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( 1998المعدل فً عام )المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والثالثون 
 

 اإلفصاح والعرض: األدوات المالٌة 
 

 اعتمد مجلس لجنة المعاٌٌر الدولٌة المعٌار المحاسبً الدولً 1995 (مارس)فً شهر آذار
" اإلفصاح والعرض: األدوات المالٌة"الثانً والثالثون 

  
 اعتمد مجلس لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة المعٌار التاسع 1998 (دٌسمبر )فً كانون أول 

مع التغٌرات التالٌة على المعٌار الثانً " االعتراف والقٌاس: األدوات المالٌة"والثالثون 
 :والثالثون

. إضافة متطلب للمحاسبة عن عقود سلع معٌنة كما أنها أوراق مالٌة: 5الفقرة 
حددت تعرٌف المطلوبات المالٌة على المنشؤة أن تتعامل مع بعض المطلوبات الممكن : 5الفقرة 

تسدٌدها    بواسطة أحد موجوداتها  المالٌة أو بشكل إصدار سندات رأس المال كما لو كانت 
.  مطلوبات مالٌة علٌها

 52فقرة . أدخلت متطلب جدٌد إلظهار مخاطر األهداف والسٌاسات اإلدارٌة:  أ43الفقرة 
. تشطب الجملة األولى 

 ألغت المتطلبات التً تلزم اإلدارة نتٌجة أٌة معامالت تجرٌها اإلدارة لتحدٌد القٌمة 81:الفقرة 
و , العادلة
.  التوضٌحات البسٌطة ال تستلزم تغٌٌرات بدٌلة83:الفقرة 

 
ٌبدأ سرٌان المعٌار التاسع و الثالثون على البٌانات المالٌة للفترات التً تبدأ فً شهر كانون ثانً 

وٌسمح بالتطبٌق األبكر اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة التً تنتهً بعد .  وما بعدها2001 (ٌناٌر)
تصبح . (1999 (مارس) آذار 15 )إصدار المعٌار المحاسبً الدولً التاسع والثالثون 

 التغٌرات على المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والثالثون سارٌة المفعول عندما تطبق المنشؤة
. المعٌار المحاسبً الدولً التاسع والثالثون

 
: ثالثة من تفسٌرات لجنة التفسٌرات الدابمة تتعلق بالمعٌار المحاسبً الدولً الثانً والثالثون 

 
. مخصصات التسوٌة المحتملة- , تصنٌف األدوات المالٌة5التفسٌر رقم 

 
أسهم )أدوات حقوق الملكٌة الخاصة بالمنشؤة المعاد شراإها - , أسهم رأس المال16التفسٌر رقم 

. (الخزٌنة
 

تكالٌف تحوٌل حقوق الملكٌة   –, حقوق الملكٌة 17التفسٌر رقم 
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المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والثالثون 
 ( 1998المعدل فً عام  )
 

اإلفصاح والعرض :األدوات المالٌة 
ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مابلة وبلون داكن وٌجب تطبٌق هذا المعٌار فً 

ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات بباقً الفقرات, وكذلك فً ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة 
بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة, ومع مالحظة عدم ضرورة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة على 

. ( بالمقدمة12راجع الفقرة رقم )البنود قلٌلة األهمٌة نسبٌا 
هدف المعٌار 

 
أدت التطورات المتالحقة فً أسواق المال الدولٌة إلى انتشار استخدام العدٌد من األدوات المالٌة 

سواء فً صورتها التقلٌدٌة األساسٌة كالسندات أو فً صورة مشتقاتها مثل مقاٌضات أو 
وٌهدف هذا المعٌار إلى تدعٌم فهم مستخدمً البٌانات المالٌة فٌما ٌتعلق . مبادالت معدالت الفابدة

بؤهمٌة األدوات المالٌة سواء كانت ظاهرة بالبٌانات المالٌة أو خارجها بالنسبة للوضع المالً 
. للمنشؤة وأدابها وكذلك تدفقاتها النقدٌة

 
وٌقدم المعٌار توصٌفا للمتطلبات المتعلقة بعرض األدوات المالٌة الظاهرة بالمٌزانٌة, كما ٌحدد 

المعٌار المعلومات التً ٌجب االفصاح عنها فٌما ٌتعلق باألدوات المالٌة سواء كانت ظاهرة 
. بالمٌزانٌة أو خارجها

 
وفٌما ٌتعلق بعرض األدوات المالٌة الظاهرة بالمٌزانٌة ٌعالج المعٌار كٌفٌة تبوٌب األدوات 

المالٌة إلى مطلوبات وحقوق ملكٌة وكذلك تبوٌب ما ٌتعلق بها من فوابد, ارباح االسهم, خسابر 
ومكاسب وكذلك توضٌح األحوال التً ٌجب فٌها عمل مقاصة بٌن الموجودات المالٌة 

وٌتعرض الجزء الخاص باإلفصاح للمعلومات الخاصة بالعوامل التً تإثر . والمطلوبات المالٌة
فً مقدار وتوقٌت ومخاطر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة الخاصة بالمنشؤة والناتجة عن األدوات 

وباإلضافة إلى ذلك فإن . المالٌة وكذلك السٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً معالجة األدوات المالٌة
المعٌار ٌحبذ االفصاح عن المعلومات الخاصة بطبٌعة ومدى استخدام المنشؤة لألدوات المالٌة, 

. وأغراض استخدامها والمخاطر المرتبطة بها وسٌاسات اإلدارة فً التحكم فً تلك المخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نطاق المعٌار 
ٌجب تطبٌق هذا المعٌارعند العرض واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بكافة األدوات المالٌة 

:  وذلك فٌما عدا  بالدفاتر مثبتة سواء كانت مثبتة أم غٌر



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 
 

 

الحصص فً الشركات التابعة, كما عرفت بالمعٌار المحاسبً الدولً السابع والعشرون 
". البٌانات المالٌة الموحدة والمحاسبة عن استثمارات فً شركات تابعة"

الحصص فً الشركات الزمٌلة, كما عرفت بالمعٌار المحاسبً الدولً الثامن والعشرون 
". المحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة"

الحصص فً المشروعات المشتركة, كما عرفت بالمعٌار المحاسبً الدولً الحادي والثالثون 
". التقرٌر المالً عن الحصص فً المشروعات المشتركة "

المطلوبات الناتجة عن المزاٌا المتعلقة بكافة خطط تقاعد العاملٌن,  وٌتضمن ذلك منافع التقاعد 
والمعٌار المحاسبً " تكالٌف منافع التقاعد"كما وضعت بالمعٌار المحاسبً الدولً التاسع عشر 

". عن خطط منافع تقاعد الموظفٌن  والتقرٌر المحاسبة"الدولً السادس والعشرون 
التزامات صاحب العمل الناتجة عن خٌارات وخطط شراء  األسهم الممنوحة للعاملٌن  كما فً 

. المعٌار المحاسبً الدولً التاسع عشر
. االلتزامات الناتجة عن العقود التؤمٌنٌة 

على الرغم من عدم انطباق هذا المعٌار على الحصص فً الشركات التابعة إال أنه ٌنطبق على 
كافة األدوات المالٌة المتضمنة بالبٌانات المالٌة الموحدة للشركة القابضة سواء كانت تلك 

وبالمثل فإن هذا المعٌار . األدوات مملوكة أو مصدرة بمعرفة الشركة القابضة أو الشركة التابعة
ٌنطبق على األدوات المالٌة المملوكة أو المصدرة بمعرفة أي مشروع مشترك والمتضمنة 

بالبٌانات المالٌة للمنشؤة المشاركة فً المشروع سواء كان   ذلك مباشرة أو باستخدام طرٌقة 
. التوحٌد النسبً

ألغراض هذا المعٌار ٌعرف عقد التؤمٌن بؤنه عقد ٌعرض المإمن لمخاطر محددة من الخسابر 
التً تنتج من أحداث أو أحوال تحدث أو ٌتم اكتشافها خالل فترة محددة وٌتضمن ذلك الوفاة 

, المرض, العجز, (االلتزام بدفع دفعات سنوٌة, الدفعات التً تمنح لمن علــى قٌد الحٌــاة)
ومع ذلك فإن المواد الواردة بهذا المعٌار . خسابر الممتلكات,إلحاق الضرر بالغٌر وتوقف النشاط

تطبق فً حالة ما إذا كانت األداة المالٌة تؤخذ صورة عقد تؤمٌن ٌتضمن بصفة أساسٌة تحوٌل 
, ومثال ذلك بعض أنواع عقود إعادة التؤمٌن المالٌة  ( 43أنظر الفقرة رقم )المخاطر المالٌة 

ٌفضل قٌام . وضمان االستثمارات الصادرة بمعرفة شركات التؤمٌن والشركات األخرى
الشركات التً لدٌها التزامات بموجب عقود تؤمٌنٌة بتطبٌق ما جاء بهذا المعٌار بخصوص 

. العرض واإلفصاح عن مثل تلك االلتزامات
هناك معاٌٌر محاسبٌة دولٌة أخرى خاصة بؤنواع محددة من األدوات المالٌة تتضمن متطلبات 

المحاسبة "إضافٌة للعرض واإلفصاح, ومثال ذلك فإن المعٌار المحاسبً الدولً السابع عشر 
المحاسبة والتقرٌر عن "والمعٌار المحاسبً الدولً السادس والعشرون " عن العقود االٌجارٌة

تتضمن متطلبات خاصة باإلفصاح عن عقود اإلٌجار التموٌلٌة "  خطط منافع تقاعد الموظفٌن
وباإلضافة إلى ذلك فإن هناك متطلبات لمعاٌٌر . واالستثمارات المتعلقة بخطط معاشات العاملٌن

محاسبٌة دولٌة أخرى ,  تنطبق على األدوات المالٌة وبصفة خاصة المعٌار المحاسبً الدولً 
والمعٌار المحاسبً " اإلفصاح فً البٌانات المالٌة للبنوك والمنشآت المالٌة المماثلة"الثالثون 

.  االعتراف والقٌاس, ٌطبق على األدوات المالٌة: الدولً التاسع والثالثون األدوات المالٌة
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تعرٌف المصطلحات 
: فٌما ٌلً تعرٌف المصطلحات المستخدمة فً هذا المعٌار

هً أي عقد ٌنتج عنه فً آن واحد أصل مالً لمشروع  ومطلوب مالً أو :  األداة المالٌة
. أداة ملكٌة لمشروع آخر

 
 إن العقود المتعلقة بالسلع والتً تعطً طرفً العقد حق التسدٌد نقدا أو بؤحد األدوات المالٌة 

التً تم التعاقد  (أ)ٌجب أن تعامل تلك العقود معاملة األدوات المالٌة باستثناء  عقود السلع التالٌة 
علٌها وال زالت مستمرة فً تلبٌة  طلبات مشترٌات المنشؤة المتوقعة أو مبٌعاتها أو استخداماتها 

أو التً ٌتوقع أن ٌتم تسدٌد قٌمتها  (ج)تم تحدٌدها لذلك الغرض عند القٌام بفحصها و  (ب)و 
.  عند تسلٌمها

  
: هو أي أصل ٌتمثل فً أي من:  األصل المالً

. النقدٌة
. أي حق تعاقدي الستالم نقدٌة أو أي أصل مالً اخرمن مشروع آخر

  .أي حق تعاقدي لمبادلة أدوات مالٌة مع مشروع  آخر فً ظروف تبدو مواتٌة
. أي أداة ملكٌة فً مشروع آخر

: هو أي التزام تعاقدي ب:  المطلوب المالً
. تسلٌم نقدٌة أو أي أصل مالً آخر لمشروع آخر 

. مبادلة أصل مالً مع منشؤة آخرى فً ظروف تبدو غٌر مواتٌة فً المستقبل
 

 ٌترتب علً المنشؤة التزام تعاقدي والذي ٌمكن تسدٌده أما مقابل أحد موجوداتها المالٌة أو 
إذا كان عدد . (مثل سندات رأس مال )بواسطة التخلً عن أحد عناصر مكونات رأس مالها 

سندات رأس المال الالزم لتسدٌد االلتزام المذكور ٌتغٌر بتغٌر قٌمته العادلة بحٌث ٌكون مجموع 
ومن غٌر المتوقع أن ٌتم تحقٌق أرباح أو خسابر نتٌجة التقلب فً . القٌمة العادلة لتلك السندات

. سعر سندات رأس المال إذ أن تلك التقلبات ٌجب أن تعامل كالتزام مالً على المنشؤة
هً أي تعاقد ٌثبت حقوق متبقٌة فً موجودات أي مشروع  بعد طرح كافة : أداة الملكٌة

. مطلوباته
ٌطلق علٌها أٌضا لفظ األدوات المالٌة  )الموجودات المالٌة النقدٌة والمطلوبات المالٌة النقدٌة 

هً موجودات  (النقدٌة 
.  ومطلوبات مالٌة سٌتم استالمها أو دفعها فً صورة مقدار محدد أو قابل للتحدٌد من النقود 

هو المبلغ الذي ٌمكن استبدال أصل أو سداد مطلوب به بٌن أطراف ٌتوافر لها : القٌمة العادلة
. المعرفة والرغبة فً التعامل فً معاملة متكافبة بٌن األطراف

هو المبلغ الذي ٌمكن الحصول علٌه من بٌع أداة مالٌة أو دفعه عند شراء أداة : القٌمة السوقٌة
. مالٌة فً سوق نشط 

فً هذا المعٌار لإلشارة إلى اتفاقٌة بٌن طرفٌن أو أكثر ٌترتب " تعاقد"أو " عقد "ٌستخدم لفظ 
علٌها آثار اقتصادٌة محددة وواضحة ال ٌستطٌع أحد األطراف تجنبها وذلك ٌرجع عادة إلى أن 

وتؤخذ العقود ومن ثم األدوات المالٌة صورا متعددة وال ٌشترط أن تكون . االتفاقٌة ملزمة قانونا 
. مكتوبة 

 , فإن لفظ المشروع ٌشمل األفراد , شركات 5وفٌما ٌتعلق بما ورد بالتعرٌف بالفقرة رقم 
. التضامن , الشركات المساهمة والوحدات الحكومٌة 

تتضمن بعض أجزاء التعرٌفات الخاصة بالموجودات والمطلوبات المالٌة لفظً األصل المالً 
فعند وجود حق أو . واألداة المالٌة, إال أن تلك التعرٌفات ال تعتبر دابرٌة تنتهً من حٌث تبدأ
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التزام تعاقدي بمبادلة أدوات مالٌة, فإنه ٌنتج عن األدوات محل التبادل موجودات مالٌة 
وقد ٌنشؤ عن ذلك سلسلة من الحقوق أو االلتزامات التعاقدٌة . ومطلوبات مالٌة أو أدوات ملكٌة

ولكنها ٌجب أن تإدي فً النهاٌة إلى استالم أو دفع نقدٌة أو الحصول على أو إصدار أدوات 
. ملكٌة

تشــتمل األدوات المــــالٌة على األدوات المــالٌة األســـاسٌة مثل الذمـــم والدابنٌن واألسهم 
باإلضافة إلى األدوات المشتقة مثل الخٌارات المالٌة, العقود المستقبلٌة والعقود المقدمة , 

هذا وٌنطبق تعرٌف األدوات المالٌة على مشتقات . مقاٌضات أسعار الفابدة ومقاٌضات العمالت
, ومن ثم ٌنطبق (محققة أو غٌر محققة)األدوات المالٌة سواء كانت مثبتة أو غٌر مثبتة بالدفاتر 

. علٌها المعٌار الحالً 
ٌترتب على األدوات المالٌة المشتقة تولٌد حقوق والتزامات لها أثر فً تحوٌل واحد أو أكثر من 

وال ٌنتج . المخاطر المالٌة التً تنطوي علٌها أداة مالٌة أساسٌة وذلك فٌما بٌن األطراف المعنٌة 
عن األدوات المالٌة المشتقة تحوٌل األداة المالٌة األساسٌة فً تارٌخ بدء تنفٌذ التعاقد وال ٌشترط 

. بالضرورة حدوث التحوٌل عند حلول أجل العقد
ال تعتبر الموجودات العٌنٌة مثل المخزون, الممتلكات, اآلالت والمعدات, الموجودات المستؤجرة 

وٌإدي . والموجودات غٌر الملموسة كبراءات االختراع والعال مات التجارٌة, موجودات مالٌة 
امتالك تلك الموجودات أو السٌطرة علٌها إلى وجود فرص لتولٌد تدفقات نقدٌة أو غٌرها من 

.  الموجودات ولكن ال تنشا حقوقا حاضرة الستالم نقدٌة أو موجودات مالٌة أخرى
بعض الموجودات األخرى كالمصروفات المقدمة والتً تتمثل المنافع االقتصادٌة الناتجة عنها 
. فً استالم سلع أو خدمات وال تمثل حقوقا الستالم نقدٌة أو أصل مالً ال تعتبر موجودات مالٌة

وبالمثل فإن بعض البنود كاإلٌرادات المإجلة وغالبٌة مطلوبات الكفاالت ال تعتبر مطلوبات 
مالٌة وذلك راجع إلى أن التدفقات النقدٌة لما ٌرتبط بها من منافع اقتصادٌة تتعلق أساسا بتسلٌم 

. سلع أو تقدٌم خدمات ولٌس نقدٌة أو أي أصل مالً آخر 
ال تعتبر المطلوبات أو الموجودات غٌر التعاقدٌة بالطبٌعة مطلوبات مالٌة أو موجودات مالٌة, 

وٌتم . ومثال ذلك ضرابب الدخل الناتجة عن تطبٌق قوانٌن الضرابب التً تفرضها الحكومة 
المحاسبة عن "  معالجة ضرابب الدخل طبقا لما جاء بالمعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر

". ضرابب الدخل 
فعلى . ال تعتبر من قبٌل األدوات المالٌة الحقوق والمطلوبات التً ال تتضمن تحوٌل أصل مالً

سبٌل المثال فإن الحقوق والمطلوبات الناشبة عن العقود المســـتقبلٌــة للسلــع ٌمكــن الوفــاء 
وبالمثل فإن الحقوق . موجودات غٌر مالٌة  (تسلٌم )بــها فقــط عـــن طرٌــــق استــــالم 

التعاقدٌة الناتجة عن عقد إٌجار تشغٌلً الستخدام أصل عٌنً ٌمكن الوفاء بها عن  (المطلوبات )
وفً كال الحالتٌن فإن الحق التعاقدي للطرف األول الستالم . الخدمات  (تسلٌم )طرٌق استالم 

موجودات غٌر مالٌة او خدمات وما ٌقابل ذلك من التزام للطرف اآلخر ال ٌنتج عنه حق حاضر 
. أو التزام ألي من الطرفٌن الستالم أو تسلٌم أو مبادلة أصل مالً

إن القدرة على استخدام أحد الحقوق التعاقدٌة أو الوفاء بؤحد المطلوبات التعاقدٌة قد تكون مطلقة 
فمثال ٌعتبر الضمان المالً حقا . أو احتمالٌة, وٌتوقف ذلك على وقوع أحد األحداث المستقبلٌة 

تعاقدٌا للمقرض الستالم نقدٌة من الضامن , وفً المقابل فهو نفسه التزام تعاقدي للضامن لٌدفع 
فالحق وااللتزام القانونً نشؤ بسبب . نقدٌة للمقرض فً حالة عدم وفاء المقترض بالتزاماته

