزء من األصل المـالى    "   ٢٣ "    إلى   "   ١٧ "                  تطبق الفقرات من    ) أ   (
                  يكون الجزء الذى -              وفقط عندما-       عندما  )                                 مجموعة متشابهة من األصول المالية 

 :                                            يتوافر فيه شرط من الشروط الثالثة التالية         استبعاده     سيتم 
        وعة من         أو مجم   (                      من األصل المالى        فقط          محددة         ت نقدية      تدفقا              يتضمن الجزء     )  ١ (

      فى   ً اً      طرف        المنشأة                                   على سبيل المثال عندما تكون        ، )                         األصول المالية المتشابهة  
                                                                              عقد مبادلة سعر فائدة مجزأ والذى بمقتضاه يكون ألحد األطراف الحق فـى              
                                                                                     التدفقات النقدية من الفائدة و ليس له الحق فى التدفقات النقدية مـن أصـل               

                  علـى التـدفقات      "   ٢٣ "       إلـى     "   ١٧ "                                             لدين ، فى هذه الحالة تطبق الفقرات من          ا
   .                   النقدية من الفوائد 

               أو مجموعة من     (                                             من التدفقات النقدية من األصل المالى         ً اً                       يتضمن الجزء فقط نصيب     )  ٢ (    أو  
                                    على سبيل المثال عندما تكـون        ،                     النسبة والتناسب        أساس     على    )                          األصول المالية المتشابهة  

  %   ٩٠                                                                       فى ترتيبات يكون بموجبها ألحد األطراف الحق فى الحـصول علـى               ً اً ف     طر        المنشأة
                                        دين ، فى هذه الحالة يتم تطبيق الفقـرات    ال                                                    كحصة من كل التدفقات النقدية الناتجة من أداة         

                                    وفى حالة وجود أكثر من طرف ، فـال                        من التدفقات النقدية    %   ٩٠     على    "   ٢٣ "     إلى    "   ١٧ "    من  
 .                              صة متناسبة من التدفقات النقدية                              يستلزم األمر حصول كل منهم على ح

   أو  (                                                      من جزء محدد من التدفقات النقدية ألصل مـالى            ً اً                       يتضمن الجزء فقط نصيب     )  ٣ (    أو  
         على سبيل   .                    النسبة و التناسب     أساس    على   )                                مجموعة متشابهة من األصول المالية

                                             فى ترتيبات يكون بموجبها ألحد األطراف الحـق    ً اً      طرف        المنشأة                     المثال عندما تكون    
                        ، فيتم تطبيق الفقرات                                        كحصة من التدفقات النقدية للفوائد      %   ٩٠             الحصول على       فى  
 .                    من التدفقات النقدية   %   ٩٠    على   "   ٢٣ "    الى   "   ١٧ "   من 



                      على األصـل المـالى       "   ٢٣ "     إلى    "   ١٧ "                                            فى جميع الحاالت األخرى تطبق الفقرات من         ) ب   (
ـ      ).                                                     أو مجموعة من األصول المالية المتشابهة بأكملها          (         بأكمله      ال                  على سبيل المث

                            أو األخيرة من التحصيالت          األولى  %   ٩٠                  بتحويل الحق فى      )  ١   (       المنشأة             عندما تقوم   
  %   ٩٠   ) ٢   (  أو   )                                       أو مجموعة األصول المالية المتشابهة      (                            النقدية من األصل المالى     

                                                                          من التدفقات النقدية من مجموعة المديونيات مقابل ضمان لتعويض المشترى عـن    
                                         مديونيات المحولة ، وفى هـذه الحالـة                       من أصل قيمة ال     %  ٨        حتى          االئتمان       خسائر  

                  أو مجموعة األصول     (                            على األصل المالى بأكمله       "   ٢٣ "     إلى    "   ١٧ "                   تطبق الفقرات من    
   .  )                          المالية المتشابهة بأكملها

                 من األصل المالى  ً اً           إلى إما جزء  "   ٢٦ "    إلى   "   ١٧ "              فى الفقرات من   )         أصل مالى (           يشير مصطلح  و
       و إلى   أ      أعاله    )  أ (                           كما هو موضح فى الفقرة        )                                          أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة        ( 

     . )                                           أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة بأكملها (                    األصل المالى  بأكمله 

                                                                          فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقديـة مـن األصـل               تنتهى ) أ   (
      .         المالى

