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( 1998)المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون 

 االعتراؾ والقٌاس:األدوات المالٌة 

ٌضع المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون معاٌٌر لالعتراؾ و القٌاس و االفصاح عن 
ٌعتبر  . الموجودات المالٌة و المطلوبات المالٌة للمنشؤة، بما فٌها المحاسبة على عملٌات التحوط

المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون باإلضافة الى المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و 
الثالثون والذي ٌعنى بالعرض و اإلفصاح لألدوات المالٌة اإلصداران الرئٌسٌان للجنة المعاٌٌر 

بالرؼم من وجود معاٌٌر أخرى قائمة و التً تعالج أمور . المحاسبٌة الدولٌة حول هذا الموضوع
. لها عالقة باألدوات المالٌة

سٌدخل المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون تطوٌر جوهري للمحاسبة على األدوات 
تشارك لجنة المعاٌٌر . و فً نفس الوقت، ٌعً المجلس بالحاجة للمزٌد من  التطوٌر. المالٌة

المحاسبٌة الدولٌة فً مجموعة عمل مشترك دولٌة و التً تبحث فً جدوى تقٌٌم جمٌع 
الموجودات المالٌة و المطلوبات المالٌة حسب القٌمة العادلة،حٌث بدأت اللجنة العمل من تارٌخ    

المحاسبة على الموجودات المالٌة و "  فً ورقة العمل المقترحة،1997 (مارس)آذار 
". المطلوبات المالٌة

تعطً مقدمة المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون خلفٌة عن عمل لجنة معاٌٌر المحاسبة 
. الدولٌة حول األدوات المالٌة

ٌصبح المعٌار المحاسبً الدولً نافذ المفعول للبٌانات المالٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ من 
و ٌسمح التطبٌق المبكر فً بداٌة .  أو بعد ذلك التارٌخ2001(ٌناٌر)االول من كانون الثاثً 

تارٌخ اصدار المعٌار المحاسبً . 1999 (مارس) آذار 15السنة المالٌة التً تنتهً بتارٌخ 
.  الدولً التاسع و الثالثون
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المحاسبً الدولً التاسع والثالثون 

االعتراؾ والقٌاس : األدوات المالٌة

مقدمة 

مبادئ االعتراؾ  (معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون)ٌحدد هذا المعٌار  -1
بالمعلومات الخاصة بالموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة وقٌاسها واإلفصاح عنها، 

وهذا أول معٌار شامل تصدره لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة حول هذا الموضوع  
بالرؼم من أنه تم تناول بعض المواضٌع ضمن نطاق هذا المعٌار فً معاٌٌر أخرى، 

ؼطى االعتراؾ " محاسبة االستثمارات"– فمعٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرٌن 
بالدٌن واستثمارات حقوق الملكٌة وقٌاسها وكذلك االستثمارات فً األراضً والمبانً 

وٌلؽً هذا . والموجودات األخرى الملموسة وؼٌر الملموسة المحتفظ بها كاستثمارات
معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرٌن باستثناء ما ٌتعلق باألراضً – المعٌار 

. والمبانً والموجودات األخرى الملموسة وؼٌر الملموسة المحتفظ بها كاستثمارات
وتقوم لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة حالٌا بتطوٌر معٌار خاص بهذا االستثمار فً 

الموجودات ؼٌر "– وٌلؽً معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثالثون . الممتلكات
معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون فٌما ٌتعلق باالستثمارات فً " الملموسة

الموجودات ؼٌر الملموسة، وهذا المعٌار ٌكمل كذلك أحكام معٌار المحاسبة الدولً 
وقد وضعت مختلؾ " اإلفصاح والعرض: األدوات المالٌة -  " الثانً والثالثون 

ٌسري مفعول . التعدٌالت على معاٌٌر المحاسبة الدولٌة المالٌة فً نهاٌة هذا المعٌار
معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون على البٌانات المالٌة للسنوات المالٌة التً تبدأ 

 أو بعد هذا التارٌخ، وٌسمح بتطبٌق المعٌار 2001 (ٌناٌر )فً األول من كانون الثانً
 1999 (مارس) آذار15بشكل أبكر فقط ابتداء من أول السنة المالٌة التً تنتهً بعد 

. وهو تارٌخ إصدار هذا المعٌار

الخلفٌــــة 

 بدأت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بالمشاركة مع المعهد الكندي 1989فً عام  -2
للمحاسبٌن القانونٌٌن فً مشروع لتطوٌر معٌار شامل حول االعتراؾ باألدوات المالٌة 

وقٌاسها واإلفصاح عنها، وقد أصدرت  لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة مسودة العرض 
 وبناء على المالحظات 1991من أجل إبداء المالحظات علٌها فً سبتمبر  (40أي )