بالرغم من أن حق المقرض فً ممارسة حقه وتعهد  (تعهد الضامن )حدث أو عملٌة وقعت فعال 
الضامن بتؤدٌة التزاماته ٌتوقفان على وقوع حدث أو فعل مستقبال وهو توقف المقترض عن 
السداد وٌنطبق تعرٌف الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة على الحق االحتمالً وااللتزام 

االحتمالً بالرغم من أن العدٌد من تلك الموجودات والمطلوبات ال ٌنطبق علٌها شروط 
.  االعتراف بها بالبٌانات المالٌة
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ٌعتبر تعهد المنشؤة بإصدار أو تسلٌم أدواتها المالٌة كخٌارات الشراء أو حقوق امتالك األسهم فً 
حد ذاته أداة حقوق ملكٌة ولٌس التزاما مالٌا, حٌث أن المنشؤة غٌر ملزمة بتسلٌم نقدٌة أو أي 

وبالمثل فإن التكلفة التً تتكبدها إحدى المنشات لشراء الحق فً إعادة . أصل مالً آخر
االستحواذ على أدوات الملكٌة الخاصة بها من طرف آخر تعتبر تخفٌضا لحقوق الملكٌة الخاصة 

أدوات حقوق الملكٌة – , أسهم رأس المال 16أنظر أٌضاً التفسٌر رقم . 1بها ولٌست أصال مالٌا
 (أسهم الخزٌنة)المعاد شراإها 

ال تعتبر حقوق األقلٌة التً قد تنشؤ بالمٌزانٌة الموحدة إلحدى المنشآت بسبب توحٌد بٌانات 
وتعرض المنشؤة فً بٌاناتها المالٌة . الشركات التابعة, مطلوبات مالٌة أو أدوات حقوق ملكٌة 

الموحدة حقوق األطراف األخرى فً ملكٌة وربح الشركات التابعة طبقا لما جاء بالمعٌار 
البٌانات المالٌة الموحدة والمحاسبة عن االستثمار فً "المحاسبً الدولً السابع و العشرون 

وطبقا لذلك فإن األدوات المالٌة التً ٌتم تبوٌبها كؤدوات ملكٌة بمعرفة إحدى ". شركات تابعة
الشركات التابعة ٌجب استبعادها عند إعداد البٌانات الموحدة إذا كانت مملوكة للشركة األم أو إذا 
كانت تعرض بواسطة الشركة األم بالبٌانات الموحدة باعتبارها حقوق أقلٌة منفصلة عن حقوق 

أما األدوات المالٌة التً تبوب كمطلوبات مالٌة بمعرفة الشركة التابعة تبقى . الملكٌة الخاصة بها
ضمن المطلوبات بالبٌانات الموحدة للشركة األم إال إذا تم استبعادها عند إجراء عملٌة التوحٌد 

وال تإثر المعالجة المحاسبٌة المتبعة عند إعداد . لكونها تمثل رصٌدا متبادال بٌن المجموعة
البٌانات الموحدة بمعرفة الشركة األم على أسس العرض التً تتبعها الشركة التابعة فً بٌاناتها 

. المالٌة

                                                 
1
ا   أدوات حقوق امللكية –، أسهم رأس املال 16 أنظر أيضاً التفسري رقم    (أسهم  اخلزينة)اخلاصة باملنشأة املعاد شراؤه
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العرض   
المطلوبات وحقوق الملكٌة  

ٌجب على المنشؤة المصدرة لألداة المالٌة أن تبوب تلك األداة أو أي من أجزابها كمطلوبات أو 
الترتٌب التعاقدي عند االعتراف بها بداٌة ,وبما  (مضمون  )حقوق ملكٌة وذلك طبقا لجوهر 

.  2ٌتفق مع تعرٌف المطلوب المالً وأداة حقوق الملكٌة
ٌحدد مضمون األداة المالٌة ولٌس شكلها القانونً كٌفٌة تبوٌبها ببٌان المركز المالً للمنشؤة 

ورغم أنه عادة ما ٌكون هناك اتساق بٌن المضمون والشكل القانونً إال أن هناك .المصدرة 
فعلى سبٌل المثال فان بعض األدوات المالٌة قد تؤخذ الشكل القانونً لحقوق . استثناءات  لذلك

الملكٌة ولكنها تمثل فً جوهرها مطلوبات, وهناك أدوات أخرى تجمع بٌن خصابص حقوق 
وٌجب تصنٌف أي أداة مالٌة على أساس مضمونها أو . الملكٌة وخصابص المطلوبات المالٌة

وٌجب اإلبقاء على هذا التصنٌف حتى ٌتم إزالة . جوهرها وذلك عند إثباتها بالدفاتر ألول مرة
. تلك األداة من بٌان المٌزانٌة العمومٌة للمنشؤة

إن العامل الهام فً التفرقة بٌن المطلوب المالً وأداة الملكٌة هو وجود التزام تعاقدي ألحد 
أما بتسلٌم نقدٌة أو أصل مالً آخر للطرف الثانً  (المصدرة )الطرفٌن بموجب األداة المالٌة 

فً ظل ظروف ال ٌتوقع أن تكون فً صالح  (الحامل)أو بمبادلة أصل مالً آخر مع  (الحامل)
وفً حالة وجود مثل هذا االلتزام التعاقدي فان األداة المالٌة تكون مستوفاة لتعرٌف . المصدر 

وال ٌترتب . المطلوب المالً بغض النظر عن الكٌفٌة التً سٌتم بها تسوٌة االلتزام  التعاقدي 
على وجود قٌود على مقدرة المصدر فً الوفاء بااللتزام إسقاط التزام المصدر أو حق الحامل 
بموجب األداة المالٌة , كعدم مقدرة المصدر على توفٌر عمالت أجنبٌة أو ضرورة الحصول 

.  على موافقة جهة رسمٌة لدفع االلتزام 
إذا لم ٌترتب على المصدر لألداة المالٌة أٌة التزامات تعاقدٌة بتسلٌم نقدٌة أو أي أصل مالً آخر 

أو بمبادلة األداة بؤصل مالً آخر فً ظل ظروف ال ٌتوقع أن تكون فً صالح المصدر, فإنه 
وبالرغم من أن حامل األداة المالٌة قد ٌكون له الحق فً استالم . ٌجب اعتبارها أداة ملكٌة 

نصٌب فً ارباح االسهم أو أٌة توزٌعات أخرى من حقوق الملكٌة حسب حصته , إال أن 
.  المصدر غٌر ملزم تعاقدٌا بإجراء مثل تلك التوزٌعات 

بالنسبة لألسهم الممتازة التً تلزم مصدرها بسدادها على أساس قٌمة محددة أو قابلة للتحدٌد فً 
تارٌخ محدد أو قابل للتحدٌد فً المستقبل , أو إذا كانت تلك األسهم تعطً حاملها الحق فً أن 

ٌطلب من المصدر سدادها فً أو بعد تارٌخ محدد وعلى أساس قٌمة محددة أو قابلة للتحدٌد فإن 
وهناك . تلك األداة ٌنطبق علٌها تعرٌف المطلوبات المالٌة وٌجب أن تصنف على هذا األساس 

بعض حاالت التً ال تتضمن األسهم الممتازة فٌها صراحة مثل تلك االلتزامات التعاقدٌة إال أن 
فعلى سبٌل المثال . الشروط الواردة بها قد تشٌر بطرٌقة غٌر مباشرة إلى وجود تلك االلتزامات 

قد ال تكون األسهم الممتازة واجبة السداد أو قابلة للسداد عند الطلب بمعرفة حاملها إال أنها تنص 
على معدالت عالٌة الرباح االسهم بحٌث ٌكون واضحا فً المستقبل القرٌب أن ارتفاع معدل 

العابد على األرباح الموزعة لتلك األسهم سٌكون مرتفعا إلى الحد الذي ٌكون من مصلحة 
فً مثل هذه الظروف ٌكون من المناسب تصنٌف تلك . المصدر أن ٌقوم بسداد تلك األسهم 

األسهم على أنها مطلوبات مالٌة وذلك بسبب أن مصدر تلك األسهم قد ال ٌكون عنده خٌار آخر 
وبالمثل فإنه فً حالة األسهم التً تعطى لحاملها حق استرداد قٌمتها عند . غٌر سداد تلك األسهم 

وقوع حدث معٌن فً المستقبل وكان احتمال حدوث هذا الحدث كبٌرا, فإن من المناسب تصنٌف 
هذه األسهم على أنها مطلوبات مالٌة منذ بداٌة تحققها إذ أن ذلك ٌعكس حقٌقة أو جوهر تلك 

. األسهم 

                                                 
2
 . أحكام التسوٌة المحتملة– تصنٌف األدوات المالٌة – 5 أنظر أٌضاً التفسٌر رقم .  
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تصنٌف األدوات المركبة فً دفاتر الجهة المصدرة  
 

عند إصدار أداة مالٌة تتضمن فً آن واحد عنصر التزام وحق ملكٌة, فإنه ٌجب على مصدر 
 . 18تلك األداة أن ٌقوم بتصنٌف العناصر المكونة لألداة كل على حدة طبقا لما جاء بالفقرة رقم 

ٌتطلب هذا المعٌار عرضا منفصال لعنصري االلتزام وحق الملكٌة الناتجٌن عن أداة مالٌة واحدة 
فعادة ٌكون الشكل فقط ولٌس المضمون هو السبب . ببٌان المركز المالً لمصدر تلك األداة

الربٌسً فً تضمٌن االلتزام وحق الملكٌة فً أداة مالٌة واحدة بدال من اثنتٌن منفصلتٌن أو 
وٌإدي العرض المنفصل لعنصري االلتزام وحق الملكٌة إلى أن تكون بٌان المركز المالً . أكثر

.  أصدق تعبٌرا عن الوضع المالً للشركة المصدرة لألداة المالٌة
ألغراض العرض ببٌان المركز المالً فإن على المصدر أن ٌثبت بطرٌقة منفصلة العناصر 

المكونة لألداة المالٌة والتً تتضمن بصفة أساسٌة التزاما مالٌا بمعرفة المصدر كما تمنح حاملها 
وتعتبر السندات القابلة التحول إلً أسهم . الحق فً تحوٌلها إلى أداة ملكٌة فً رأس مال المصدر

فمن وجهة نظر المصدر, فإن مثل تلك األداة المالٌة . مثاال واضحا على مثل تلك األدوات المالٌة
وأداة  (ترتٌبات تعاقدٌة بتسلٌم نقدٌة أو موجودات مالٌة أخرى)مطلوب مالً : تتكون من شقٌن

حق حاملها فً الحصول على أسهم خالل فترة معٌنة عن طرٌق تحوٌل السندات إلى )ملكٌة 
وٌماثل األثر االقتصادي إلصدار مثل تلك األداة فً جوهره  . (أسهم عادٌة من أسهم المصدر

األثر الناتج عن سند مدٌونٌة ٌتضمن شرط التسوٌة المبكر وفً نفس الوقت ٌعطً لحامله حق 
فً كافة هذه . شراء أسهم عادٌة, أو إصدار سند مدٌونٌة مصحوبا بحقوق منفصلة لشراء أسهم

 (مطلوبات )الحاالت ٌجب على المصدر أن ٌظهر ببٌان المركز المالً الشق الخاص بااللتزام 
.  منفصال عن الشق الخاص بحقوق الملكٌة

ٌجب عدم إجراء أي تعدٌل على تصنٌف عناصر المطلوبات وحقوق الملكٌة المتعلقة بالسندات 
القابلة للتحول إلى حقوق ملكٌة كنتٌجة لتغٌر االحتمال الخاص بممارسة حامل السند لحقه فً 

تحوٌله إلى أسهم , وٌنطبق ذلك حتى فً الحاالت التً ٌصبح فٌها واضحا أن ممارسة حق 
فحملة السندات قد ال ٌتصرفون دابما طبقا . التحوٌل ٌعتبر مٌزة اقتصادٌة لبعض حملة السندات

لما ٌبدو متوقعا وذلك راجع إلى عدة أسباب منها اختالف اآلثار الضرٌبٌة الناتجة عن عملٌة 
إذ تظل . كما أن احتماالت التحوٌل قد تتغٌر من فترة إلى أخرى . التحوٌل من شخص آلخر

التزامات المصدر لسداد مبالغ نقدٌة قابمة إلى أن تنتهً إما بالتحوٌل أو باستحقاق األداة المالٌة 
. أو أي حدث آخر

ومثال ذلك . قد تتضمن األداة المالٌة عناصر  لٌست مطلوبات مالٌة وال أدوات ملكٌة للمصدر
األداة التً تعطى لحاملها الحق فً استالم أصل غٌر مالً كسلعة ما فً تارٌخ التسوٌة باإلضافة 

فً هذه الحالة ٌقوم المصدر . إلى حقه فً استبدال ذلك بالحصول على سهم من أسهم المصدر
منفصال  (ممارسة حقه فً الحصول على أسهم )بإثبات وعرض الجزء المتعلق بؤداة الملكٌة 

. عن الجزء المتعلق بالمطلوبات , بغض النظر عما إذا كانت تلك المطلوبات مالٌة أو غٌر مالٌة
ال ٌتعرض هذا المعٌار ألسس القٌاس المتعلقة بالموجودات المالٌة, المطلوبات المالٌة وأدوات 

الملكٌة وبالتالً ال ٌستعرض أي من الطرق الخاصة بتحدٌد القٌمة الدفترٌة لعناصر المطلوبات 
وتشمل المداخل التً ٌمكن استخدامها لتحقٌق . وحقوق الملكٌة المتضمنة فً أداة مالٌة واحدة

: ذلك
تحدٌد قٌمة العنصر األكثر تحدٌدا وسهولة فً القٌاس, وحساب العنصر اآلخر    واألقل سهولة 

عن طرٌق طرح قٌمة العنصر األكثر تحدٌدا من القٌمة  (غالبا ما تكون أداة الملكٌة)فً القٌاس 
. الكلٌة لألداة المالٌة

إذا دعت -قٌاس عنصر المطلوبات وعنصر الملكٌة كل على حدة, مع تعدٌل قٌم كل منهما
 .بنسبة قٌم كل منهما بحٌث ٌكون مجموع القٌمتٌن مساوٌا للقٌمة الكلٌة لألداة المالٌة- الحاجة
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وفً كافة األحوال ٌكون مجموع القٌم الدفترٌة المخصصة لعنصري المطلوبات وحقوق الملكٌة 
عند اإلثبات المبدبً فً الدفاتر مساوٌا للقٌمة الدفترٌة التً كان من الممكن نسبتها لألداة المالٌة 

األداة  وٌجب عدم االعتراف بؤٌة مكاسب أو خسابر بسبب إثبات وعرض عنصري. ككل 
.  المالٌة كل على حدة

 , فإن مصدر السند القابل للتحول إلى أسهم 28فً ظل المدخل األول الذي ورد بالفقرة رقم 
عادٌة ٌقوم أوال بتحدٌد القٌمة الدفترٌة للمطلوب المالً عن طرٌق إٌجـاد القٌمـة الحالٌة 

للمدفوعات المســـتقبلٌة المتمثلة فً الفوابد والقٌمة االسمٌة باستخدام معدل خصم ٌعادل معدل 
وٌتم بعد ذلك تحدٌد القٌمة . الفابدة السابد بالسوق على التزام مشابه غٌر قابل للتحوٌل إلى أسهم

الدفترٌة ألداة الملكٌة والمتمثلة فً حق التحول إلى أسهم عادٌة عن طرٌق طرح القٌمة الدفترٌة 
وفً ظل المدخل الثانً فإن المصدر ٌقوم بتحدٌد . للمطلوب المالً من قٌمة األداة المالٌة ككل 

إن -مباشرة إما عن طرٌق الرجوع إلى القٌمة السوقٌة لخٌار مشابه  (حق التحول )قٌمة الخٌار 
وٌتم تعدٌل القٌمة المحددة لكل . أو عن طرٌق استخدام أحد نماذج تسعٌر الخٌارات المالٌة- وجد 

عنصر بنسبة قٌمة كل منهما بحٌث ٌكون مجموع العنصرٌن مساوٌا للمبلغ المحصل عند إصدار 
 .السندات القابلة للتحول

 
 
 

 الفوابد, التوزٌعات, الخسابر والمكاسب
ٌجب معالجة الفوابد, التوزٌعات, الخسابر المكاسب المتعلقة بمطلوبات مالٌة  أو بعنصر من 

أما التوزٌعات لحملة األدوات المالٌة المصنفة . عناصرها ببٌان الدخل كمصروفات أو إٌرادات
.  كؤدوات ملكٌة فإنه ٌجب تحملٌها بمعرفة المصدر على حقوق الملكٌة مباشرة

ٌحدد تصنٌف األداة المالٌة ببٌان المركز المالً ما إذا كان ٌجب تصنٌف الفوابد, أرباح األسهم 
وعلى ذلك فإن . والخسابر والمكاسب المتعلقة بتلك األداة كمصروفات أو إٌرادات ببٌان الدخل

التوزٌعات المدفوعة على أسهم صنفت كمطلوبات ٌجب معالجتها كمصروفات وبنفس الطرٌقة 
وعلى نفس . التً تعالج بها الفوابد المتعلقة بالسندات ومن ثم ٌجب التقرٌر عنها ببٌان الدخل

المنوال فإن المكاسب والخسابر الناتجة عن سداد أو إعادة تموٌل األدوات المالٌة المصنفة 
كمطلوبات ٌجب التقرٌر عنها ببٌان الدخل , بٌنما ٌعالج سداد أو إعادة تموٌل األدوات المالٌة 

.  3المصنفة كحقوق ملكٌة للمصدر كتغٌرات فً حقوق الملكٌة
ٌمكن إظهار التوزٌعات المبوبة كمصروفات ببٌان الدخل إما مع الفوابد على المطلوبات األخرى 

وٌخضع اإلفصاح عن الفوابد وارباح االسهم لمتطلبات المعٌار المحاسبً . أو كبند منفصل 
والمعٌار المحاسبً " المعلومات التً ٌجب اإلفصاح عنها بالبٌانات المالٌة " الدولً الخامس

وفً ".  االفصاح فً البٌانات المالٌة للبنوك والمإسسات المالٌة المماثلة " الدولً الثالثون 
بعض األحوال ونظرا لالختالف البٌن بٌن الفوابد وارباح االسهم فٌما ٌتعلق ببعض األمور 
كالقابلٌة للخصم عند حساب الضرابب, فإنه من المفضل االفصاح عن تلك البنود بطرٌقة 

وٌجب االفصاح عن اآلثار الضرٌبٌة طبقا لما جاء بالمعٌار المحاسبً . منفصلة ببٌان الدخل
". المحاسبة عن الضرابب على الدخل "الدولً الثانً عشر 

المقاصة بٌن أصل مالً ومطلوب مالً  
ٌجب عمل مقاصة بٌن أي أصل مالً ومطلوب مالً مع التقرٌر عن القٌمة الصافٌة بالمٌزانٌة 

: إذا كانت المنشؤة
. لدٌها حق قانونً ملزم بعمل مقاصة أو تسوٌة بٌن المبالغ المحققة 