  "   ١٩ "   و    "   ١٨ "                                                       بتحويل األصل المالى على النحو الموضح بالفقرات                المنشأة      تقوم  )  ب ( و أ
   ".   ٢٠ "                ً                من الدفاتر طبقاً للفقـرة               االستبعاد                           ً             على أن يكون التحويل مستوفياً لشروط       

     ).                                      لتحديد الطريقة المعتادة لبيع أصل مالى  "   ٣٨ "            راجع الفقرة  (

    .                                                                قامت بتحويل الحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية من األصل المالى ) أ   (
       التزام                                                                       احتفظت بالحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية ولكن يفترض وجود            )  ب (  أو

            تعاقـدى          لتـزام                                         ً         التدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى طبقاً ال            تلك            لسداد         تعاقدى
    ".  ١٩ "                           ه الشروط الواردة فى الفقرة          تنطبق علي



                                                      لسداد مبلغ إلى المستلم النهائى ما لم يتم تحصيل مبلغ       التزام         المنشأة  ى   عل    ليس  ) أ   (
                           قصيرة األجل التى تدفعها                           وال تعتبر السلفيات      ،                              معادل من األصل المالى األصلى    

                                                          ترداد لكامل المبلغ باإلضافة إلى الفوائـد المـستحقة                             مع الحق فى االس           المنشأة
   .                                       بسعر الفائدة فى السوق مخالفة لهذا الشرط

   إال      ً                                            طبقاً لعقد التحويل بيع أو رهن األصل المالى األصلى                 يحظر على المنشأة   أن   )  ب (  و 
 .                                                   تقديمه كضمان للمستلم النهائى لسداد التدفقات النقدية                إذا كانت ستقوم ب

                                               تدفقات نقدية يتم تحصيلها بالنيابة عـن                                 نشأة ملتزمة بتحويل أية      الم     كون   ت    أن    )  ج (   و  
         ها الحق                                      باإلضافة إلى أن المنشأة ليس ل                                           المستلم النهائى بدون تأخير جوهرى،    

                                                                                      فى إعادة استثمار هذه التدفقات النقدية، فيما عدا االستثمار فى النقدية أو مـا            
        قائمـة      ) "  ٤ (         مصرى رقم     ً                                  طبقاً للتعريف الوارد بمعيار المحاسبة ال  (           فى حكمها  

                                                               خالل فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ           ) "                   التدفقات النقدية   
             مـن تلـك                                                                       السداد الفعلى للمستلم النهائى ، على أن تحول الفوائـد المتولـدة      

   .                     إلى المستلم النهائى             االستثمارات 

                                                               بتحويل مخاطر ومنافع ملكية األصل المالى بصورة جوهريـة                 المنشأة           إذا قامت    ) أ   (
          التـزام                                                         األصل المالى من الدفاتر، وتعترف فقط كأصـل أو                   باستبعاد             فإنها تقوم   

   .                            ة أو المحتفظ بها عند التحويل         ات الناشئ       االلتزام                     بالناتج عن الحقوق أو 
                                                      بشكل جوهرى بكل مخاطر ومنافع ملكية األصـل المـالى،           المنشأة             إذا احتفظت    ) ب   (

 .                                  أن تستمر فى االعتراف باألصل المالى       المنشأة     فعلى 
                                                              بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهرى بكل مخاطر ومنافع ملكيـة               المنشأة                إذا لم تقم     )   ج (

                                         ما إذا كانت الزالت محتفظة بالـسيطرة                    أن تحدد           المنشأة                        األصل المالى فإن على     
   :             فى هذه الحالة  .                على األصل المالى

                      األصل المالى مـن             باستبعاد             أن تقوم             ، فعليها            بالسيطرة        المنشأة                إذا لم تحتفظ      )  ١ (
                             بالنـاتج عـن الحقـوق أو            التـزام                                        الدفاتر على أن تعترف فقط كأصـل أو      

   .                                     ات الناشئة أو المحتفظ بها عند التحويل     لتزام  اال
                          فى االعتـراف باألصـل            ستمرار                           بالسيطرة فإن عليها اال           المنشأة            ذا احتفظت    إ  )  ٢ (

       راجـع   (                       فى األصل المـالى                المستمر                                        المالى للمدى الذي يتناسب مع تدخلها     
     ").  ٣٠ "       الفقرة 





   .                 القيمة الدفترية
       مالى       التزام                        ً          أى أصل مالى جديد وناقصاً أى       ً اً     متضمن  (                      المقابل المستلم     ) ١ (        إجمالي  )  ب ( و