                                                 
3
   تكالٌف عملٌة حقوق الملكٌة–حقوق الملكٌة ، 17 أنظر أيضا التفسري رقم  
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إذا كانت تنوي عمل التسوٌة على األساس الصافً , أو إثبات األصل مع تسوٌة المطلوب فً 
.  آن واحد

ٌتطلب هذا المعٌار ضرورة عرض الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة على أساس صافً 
قٌمتها إذا كان ذلك ٌعكس التدفقات النقدٌة المستقبلٌة التً ستنتج من تسوٌة أداتٌن مالٌتٌن أو 

وفً حالة ما إذا كان للمنشؤة الحق فً استالم أو دفع مقدار صافً محدد وإذا كان لدٌها . أكثر
وفً . النٌة إلجراء ذلك فعال, فإن المنشؤة فً الواقع لدٌها أصل مالً أو مطلوب مالً فقط

الحاالت األخرى , فإن الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة ٌجب عرضها بطرٌقة منفصلة 
. عن بعضها البعض طبقا لخصابصها كموارد أو التزامات تخص المنشؤة 

أن مقاصة بٌن أصل مالً معترف به ومطلوب مالً معترف به مع عرض صافً القٌمة 
فبٌنما ال تإدي . بالمٌزانٌة ٌختلف عن التوقف عن االعتراف بؤصل مالً أو مطلوب مالً 

عملٌة المقاصة إلى االعتراف بالمكاسب أو الخسابر, فإن عملٌة التوقف عن االعتراف بؤي أداة 
مالٌة ال ٌنتج عنها فقط حذف بند اعترف به فً الماضً بالمٌزانٌة ولكن قد ٌنتج عنها أٌضا 

.  االعتراف بمكاسب أو خسابر
إن حق المقاصة هو حق قانونً للمدٌن مإٌد بعقد أو ما شابه ذلك ٌعطٌه الحق فً التخلص من 
. كل أو جزء من المبلغ المستحق للدابن عن طرٌق إجراء مقاصة بمبلغ ٌستحق له فً ذمة الدابن
وفً أحوال نادرة قد ٌكون للمدٌن الحق قانونا فً التخلص من دٌنه عن طرٌق مقابلته مع مبلغ 
ٌستحق له فً ذمة طرف ثالث بشرط وجود ترتٌبات بٌن األطراف الثالثة تخول للمدٌن الحق 

وحٌث أن حق إجراء المقاصة هو حق قانونً, فإن الشروط المإٌدة لذلك الحق . فً إجراء ذلك
قد تختلف من نظام قضابً إلى آخر ولذلك فإنه ٌجب بذل عناٌة كافٌة لمعرفة أي من القوانٌن 

. الواجبة التطبٌق على العالقة بٌن األطراف المعنٌة
ٌإثر وجود حق واجب التنفٌذ إلجراء مقاصة بٌن أصل مالً ومطلوب مالً مع الحقوق 

وااللتزامات المتعلقة بهما وقد ٌإثر ذلك بدرجة كبٌرة على درجة تعرض المنشؤة لمخاطر 
ال ٌعتبر شرطا كافٌا - فً حد ذاته - وبالرغم من ذلك فإن وجود هذا الحق . السٌولة واالبتمان

ففً غٌاب النٌة لممارسة ذلك الحق أو لتسوٌة الدٌن فلن ٌكون هناك تؤثٌر على مقدار . للمقابلة
وفً حالة وجود نٌة لدى المنشؤة لممارسة . التدفقات النقدٌة المستقبلٌة وتوقٌت الحصول علٌها

 (بالصافً )حقه أو لتسوٌة الدٌن فإن عرض الموجودات والمطلوبات على أساس الفرق بٌنهما 
ٌعكس بطرٌقة أكثر مناسبة مقادٌر وتوقٌت الحصول على التدفقات النقدٌة باإلضافة إلى 

المخاطر المرتبطة بتلك التدفقات, وال ٌعتبر وجود نٌة لدى أحد األطراف أو كلٌهما على عمل 
التسوٌة دون وجود حق قانونً لعمل ذلك كافٌا لعمل المقاصة حٌث تبقى بدون تغٌٌر الحقوق 

. والمطلوبات المتعلقة بكل من األصل المالً والمطلوب المالً
تتؤثر نٌة المنشؤة فٌما ٌتعلق بتسوٌة بند ما من بنود الموجودات والمطلوبات بطبٌعة نشاط المنشؤة 

وبمتطلبات أسواق المال والظروف األخرى التً قد تحد من قدرة المنشؤة على التسوٌة على 
وفً حالة وجود حق للمنشؤة فً التسوٌة ولكن ال . األساس الصافً أو التسوٌة فً وقت واحد 

تنوي إجراء تسوٌة على األساس الصافً أو إثبات األصل مع تسدٌد المطلوب فً ان واحد فإنه 
ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن أثر ذلك الحق على مخاطر االبتمان التً تتعرض لها المنشؤة 

. 66وذلك طبقا لما جاء بالفقرة رقم
قد ٌتم فً ان واحد عملٌة تسوٌة الثنتٌن من األدوات المالٌة على سبٌل المثال من خالل أحد 

فً مثل هـذه األحـوال . بٌوت المقاصة بسوق مالٌة منظمة أو عن طرٌق المبادلة وجها لوجه 
فـإن التدفقـــات النقدٌـــة تكـــون فـً حقٌقتهــا معادلة للقٌمة الصافٌة, وال تتعرض المنشؤة ألي 

وفً أحوال أخرى قد تقوم المنشؤة بتسوٌة اثنتٌن من األدوات . من مخاطر السٌولة أو االبتمان 
المالٌة عن طرٌق استالم ودفع مقادٌر منفصلة, فً هذه األحوال تتعرض المنشؤة لمخاطر 

االبتمان فٌما ٌتعلق بقٌمة األصل بالكامل أو لمخاطر السٌولة فٌما ٌتعلق بقٌمة االلتزام 
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وطبقا لذلك . وقد تكون درجة التعرض لتلك المخاطر عالٌة رغم قصر الفترة نسبٌا . (المطلوب)
فإن تحقق أصل مالً وتسوٌة مطلوب مالً ٌعتبران متزامنٌن فقط فً الحاالت التً تحدث فٌها 

.  العملٌتان فً لحظة واحدة
إجراء المقاصة غٌر .  وبالتالً تصبح 33بصفة عامة ال تتوافر الشروط الواردة فً الفقرة 

: مناسبا فً األحوال اآلتٌة 
مثال ذلك األداة المالٌة )استخدام عدة أدوات مالٌة مختلفة لمحاكاة خصابص أداة مالٌة واحدة 

. (المركبة
إذ ا كانت الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة ناشبة عن أدوات مالٌة لها نفس المخاطر 

مثال ذلك الموجودات والمطلوبات داخل نفس المحفظة المكونة من عقود آجلة أو )األساسٌة 
ولكنها تتعلق بعدة أطراف مختلفة   (مشتقات مالٌة

فً حالة رهن الموجودات المالٌة أو غٌرها كضمان لمطلوبات مالٌة غٌر مشمولة بحق الرجوع 
 .

الموجودات المالٌة التً ٌتم تجنٌبها بمعرفة المدٌن كتؤمٌن وبهدف تسدٌد أحد المطلوبات خارج 
مثال ذلك الترتٌبات المتعلقة )نطاق الموجودات التً تم قبولها بمعرفة الدابن فً تسوٌة االلتزام 

 . (بإنشاء صندوق لسداد الدٌون 
المطلوبات التً تنشؤ عن أحداث ٌترتب علٌها خسابر متوقع استردادها من طرف ثالث بناء على 

. مطالبات مقدمة طبقا لوثٌقة تؤمٌن 
قد ٌكون إلحدى المنشآت عدد من المعامالت المتعلقة باألدوات المالٌة مع طرف واحد وتقوم 

وتتضمن . بإجراء ترتٌبات شمولٌة تتعلق بتحدٌد صافً نتابج تلك المعامالت مع ذلك الطرف
مثل هذه الترتٌبات تسوٌة واحدة لكل األدوات المالٌة التً تغطٌها االتفاقٌة وذلك فً حالة التوقف  

وٌقـــوم بمثل هــذه الترتٌــبات عادة المنشـــآت المالٌة لتوفٌر . عن الدفع, أو انتهـــاء أحد العقود
ضمان لمواجهة الخسارة فً حالة اإلفالس أو أٌة أحداث أخرى ٌنتج عنها عدم مقدرة الطرف 

وٌنتج عادة عن مثل تلك الترتٌبات حق المنشؤة فً إجراء مقاصة . اآلخر على سداد التزاماته
وبحٌث ٌصبح واجب التنفٌذ وبالتالً ٌإثر على تحقق أو تسوٌة الموجودات والمطلوبات المالٌة 
كل على حدة عقب حدوث توقف عن الدفع أو فً بعض األحوال األخرى التً ال ٌتوقع حدوثها 

وٌجب مالحظة أن وجود ترتٌبات شمولٌة لتحدٌد صافً . فً الظروف العادٌة لنشاط المنشؤة 
نتابج المعامالت المتعلقة باألدوات المالٌة ال تكفً وحدها إلجراء عملٌة المقاصة إال إذا توافرت 

وفً حالة عدم إجراء مقاصة بٌن الموجودات  . 33الشروط السابق ذكرها فً الفقرة رقم 
المالٌة والمطلوبات المالٌة الخاضعة للترتٌبات المشار إلٌها , فإنه ٌجب االفصاح عن أثر تلك 

. 66الترتٌبات على مخاطر االبتمان التً تتعرض لها المنشؤة وفقا لما جاء بالفقرة رقم 
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اإلفصاح  
تهدف متطلبات االفصاح الواردة بهذا المعٌار إلى توفٌر معلومات تساعد على تدعٌم فهم مدى 

أهمٌة تؤثٌر األدوات المالٌة سواء كانت ظاهرة بالمٌزانٌة أو خارجها على الوضع المالً, أداء 
المشروع وتدفقاته النقدٌة والمساعدة كذلك فً تقدٌر مقادٌر وتوقٌت ومخاطر التدفقات النقدٌة 

المرتبطة بتلك األدوات  وباإلضافة إلً توفٌر معلومات معٌنة عن األرصدة والمعامالت 
المتعلقة بؤدوات مالٌة محددة فإن من المرغوب فٌه قٌام المنشآت بتوفٌر معلومات تتعلق بمدى 

وٌعتبر من . استخدام المنشؤة لألدوات المالٌة والمخاطر المرتبطة بها وأغراض استخدامها 
األهمٌة توفٌر المعلومات المتعلقة بالسٌاسات اإلدارٌة للرقابة على المخاطر المرتبطة باألدوات 

المالٌة, بما فً ذلك السٌاسات المتعلقة ببعض األمور مثل االحتماء ضد التعرض للمخاطر, 
تجنب التركٌز غٌر الضروري للمخاطر ومتطلبات توفٌر الضمانات الضرورٌة للتخفٌف من 
مخاطر االبتمان إذ أن ذلك ٌوفر بعدا إضافٌا هاما, ومستقال عن األدوات المالٌة المتداولة فً 

وتقوم بعض المنشآت بتوفٌر تلك المعلومات فً صورة إٌضاحات ترفق ببٌاناتها . وقت محدد 
.  المالٌة 

قد ٌنتـج عن معامـــالت المنشــؤة فً األدوات المالٌــة أن تتحمــل أو تحــول إلى طرف آخر 
وتساعد المعلومات التً ٌجب االفصاح . المخاطر المالٌة التً سٌتم توضٌحها فً هذه الفقرة 

عنها مستخدمً البٌانات المالٌة فً تقدٌر مدى المخاطر المتعلقة باألدوات المالٌة المعترف بها 
. وغٌر المعترف بها

مخاطر السعر هناك ثالثة أنواع من مخاطر السعر هً مخاطر العملة ومخاطر سعر الفابدة 
. والمخاطر السوقٌة 

وتتمثل فً المخاطر الناشبة عن تقلب قٌمة إحدى األدوات المالٌة بسبب تغٌر : مخاطر العملة
. معدالت صرف العمالت األجنبٌة

مخاطر سعر الفابدة  هً مخاطر تقلب قٌمة إحدى األدوات المالٌة بسبب تغٌر معدالت الفابدة 
. السابدة بالسوق 

هً المخاطر الناتجة عن تقلب قٌمة األداة المالٌة بسبب تغٌر األسعار بالسوق : المخاطر السوقٌة
سواء كان ذلك راجعا لعوامل خاصة باألداة المالٌة نفسها أو بمصدرها أو كانت راجعة لعوامل 

. تإثر على كافة األوراق المالٌة المتداولة بالسوق
. إن مصطلح مخاطر السعر ٌشغل احتماالت الخسارة باإلضافة إلى احتماالت الكسب 

مخاطر االبتمان وتتمثل فً المخاطر الناتجة عن فشل أحد أطراف األداة المالٌة فً الوفاء 
. بالتزاماته مما ٌإدي إلى تحمل الطرف اآلخر خسابر مالٌة

وٌطلق علٌها أٌضا لفظ مخاطر توفٌر الموارد المالٌة, وٌقصد بتلك المخاطر : مخاطر السٌولة 
الصعاب التً سٌتعرض لها المشروع لتدبٌر موارد مالٌة للوفاء بالمطلوبات المتعلقة باألدوات 

وقد تنشؤ مخاطر السٌولة كنتٌجة لعدم مقدرة المنشؤة على بٌع أصل مالً بسرعة وبسعر . المالٌة
. ٌقترب من قٌمته العادلة
وتتمثل فً المخاطر الناتجة عن تقلب مقادٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة : مخاطر التدفقات النقدٌة
وفً حالة أداة المدٌونٌة ذات سعر الفابدة العابم على سبٌل المثال فإنه . المتعلقة بؤداة مالٌة نقدٌة

ٌنتج عن هذا التقلب تغٌرا فً سعر الفابدة الحقٌقً لألداة المالٌة, عادة مع عدم تغٌر مماثل فً 
. قٌمتها العادلة

:     اإلفصاح عن سٌاسات إدارة المخاطر
  

ٌجب على المنشؤة أن تصف المخاطر المالٌة المتعلقة باألهداف والسٌاسات اإلدارٌة  .أ43
 . المتضمنة فً سٌاساتها للتحوط فً معامالتها المالٌة اآلجلة
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ال ٌتعرض المعٌار لتوصٌف شكل المعلومات التً ٌجب االفصاح عنها وال لمكان عرضها 
ففٌما ٌتعلق باألدوات المالٌة التً تم إثباتها بالدفاتر فطالما أن المعلومات . بالبٌانات المالٌة

الخاصة بتلك األدوات قد تم عرضها ببٌان المركز المالً فإنه ٌكون من غٌر الضروري إعادة 
االفصاح عن تلك المعلومات باإلٌضاحات المرفقة بالبٌانات المالٌة, وبالنسبة لألدوات المالٌة 

التً لم ٌتم إثباتها دفترٌا فإن اإلٌضاحات أو الجداول المرفقة بالبٌانات المالٌة تكون هً الوسٌلة 
وقد تتضمن المعلومات التً ٌتم . الربٌسٌة لإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك األدوات

االفصاح عنها مزٌج من البٌانات الوصفٌة والبٌانات الكمٌة المحددة, وٌتوقف ذلك على طبٌعة 
. األدوات المالٌة وأهمٌتها النسبٌة للمنشؤة

ٌتم تحدٌد مستوى التفاصٌل فً المعلومات الواجب اإلفصاح عنها فٌما ٌتعلق بؤدوات مالٌة معٌنة 
عن طرٌق االجتهاد والحكم الشخصً مع ضرورة األخذ بعٌن االعتبار مدى أهمٌة تلك األدوات 

وفً هذا المقام فإنه ٌجب المواءمة بٌن اإلفصاح عن كم زابد وتفصٌلً من المعلومات . للمنشؤة 
بالبٌانات المالٌة التً قد ال تساعد مستخدمٌها وبٌن اإلفصاح عن معلومات هامة بطرٌقة غامضة 

فعلى سبٌل المثال إذا كانت المنشؤة طرفا فً عدد كبٌر من . بسبب التجمٌع الزابد للمعلومات
األدوات المالٌة التً لها نفس الخصابص والتً ال ٌوجد من بٌنها عقد ذي أهمٌة نسبٌة عالٌة, 

فإنه ٌكون من المناسب اإلفصاح عن معلومات موجزة تشٌر إلى طبٌعة مجموعة األدوات 
ومن ناحٌة أخرى فقد ٌكون ضرورٌا اإلفصاح عن معلومات محددة عن إحدى األدوات . المالٌة

.  المالٌة إذا كانت تلك األداة على سبٌل المثال تمثل عنصرا هاما بالنسبة للهٌكل التموٌلً للمنشؤة
تقوم إدارة المنشؤة عادة بتجمٌع األدوات المالٌة فً مجموعات تتناسب مع طبٌعة المعلومات التً 
ٌتم االفصاح عنها, وتعتمد اإلدارة فً ذلك على   بعض العوامل كخصابص األدوات المالٌة وما 

إذا كانت تلك األدوات مثبتة  أو غٌر مثبتة بالدفاتر المحاسبٌة, وأسس القٌاس المطبقة بالنسبة 
وبصفة عامة فإنه ٌتم تحدٌد المجموعات على أساس التفرقة بٌن البنود . لألدوات المثبتة بالدفاتر

وفً حالة . على أساس القٌمة العادلة التً ٌتم تقٌٌمها على أساس التكلفة والبنود التً تقٌم
االفصاح فً صورة إٌضاحات أو جداول مرفقة عن بعــض المبالـغ التً تتـعلــق بموجودات أو 

بصلب البٌانات المالٌة, فإنه ٌجب أن ٌكون ذلك اإلفصاح متضمنا معلومات  مطلوبات مــدرجة
وإذا كانت المنشؤة طرفا فً . كافٌة تسمح بعمل مطابقات للبنود الواردة ببٌان المركز المالً

أدوات مالٌة مما ال ٌنطبق علٌها فقرات هذا المعٌار كالمطلوبات المتعلقة بخطط تقاعد العاملٌن 
أو عقود التؤمٌن, فإن تلك األدوات تمثل مجموعة أو مجموعات من الموجودات أو المطلوبات 

المالٌة التً ٌجب اإلفصاح عنها بشكل منفصل عن األدوات المالٌة التً ٌتعرض لها   هذا 
. المعٌار

اآلجال  والشروط والسٌاسات المحاسبٌة 
ٌجب اإلفصاح بخصوص كل مجموعة من الموجودات المالٌة والمطلوبات  المالٌة وأدوات 

: الملكٌة سواء كانت مثبتة أو غٌر مثبتة فً الدفاتر عما ٌلً
المعلومات المتعلقة بمدى وطبٌعة األدوات المالٌة وٌشمل ذلك اآلجال والشروط الهامة التً قد 

تإثر على مقدار التدفقا ت النقدٌة المستقبلٌة وتوقٌت الحصول علٌها وكذلك درجة التؤكد 
. المرتبطة بها

. السٌاسات والطرق المحاسبٌة المتبعة, وٌشمل ذلك معاٌٌر اإلثبات وأسس القٌاس المستخدمة
تعتبر الشروط التعاقدٌة لألداة المالٌة عامال هاما ومإثرا فً تحدٌد مقدار وتوقٌت ومخاطر 

فً حالة ما إذا كانت األدوات المالٌة . المقبوضات  والمدفوعات المستقبلٌة ألطراف األداة المالٌة
هامة بالنسبة للوضع - كمفردة أو مجموعة وسواء كانت معترف بها أو غٌر معترف بها - 

المالً الحالً للمنشؤة أو بالنسبة لنتابج عملٌاتها المستقبلٌة, فإنه ٌجب اإلفصاح عن الشروط 
وإذا لم تكن أي من األدوات المالٌة بمفردها هامة وغٌر مإثرة على . التعاقدٌة لألدوات المالٌة
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التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لمنشؤة معٌنة, فإنه ٌجب وصف الخصابص األساسٌة لألدوات المالٌة 
. وذلك بالرجوع إلى المجموعات المماثلة من األدوات المالٌة

بمفردها أو - فً حالة ما إذا كانت األدوات المالٌة المحتفظ بها أو المصدرة بواسطة المنشؤة 
ٌحتمل أن تعرض المنشؤة لدرجة عالٌة من المخاطر التً سبق ذكرها بالفقرة رقم - كمجموعة 

: , فإن الشروط التً ٌجدر اإلفصاح عنها تتضمن43
القٌمة األساسٌة أو االسمٌة أو المحددة أو ما شابه ذلك, والتً قد تكون بالنسبة لبعض المشتقات 
المالٌة كمقاٌضات أسعار الفابدة عبارة عن القٌمة التً ٌتحدد على أساسها المدفوعات المستقبلٌة 

. والتً ٌشار إلٌها عادة على أنها القٌمة االسمٌة
. تارٌخ االستحقاق أو االنقضاء أو التنفٌذ

أي خٌارات مبكرة للتسوٌة بمعرفة أحد أطراف األداة المالٌة , وٌشمل ذلك الفترة أو التارٌخ 
الذي قد ٌستخدم فً ممارسة  (أو مدى األسعار)الذي قد ٌتم فٌه ممارسة الخٌار وكذلك السعر 

. الخٌار
أي خٌارات ألحد أطراف األداة المالٌة تسمح بتحوٌل األداة أو مبادلتها بؤداة مالٌة أخرى أو 

موجودات أو مطلوبات أخرى, بما فً ذلك الفترة أو التارٌخ الذي ٌتوقع أن تحدث فٌه عملٌة 
. التحوٌل أو المبادلة (معدالت )ممارسة الخٌار, وكذلك معدل 

مقدار وتوقٌت المقبوضات أو المدفوعات النقدٌة المجدولة للقٌمة األساسٌة لألداة, بما فً ذلك 
. أقساط إعادة الدفع وأٌة متطلبات إلنشاء صندوق إلعادة السداد

المعدل االسمً للفابدة أو مبلغها , وكذلك التوزٌعات أو أي عابد دوري آخر على القٌمة 
. األساسٌة وتوقٌت الدفع

الضمانات المحتفظ بها فً حالة الموجودات المالٌة, والمرهونات المقدمة فً حالة المطلوبات 
. المالٌة

فً حالة األدوات المالٌة التً ٌتم تحدٌد تدفقاتها النقدٌة باستخدام عملة تختلف عن العملة التً 
. ٌستخدمها المشروع فً إعداد تقارٌره المالٌة, فإنه ٌجب االفصاح عن نوع تلك العملة 

 (أ)فً حالة األداة التً تتضمن شروط مبادلتها بؤداة أخرى فإنه ٌجب اإلفصاح عن البنود من 
. فٌما ٌتعلق باألداة التً سٌتم الحصول علٌها فً عملٌة المبادلة (ح)إلى 

مثال )أي شرط لألداة المالٌة أو أي قٌد ٌترتب على انتهاكه تغٌٌرا جوهرٌا فً باقً الشــروط 
ذلك فً حالة اتفاقٌات السندات إذا زاد معـدل الدٌــــون إلى حقـــوق المـــلكٌة عن الحد األقصى 

. (المتفق علٌه تصبح القٌمة االسمٌة للسندات واجبة السداد فورا
إذا تم عرض أحد األدوات المالٌة بالمٌزانٌة بطرٌقة تختلف عن الشكل القانونً لألداة المالٌة, 

. فإنه ٌفضل أن تتضمن المالحظات الخاصة بالبٌانات المالٌة شرحا لطبٌعة تلك األداة
ٌمكن زٌادة منفعة المعلومات المتعلقة بمدى وطبٌعة األدوات المالٌة عن طرٌق إلقاء الضوء 

على العالقات الكابنة بٌن مفردات األدوات المالٌة بشكل قد ٌإثر على مقدار وتوقٌت ودرجة 
فعلى سبٌل المثال ٌكون من األهمٌة . التؤكد المرتبطة بالتدفقات النقدٌة المستقبلٌة للمنشؤة

االفصاح عن عالقات االحتماء التً قد تنشؤ إذا قامت منشؤة ما تملك استثمارات فً صورة أسهم 
وعلى نفس المنوال فإنه من األهمٌة اإلفصاح عن العالقات . بشراء خٌار بٌع لنفس نوع األسهم 

بٌن مكونات األدوات المالٌة المركبة, مثال ذ لك حالة مدٌونٌة بسعر فابدة ثابت نشؤت نتٌجة 
وفً كل حالة من . لالقتراض بسعر فابدة عابم ثم الدخول فً مقاٌضة أسعار فابدة عابمة ثابتة 

تلك الحاالت , تقوم المنشؤة بعرض الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة كل على حدة ببٌان 
وٌمكن القول أن . المركز المالً طبقا لطبٌعتها إما منفصلة أو فً المجموعات التً تنتمً إلٌها

مدى تعدٌل وتخفٌف المخاطر التً تتعرض لها المنشؤة بسبب العالقات بٌن الموجودات 
والمطلوبات قد ٌكون واضحا لمستخدمً البٌانات المالٌة من واقع المعلومات التً تم وصفها 
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 من هذا المعٌار, إال أنه فً بعض األحوال قد ٌكون من الضروري تقدٌم المزٌد 49بالفقرة رقم 
. من اإلفصاح

فإن على المنشؤة أن تفصح " عرض البٌانات المالٌة"طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً االول 
بطرٌقة واضحة وموجزة عن السٌاسات المحاسبٌة الهامة  وٌتضمن ذلك المبادئ المحاسبٌة 

العامة المتبعة والطرق المستخدمة لتطبٌق تلك المبادئ بالنسبة للعملٌات الهامة وكذلك الظروف 
: وفً حالة األدوات المالٌة, فإن االفصاح ٌشمل. عن ممارسة نشاط المنشؤة الناشبة

ثم عرضه بالمٌزانٌة  المعاٌٌر المطبقة فً تحدٌد توقٌت االعتراف بؤصل أو مطلوب مالً ومن
. ومتى ٌتم التوقف عن ذلك

أسس القٌاس المستخدمة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالٌة سواء عند االعتراف بها بداٌة 
. أو بعد ذلك 

األسس المستخدمة فً قٌاس اإلٌرادات والمصروفات الناتجة عن الموجودات والمطلوبات 
.  المالٌة والمعاٌٌر المطبقة لالعتراف بها

فٌما ٌلً بعض أنواع العملٌات التً قد ٌكون من الضروري االفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة 
: المتبعة فً معالجتها

تحوٌل موجودات مالٌة مع احتفاظ الطرف المحول بحقوق أو مطلوبات ومثال ذلك تحوٌل أحد 
الموجودات المالٌة إلى أوراق مالٌة قابلة للتداول, اتفاقٌات إعادة    الشراء, االتفاقٌات العكسٌة 

. التفاقٌات إعادة الشراء
تحوٌل موجودات مالٌة كضمان أو ودٌعة لغرض الوفاء بمطلوبات فً تارٌخ استحقاقها مع عدم 

. اعتبار القابم بالتحوٌل قد أوفى بمطلوباته فً تارٌخ التحوٌل 
الحصول على أو إصدار أدوات مالٌة منفصلة كجزء من سلسلة عملٌات صممت الصطناع اثر 

. الحصول على أو إصدار أداة مالٌة واحدة
. الحصول على أو إصدار أدوات مالٌة كوسٌلة لالحتماء ضد التعرض للمخاطر

الحصول على أو إصدار أدوات مالٌة نقدٌة تحمل معدالت فابدة اسمٌة تختلف عن أسعار الفابدة 
. السابدة بالسوق فً تارٌخ اإلصدار

من أجل تزوٌد مستخدمً البٌانات المالٌة بمعلومات كافٌة لفهم أسس قٌاس الموجودات 
والمطلوبات المالٌة فإنه ال ٌجب أن ٌقتصر اإلفصاح عن السٌاسات المالٌة فقط عما إذا كان قد 
تم استخدام التكلفة, القٌمة العادلة, أو أي أساس آخر للقٌاس لمجموعة محددة من الموجودات أو 

 على.المطلوبات وإنما ٌجب االفصاح أٌضا عن الطرٌقة التً اتبعت فً تطبٌق ذلك األساس 
سبــــٌل المثـــال, إذا كانت المنشــؤة تتبع أســـاس التكلفـــة لتقٌٌـم األدوات المالٌة  فإنه ٌجب 

: علٌها االفصاح عن كٌفٌة المحاسبة عن 
. تكلفة الحٌازة أو اإلصدار

. العالوة والخصم على الموجودات المالٌة النقدٌة والمطلوبات المالٌة النقدٌة
التغٌر فً تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المحددة والمتعلقة بؤداة مالٌة نقدٌة كالسندات 

. المرتبطة بؤسعار سلعة محددة
التغٌرات فً الظروف التً ٌنتج عنها درجة جوهرٌة من عدم التؤكد  حول إمكان التحصٌل فً 

. الوقت المحدد للمبالغ المتفق علٌها والمستحقة عن موجودات مالٌة نقدٌة
. االنخفاض فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة ألقل من قٌمتها الدفترٌة

. المطلوبات المالٌة المعاد هٌكلتها
  وبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالٌة التً تقٌم على أساس القٌم العادلة , فإنه ٌجب 

على المنشؤة أن توضح ما إذا كانت القٌم الدفترٌة قد تم تحدٌدها باستخدام أسعار السوق المعلنة 
أو تم تقدٌرها بمعرفة جهة خبرة مستقلة أو عن طرٌق خصم التدفقات النقدٌة أو أٌة طرٌقة 
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أخرى مناسبة, كما ٌجب االفصاح عن أٌة افتراضات جوهرٌة تم تطبٌقها عند استخدام أي من 
. هذه الطرق

على المنشؤة أن تفصح عن أسس التقرٌر ببٌان الدخل لكل من المكاسب   والخسابر المحققة 
وغٌر المحققة , الفوابد وغٌرها من بنود اإلٌرادات والمصروفات المرتبطة بالموجودات 

وٌجب أن ٌتضمن ذلك االفصاح معلومات عن أسس القٌاس والتحقق . والمطلوبات المالٌة
وفً حالة قٌام . لإلٌرادات والمصروفات الناتجة عن أدوات مالٌة ٌحتفظ بها ألغراض االحتماء

المنشؤة بعرض االٌرادات والمصروفات بالصافً على الرغم من أن الموجودات والمطلوبات 
المالٌة ذات العالقة قد تم عرضها بالمٌزانٌة دون إجراء مقاصة بٌنها, فإن على المنشؤة أن 

. توضح سبب ذلك العرض إذا كان أثره جوهرٌا
مخاطر سعر الفابدة  

بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الموجودات والمطلوبات المالٌة سواء كانت مثبتـة دفـترٌا 
المتعلقة بمخاطر أسعار  مثبتة, ٌجــب على المنشــــؤة أن تفصـــح عــن المعــلومات أو غٌر

: الفابدة التً تتعرض لها وٌشمل ذلك
. تارٌخ إعادة التسعٌر التعاقدي أو تارٌخ  االستحقاق أٌهما اقرب

. فً األحوال التً ٌنطبق علٌها ذ لك (الفعلً )سعر الفابدة الحقٌقً 
ٌقدم المشروع معلومات تتعلق بمدى تعرضه الثار التغٌرات المستقبلٌة فً مستوٌات معدالت 

فالتغٌرات فً معدالت الفابدة السوقٌة لها آثار مباشرة على التدفقات النقدٌة . الفابدة السابدة 
 (مخاطر التدفقات النقدٌة)التعاقدٌة المحددة المرتبطة ببعض الموجودات والمطلوبات المالٌة 

. (مخاطر السعر)وكذلك على القٌمة العادلة لبعض تلك الموجودات والمطلوبات 
توضح المعلومات المتعلقة بتوارٌخ االستحقاق أو توارٌخ إعادة التسعٌر إذا كانت أقرب, المدة 

الزمنٌة التً تظل معدالت الفابدة خال لها ثابتة, وتوضح المعلومات عن معدالت الفابدة الحقٌقٌة 
وٌمد اإلفصاح عن هذه المعلومات مستخدمً البٌانات المالٌة . المستوٌات التً تثبت عندها

باألساس المناسب لتقد ٌر مخاطر أسعار الفابدة التً تتعرض لها المنشؤة ومن ثم المكاسب 
وبالنسبة لألدوات المالٌة التً ٌعاد تسعٌرها حسب معدالت الفابدة السوقٌة . والخسابر المحتملة

قبل تارٌغ استحقاقها, فإن اإلفصاح عن المدة حتى التارٌخ التالً إلعادة التسعٌر ٌعتبر أكثر 
. أهمٌة عن االفصاح عن المدة حتى تارٌخ االستحقاق

عند اإلفصاح عن المعلومات اإلضافٌة المتعلقة بالتوارٌخ التعاقدٌة إلعادة التسعٌر وتوارٌخ 
االستحقاق, قد تفضل المنشؤة أن تفصح عن التوارٌخ المتوقعة إلعادة التسعٌر أو االستحقاق فً 

وقد تكون تلك المعلومات . حالة وجود اختالف كبٌر بٌن تلك التوارٌخ والتوارٌخ التعاقدٌة
بمقادٌر - وبدرجة مقبولة من التٌقن - مالبمة وبصفة خاصة إذا كانت المنشؤة قادرة على التنبإ 

القروض برهن عقاري ذات معدالت الفابدة الثابتة المتوقع تسدٌدها قبل آجال استحقاقها , 
وتشمل المعلومات . وتستخدم تلك البٌانات كؤساس إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفابدة

اإلضافٌة اإلفصاح عن حقٌقة أن تلك المعلومات مبنٌة على توقعات اإلدارة ألحداث مستقبلٌة 
كما تشرح الفروض المستخدمة والمتعلقة بتوارٌخ إعادة التسعٌر واالستحقاق واالختالفات بٌن 

.  تلك الفروض وبٌن التوارٌخ التعاقدٌة
: على المنشؤة أن توضح أٌا من الموجودات أو المطلوبات المالٌة تكون

معرضة لمخاطر السعر الناتجة عن تقلبات أسعار الفابدة, كالموجودات المالٌة النقدٌة وكذلك 
. المطلوبات المالٌة ذات سعر الفابدة الثابت

مثل الموجودات المالٌة " معرضة لمخاطر التدفقات النقدٌة الناتجة عن تقلبات أسعار الفابدة 
النقدٌة والمطلوبات المالٌة ذات أسعار الفابدة العابمة والتً ٌعاد تحدٌدها حسب تغٌر المعدالت 

. السوقٌة
.  ال تتعرض لمخاطر أسعار الفابدة , مثل االستثمارات فً أسهم
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ألداة مالٌة نقدٌة فً المعدل الذي إذا استخدم  (معدل العابد الفعلً )ٌتمثل معدل الفابدة الحقٌقً 
وفً حساب القٌمة الحالٌة ٌتم تطبٌق . فً حساب القٌمة الحالٌة ٌنتج عنه القٌمة الدفترٌة لألداة

معدل الفابدة على التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة التً سوف تحدث من تارٌخ التقدٌر إلى أول 
القٌمة )باإلضافة إلى القٌمة الدفترٌة المتوقعة  (تارٌغ االستحقاق )تارٌخ إلعادة التسعٌر 

بالنسبة لألداة ذات ( الفعلً )وٌتمثل ذلك المعدل فً المعدل التارٌخً . فً ذلك التارٌخ  (االسمٌة
غٌر  (العالوة)المعدل الثابت والتً ٌتم تقٌٌمها على أساس التكلفة بعد تعدٌلها برصٌد الخصم 

المستنفد, كما ٌتمثل فً المعدل السوقً بالنسبة لألداة ذات المعدل العابم وكذلك األدوات التً 
وٌطلق أحٌانا على معدل الفابدة الحقٌقً معدل العابد حتى تارٌخ . تقٌم على أساس القٌم العادلة 

.  االستحقاق أو تارٌخ إعادة التسعٌر, وٌتمثل فً معدل العابد الداخلً لألداة خالل تلك الفترة 
على السندات , أوراق الدفع وما شابهها من أدوات  (ب ) 56ٌتم تطبٌق متطلبات الفقرة رقم 

مالٌة نقدٌة تتضمن مدفوعات مستقبلٌة تإدي إلى وجود عابد لحاملها وتكلفة لمصدرها تعكس 
وال ٌتم تطبٌق تلك المتطلبات على األدوات المالٌة مثل األدوات غٌر . المنفعة الزمنٌة للنقود

على سبٌل المثال فإنه بٌنما . النقدٌة والمشتقة والتً ال تحمل معدل فابدة حقٌقً قابل للتحدٌد
تكون بعض األدوات كمشتقات سعر الفابدة بما فً ذلك المقاٌضات والعقود المستقبلٌة 

والخٌارات معرضة لمخاطر السعر أو التدفقات النقدٌة الناتجة من التغٌرات فً أسعار الفابدة 
ومع ذلك فإنه عند االفصاح . السوقٌة إال أنه من غٌر المالبم االفصاح عن معدل العابد الحقٌقً

عن معلومات تتعلق بمعدل الفابدة الحقٌقً فإن على المنشؤة أن تفصح عن أثر عملٌات االحتماء 
. من التعرض لمخاطر أسعار الفابدة كما هو الحال فً مقاٌضات أسعار الفابدة

قد تظل المنشؤة معرضة لمخاطر سعر الفابدة المرتبطة بموجودات مالٌة تم إزالتها من الدفاتر 
وبالمثل فقد تتعرض . وذلك كنتٌجة لعملٌة معٌنة كإصدار أوراق مالٌة مقابل تلك الموجودات

المنشؤة لمخاطر سعر الفابدة كنتٌجة لعملٌة لم ٌترتب علٌها إثبات أٌة موجودات مالٌة أو 
فً مثل هذه . ومثال ذلك التعهد بإقراض أموال بسعر فابدة ثابت. مطلوبات مالٌة بالدفاتر

األحوال, ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن المعلومات التً تساعد مستخدمً البٌانات المالٌة على 
ففً حالة إصدار أوراق مالٌة أو ما شابهها من . فهم مدى وطبٌعة تعرض المنشؤة لتلك المخاطر

تحوٌل موجودات مالٌة, فإن هذه المعلومات عادة تشمل طبٌعة الموجودات المحولة, قٌمها 
االسمٌة, معدالت الفابدة, المدة حتى تارٌخ االستحقاق, وشروط االتفاق التً تسببت فً بقاء 