                                                                    أرباح أو خسائر متراكمة سبق االعتراف بها مباشرة فى حقـوق                  أية  ) ٢ ( و   )    جديد
     "). ) ب (  ٥٥ "          راجع فقرة   (           الملكية 

   .            من الدفاتر        استبعاده                      ة على الجزء الذى سيتم                       القيمة الدفترية المحمل ) أ   (
      ً   متـضمناً   (               من الدفاتر           استبعاده                                                 إجمالى القيمة المستلمة عن الجزء الذى سيتم           ) ب ( و

                   أرباح أو خسائر     ية  وأ  )                  ات مفترض وجودها        التزام    ية                 ً       أصول جديدة ناقصاً أ      ية أ
                              وسبق االعتراف بها مباشرة فى        استبعاده                                  متراكمة مرتبطة بالجزء الذى سيتم   

   .   )") ب (  ٥٥ "            راجع الفقرة    (            حقوق الملكية
                                                             و الخسائر المتراكمة المرتبطـة باألصـل ككـل والـسابق            أ               وتوزع األرباح   

                                                                    االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء المعترف به والجزء الذى 
   .                         القيمة العادلة لكل جزء     أساس                من الدفاتر على      استبعد



         ن مـدى    إ    ف  ،                         فى ضمان األصل المحول          ً   متمثالً        المنشأة         تدخل          استمرار             عندما يكون    ) أ   (
   :        ألى من   قل                 يقاس بالقيمة األ       المنشأة     تدخل 

   .                قيمة األصل المحول ) ١ (
             بـسدادها            المنـشأة      الب                                                       الحد األقصى من القيمة المستلمة التى يمكن أن تط         ) ٢ (

   ) .           قيمة الضمان (
           الـشراء      خيار                     فى حق الشراء أو حق       ً  متمثالً       المنشأة         تدخل          استمرار             عندما يكون    ) ب   (

                               يقاس بقيمة األصل المحـول             المنشأة                                          لألصل المحول أو كالهما، فإن مدى تدخل        
               لشراء المكتوب   ا    خيار                    شراؤه وفى حالة حق        المنشأة             الذى قد تعيد 



                   ال يزيـد عـن             المنشأة              ن مدى تدخل     إ                                  صل تم قياسه بالقيمة العادلة ف         أل 
         الشراء     خيار  ق ـ     عر حـ                                        ألى من القيمة العادلة لألصل المحول أو س لـ  ق         القيمة األ

   ").  ٤٨ ت أ "          راجع فقرة   ( 
                                     ً                                       عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثالً فى صورة حق خيـار التـســوية              )   ج (

                                       أحكام مشابهة لألصل المحول ، فإن مـدى      أو         النقدية  
                                          ً                               استمرار تدخل المنشأة يقاس كما لو كان ناتجاً عن حق خيار تسوية غير نقديـة   

   .     أعاله   )  ب (                    على النحو الموضح فى 

          ، إذا كان        المنشأة                   ات المحتفظ بها لدى      لتزام                                       بقيمة التكلفة المستهلكة للحقوق و اال     ) أ   (
   .                                               األصل المحول يتم قياسه بطريقة التكلفة المستهلكة 

                     المنشأة عندما تقاس                ظ بها لدى              ات المحتف      لتزام                               بالقيمة العادلة للحقوق و اال       )   ب (  أو
   .                                             ، إذا كان األصل المحول يقاس بالقيمة العادلة               على أساس مستقل



   .            من الدفاتر        استبعاده                           ة الدفترية للجزء الذى سيتم      القيم ) أ   (
     أية    و            من الدفاتر           استبعاده                                                   إجمالى القيمة المستلمة مقابل األصل الذى سيتم          )  ب (   و      

                                                                          أرباح أو خسائر متراكمة مرتبطة به وسبق االعتراف بها مباشـرة فـى             
             و الخـسائر    أ                      وتـوزع األربـاح          ،   ") ) ب (  ٥٥ "            راجع فقرة     (                حقوق الملكية   

                                                                   ة والتى سبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء                   المتراكم
                     بنـسبة القيمـة             استبعاده                                               الذى سيستمر االعتراف به والجزء الذى سيتم        