وفً حالة التعهد باإلقراض, فإن اإلفصاح عادة ٌشمل . المنشؤة معرضة لمخاطر أسعار الفابدة
القٌمة االسمٌة, معدل الفابدة أجال القرض ومقداره والشروط الربٌسٌة لالتفاق التً تسببت فً 

  .تعرض المنشؤة للمخاطر
تحدد طبٌعة نشاط المنشؤة وحجم معامالتها فً األدوات المالٌة ما إذا كانت المعلومات المتعلقة 

ففً . بمخاطر سعر الفابدة سٌتم عرضها فً صورة وصفٌة أو فً صورة جداول أو مزٌج منهما
حالة وجود عدد كبٌر من األدوات المالٌة لدى المنشؤة معرضة لمخاطر السعر أو التدفقات 

النقدٌة الناتجة عن تقلبات أسعار الفابدة فإنه ٌمكن للمنشؤة استخدام واحد أو أكثر من المداخل 
: اآلتٌة لعرض تلك المعلومات

قد ٌتم عرض القٌم الدفترٌة لألدوات المالٌة المعرضة لمخاطر السعر الناتجة عن تقلبات أسعار 
الفابدة فً صورة جداول, مع تجمٌعها فً مجموعات حسب تارٌخ استحقاقها أو تارٌخ إعادة 

. تسعٌرها كما ٌلً
. خالل سنة من تارٌخ المٌزانٌة

.  سنوات من تارٌخ المٌزانٌة5من سنة إلى أقل من 
.  سنوات فؤكثر من تارٌخ المٌزانٌة5

فً حالة ما إذا كان مستوى أداء المنشؤة ٌتؤثر كثٌرا بمدى تعرضها للمخاطر السعرٌة الناتجة 
عن تقلبات أسعار الفابدة أو التغٌر فً درجة التعرض لتلك المــخاطر فإنه مــن المـــرغوب فٌه 
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فالبنك على سبٌل المثال قد ٌقوم بعرض القٌم . المعلومات التفصٌلٌة اإلفصـــاح عن المزٌد من
الدفترٌة لألدوات المالٌة مبوبة إلى مجموعات حسب تارٌخ استحقاقها أو إعادة تسعٌرها كما 

: ٌلً
. خالل شهر من تارٌخ إعداد المٌزانٌة 

.  شهور من تارٌخ المٌزانٌة 3أكثر من شهر و أقل من 
.  شهرا من تارٌخ المٌزانٌة 12 شهور و أقل من 3أكثر من 

وبالمثل فإن المنشؤة قد تقوم باإلفصاح عن مدى تعرضها لمخاطر التدفقات النقدٌة الناتجة عن 
تقلبات أسعار الفابدة من خالل جدول ٌوضح إجمالً القٌم الدفترٌة لمجموعات الموجودات 
والمطلوبات المالٌة ذات معدل الفابدة العابم والتً سوف تستحق خالل فترات مختلفة فً 

. المستقبل
قد ٌتم االفصاح عن أسعار الفابدة عن طرٌق االفصاح عن أسعار الفابدة لكل أداة من األدوات 

ألسعار الفابدة لكل مجموعة  (أو المدى)المالٌة أو عن طرٌق اإلفصاح عن المتوسط المرجح 
من مجموعات األدوات المالٌة, وتقوم المنشؤة بتجمٌع األدوات حسب نوع العملة أو حسب درجة 

مخاطر االبتمان وذلك فً حالة ما إذا كانت هذه العوامل تإدي إلى اختالف واضح فً معدالت 
. الفابدة الحقٌقٌة

قد تتمكن المنشؤة فً بعض األحٌان من تقدٌم معلومات مفٌدة حول مدى تعرضها لمخاطر أسعار 
الفابدة عن طرٌق توضٌح كٌف ٌإثر أي تغٌٌر افتراضً فً أسعار الفابدة السوقٌة على القٌم 

مثل تلك المعلومات المتعلقة بتحلٌل . العادلة ألدواتها المالٌة وأرباحها وتدفقاتها النقدٌة المستقبلٌة
المٌزانٌة فً أسعار الفابدة  الحساسٌة ألسعار الفابدة قد تتم بافتراض حدوث تغٌر فً تارٌخ

وتشتمل آثار التغٌر فً أسعار الفابدة على التغٌر فً إٌراد الفوابد %. 1السوقٌة قدره 
والمصروفات المتعلقة باألدوات المالٌة ذات معدل الفابدة العابم والمكاسب والخسابر الناتجة عن 

وقد ٌقتصر التقرٌر عن   حساسٌة . التغٌر فً القٌم العادلة لألدوات المالٌة ذات المعدل الثابت
أسعار الفابدة على اآلثار المباشرة للتغٌر فً سعر الفابدة على األدوات المالٌة التً تحمل فابدة 

صرٌحة والتً تحتفظ بها المنشؤة فً     تارٌــخ المٌزانٌة وذلك راجع إلى صعوبة التنبإ باآلثار 
فً سعر الفابدة على األسواق المالٌة وعلى كل منشؤة بمفردها بدرجة  غٌر المباشــرة للتغٌر

وعند عرض المعلومات المتعلقة بتحلٌل الحساسٌة ألسعار الفابدة, فإنه ٌجب . معقولة من التٌقن
على المنشؤة أن توضح األسس التً تم على أساسها إعداد تلك المعلومات بما فً ذلك أٌة 

. افتراضات جوهرٌة
مخاطر االبتمان  

ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن معلومات حول تعرضها لمخاطر االبتمان لكل فبة من 
 :الموجودات المالٌة سواء المعترف بها أو غٌر المعترف بها, وتشمل

المبلغ الذي ٌمثل بؤفضل صورة أقصى تعرض لمخاطرة االبتمان فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
دون األخذ فً الحسبان القٌمة العادلة ألي ضمان فً حالة إخفاق األطراف األخرى فً أداء 

التزاماتهم وفقاً لألدوات المالٌة, و  
 .التركزات الهامة لمخاطرة االبتمان

تقوم المنشؤة بتقدٌم معلومات تتعلق بمخاطر االبتمان وذلك لمساعدة مستخدمً بٌاناتها المالٌة 
على تقدٌر إلى أي مدى ٌإثر فشل األطراف األخرى فً الوفاء بالتزاماتهم على تخفٌض مبلغ 

وٌإدي عدم . التدفقات النقدٌة من الموجودات المالٌة التً تحتفظ بها المنشؤة فً تارٌخ المٌزانٌة
وال تتطلب الفقرة . وفاء األطراف األخرى بالتزاماتها إلى االعتراف بخسابر تظهر ببٌان الدخل

.   قٌام المنشؤة  باالفصاح عن تقدٌر الحتماالت الخسابر التً سوف تحدث فً المستقبل66رقم 
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ٌهدف االفصاح عن المقادٌر المعرضة لمخاطر االبتمان بغض النظر عن أٌة مبالغ ٌمكن 
 (الحد األقصى لمخاطر االبتمان التً تتعرض لها المنشؤة)استردادها من ضمانات القروض 

: إلى
تزوٌد مستخدمً المعلومات المالٌة بمقٌاس متسق للقٌم المعرضة لمخاطر االبتمان وذلك بالنسبة 

. للموجودات المالٌة المثبتة أو غٌر المثبتة بالدفاتر
األخذ فً االعتبار إمكانٌة اختالف الحد األقصى للتعرض للخسارة عـن القٌمـــة الدفترٌة 

للموجودات المالٌـــة المثبتــة بالدفـــاتر أو القٌمــة العــادلة للموجودات المالٌة غٌر المثبتة 
. بالدفاتر والمفصح عنها بطرٌقة أو أخرى بالبٌانات المالٌة

ٌمثل صافً القٌمة الدفترٌة للموجودات المالٌة المعرضة لمخاطر االبتمان والمثبتة بالدفاتر عادة 
فعلى سبٌل المثال, وفً حالة مقاٌضات أسعار الفابدة التً . القٌمة الخاضعة لمخاطر االبتمان

تقٌم على أساس القٌمة العادلة, فإن قٌمها الدفترٌة فً تارٌخ المٌزانٌة تمثل الحد األقصى 
للتعرض للخسارة حٌث إنها تمثل التكلفة على أساس المعدالت السوقٌة الجارٌة الستبدال 

فً مثل هذه الحاالت ال ٌكون هناك حاجة إلفصاحات . المقاٌضة فً حالة التوقف عن السداد
 و 70ومن ناحٌة أخرى, وكما سٌتم توضٌحه بالفقرات . إضافٌة لما ٌظهر ببٌان المركز المالً

 فإن الحد األقصى للخسابر المحتملة والناتجة عن بعض الموجودات المالٌة المعترف بها قد 71
ٌختلف اختالفا جوهرٌا عن قٌمها الدفترٌة وغٌرها من القٌم التً ٌتم اإلفصاح عنها مثل قٌمها 

فً مثل هذه الحاالت ٌكون من الضروري عمل . العادلة والقٌم االسمٌة لتلك الموجودات
. (أ) 66إفصاحات إضافٌة لمقابلة متطلبات الفقرة 

مالً  (التزام)أي أصل مالً ٌخضع لحق قانونً واجب التنفٌذ لعمل مقاصة بٌنه وبٌن  مطلوب 
ٌجب عدم عرضه ببٌان المركز المالً على أساس الفرق بٌن األصل والمطلوب إال إذا كانت 

ومع ذلك فإن على . المنشؤة تنوي إجراء تلك المقاصة أو إجراء التحصٌل والسداد فً وقت واحد
المنشؤة أن تفصح عن وجود مثل تلك الحقوق القانونٌة لعمل المقاصة وذلك طبقا لمقتضٌات 

فعلى سبٌل المثال إذا كان للمنشؤة الحق فً تحصٌل قٌمة أصل مالً قبل تسدٌد . 66الفقرة رقم 
مطلوب مالً بمبلغ ٌساوي أو ٌزٌد على األصل مع وجود حق قانونً لعمل مقاصة ببن االثنٌن, 

فإن المنشؤة قد تمارس حقها فً إجراء المقاصة لتتجنب الخسابر التً قد تحدث بسبب تعثر 
ومع ذلك فإذا كانت المنشؤة سوف تقوم أو ٌحتمل أن تقوم بتمدٌد أجل . الطرف اآلخر فً السداد 

األصل المالً فً حالة تعثر الطرف اآلخر فإن المنشؤة قد تتعرض لمخاطر االبتمان إذا كان 
سوف ٌترتب على تمدٌد أجل األصل المالً تؤخٌر تارٌخ تحصٌل قٌمة األصل عن تارٌخ 

وإلعالم مستخدمً البٌانات المالٌة إلى أي مدى تم تخفٌض درجة تعرض . استحقاق المطلوب
المنشؤة لمخاطر االبتمان فً لحظة زمنٌة معٌنة, فإنه ٌجب االفصاح عن وجود حق المقاصة 

وفً حالة ما إذا كان . وآثاره فً حالة توقع تحصٌل قٌمة األصل طبقا لتارٌخ استحقاقه 
المطلوب المالً الذي ٌمكن إجراء المقاصة معه مستحقا قبل األصل المالً فإن المنشؤة تكون 
معرضة لمخاطر االبتمان بمقدار ٌعادل القٌمة الدفترٌة الكاملة لألصل فً حالة تعثر الطرف 

. اآلخر عن السداد بعد تارٌخ تسوٌة المطلوب المالً
قد تدخل المنشؤة فً اتفاقٌات إلجراء مقاصة على نطاق واسع ٌنتج عنها تخفٌفا لحدة تعرضها 

فً حالة وجود . لخسارة  مخاطر االبتمان دون استٌفاء تلك االتفاقٌات لشروط عمل المقاصة
اتفاقٌات على نطاق واسع تإدي إلى تخفٌف, كبٌر فً مخاطر االبتمان المرتبطة بموجودات 

مالٌة لم ٌتم عمل مقاصة بٌنها وبٌن مطلوبات مالٌة لنفس األطراف, فإن على المنشؤة أن تفصح 
:  وتوضح مثل هذه االفصاحات ما ٌلً. عن معلومات إضافٌة تتعلق بؤثر مثل تلك االتفاقٌات

أن مخاطر االبتمان المرتبطة بموجودات مالٌة تخضع التفاقٌات مقاصة على نطاق واسع ٌتم 
التخلص منها نهابٌا فً حالة واحدة  فقط وذلك إذا كانت المطلوبات المالٌة والتً تستحق لنفس 

. الطرف فً الموجودات المالٌة سوف تسوى بعد تحصٌل قٌم الموجودات
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إلى  أي مدى ٌنتج عن اتفاقٌات المقاصة على نطاق واسع تخفٌضا جوهرٌا فً درجة تعرض 
المنشؤة للمخاطر الكلٌة لالبتمان , وذلك خالل الفترة القصٌرة التالٌة لتارٌخ المٌزانٌة , وذلك 

 . نظرا لتؤثر التعرض لتلك المخاطر بطبٌعة كل عملٌة واالتفاقٌة الخاصة بها
وانه لمن المرغوب فٌه قٌام المنشؤة  باالفصاح عن التفاصٌل والشروط المتعلقة باتفاقٌات إجراء 

. المقاصة على نطاق واسع والتً تحدد مدى التخفٌض فً مخاطر االبتمان
فً حالة عدم وجود مخاطر ابتمان للموجودات المالٌة غٌر المثبتة بالدفاتر أو إذا كان الحد 

األقصى لمخاطر االبتمان التً تتعرض لها المنشؤة مساوٌا للقٌمة االسمٌة أو القٌمة المنصوص 
علٌها أو القٌمة فً تارٌخ االستحقاق أو أٌة قٌمة أخرى تعاقدٌة ألدوات المالٌة ٌتم االفصاح عنها 

 أو القٌمة العادلة التً ٌتم االفصاح عنها طبقا لمقتضٌات الفقرة 47طبقا لمقتضٌات الفقرة رقم 
 فإنه ٌكون من غٌر الضروري عمل إفصاحات إضافٌة الستٌفاء متطلبات الفقرة رقم 77رقم 
ومع ذلك فإنه بالنسبة لبعض الموجودات المالٌة غٌر المثبتة بالدفاتر قد ٌختلف الحد . (أ) 66

األقصى للخسارة التً ٌعترف بها فً حالة تعثر أحد األطراف األخرى لألداة المالٌة المختصة 
فعلى سبٌل المثال قد . 77 و 47اختالفا بٌنا عن القٌم التً ٌفصح عنها طبقا لمقتضٌات الفقرتٌن 

ٌكون للمنشؤة الحق فً تخفٌف حدة الخسارة التً كانت سوف تتحملها إذا لم تقم بإجراء مقاصة 
فً مثل هذه . بٌن موجودات مالٌة غٌر مثبتة بالدفاتر مع مطلوبات مالٌة غٌر مثبتة بالدفاتر

 و 47تتطلب إفصاحا إضافٌا باإلضافة إلى ما نصت علٌه الفقرتان  (أ) 66األحوال فإن الفقرة 
77 . 

ٌإدي ضمان دٌون طرف آخر إلى تعرض الضامن إلى مخاطر ابتمان ٌجب أخذها فً االعتبار 
وقد ٌنشؤ هذا الوضع كنتٌجة لعملٌة مبادلة أوراق . 66عند إجراء اإلفصاحات  طبقا للفقرة رقم 

مالٌة مثال إذا نتج عنها استمرار تعرض المنشؤة لمخاطر االبتمان المتعلقة بموجودات مالٌة تم 
فإذا كانت المنشؤة ملزمة طبقا لشروط حق الرجوع  بتعوٌض مشتري . إزالتها من الدفاتر

األصل عن أٌة خسابر ابتمان, فإنه ٌجب علٌها أن تفصح عن طبٌعة الموجودات التً تم إزالتها 
ومقدار وتوقٌت التدفقات النقدٌة المستقبلٌة التعاقدٌة المستحقة عن تلك . من المٌزانٌة العمومٌة

الموجودات وشروط االلتزام بحق الرجوع والحد األقصى للخسابر التً ٌمكن أن تنشؤ عن ذلك 
المخصصات, المطلوبات "أنظر أٌضا المعٌار المحاسبً الدولً السابع والثالثون ).  االلتزام

". المحتملة والموجودات المحتملة
ٌتم اإلفصاح عن تركٌز مخاطر االبتمان فً حالة عدم إمكان االستدالل علٌها من االفصاحات 

األخرى حول طبٌعة وموقف المنشؤة المالً وإذا كان سٌنتج عنها تعرض المنشؤة لمخاطر عالٌة 
وٌعتمد تحدٌد مدى تركٌز مخاطر . فً حالة عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها 

. االبتمان على الحكم التقدٌري إلدارة المنشؤة مع األخذ بعٌن االعتبار ظروف المنشؤة ومدٌنٌها 
إرشادات " التقرٌر المالً عن قطاعات المنشؤة "وٌقدم المعٌار المحاسبً الدولً الرابع عشر 

تفٌد فً تحدٌد القطاعات الصناعٌة والجغرافٌة  التً ٌمكن أن ٌنشؤ عنها تركٌز لمخاطر 
. االبتمان

قد ٌنشؤ تركٌز مخاطر االبتمان نتٌجة التعامل مع مدٌن واحد أو مجموعة من المدٌنٌن لهم نفس 
الخصابص التً تجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تتؤثر بنفس الكٌفٌة عند حدوث تغٌر فً 

وتشمل الخصابص المإدٌة إلى تركٌز المخاطر على طبٌعة . الظروف االقتصادٌة أو غٌرها
األنشطة التً ٌقوم بها المدٌنون كقطاع النشاط الذي ٌنتمون إلٌه والمنطقة الجغرافٌة التً ٌعملون 

على سبٌل المثال فإن مخاطر عدم . فٌها ودرجة المالءة المالٌة لمجموعات من المقترضٌن
التحصٌل المتعلقة بؤرصدة  المدٌنٌن بإحدى الشركات التً تنتج معدات لشركات النفط والغاز 

وكذلك فإن البنك الذي ٌقدم قروضا على . ستتؤثر بالتغٌرات االقتصادٌة فً صناعة النفط والغاز
المستوى العالمً قد ٌكون لدٌه قروض كبٌرة  لدول نامٌة وستتوقف قدرة البنك على استرداد 

. تلك القروض على الظروف االقتصادٌة المحلٌة لتلك الدول
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ٌتضمن اإلفصاح عن تركٌز مخاطر االبتمان وصفا للخصابص المشتركة التً تحدد كل  تركٌز 
التً  (مثبتة  أو غٌر مثبتة)ومقدار الحد األقصى لمخاطر االبتمان المتعلقة بالموجودات المالٌة 

تشترك فً تلك الخصابص 
القٌمة العادلة 

ٌجب على المنشؤة  أن  تفصح عن معلومات عن القٌم العادلة  لكل مجموعة من مجموعات 
و إذا  كان من . الموجودات المالٌة والمطلوبات  المالٌة سواء كانت مثبتة أو غٌر مثبتة بالدفاتر

غٌر العملً تحدٌد القٌم العادلة ألحد الموجودات أو المطلوبات المالٌة بدرجة  ٌمكن الوثوق بها 
فإنه ٌجب االفصاح عن تلك الحقٌقة مع ضرورة االفصاح أٌضا . بسبب عامل الوقت أو التكلفة 

. عن ا لمعلومات المتعلقة بالخصابص الربٌسٌة لألداة المالٌة ذات العالقة بقٌمتها العادلة
تستعمل المعلومات عن القٌم العادلة على نطاق واسع لألغراض التجارٌة وفً تحدٌد الموقف 

وتعتبر تلك . المالً للمنشؤة بصفة عامة وكذلك فً اتخاذ قرارات تتعلق بؤدوات مالٌة بعٌنها
المعلومات أٌضا مناسبة  لكثٌر من  مستخدمً البٌانات المالٌة إذ إنها فً كثٌر من األحوال 
. تعكس تقدٌرات أسواق المال للقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتعلقة باألداة المالٌة

وتسمح المعلومات عن القٌم العادلة بعمل مقارنات بٌن األدوات المالٌة التً تتماثل فً 
خصابصها االقتصادٌة بغض النظر عن أغراضها أو تارٌخ إصدارها أو الحصول علٌها أو 

كما تقدم المعلومات عن القٌمة العادلة أساس محاٌدا . الجهة التً أصدرتها أو حصلت علٌها
لتقدٌر مدى قٌام اإلدارة بمسإولٌاتها عن طرٌق توضٌح آثار قرارات اإلدارة والمتعلقة بشراء أو 

وفً حالة . بٌع أو االحتفاظ بموجودات مالٌة, وتحمل أو االحتفاظ بمطلوبات مالٌة أو سدادها 
عدم عرض الموجودات أو المطلوبات المالٌة بالمٌزانٌة على أساس قٌمها العادلة, فإنه ٌجب 

. عمل إفصاحات إضافٌة عن القٌم العادلة لتلك الموجودات أو المطلوبات
مالً باستخدام أكثر من  (التزام)مالً أو مطلوب  (أصل)ٌمكن تحدٌد القٌمة العادلة لموجود 

طرٌقة مقبولة, ولذلك ٌجب عند االفصاح عن القٌم العادلة أن ٌتم اإلفصاح أٌضا عن الطرٌقة 
. المستخدمة , وكذلك أٌة افتراضات هامة استخدمت فً تطبٌق تلك الطرٌقة

 
ٌقوم تعرٌف القٌمة العادلة على افتراض مبدبً بؤن المنشؤة فً حالة استمرار دون وجود أٌة  

نٌة أو حاجة لتصفٌتها أو تخفٌض  حجم عملٌاتها بدرجة ملحوظة أو إجراء أٌة عملٌة فً غٌر 
وعلى ذلك فإن القٌمة العادلة تمثل القٌمة التً قد تتسلمها أو تدفعها المنشؤة فً . صالح المنشؤة

ومع ذلك فان على المنشؤة أن . عملٌة غٌر مواتٌة أو فً ظروف التصفٌة االضطرارٌة أو التعثر
فمثال . تؤخذ فً االعتبار ظروفها الحاضرة عند تحدٌد القٌم العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالٌة

ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة ألصل مالً تقرر بٌعه فً المستقبل القرٌب على أساس المقدار المتوقع 
استالمه من عملٌة البٌع, وسوف ٌتؤثر ذلك المقدار  بعدد من العوامل مثل السٌولة الحالٌة 

. وظروف سوق األصل
 

فً حالة ما إذا كانت األداة المالٌة ٌتم تداولها فً سوق نشط فإن سعرها السوقً ٌمثل األساس 
وٌتمثل عادة السعر السوقً المناسب ألصل تستحوذ علٌه المنشؤة أو . المناسب للقٌمة العادلة

مطلوب تنوي إصداره فً أسعار عروض  الشراء الجارٌة, كما ٌتمثل السعر السوقً المناسب 
وفً حالة . ألصل تنوي المنشؤة شراإه أو مطلوب تحتفظ به المنشؤة فً أسعار عروض البٌع

عدم توافر األسعار الجارٌة لعروض الشراء والبٌع, فإن سعر آخر عملٌة ٌمثل أساسا مناسبا 
لقٌاس القٌمة العادلة بشرط عدم حدوث تغٌر كبٌر فً الظروف االقتصادٌة بٌن تارٌخ حدوث 

وفً حالة قٌام المنشؤة باالحتفاظ بموجودات ومطلوبات . العملٌة وتارٌخ إعداد البٌانات المالٌة
. متقابلة فإنه من المناسب استخدام متوسط أسعار السوق كؤساس الحتساب القٌم العادلة
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أو إذا  (مثل األسواق الموازٌة غٌر الرسمٌة لألسهم )فً حالة ما إذا كانت السوق غٌر نشطة 
كان حجم التعامل فً أداة مالٌة صغٌرا نسبٌا, فإن األسعار المعلنة قد ال تعطً مإشرا جٌدا 

فً مثل هذه األحوال وأٌضا فً األحوال التً ال تتوافر فٌها أسعار سوقٌة معلنة, . للقٌمة العادلة
فإنه ٌمكن الستٌفاء متطلبات المعٌار الحالً من استخدام أسالٌب تقدٌرٌة موثوق بها بدرجة كافٌة 

ومن األسالٌب المعتمدة فً هذا الشؤن استخدام القٌمة السوقٌة الجارٌة ألداة . لتحدٌد القٌمة العادلة
وعند تطبٌق . مماثلة أو استخدام أسالٌب خصم التدفقات النقدٌة أو نماذج تسعٌر الخٌارات المالٌة

أسلوب خصم التدفقات النقدٌة فإن على المنشؤة استخدام معدل خصم مساو لسعر الفابدة السابد 
فً السوق ألدوات مالٌة مماثلة جوهرٌا من حٌث تارٌخ االستحقاق والخصابص  األخرى بما 

و المدة . فً ذلك المركز االبتمانً للمدٌن والمدة الباقٌة التً ٌكون معدل الفابدة ثابتا خاللها
. الباقٌة حتى سداد القٌمة االسمٌة وكذلك نوع العملة التً سوف تستخدم فً السداد

سواء تم ذلك عن طرٌق القٌمة السوقٌة أو -تحدد القٌمة العادلة ألي أصل أو مطلوب مالً 
وقد تكون . بدون خصم التكالٌف التً قد تحدث لمبادلة او سداد األداة المالٌة المعنٌة– غٌرهما 

تلك التكالٌف قلٌلة  األهمٌة بالنسبة لألدوات التً ٌتم تداولها فً أسواق مالٌة منظمة ولكنها قد 
وتتمثل تلك التكالٌف فً الضرابب . تكون على درجة كبٌرة من األهمٌة بالنسبة ألدوات أخرى 

والرسوم والعموالت المدفوعة للوكالء أو الخبراء أو الوسطاء وكذلك المحملة بواسطة جهات 
. تنظٌمٌة أو أسواق المال

إذا كانت إحدى األدوات المالٌة ال ٌتم تداولها فً أحد األسواق المالٌة المنظمة فإنه قد ٌكون من 
. غٌر المناسب قٌام المنشؤة بتحدٌد واإلفصاح عن قٌمة وحٌدة لتلك األداة كممثلة لقٌمتها العادلة

فقد ٌكون من األفضل اإلفصاح عن مدى من القٌم الذي ٌعتقد أن تكون القٌمة العادلة لألداة واقعة 
. بنطاقه

فً حالة عدم اإلفصاح عن القٌمة العادلة ألي أصل أو مطلوب مالً بسبب عدم إمكان تحدٌدها 
عملٌا بدرجة معقولة من الدقة, فإنه ٌجب اإلفصاح عن المعلومات التً تساعد مستخدمً 

البٌانات المالٌة فً عمل تقدٌراتهم حول إمكان وجود اختالف بٌن القٌمة الدفترٌة لذلك األصل أو 
وباإلضافة إلى توضٌح سبب عدم اإلفصاح عن القٌمة العادلة فإنه ٌجب . المطلوب وقٌمته العادلة

اإلفصاح عن الخصابص الربٌسٌة لألدوات المالٌة والتً تعتبر وثٌقة الصلة بتحدٌد قٌمها وكذلك 
وفً بعض األحوال فإن االفصاحات التً تقدمها المنشؤة طبقا لمقتضٌات . األسواق الخاصة بها

وقد تقوم اإلدارة .  قد توفر معلومات كافٌة عن الخصابص الربٌسٌة لألداة المالٌة47الفقرة رقم 
بتوضٌح رأٌها حول العالقة بٌن القٌمة العادلة والقٌمة الدفترٌة  للموجودات والمطلوبات المالٌة 

. التً ال تستطٌع تقدٌر قٌمها العادلة فً حالة توافر أساس معقول لتحدٌد تلك العالقة
تمثل التكلفة التارٌخٌة لحسابات المدٌنٌن والدابنٌن التً تنشؤ فً ظروف ابتمانٌة عادٌة تقرٌبا 

وبالمثل فإن القٌمة العادلة لاللتزام بودابع غٌر المحددة المدة تتمثل فً المبلغ . للقٌمة العادلة لها
. القابل للسداد فً تارٌخ البٌانات المالٌة

ٌجب اإلفصاح عن القٌم العادلة لمجموعات الموجودات والمطلوبات المالٌة والتً ٌتم عرضها 
بالمٌزانٌة بقٌم تختلف عن القٌم العادلة بطرٌقة تسمح بعمل مقارنة بٌن  القٌم العادلة والقٌم 

وعلى ذ لك فإن تجمٌع الموجودات والمطلوبات المالٌة المثبتة دفترٌا فً مجموعات . الدفترٌة
وإجراء مقاصة بٌنها ٌكون فً الحدود التً تسمح فٌها القٌم الدفترٌة بإجراء المقاصة وٌتم 

عرض القٌم العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة غٌر المثبتة دفترٌا فً مجموعات مستقلة 
عن البنود المثبتة بالدفاتر وٌمكن إجراء مقاصة بٌنها مادامت تستوفً شروط إجراء المقاصة 

. الخاصة بالموجودات والمطلوبات المالٌة المثبتة بالدفاتر
الموجودات المالٌة المقٌمة دفترٌا بؤكثر من قٌمها العادلة 

فً حالة ما إذا كانت القٌم الدفترٌة ألصل مالً أو أكثر تزٌد على القٌم العادلة, فان على المنشؤة 
: اإلفصاح عما ٌلً
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. القٌمة الدفترٌة والقٌمة العادلة لكل أصل أو للمجموعات المناسبة من تلك الموجودات
أسباب عدم تخفٌف القٌمة الدفترٌة, على أن ٌشمل ذلك الدالبل التً تستند إلٌها اإلدارة فً 

. القٌمة الدفترٌة  (تغطٌة)اعتقادها بؤنه ٌمكن استرداد 
تعتمد اإلدارة على التقدٌر الشخصً فً تحدٌد القٌمة المتوقع الحصول علٌها من أي أصل مالً 

وتقدم . وما إذا كانت هناك حاجة لتخفٌض قٌمته الدفترٌة فً حالة زٌادتها عن قٌمته العادلة 
 لمستخدمً البٌانات المالٌة األساس الالزم لفهم 88المعلومات المنصوص علٌها بالفقرة رقم 

تقدٌرات اإلدارة وفً تقدٌر مدى إمكانٌة تغٌر الظروف مما قد ٌإدي إلى تخفٌض  القٌمة 
وعندما ٌكون مناسباً, فإنه ٌجب تبوٌب المعلومات الواردة بالفقرة . الدفترٌة لألصل فً المستقبل

 .بطرٌقة تعكس األسباب التً تستند إلٌها اإلدارة فً عدم تخفٌض القٌمة الدفترٌة (أ) 88
 

طبقا - ٌساعد اإلفصاح عن السٌاسة المحاسبٌة المتعلقة بمعالجة انخفاض  قٌم الموجودات المالٌة 
. على فهم سبب زٌادة القٌمة الدفترٌة ألصل ما على قٌمته العادلة - 7لمقتضٌات الفقرة رقم 

وباإلضافة إلى ذلك فإن على المنشؤة أن تفصح عن األسباب والدالبل الخاصة باألصل والتً 
فمثال قد تنخفض . تكون األساس الذي جعل اإلدارة تستنتج أمان  استرداد القٌمة الدفترٌة لألصل

القٌمة العادلة لقرض ذي سعر فابدة ثابت تنوي المنشؤة االحتفاظ به حتى تارٌخ استحقاقه القل 
من قٌمته الدفترٌة بسبب زٌادة أسعار الفابدة , فً مثل هذه األحوال قد ال ٌخفض  المقرض  

. القٌمة الدفترٌة للقرض بسبب عدم وجود دالبل على احتمال تعثر المقترض
االحتماء من العملٌات المستقبلٌة المتوقعة                                          

من  (تحوطا)فً حالة قٌام المنشؤة  بالمحاسبة عن أحد األدوات المالٌة باعتبارها احتماء 
: فإنه ٌجب اإلفصاح عن. المخاطر المرتبطة بعملٌات مستقبلٌة متوقعة

. وصف للعملٌات المتوقعة, على أن تشمل ذلك الفترة حتى التارٌخ المتوقع لحدوث تلك العملٌات
. وصف لألدوات المالٌة المستخدمة لالحتماء من المخاطر

. أٌة مكاسب أو خسابر مإجلة أو غٌر معترف بها والتوقٌت المتوقع لتحققها
توضح السٌاسات المحاسبٌة للمنشؤة األحوال التً ٌتم فٌها المحاسبة عن  إحدى األدوات المالٌة 

. وطبٌعة وطرٌقة القٌاس والتحقق المتبعة بخصوص تلك األداة  (تحوطا)باعتبارها احتماء 
 مستخدمً البٌانات المالٌة للمنشؤة على فهم 91وتساعد المعلومات التً تتطلبها الفقرة رقم 

وقد ٌتم عرض  تلك المعلومات . طبٌعة وآثار االحتماء من المخاطر المرتبطة بعملٌة مستقبلٌة
بصورة مجمعة إذا تم استخدام األداة لالحتماء من عدد من العملٌات المستقبلٌة أو إذا تمت 

. التغطٌة باستخدام العدٌد من األدوات المالٌة
على المكاسب والخسابر  (ج) 91تشمل المبالغ التً ٌتم اإلفصاح عنها طبقا للفقرة رقم 

المستحقة على األدوات المالٌة المخصصة لغرض  االحتماء من العملٌات المستقبلٌة بغض 
فالمكاسب والخسابر المستحقة قد تكون غٌر محققة, . النظر عما إذا كانت قد أثبتت بالدفاتر أم ال

ولكن تم إثباتها ومن ثم ظهرت آثارها ببٌان المركز المالً كنتٌجة لتقٌٌم  األداة المالٌة بقٌمتها 
العادلة وقد تكون غٌر مثبتة بالدفاتر كنتٌجة لتقٌٌمها بالتكلفة, أو تكون قد تحققت إذا كان قد تم 

ورغم ذلك فإن المكاسب أو الخسابر المستحقة عن . بٌع أو سداد األداة المالٌة المستخدمة للتحوط
. األداة المالٌة فً كل حالة ال ٌتم االعتراف  بها ببٌان الدخل لحٌن اكتمال عملٌة االحتماء

االفصاحات األخرى  
ٌحبذ عمل إفصاحات إضافٌة إذا كان ذلك ٌإدي إلى زٌادة توضٌح األدوات المالٌة لمستخدمً 

: وقد ٌكون من المرغوب فٌه االفصاح عن بعض المعلومات ومن أمثلتها. البٌانات المالٌة
إجمالً التغٌر فً القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة والتً تمت معالجتها لمكاسب أو 

. خسابر خالل الفترة
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إجمالً المكاسب أو الخسابر المإجلة أو غٌر المثبتة دفترٌا الناتجة عن أدوات االحتماء بخالف 
. تلك األدوات المستخدمة ألغراض االحتماء من العملٌات المتوقعة فً المستقبل

المتوسط اإلجمالً خالل العام للقٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات المالٌة المثبتة بالدفاتر, 
المتوسط اإلجمالً خالل العام للقٌمة االسمٌة أو المحددة أو ما شابهها للموجودات والمطلوبات 

المالٌة غٌر المثبتة بالدفاتر, المتوسط اإلجمالً خال ل العام للقٌمة العادلة لكل الموجودات 
والمطلوبات المالٌة وبصفة خاصة إذا كانت القٌمة فً تارٌخ المٌزانٌة ال تمثل القٌم الجارٌة 

. خالل العام
أحكام انتقالٌة 

فً حالة عدم توفر معلومات مقارنة للفترات السابقة عند بداٌة تطبٌق هذا المعٌار, فإنه من غٌر 
. الضروري عرض تلك المعلومات

تارٌخ بدء التطبٌق 
ٌجب تطبٌق أحكام هذا المعٌار عند إعداد البٌانات المالٌة التً تغطً فترات تبدأ من أو بعد 

. 1996 (ٌناٌر)األول من كانون الثانً 
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ملحق 
أمثلة على كٌفٌة تطبٌق المعٌار 

ال ٌعتبر هذا الملحق جزءا من المعٌار ولكنه ٌهدف بصفة أساسٌة إلى توضٌح كٌفٌة تطبٌقه 
. والمساعدة على فهم ما جاء به

هذا الملحق ٌشرح وٌوضح كٌفٌة تطبٌق المعٌار بالنسبة لمختلف األدوات المالٌة من زواٌا 
واألمثلة التفصٌلٌة تعتبر لإلٌضاح فقط وال تمثل بالضرورة األساس الوحٌد لتطبٌق . محددة

فتغٌٌر حقٌقة أو أكثر من الحقابق التً ٌتم . المعٌار فً األحوال المحددة التً تتم مناقشتها
افتراضها فً هذه األمثلة قد ٌإدي إلى استنتاجات مختلفة فٌما ٌتعلق بالعرض المناسب أو 

وال ٌتعرض هذا الملحق لمناقشة وتوضٌح كٌفٌة . اإلفصاح الخاص بإحدى األدوات المالٌة
وفً جمٌع األحوال تعتبر فقرات المعٌار هً األصل الذي ٌجب . تطبٌق كل ما جاء بالمعٌار
. الرجوع إلٌه وااللتزام به

ال ٌتعرض المعٌار ألسالٌب القٌاس  والتحقق لألدوات المالٌة , ولقد تم افتراض استخدام بعض 
. األسالٌب العملٌة  ألغراض التوضٌح ولكن ٌجب مالحظة أنها غٌر ملزمة

تعرٌف المصطلحات 
 .األنواع المعتادة لألدوات المالٌة, الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة

 
تعتبر العمالت النقدٌة أصال مالٌا حٌث أنها تمثل وسٌطا للتبادل ومن  ثم تعتبر أساسا لقٌاس كافة 

تعتبر الودٌعة النقدٌة بؤحد البنوك وما ٌماثلها من . العملٌات والتقرٌر عنها بالبٌانات المالٌة
مإسسات مالٌة أصال مالٌا ألنها تعطً حقا تعاقدٌا للمودع بالحصول على نقدٌة من المإسسة أو 

. لصالح أحد الدابنٌن لسداد التزام مالً (فً حدود الودٌعة)سحب شٌك أو ما ٌماثله 
من األمثلة الشابعة للموجودات المالٌة التً تمثل حقا تعاقدٌا الستالم نقدٌة فً المستقبل وما 

: ٌقابلها من مطلوبات مالٌة تمثل التزاما تعاقدٌا بتسلٌم نقدٌة فً المستقبل ما ٌلً
. أرصدة الذمم التجارٌة المدٌنة والدابنة