   .                 العادلة لكل منهما

                                ً             ً       الحق فى بيع أو رهن الضمانات طبقـاً لعقـد أو طبقـاً                          إذا كان للمحول إليه    ) أ   (
       بـصفة                                    تبويب هذه األصول فى الميزانية              إعادة                        فعلى المحول لألصل    ،    لعرف

                                                على سبيل المثال كأصول تـم إقراضـها  أو            (                           مستقلة عن األصول األخرى     
    ).                                               أدوات حقوق ملكية مرهونة أو مديونيات معاد شراؤها



     مـة     بقي                                       نات المرهونة له، فيجب أن يعتـرف                                           إذا قام المحول إليه ببيع الضما      ) ب   (
              عـن تعهـده      )                        مقيمة بالقيمة العادلة   (    ات       لتزام                               التدفقات من البيع وكذلك باال    

 .                   بإعادة هذه الضمانات
                          ً                                                    إذا أخفق المحول لألصل طبقاً لشروط العقد وأصبح ليس لـه الحـق فـى                )   ج (

                                   الضمانات من الـدفاتر وعلـى                   استبعاد هذه                                  المطالبة بهذه الضمانات، فيجب     
                                                      ً                     لمحول إليه األصل االعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس أوليـاً بالقيمـة            ا

     من      لتزام    اال       استبعاد                                                            العادلة، وإذا كانت هذه الضمانات قد تم بيعها بالفعل فيتم     
 .                                     الدفاتر عن تعهده بإعادة هذه الضمانات 

                                          يجب أن يستمر المحول لألصل فى االعتـراف        "  ج "                               فيما عدا ما جاء فى البند        )   د (
 .                                              ت وعلى المحول إليه أال يعترف بهذه الضمانات كأصل        بالضمانا

  -              وفقط عندما-                    من ميزانيتها عندما  )           أو جزء منه (         المالى      لتزام      اال       المنشأة       تستبعد 
           ينتهى إما  





  "  ٩ "            فى فقـرة                                           ا حتى تاريخ االستحقاق كما تم تعريفها                    المحتفظ به            االستثمارات  )  ب (   و  
 .        الفعلية                                                            والتى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة 

                                                                    فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مـسجل فـى                      ستثمارات  اال  )  ج (   و  
        يعتمـد               بطريقـة                         قياس قيمتها العادلة                                         البورصة فى سوق نشط والتى ال يمكن        

            التى يجـب    و                                                          والمشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية غير المسعرة               عليها  
  ،   "   ٨٠ ت أ "                  راجع الفقـرتين    (                                                      تسويتها بهذه األدوات والتى يتم قياسها بالتكلفة        

     ")   ٨١ ت أ "
                                                  ً                           تخضع األصول المالية المحددة كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة            و

               جميع األصول            كما تخضع   .   "    ١٠٢ "     إلى    "   ٨٩ "                                     التغطية الواردة فى الفقرات من        
                                                                                    المالية فيما عدا تلك األصول المقومة بالقيمة العادلة من خـالل األربـاح أو               

  "   ٧٠ "     إلـى   "   ٥٨ "               ً            حالل القيمة طبقاً للفقرات من                             الخسائر للمراجعة ألغراض اضم  
    ".  ٩٣ ت أ "    إلى   "   ٨٤  ت  أ "        قرات من   ــ ف   وال











                                                                              فى حالة األصل المالى الذى له تاريخ استحقاق ثابت ، يتم استهالك األرباح أو         
                                                                                الخسائر على مدار العمر المتبقى لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق           

                                                       علية ، ويتم استهالك أى فرق بـين القيمـة علـى                                         باستخدام طريقة الفائدة الف   
                                                                             أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق علـى مـدار            
                                                                                     العمر المتبقى لألصل المالى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بالمثل كمـا هـو             

                        و فى حالـة اضـمحالل        .                                                    الحال بالنسبة الستهالك أية عالوة أو خصم إصدار         
                                  أرباح أو خسائر سبق االعتراف                       إعادة تبويب أية             ً        المالى الحقاً يتم                قيمة األصل   

                       ً      األرباح أو الخـسائر طبقـاً                                  بنود الدخل الشامل األخرى إلى                      بها مباشرة ضمن    
  ".  ٦٧ "      لفقرة 

                                                                                 فى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظـل األربـاح أو                ) ب   (
                عندئـذ يـتم       ،        رف فيه                                                      الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التص        

                                   و فى حالة اضـمحالل قيمـة األصـل       ،          الخسائر   أو                          االعتراف بها فى األرباح     
                        االعتراف بها مباشرة              خسائر سبق     أو          أرباح                    إعادة تبويب أية             ً        المالى الحقاً يتم    