. أوراق القبض وأوراق الدفع
. القروض المدٌنة والدابنة

. قروض السندات سواء كانت ممنوحة أو مصدرة
نقدٌة ٌقابله  (أو التزامه بسداد)       وفً كل حالة فإن الحق التعاقدي ألحد األطراف الستالم 

. (أو حقه فً االستالم)التزام الطرف اآلخر بالسداد 
من األنواع األخرى لألدوات المالٌة هو ذلك الذي تكون المنفعة االقتصادٌة المتوقع استالمها أو 

على سبٌل المثال فإن ورقة الدفع فً صورة سندات . التضحٌة بها أصال مالٌا غٌر النقدٌة
حكومٌة تعطً حاملها حقا تعاقدٌا فً االستالم كما تلزم محررها بتسلٌم سندات حكومٌة فً 

وتعتبر السندات موجودات مالٌة ألنها تتمثل فً التزام . تارٌخ االستحقاق بدال من النقدٌة
وعلى ذلك فإن ورقة الدفع تعتبر أصال مالٌا من وجهة نظر . الحكومة المصدرة بسداد نقدٌة

. (مصدرها)حاملها وبندا من بنود المطلوبات المالٌة من وجهة نظر محررها 
فإن عقد اإلٌجار " المحاسبة عن العقود االٌجارٌة" طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً السابع عشر
إذ ٌنظر إلى عقد اإلٌجار إلى أنه ٌخول المإجر فً . التموٌلً ٌتم المحاسبة علٌه كعملٌة بٌع آجل

استالم والتزام المستؤجر بدفع عدد من الدفعات المتوالٌة تتشابه فً جوهرها مع المدفوعات التً 
تتم سدادا ألصل قرض وفوابده فً اتفاقٌات القروض تتم المحاسبة بمعرفة المإجر على 

استثماره فً صورة المبالغ القابلة للتحصٌل بموجب عقد اإلٌجار دون النظر إلى األصل المإجر 
ومن ناحٌة أخرى فإن عقد اإلٌجار التشغٌلً ٌعتبر بصفة أساسٌة عقدا غٌر كامل ٌتعهد . نفسه

فٌه المإجر بتقدٌم خدمة استعمال األصل فً الفترات المستقبلٌة فً مقابل مبلغ معٌن وهو بذلك 
وٌستمر المإجر فً المحاسبة عن األصل المإجر نفسه دون النظر إلى . ٌشبه رسما مقابل خدمة
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وعلى ذلك فإن عقد اإلٌجار التموٌلً ٌعتبر أداة . أٌة مبالغ سوف تحصل فً المستقبل طبقا للعقد
فٌما عدا ما ٌتعلق بالمدفوعات الواجبة السداد فً  )مالٌة بٌنما ال ٌعتبر العقد التشغٌلً كذلك 

. (الوقت الحاضر
أدوات الملكٌة 

 
تتمثل أدوات الملكٌة فً األسهم العادٌة وبعض أنواع األسهم الممتازة وحقوق أو خٌارات 

وال ٌعتبر التزام المنشؤة بإصدار أسهم . االكتتاب أو لشراء األسهم العادٌة للمنشؤة التً تصدرها
مقابل الحصول على موجودات مالٌة لطرف آخر من العملٌات المحتمل أن ترتب نتابج فً غٌر 

وقد تإدي . حقوق الملكٌة وال ٌنتج عنها خسابر للمنشؤة صالح المنشؤة إذ ٌنتج عنها زٌادة فً
زٌادة حقوق الملكٌة إلى انخفاض القٌمة العادلة لحقوق المساهمٌن القدامى إال أن هذا ال ٌجعل 

. االلتزام فً غٌر صالح المنشؤة نفسها
الذي ٌعطً للمنشؤة الحق فً إعادة الحصول على األدوات  (وما ٌشابهه )ال ٌعتبر خٌار الشراء 

فالمنشؤة لن تحصل على نقدٌة أو أي . الملكٌة الخاصة بها أصال مالٌا من وجهة نظر المنشؤة
وال ٌمكن اعتبار عملٌة ممارسة المنشؤة لحقها فً . أصل مالً آخر نتٌجة ممارستها لحق الشراء

الشراء من العملٌات التً قد تكون فً صالح المنشؤة, حٌث ستنتج عنها تخفٌضا فً حقوق 
وٌتلخص أثر إعادة الحصول على وإلغاء أدوات الملكٌة فً . الملكٌة وتخفٌضا فً الموجودات

أنه مجرد عملٌة تحوٌل للملكٌة بٌن المساهمٌن الذٌن تنازلوا عن أنصبتهم وأولبك الذٌن قرروا 
. االستمرار فً االحتفاظ بؤنصبتهم وال ٌنتج عنه مكاسب أو خسابر للمنشؤة نفسها

 
 

األدوات  المالٌة المشتقة 
فً تارٌخ التعاقد, تعطً األدوات المالٌة المشتقة أحد األطراف الحق فً مبادلة موجودات مالٌة 
مع طرف آخر فً ظروف تبدو مواتٌة, أو االلتزام بمبادلة موجودات مالٌة مع طرف آخر فً 

. وتتضمن بعض األدوات كل من الحق وااللتزام فً عمل المبادلة. ظل ظروف تبدو غٌر مواتٌة
وحٌث إن شروط التبادل تتحدد فً تارٌخ التعاقد, فإن تلك الشروط قد تصبح فٌما بعد مواتٌة أو 

. غٌر مواتٌة حسب تغٌر األسعار فً أسواق المال 
خٌارات البٌع أو خٌارات الشراء لمبادلة األدوات المالٌة تعطً حاملها الحق فً الحصول على 

 .المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المرتبطة بالتغٌر فً القٌمة العادلة لألداة المالٌة موضع العقد
عن المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة أو تحمل الخسابر   ٌلتزم بالتنازل  وبالعكس فإن محرر الخٌار

وٌستوفً حق . المتوقعة التً قد تنتج من التغٌرات فً القٌمة العادلة لألداة المالٌة محل التعاقد
تعرٌف األصل المالً والمطلوب المالً على  (البابع )والتزام محررها  (المشترى)حامل الخٌار 

وقد تكون األداة المالٌة األساسٌة أي أصل مالً بما فً ذلك األسهم أو األدوات المحملة . التوالً
قد ٌإدي أحد عقود الخٌارات إلى التزام المحرر بإصدار أداة مدٌونٌة بدال من تحوٌل . بفوابد

حالة ممارسة  أصل مالً, ولكن تظل األداة المالٌة محل التعاقد ممثلة ألصل مالً لحاملها فً
وٌعتبر حق حامل الخٌار فً مبادلة األصل فً ظل ظروف قد تكون مواتٌة والتزام . حق الخٌار

له باألصل  محررها بمبادلة األصل فً ظل ظروف قد تكون غٌر مواتٌة منفصال وال عالقة
وال تتؤثر طبٌعة حق حامل الخٌار والتزام . األساسً الذي سٌتم تبادله فً حالة ممارسة الخٌار

وال ٌنتج عن خٌار شراء أو بٌع أي أصل غٌر مالً . محرره بدرجة احتمال ممارسة الخٌار
أصل أو مطلوب مالً بسبب عدم توافر متطلبات التعرٌف فٌما ٌتعلق باستالم أو  (كسلعة مثال)

. تسلٌم موجودات مالٌة أو مبادلة أدوات مالٌة
 شهور ٌتعهد 6ٌنفذ خالل (عقد آجل )مثال آخر على األدوات المالٌة المشتقة عقد مستقبلً 

 (البابع ) نقدا إلى الطرف األخر 1000000بدفع مبلغ  (المشتري )بمقتضاه أحد األطراف 
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نظٌر قٌام الطرف اآلخر بتسلٌمه سندات حكومٌة ذات معدل فابدة ثابت قٌمتها االسمٌة 
  فً خالل الشهور الستة, ٌكون لكل من الطرفٌن  حق تعاقدي والتزام تعاقدي 1000000

 تكون 1000000فإذا ارتفع سعر السندات الحكومٌة إلى أكثر من . بمبادلة أدوات مالٌة
الظروف فً صالح المشتري وفً غٌر صالح البابع, والعكس وإذا انخفض  السعر إلى أقل من 

ٌشبه الحق فً حالة خٌار الشراء  (أصل حالً)وٌكون للمشتري حق تعاقدي  . 1000000
ٌشبه االلتزام فً حالة خٌار البٌع المكتوب, كما  (مطلوب مالً)المحتفظ به والتزام تعاقدي 

ٌشبه الحق فً حالة خٌار الوضع المحتفظ به والتزام  (أصل مالً)ٌكون للبابع حق تعاقدي 
وكمثل ما ذكرنا فً حالة . ٌشبه االلتزام فً ظل خٌار الشراء المكتوب (مطلوب مالً)تعاقدي 

الخٌارات فإن هذه الحقوق وااللتزامات التعاقدٌة تعتبر بمفردها موجودات ومطلوبات مالٌة 
والفرق . (السندات والنقدٌة اللذٌن سٌتم تبادلها)وبطرٌقة مستقلة عن األدوات المالٌة األساسٌة 

الهام والوحٌد بٌن العقد المستقبلً وعقد الخٌار هو أنه فً حالة العقد المستقبلً ٌكون كال 
الطرفان ملتزمان بالوفاء بتعهداتهما فً التارٌخ المحدد, بٌنما ٌتم تنفٌذ عقد الخٌار فقط فً حالة 

 .اختٌار المحتفظ بحق الخٌار ممارسته للحق
 

هناك أنواع أخرى من المشتقات المالٌة تشمل حق أو التزام بعمل مبادلة فً المستقبل منها 
مقاٌضات العملة مقاٌضات أسعار الفابدة بؤنواعها المختلفة,تعهدات القروض, التسهٌالت 

وٌمكن النظر إلى عقد مقاٌضة أسعار الفابدة على أنه أحد صور العقود . االبتمانٌة واالعتمادات
الطرفان من خالل عمل سلسلة من المبادالت النقدٌة ٌحسب إحداها  المقدمة ٌتفق بمقتضاها

وتعتبر العقود . باستخدام معدل الفابدة العابم بٌنما ٌحسب إحداها باستخدام معدل الفابدة الثابت
المستقبلٌة إحدى صور العقود المقدمة واالختالف األساسً بٌنهما أن العقود المستقبلٌة منمطة 

. وٌتم تبادلها باألسواق 
 العقود السلعٌة واألدوات المالٌة المرتبطة بها 

 من المعٌار, فإن العقود التً تستوفً عن طرٌق االقتصار على استالم أو 14أوضحت الفقرة 
ال  (مثال ذلك خٌار أو عقد مستقبلً أو مقدم ٌتضمن التعامل على الفضة)تسلٌم موجودات عٌنٌة 

وبعض هذه العقود . وهناك الكثٌر من عقود السلع من هذا النوع.تعتبر من قبٌل األدوات المالٌة
تم تنمٌطها من حٌث الشكل, كما ٌتم تداولها فً أسواق منظمة بطرٌقة مشابهة لحالة األدوات 

على سبٌل المثال فإنه ٌمكن شراء وبٌع أحد العقود السلعٌة المستقبلٌة مقابل نقدٌة . المالٌة المشتقة
ومع ذلك فإن . كما ٌمكن  تداوله بٌن عدد كبٌر من األطراف. لكونه مسجال بؤحد األسواق

األطراف المشترٌن والبابعٌن للعقد هم فً حقٌقة األمر ٌتعاملون على السلعة محل العقد, وال 
تإدي إمكانٌة شراء أو بٌع العقد السلعً نقدا أو سهولة شرابه أو بٌعه أو إمكانٌة التفاوض على 

. تسوٌة العقد فً صورة نقدٌة إلى تغٌٌر خصابصه األساسٌة بطرٌقة تجعل منه أداة مالٌة 
ال ٌنتج عن العقد الذي ٌتضمن استالم أو تسلٌم موجودات عٌنٌة أصال مالٌا لطرف ومطلوبا 
مالٌا لطرف آخر إال إذا تم تؤجٌل سداد أٌة مدفوعات مرتبطة بالعقد إلى تارٌخ الحق للتارٌخ 
الذي سٌتم فٌه تبادل الموجودات المادٌة , وٌحدث ذلك فً حالة التعامل التجاري بالشراء أو 

. بالبٌع باألجل
بعض العقود تكون مرتبطة بالسلع العٌنٌة ولكن ال ٌتم تسوٌتها عن طرٌق تسلٌم وتسلم تلك السلع 

وتنص تلك العقود على أن تتم تسوٌتها عن طرٌق مدفوعات نقدٌة تحدد طبقا لمعادلة معٌنة . 
على سبٌل المثال قد ٌتم تحدٌد . ٌنص علٌها فً العقد ولٌس عن طرٌق دفع مبلغ محدد ثابت

القٌمة االسمٌة إلحدى السندات عن طرٌق ضرب سعر السوق السابد لسلعة كالبترول مثال  فً 
وفً هذه الحالة تكون القٌمة االسمٌة قد تم . تارٌخ استحقاق السند فً كمٌة محددة من البترول

ولكن ٌتم سدادها فقط  (البترول فً هذه الحالة)تحدٌدها عن طرٌق الرجوع إلى سعر سلعة ما 
. وٌعتبر هذا العقد أداة مالٌة. نقدا
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ٌشمل تعرٌف األداة المالٌة أٌضا أي عقد ٌترتب علٌه أصل أو مطلوب غٌر مالً باإلضافة إلى 
مثل هذه األدوات المالٌة غالبا ما تعطً أحد األطراف حق اختٌار مبادلة . أصل أو مطلوب مالً

فمثال, قرض السندات المرتبط بالبترول قد ٌعطً حامله الحق فً . أصل مالً بؤصل غٌر مالً
استالم سلسلة من مدفوعات الفوابد بمعدل ثابت ومقدار محدد من النقدٌة فً تارٌخ االستحقاق, 

وستتغٌر الرغبة فً ممارسة هذا . مع خٌار مبادلة القٌمة االسمٌة بكمٌة محددة من البترول
الخٌار من وقت آلخر بحسب القٌمة العادلة للبترول بالقٌاس إلى معدل التبادل بٌن النقدٌة 

وال تإثر نٌة حامل السند فٌما ٌتعلق بممارسة . الذي ٌنطوي علٌه السند (سعر التبادل)والبترول 
فاألصل المالً من وجهة نظر حامل السند . حق الخٌار على جوهر عناصر الموجودات

وااللتزام المالً من وجهة نظر مصدر السند ٌجعالن من السند أداة مالٌة بغض  النظر عن  
. الموجودات والمطلوبات األخرى الناتجة عن السند 

على الرغم من أن هذا المعٌار ال ٌنطبق على العقود السلعٌة التً ال ٌتوافر فٌها شروط تعرٌف 
األداة المالٌة, فإن المنشآت قد ترى من  المناسب تطبٌق األجزاء المناسبة من المعٌار فٌما ٌتعلق 

. باإلفصاح على مثل تلك العقود
المطلوبات وحقوق الملكٌة 

ومن . ٌكون من السهل نسبٌا تصنٌف بعض أنواع األدوات المالٌة كمطلوبات أو حقوق ملكٌة
تتطلب - التً فً حالة ممارستها - األمثلة على أدوات حقوق الملكٌة األسهم العادٌة والخٌارات 

تلزم مصدرها بتحوٌل موجودات إلى حملة  األسهم العادٌة ال. من محررها إصدار أسهم عادٌة
. األسهم إال عندما ٌعلن المصدر رسمٌا عن إجراء توزٌعات وٌصبح ملزما قانونا بذلك 

 أدوات المدٌونٌة الدابمة 
تعطً أدوات المدٌونٌة الدابمة كالسندات وشهادات الدٌون الدابنة لحاملها الحق فً استالم فوابد 
بمعدل ثابت وبصفة مستمرة فً المستقبل وقد ال ٌكون له الحق فً استالم القٌمة االسمٌة أو قد 

فً ظل شروط تجعل احتمال استالمها ضبٌال أو بعٌد الحدوث فً  ٌكون له الحق فً استالمها
فمثال قد تصدر إحدى المنشات أداة مالٌة تلزمها بدفع دفعات دورٌة سنوٌة بمعدل . المستقبل

تمثل معدل الفابدة  %  8وبفرض أن  . 1000من قٌمة اسمٌة محددة مقدارها % 8محدد 
فإن المنشؤة المصدرة تكون ملزمة بدفع سلسلة من دفعات . السوقً لألداة المالٌة عند إصدارها

وعلى ذلك ٌكون لحامل األداة  . 1000 مبلغ (القٌمة الحالٌة)الفوابد المستقبلٌة قٌمتها العادلة 
 وما ٌنتج عنه من إٌراد فوابد 1000ولمصدرها أصل مالً ومطلوب مالً على التوالً مقداره 

.  سنوٌا على التوال80ًومصروف فوابد سنوي دابم بمقدار 
 األسهم الممتازة 

وعند تصنٌف السهم الممتاز كمطلوبات أو حقوق . قد ٌتم إصدار األسهم الممتازة بحقوق متنوعة
ملكٌة فإنه ٌجب النظر إلى الحقوق المرتبطة به لتحدٌد ما إذا كان ٌعكس الخصابص الربٌسٌة 

فعلى سبٌل المثال ٌعتبر السهم الممتاز الواجب سداد قٌمته فً تارٌخ محدد أو . للمطلوبات أم ال
باختٌار حامله خصما مالٌا إذا كان هناك التزام من قبل الجهة المصدرة بتحوٌل موجودات مالٌة 

وال ٌلغً ذلك عدم قدرة الجهة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها فً سداد . إلى حامل ذلك السهم
قٌمة السهم الممتاز حٌنما ٌطلب منها ذلك بغض النظر عما إذا كان السبب عدم وجود أموال أو 

وال ٌعتبر خٌار الجهة المصدرة فً سداد قٌمة األسهم الممتازة من قبٌل . بسبب قٌود قانونٌة 
المطلوبات المالٌة حٌث ال ٌوجد التزام حاضر على الجهة بتحوٌل موجودات مالٌة لحاملً تلك 

ومع هذا فقد ٌنشؤ ذلك االلتزام فً حالة ممارسة الجهة للخٌار والذي ٌتم عادة بإخطار . األسهم
 .حاملً األسهم الممتازة رسمٌا برغبتها فً سداد قٌمة األسهم 
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فً حالة األسهم الممتازة غٌر القابلة للسداد, ٌتم تحدٌد التصنٌف المناسب بالرجوع إلى الحقوق 
لحملة األسهم - تراكمٌة أو غٌر تراكمٌة - و إذا ما  كانت ارباح االسهم . األخرى المرتبطة بها

. الممتازة تتحدد بمعرفة الجهة المصدرة, فإن تلك األسهم تعتبر أدوات ملكٌة
 األدوات المالٌة المركبة 

 من المعٌار فقط على مجموعة محدودة من األدوات المركبة ألغراض 23تنطبق الفقرة رقم 
وال . قٌام الجهات المصدرة بعرض عناصر المطلوبات وحقوق الملكٌة كل على حدة بمٌزانٌاتها

.  األدوات المركبة من وجهة نظر حاملها23 تعالج الفقرة رقم
من األمثلة الشابعة على األدوات المالٌة المركبة أدوات المدٌونٌة التً تتضمن خٌار التحوٌل 