  ".  ٦٧ "                      ً       األرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة                             بنود الدخل الشامل األخرى إلى     ضمن 



                  مـالى مبـوب             التـزام                                  أو خسارة من أصل مالى أو            مكسب                   يتم االعتراف بأى     ) أ   (
 .                                 أو الخسائر ضمن األرباح والخسائر                              بالقيمة العادلة من خالل األرباح

                                           أو خسارة  من األصل المالى المتـاح             مكسب                           يتم االعتراف مباشرة بأى      ) ب   (
              فى القيمة                               فيما عدا خسائر االضمحالل                              بنود الدخل الشامل األخرى           ضمن      للبيع

     ملحق  (                                 ح و خسائر تقييم العمالت األجنبية          و أربا    ")   ٧٠ "     إلى    "   ٦٧ "             الفقرات من    (
                 و فى هذا الوقت  .                                       وذلك حتى إلغاء األصل المالى من الدفاتر  ")  ٨٣   ت   أ "         فقرة    ) أ (

            بنود الدخل                                                        األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن                     إعادة تبويب      يتم  
           المحـسوبة                                                  األرباح أو الخـسائر ، إال أن الفائـدة              إلى     ً  سابقاً                 الشامل األخرى   

                   ضمن األرباح أو       بها              يتم االعتراف      ")  ٩ "      فقرة   (                                   باستخدام طريقة الفائدة الفعلية     
                و يتم االعتراف     )  "      اإليراد "  )   ١١ (                                 معيار المحاسبة المصرى رقم          راجع (         الخسائر  

                                                                                  بتوزيعات األرباح الخاصة بأداة حقوق الملكية المتاحة للبيع فـى األربـاح أو            
ـ           المنشأة                             الخسائر عند اإلعالن عن حق               معيـار         راجـع   (  ا                       فى الحـصول عليه

   )).  ١١ (                    المحاسبة المصرى رقم 

















         معترف        التزام                                                                هى تغطية خطر التعرض للتغيرات فى القيمة العادلة ألصل أو           
       لتزام                                                             مؤكد غير معترف به أو جزء محدد من ذلك األصل أو اال                  ارتباط        به أو   
                                                      رتبط بخطر محدد يمكن أن يؤثر علـى األربـاح أو                 و الم            المؤكد      رتباط      أو اال 

   .       الخسائر



   :                                                      هى تغطية خطر التعرض للتقلبات فى التدفقات النقدية والتى
                     مثل كـل أو بعـض        (               معترف به          التزام                            ترتبط بخطر محدد ألصل أو       ) ١ (

                                                                          مدفوعات الفوائد المستقبلية بالنسبة للمديونيـة ذات سـعر الفائـدة           
 .                                          أو معامالت متوقعة مؤكدة الحدوث بدرجة عاليه   )     تغير   الم

 .                                  يمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسائر ) ٢ (
  )  ج (

  

















أرباح العقد اآلجل





                                                                                               ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر على أداة التغطية المرتبطة بالجزء الـسارى والفعـال              
         وذلك فى       ضمن                                            للتغطية والذى سبق االعتراف به مباشرة       

 .                                               األرباح أو الخسائر عند التصرف فى العملية األجنبية















































ات نقدية من  بحقوقها التعاقدية للحصول على تدفقمنشأةالترتيبات التي بموجبها تحتفظ ال
األصل المالي مع تحمل االلتزام التعاقدي لسداد تدفقات نقدية لواحد أو أكثر من المستفيدين 

  ).من المعيار)" ب(١٨" فقرهال(

  ).من المعيار" ٢٠"فقره ال(تقييم تحويل مخاطر ومنافع الملكية 



  تقييم تحويل السيطرة على األصل المالى



  التحويالت المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر



  التحويالت غير المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر

  استمرار التدخل في األصل المحول

  جميع األصول

  األصول المقومة بالتكلفة المستهلكة



  األصول المقومة بالقيمة العادلة



  جميع التحويالت



  أمثلــة

 : عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية  )أ(

 :                  ً نفس األصول تقريبا –عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية  )ب(

 :  حق االستبدال–ة عقود إعادة الشراء وإقراض األوراق المالي )ج(



 :  الشراء بالقيمة العادلةحق الشفعة فى  )د(

 :  واحدمعاملة البيع والشراء في آن  )هـ(

 : خيارات البيع والشراء ذات األرباح العالية  )و(

يستبعد من الدفاتر : خيارات البيع وخيارات الشراء غير المربحة  )ز(

ال (األصول التى يمكن الحصول عليها علي الفور التي تخضع لخيار شراء محايد )ح(
إذا احتفظت منشأة بخيار شراء علي أصل يمكن : )ينطوي علي أرباح أو خسائر

ل الحصول عليه علي الفور في السوق وكان الخيار محايد ، عندئذ يتم استبعاد األص
  :من الدفاتر ألن لمنشأة



ب و مكت محايداألصل غير الممكن الحصول عليه علي الفور الذي يخضع لخيار بيع )ط(
إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالي غير ممكن الحصول عليه على : المنشأةمن 

ربح ، عندئذ فان المنشأة الفور من السوق وقامت بالدخول فى خيار بيع مكتوب غير م
ال تكون قد احتفظت أو حولت جميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة كبيرة بسبب خيار 
البيع المكتوب ، وتحتفظ المنشأة بالسيطرة علي األصل إذا كان خيار البيع ذا قيمة 
كبيرة تكفي لمنع المحول إليه من بيع األصل ، وفي هذه الحالة يستمر استبعاد األصل 

فقره الراجع (الدفاتر في حدود استمرارية مشاركة المحول منه في األصل من 
وتقوم المنشأة بتحويل السيطرة علي األصل إذا كان خيار البيع غير ذى ") ٤٤أت"

قيمة كافية تمنع المحول إليه من بيع األصل ، وفي هذه الحالة يستبعد األصل من 
  . الدفاتر

 : جلآ شراء بالقيمة العادلة أو عقد إعادة شراء األصول التي تخضع لخيار بيع أو )ى(
يستبعد من الدفاتر األصل المحول الذي يخضع فقط لخيار بيع أو شراء أو عقد إعادة 
شراء آجل له سعر إعادة شراء أو ممارسة خيار مساو للقيمة العادلة لألصل المالي 

  .صورة جوهريةقي وقت الشراء حيث إنه يتم تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية ب
تقوم المنشأة بتقييم تحويل األصل المالي الذي  :                                    ًخيارات الشراء أو البيع المسددة نقدا  )ك(

يخضع لخيار بيع أو شراء أو عقد أو إعادة شراء آجل يسدد نقدا لتحديد هل قامت 
باالحتفاظ أم بنقل جميع مخاطر ومنافع األصل ، وإذا لم تحتفظ المنشأة بجميع مخاطر 

فع ملكية األصل المالي المحول بصورة جوهرية ، عندئذ تحدد هل احتفظت و منا
وال يعنى السداد النقدي لخيار البيع أو الشراء أو . بالسيطرة على األصل المحول أم ال

راجع (عقد إعادة الشراء اآلجل في حد ذاته قيام المنشأة بتحويل السيطرة علي األصل 
  ). بعاليه) ط( ، )ح(، ) ز(والفقرات " ٤٤أت"فقرة ال

 إعادة شراء يتيح شرط استبعاد الحسابات خيار : شرط استبعاد الحسابات   )ل(
للمنشأة الحق في إعادة المطالبة باألصول المحولة التي تخضع لبعض القيود ، وبشرط 
إال ينتج عن مثل هذا الخيار قيام المنشأة إما باالحتفاظ أو بتحويل جميع مخاطر 

كية ، فأنه يمنع االستبعاد من الدفاتر فقط في حدود المبلغ الخاضع إلعادة ومنافع المل
، علي سبيل المثال إذا ) بافتراض أن المتنازل إليه ال يستطيع بيع األصول(الشراء 

كانت القيمة الدفترية والمتحصالت من تحويل األصول الخاصة بالقروض تبلغ 
جمالي قيمة القروض التي يمكن  ويمكن استرجاع أي قرض فردى إال أن إ١٠٠٠٠٠



 من القرض ٩٠٠٠٠ ، عندئذ فإن ما قيمته ١٠٠٠٠إعادة شراؤها ال يمكن أن تتجاوز 
  .يمكن استبعاده 

يمكن أن تحتفظ المنشأة  : خيارات الشراء بدون قيود وتحفظات   )م(
ء دون قيود والتى تقوم بخدمة األصول المحولة بخيار شرامنها التي قد تكون محول 