 قٌام الجهة المصدرة بعرض 23وتتطلب الفقرة رقم . كالسندات القابلة للتحول إلى أسهم عادٌة
كل من عنصر المطلوبات وعنصر الملكٌة كل على حدة بالمٌزانٌة عند بداٌة إثباتهما ألول مرة 

. فً الدفاتر
ٌعتبر التزام الجهة المصدرة بسداد الفوابد المجدولة باإلضافة إلى القٌمة االسمٌة مطلوبا مالٌا 

وفً بداٌة عقد القرض تكون القٌمة العادلة لعنصر المطلوبات . طالما أن السندات لم ٌتم تحوٌلها
مساوٌة للقٌمة الحالٌة لسلسلة التدفقات النقدٌة المحددة مخصومة باستخدام معدل الفابدة السابد 

. بالسوق بالنسبة ألدوات مالٌة مماثلة لٌس لها حق التحول
. ٌتمثل عنصر الملكٌة فً الخٌار المتضمن بتحوٌل المطلوبات إلى حقوق ملكٌة للجهة المصدرة

وتعرف القٌمة . (إن وجدت )وتشمل القٌمة العادلة للخٌار على القٌمة الزمنٌة والقٌمة الجوهرٌة 
فً القٌمة العادلة - إن جدت -الجوهرٌة ألي خٌار أو أداة مالٌة مشتقة أخرى على أنها الزٌادة 

لألداة المالٌة محل التعاقد على السعر التعاقدي  الذي ٌمكن به الحصول على تلك األداة أو 
تتمثل القٌمة الزمنٌة لألداة المشتقة فً الفرق بٌن القٌمة العادلة . إصدارها أو بٌعها أو مبادلتها

وترتبط القٌمة الزمنٌة بطول المدة المتبقٌة حتى تارٌخ االستحقاق أو . والقٌمة الجوهرٌة لها 
تارٌخ انتهاء صالحٌة األداة المشتقة, وتمثل الدخل الذي ٌضحً به حامل األداة المشتقة بسبب 

عدم حصوله على األداة محل التعاقد والتكلفة التً تجنبها حامل األداة المشتقة بسبب عدم 
اضطراره لتموٌل األداة محل التعاقد باإلضافة إلى القٌمة المعطاة الحتمال زٌادة القٌمة 

الجوهرٌة لألداة المشتقة قبل حلول استحقاقها أو انتهاء صالحٌتها وذلك بسبب التقلب المستقبلً 
ومن األمور غٌر المعتادة أن ٌكون للخٌار المرتبط . فً القٌمة العادلة لألداة موضع العقد

. بالسندات القابلة للتحوٌل أو ما شابهها أي قٌمة جوهرٌة فً تارٌخ اإلصدار
 من المعٌار كٌفٌة تقٌٌم العناصر المكونة ألداة مالٌة مركبة عند إثباتها 28تصف الفقرة رقم 

: وٌوضح المثال التالً بطرٌقة أكثر تفصٌال كٌفٌة إجراء ذلك التقٌٌم . ألول مرة فً الدفاتر
 سنوات وتم 3مدة السندات .  سند قابل للتداول2000فً بداٌة السنة أصدرت إحدى المنشات 

. 2000000 لكل سند, وعلى ذلك بلغ سعر اإلصدار 1000إصدارها بالقٌمة االسمٌة وقدرها 
وكل سند قابل للتحول إلى %. 6ٌتم دفع الفوابد فً نهاٌة كل سنة بمعدل فابدة اسمً قدره  

.  سهم عادي فً أي تارٌخ  سابق لتارٌخ االستحقاق250
بفرض أن سعر الفابدة السابد فً السوق فً تارٌخ اإلصدار بالنسبة للدٌون المماثلة والتً لٌس 

وبفرض  . 3وأن سعر السوق للسهم العادي فً تارٌخ اإلصدار كان%  9لها حق التحول كان 
, لكل 140أن ارباح االسهم المتوقعة خالل السنوات الثالث الممثلة لمدة القرض تقدر بمبلغ 

سنوٌا لكل عام من %  5وبفرض أن سعر الفابدة الخالً من المخاطر . سهم فً نهاٌة كل عام 
. األعوام الثالثة

تقٌٌم عنصر الملكٌة متبقً كقٌمة تخرٌدٌة 

1,544,367 
 تدفع فً 20000000القٌمة الحالٌة للقٌمة االسمٌة وقدرها 

  سنوات3نهاٌة 
تدفع فً نهاٌة 1200000 القٌمة الحالٌة للفوابد ومقدارها  303,755
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 كل عام من األعوام الثالثة
 إجمالً قٌمة عنصر المطلوبات  1,848,122

 (ٌستنج كمتمم حسابً )عنصر حقوق الملكٌة   151,878
 سعر إصدار السندات القابلة  للتحول  2,000,000 

 فً ظل هذا المدخل ٌتم تقدٌر قٌمة المطلوبات أوال, وٌتم تحدٌد مقدار عنصر حقوق الملكٌة 
فٌتم تقدٌر القٌمة الحالٌة لعنصر . على أساس الفرق بٌن سعر اإلصدار وقٌمة المطلوبات

وهو المعدل السوقً لسندات % 9المطلوبات باستخدام سعر الفابدة السابد فً السوق وقدره 
: مماثلة لٌس  لها حق التحول وذلك كما ٌلً

 
 تقٌٌم عنصر حقوق الملكٌة باستخدام  نموذج تسعٌر الخٌارات 

 ٌمكن استخدام نماذج تسعٌر الخٌارات المالٌة لتحدٌد القٌمة العادلة لحق التحول بطرٌقة 
وتستخدم المإسسات المالٌة عادة نماذج تسعٌر الخٌارات . مباشرة بدون استنتاجها كقٌمة تخرٌدٌة

وهناك عدد من النماذج التً ٌمكن استخدامها, كما ٌمكن تطبٌق كل . المالٌة فً عملٌاتها الٌومٌة
وفٌما ٌلً مثال . سكولز من أشهر تلك النماذج- منها بمداخل مختلفة, وٌعتبر نموذج بالك 

سكولز والذي ٌستخدم بعض الجداول المتاحة فً - ٌوضح كٌفٌة تطبٌق أحد مداخل نموذج بالك 
 :كتب التموٌل وبعض المصادر األخرى, ٌمكن تلخٌص  خطوات تطبٌق النماذج فٌما ٌلً

:  ٌتطلب النموذج حساب متغٌرٌن ٌستخدمان فً جداول تقٌٌم الخٌارات هما 
 

االنحراف المعٌاري للتغٌر النسبً فً القٌمة العادلة لألصل األساسً للخٌار مضروبا فً الجذر 
. التربٌعً للمدة حتى تارٌخ انتهاء صالحٌة الخٌار

 
والذي ٌتمثل . األصل محل التعاقد)وٌتعلق ذلك بالتغٌرات المحتملة الموجبة أو السالبة فً سعر 

وٌتم تقدٌر مدى . فً هذه الحالة فً األسهم العادٌة للمنشؤة المصدرة  للسندات القابلة للتحول
وكلما زاد االنحراف . التقلب فً عوابد األصل محل التعاقد باستخدام االنحراف المعٌاري للعوابد

فً هذا  المثال سنفترض أن االنحراف المعٌاري للعوابد . المعٌاري زادت القٌمة العادلة للخٌار
 3وحٌث أن الوقت حتى تارٌخ انتهاء صالحٌة حق التحول % 30السنوٌة على األسهم مقداره 

سنوات, وعلى ذلك فإن االنحراف المعٌاري للتغٌر النسبً فً القٌمة العادلة لألسهم مضروبا فً 
الجذر التربٌعً للمدة حتى تارٌخ انتهاء صالحٌة الخٌار ٌكون 

0,3 ×3=    0,5196 
 

نسبة القٌمة العادلة لألصل األساسً المتضمن فً الخٌار إلى القٌمة الحالٌة لسعر ممارسة 
. الخٌار

 
وٌتعلق ذلك المقدار بالقٌمة الحالٌة لألصل محل العقد إلى التكلفة التً سٌتحملها حامل الخٌار من 

فً . وكلما زاد هذا المقدار زادت القٌمة العادلة لخٌار الشراء. أجل الحصول على ذلك األصل
وٌتم طرح القٌمة الحالٌة الرباح  . 3هذا المثال, سعر السوق للسهم فً تارٌخ إصدار السندات 

االسهم المتوقعة خالل فترة الخٌار من سعر السوق وذلك ألن دفع تلك التوزٌعات تخفض القٌمة 
فً هذه الحالة تكون القٌمة الحالٌة للتوزٌعات للسهم . العادلة لألسهم ومن ثم القٌمة العادلة للخٌار

, و فً نهاٌة كل سنة مخصومة باستخدام معدل الفابدة الخالً من المخاطر 14الواحد ومقدار 
.    وتكون القٌمة العادلة لألصل األساسً المشمول بالخٌار3813هً  % 5وقدره 

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 
 

 

لكل سهم   2,6187 = 0, 3813  - 3
 

 مخصوما بمعدل الفابدة الخالً من المخاطر 4وتكون القٌمة الحالٌة لسعر الممارسة وقدره 
 سنوات بافتراض أن السندات ستحول فً تارٌخ االستحقاق تساوي 3خالل  % 5وقدره 

وعلى ذلك تكون النسبة كما ٌلً  . 3,4554
6187,2 ÷ 4554,3 = 7579,0  

وٌوضح جدول تقٌٌم . وٌعتبر الخٌار المتعلق بإمكانٌة تحوٌل السند أحد صور خٌارات الشراء 
أن القٌمة  (0,7579 و 0,5196وهما , ( خٌار الشراء على أساس المقدارٌن السابق حسابهما

. من القٌمة العادلة لألصل محل العقد % 11,05العادلة للخٌار تقدر بحوالً 
وعلى ذلك فإنه ٌمكن تحدٌد قٌمة الخٌار كما ٌلً 

 250×  للسهم الواحد2,6187 × 0,1105
 144,683= سند 2000×   سهم لكل سند 

لألداة  (المطلوبات )وٌجب مالحظة أن حاصل جمع كل من القٌمة العادلة لعنصر المدٌونٌة 
المركبة المحسوب آنفا على أساس القٌمة الحالٌة والقٌمة العادلة للخٌار المحسوبة باستخدام 

ال ٌساوي سعر  (1,992,805 = 144,683 + 1,848,122 )سكولز– نموذج بالك 
وٌمكن توزٌع هذا الفرق على القٌمة . 000,000,2إصدار السندات القابلة للتحول وقدره 

 والقٌمة العادلة للخٌار 794,854,1العادلة لكل من العنصرٌن لتكون القٌمة العادلة للمطلوبات 
. 206,145مبلغ  

إجراء مقاصة بٌن أصل ومطلوب مالً 
له والتً تكون عن طرٌق  "باألدوات االصطناعٌة"ال ٌقدم المعٌار معالجة خاصة لما ٌسمى 

تجمٌع أدوات مالٌة منفصلة تم الحصول علٌها واالحتفاظ بها لمضاهاة خصابص أداة مالٌة 
فتجمٌع دٌن طوٌال األجل ذي سعر فابدة عابم مع مقاٌضة سعر فابدة تتضمن استالم . أخرى

. مدفوعات عابمة نظٌر مدفوعات ثابتة مثال ٌعتبر مشابها لدٌن طوٌل األجل بسعر فابدة ثابت
حقا تعاقدٌا أو التزاما تعاقدٌا " لألداة االصطناعٌة"وٌمثل كل عنصر من العناصر المكونة 

كما ٌتعرض . بالشروط والظروف الخاصة به كما ٌمكن تحوٌل أو تسوٌة كل منهما على انفراد
وبناء على ذلك إذا . كل عنصر لمخاطر قد تختلف عن المخاطر التً تتعرض لها باقً العناصر

كان أحد عناصر األداة االصطناعٌة أصال وآخر ٌمثل مطلوبا فإنه ٌجب عدم عمل مقاصة 
بٌنهما وٌجب عدم عرضهما بالمٌزانٌة على أساس صافً قٌمتٌهما إال إذا استوفٌا الشروط 

وٌجب اإلفصاح عن . وغالبا ما ال تتوافر تلك الشروط.  من المعٌار33الواردة  بالفقرة رقم 
الشروط والظروف الجوهرٌة المتعلقة بكل أداة مالٌة تمثل مكونا من مكونات األداة االصطناعٌة 

بغض النظر عن وجود األداة االصطناعٌة نفسها, رغم أن المنشؤة قد تقوم باإلضافة إلى ذلك 
.  ( من المعٌار 51أنظر الفقرة رقم  )بتوضٌح العالقة بٌن تلك المكونات 

فً ) قابمة بؤمثلة لمجموعات من األمور التً ٌجب أن تتناولها المنشؤة 53توضح الفقرة رقم 
والمناقشة التالٌة تقدم بعض . عند اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة (حالة كونها أموراً هامة

 كما تقدم أمثلة إضافٌة عن األحوال التً 53التفاصٌل عن األمثلة التً وردت فً الفقرة رقم 
. تفصح المنشؤة فٌها عن سٌاساتها المحاسبٌة

قد تقوم إحدى المنشآت بالحصول على أو إصدار أداة مالٌة بمقتضاها ال ٌقوم أي من أطرافها 
قد تتضمن تلك األداة تبادال . (ٌطلق علٌها عادة العقود غٌر المنفذة )بؤداء التزاماته جزبٌا أو كلٌا 

فمثال ال ٌنتج عن الحق أو .  مستقبلٌا وأداًء احتمالٌا متوقفا على حدوث حدث ما فً المستقبل
االلتزام بعمل مبادلة طبقا لعقد مستقبلً أي معاملة فٌما ٌختص باألصل المالً محل التعاقد إال 

فً التارٌخ المحدد لتنفٌذ العقد, ولكن ٌمثل كل من الحق وااللتزام أصال مالٌا ومطلوبا مالٌا على 
وبالمثل فان الضمان المالً ال ٌتطلب من الضامن أن ٌؤخذ على عاتقه أي التزام .   التوالً
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ومع ذلك ٌمثل الضمان مطلوبا مالٌا للضامن ألنه .  لحامل الضمان إال إذا حدث تعثر للمدٌن
فً  (مستحقات على المدٌن المتعثر)بؤخرى  (عادة النقدٌة)التزام تعاقدي بمبادلة أداة مالٌة معٌنة 

. ظل ظروف تبدو غٌر مواتٌة 
قد تقوم المنشؤة بإحدى العملٌات التً تبدو شكلٌاً وكؤنها الحصول على أو التخلص من أداة مالٌة 

ومن ذلك بعض . وبشكل مباشر ولكنها ال تنطوي على تحوٌل للحقوق المالٌة المرتبطة بها 
وعلى خالف ذلك فقد تقوم إحدى . أنواع عملٌات إعادة الشراء واتفاقٌات الشراء العكسٌة

المنشآت بالحصول على أو بالتحوٌل إلى طرف آخر حصتها االقتصادٌة فً أحد األدوات المالٌة 
. فً مبادلة تبدو من الناحٌة الشكلٌة بؤنها ال تتضمن عملٌة حصول على أو تحوٌل لملكٌة قانونٌة

 قد تقوم المنشؤة برهن أرصدة ' ومن أمثلة ذلك فإنه فً حالة االقتراض دون حق الرجوع
 .المدٌنٌن كضمان وتوافق على استخدام المتحصالت من تلك األرصدة فقط لغرض سداد

مثال ذلك فً . قد تقوم إحدى المنشآت بتحوٌل جزبً أو غٌر كامل ألحد الموجودات المالٌة
عملٌة تحوٌل القروض إلى أوراق مالٌة قد تقوم المنشؤة بالحصول على أو التحوٌل إلى طرف 

. المزاٌا االقتصادٌة المرتبطة بؤداة مالٌة- ولٌس كل- آخر بعض 
إجراء عملٌة ربط بٌن اثنٌن أو أكثر من األدوات المالٌة  (أو قد تنوي)قد ٌتطلب من المنشؤة 

وتشمل تلك الترتٌبات على سبٌل المثال حالة . لتقدٌم موجودات معٌنة للوفاء بالتزامات محددة
تجنٌب بعض الموجودات المالٌة ألغراض سداد أحد االلتزامات دون قبول الدابن لتلك 

الموجودات فً عملٌة سداد االلتزام, وأٌضا فً حاالت التموٌل المضمون بدون حق الرجوع 
. والترتٌبات الخاصة بصنادٌق السداد

ومن أمثلة . قد تستعمل المنشؤة أسالٌب متنوعة فً إدارة المخاطر لتقلٌل تعرضها لمخاطر مالٌة
تحوٌل أسعار الفابدة من عابم إلى ثابت أو العكس,  (االحتماء أو التحوط)تلك األسالٌب الحماٌة, 

هذه األسالٌب عادة تقلل . تنوٌع المخاطر, تجمٌع المخاطر, الضمانات والتؤمٌن باختالف أنواعه
التعرض للخسابر الناتجة من واحد فقط من العدٌد من المخاطر المالٌة المرتبطة باألداة المالٌة 

. لمقابلة التعرض للمخاطر- وإن كانت جزابٌة - وتتضمن اتخاذ مواقف إضافٌة 
قد تقوم المنشؤة بإجراء عملٌة ربط بٌن اثنٌن أو اكثر من األدوات المالٌة المفردة معا بطرٌقة 

. (هـ), (د)رمزٌة فً أداة مصطنعة أو ألغراض أخرى غٌر التً وردت بالبندٌن 
قد تقوم إحدى المنشات بالحصول على أو إصدار أداة مالٌة فً عملٌة ما بحٌث ٌكون المبلغ 

وقد تتضمن تلك العملٌات مقابال غٌر نقدي أو مبادلة . اإلدارة غٌر مإكد الذي ٌتم تبادله مقابل
. بنود متعددة 

قد تقوم إحدى المنشات بالحصول على أو إصدار سند أو أوراق دفع أو أي أداة نقدٌة بقٌمة 
مثل تلك األدوات . اسمٌة أو معدل فابدة ٌختلف عن معدل الفابدة الجاري بالسوق بالنسبة لألداة

المالٌة تضم السندات الغٌر مشمولة بمدفوعات فوابد دورٌة والقروض التً تبدو شروطها فً 
 .صالح المقترض مثل القروض ذات معدالت الفابدة المنخفضة للعاملٌن

 
 
 
 
 

 من المعٌار عددا من األمور التً ٌجب على أي منشؤة أن تتناولها عند 54حصرت الفقرة رقم 
اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة عندما تكون تلك األمور لها أهمٌة ألغراض تطبٌق أساس 

وفً حالة عدم التؤكد حول إمكانٌة تحصٌل المبالغ القابلة للتحقق من أصل . التكلفة عند القٌاس
مالً نقدي أو انخفاض القٌمة العادلة ألصل مالً ألقل من قٌمته الدفترٌة ألسباب أخرى, فإن 

 .على المنشؤة أن توضح سٌاساتها ألغراض تحدٌد
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. توقٌت تخفٌض القٌمة الدفترٌة لألصل 
. المقدار الذي ٌتم به تخفٌض القٌمة الدفترٌة لألصل 

. أسلوب التحقق المتبع بشؤن إٌراد األصل 
. عما إذا كان ٌمكن إلغاء التخفٌض فً القٌمة الدفترٌة لألصل مستقبال فً حالة تغٌر الظروف

 