                                                                          لشراء األصول المحولة المتبقية عندما ينخفض مبلغ األصول القائمة عند مستو  معين 
عنده تصبح تكاليف خدمة هذه األصول محملة بأعباء بالنسبة لمنافع الخدمة ، وبشرط 
أال ينتج عن خيار الشراء هذا احتفاظ أو تحويل لمخاطر ومنافع الملكية وعدم 

يع األصول ، فان هذا الخيار يمنع االستبعاد من الدفاتر فقط استطاعة المحول إليه ب
  . في حدود مبلغ األصول الخاضعة لخيار الشراء 

للمحول إليه يجوز أن تقدم المنشأة :  المحتفظ بها وضمانات االئتمان المعاونةالفوائد )ن(
 أن دعم بتجميع بعض أو كل الفوائد المحتفظ بها في األصل المحول ، وكبديل يجوز

تقدم المنشأة للمحول إليه دعم ائتماني في صورة ضمان ائتماني قد يكون غير محدود 
وإذا احتفظت المنشأة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع . أو محدود بمبلغ معين

ملكية األصل المحول ، يستمر استبعاد األصل كلية من الدفاتر ، وإذا احتفظت المنشأة 
منافع المرتبطة بالملكية واحتفظت بالسيطرة يمنع ببعض وليس جميع المخاطر وال

االستبعاد من الدفاتر في حدود مبلغ النقدية أو األصول األخرى المطلوب من المنشأة 
  .سدادها

                        ً      ً     يجوز للمنشأة أن تبيع أصال  ماليا  إلي  : إجمالي مبادالت العائد  )س(
 المحول إليه بموجبها يتم تحويل جميع محول إليه وإبرام مبادلة عائد إجمالية مع

التدفقات النقدية من مدفوعات الفوائد من األصل األساسي إلي المنشأة مقابل مبلغ ثابت 
أو متغير وتقوم المنشأة بتحمل أية زيادات أو تخفيضات في القيمة العادلة لألصل 

  .األساسي وفي هذه الحالة يحظر استبعاد األصل كله من الدفاتر 
يجوز أن تقوم المنشأة بتحويل أصل مالى للمحول إليه بسعر : بادالت سعر الفائدة م )ع(

فائدة ثابت وتبرم مبادلة سعر فائدة مع المحول إليه للحصول هلي سعر فائدة ثابت 
                                                                        وتسدد سعر فائدة متغير بناء  علي مبلغ افتراضي يساوى أصل مبالغ األصل المالي 

دة استبعاد األصل المحول من الدفاتر بشرط أن المحول وال تمنع مبادلة سعر الفائ
تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي المدفوعات التي تتم علي األصل 

  .المحول



                                      ً      ً يجوز ألية منشأة أن تنقل للمحول إليه أصال  ماليا   : مبادالت استهالك سعر الفائدة )ف(
الك سعر الفائدة مع المحول إليه بفائدة ثابتة يتم سداده مع الوقت وإبرام مبادلة استه

                                                                           للحصول علي سعر فائدة ثابت وسداد سعر فائدة متغير بناء  علي مبلغ افتراضي وإذا 
ما تم استهالك القيمة االفتراضية للمبادلة بحيث تتساوى مع أصل مبلغ األصل 
المحول القائم في أي تاريخ ، فإن المبادلة ينتج عنها بصفة عامة احتفاظ المنشأة 

خاطر السداد المعجل وفى هذه الحالة إما أن  تستمر المنشأة فى االعتراف بإجمالى بم
األصل المحول أو تستمر في االعتراف باألصل المحول في حدود استمرار مشاركتها 
فيه ، وعلي العكس إذا كان استهالك القيمة االفتراضية للمبادلة ال يرتبط بالمبلغ 

إن هذه المبادلة ال ينتج عنها احتفاظ المنشأة بمخاطر األصلي القائم لألصل المحول ، ف
السداد المعجل ، ومن ثم فإنه ال يمنع استبعاد األصل المحول من الدفاتر بشرط أن 
تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي مدفوعات الفوائد التي تتم علي 

خاطر أو منافع هامة وال ينتج عن المبادلة احتفاظ المنشأة بأية م. األصل المحول 
  .أخرى خاصة بالملكية علي األصل المحول























)أى الفائدة بالسعر األساسي أو بالسعر بدون مخاطر(القيمة الزمنية للنقود 

:االئتمان رخط

:أسعار صرف العمالت األجنبية 

: أسعار السلع














