أي )المكثفة التً وصلت أعٌد النظر فً االقتراحات وتم إصدار مسودة العرض الثانٌة  
.  وذلك من أجل إبداء المالحظات علٌها1994فً ٌناٌر  (48

 والممارسات المتطورة فً 48نظرا لردود الفعل الناقدة على مسودة العرض أي  -3
استخدام األدوات المالٌة والتفكٌر المتطور لبعض واضعً معاٌٌر المحاسبة الوطنٌة 
قررت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تقسٌم المشروع إلى مراحل ابتداء من اإلفصاح 

. وعرض البٌانات المالٌة
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 عندما اعتمد مجلس لجنة معاٌٌر المحاسبة 1995تم إنجاز المرحلة األولى فً مارس  -4
اإلفصاح والعرض - األدوات المالٌة– الدولٌة معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون 

: وٌتناول معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون ما ٌلً 

تصنٌؾ األدوات المالٌة من قبل مصدرٌها كمطلوبات أو حقوق مساهمٌن،  -أ 
وتصنٌؾ الفائدة وأرباح األسهم والمكاسب والخسائر المتعلقة بذلك، وهذا ٌشمل فصل 

. األدوات المركبة المعٌنة إلى مكوناتها من المطلوبات أو حقوق الملكٌة 

 .الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة (offsetting )معادلة  -ب 

 .اإلفصاح عن المعلومات الخاصة باألدوات المالٌة -ج 

إلؽاء )المرحلة الثانٌة من المشروع هً النظر فً مواضٌع االعتراؾ وإٌقاؾ االعتراؾ  -5
وٌتناول هذا المعٌار  (hedge accounting) والقٌاس ومحاسبة التحوط  (االعتراؾ

. هذه األمور 

 توصلت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إلى اتفاق مع المنظمة الدولٌة 1995فً ٌولٌو  -6
للجان األوراق المالٌة بشؤن محتوى برنامج عمل إلكمال مجموعة معاٌٌر محاسبة دولٌة 
ٌمكن أن تصادق علٌها المنظمة الدولٌة للجان األوراق المالٌة للحصول على رأس المال 

وتشمل هذه المعاٌٌر معاٌٌرا . عبر الحدود وأؼراض اإلدراج فً كافة األسواق العالمٌة
خاصة باالعتراؾ والقٌاس باألدوات المالٌة للبنود خارج المٌزانٌة والتحوط 

ومعاٌٌر اإلفصاح لمعٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون ال تفً بحد . واالستثمارات
ذاتها بالتزام لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تجاه المنظمة الدولٌة للجان األوراق المالٌة 

. فٌما ٌتعلق بالحد األدنى من المعاٌٌر

 نشرت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة باالشتراك مع المعهد الكندي 1997فً مارس  -7
محاسبة الموجودات المالٌة " للمحاسبٌن القانونٌٌن ورقة نقاش شاملة بعنوان 

ودعت إلى تقدٌم المالحظات على االقتراحات الواردة فٌها، وعقدت "والمطلوبات المالٌة
لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة سلسلة من االجتماعات االستشارٌة بشؤن هذه االقتراحات 
مع مختلؾ مجموعات المصالح الوطنٌة الدولٌة، وتإكد هذه االجتماعات وتحلٌل كتب 

المالحظات حول ورقة النقاش أن لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تواجه خالفات 
وتعقٌدات إلٌجاد طرٌقة للمضً قدما فبٌنما ٌوجد بعض القبول  للرأي المقدم من ورقة 

أن قٌاس كافة الموجودات والمطلوبات المالٌة بمقدار قٌمتها العادلة ضروري – النقاش 
فقد استمر تطبٌق هذا المفهوم على بعض - لتحقٌق االتساق ولتكون مناسبة للمستخدمٌن

الصناعات وعلى بعض أنواع الموجودات والمطلوبات فً المعاناة من بعض الصعوبة، 
كذلك من الواضح وجود عدم رضا على نطاق واسع بشؤن إمكانٌة إدخال المكاسب ؼٌر 

الحقٌقٌة وبشكل خاص من الدٌون طوٌلة األجل فً الدخل كما هو مقترح فً ورقة 
النقاش ، وهذه المصاعب لن ٌتم حلها بسهولة أو فً الحال، إضافة إلى ذلك بٌنما تولى 

العدٌد من واضعً المعاٌٌر الوطنٌة مشارٌعا لتطوٌر المعاٌٌر الوطنٌة بشؤن مختلؾ 
نواحً االعتراؾ بالبٌانات المالٌة وقٌاسها فإنه ال ٌوجد لدى أي بلد كما لم تقترح أي 

. منها معاٌٌرا مشابهة لالقتراحات الواردة  فً ورقة النقاش 
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إن إكمال معٌار محاسبة دوًل  واحد شامل حول األدوات المالٌة بناء على ورقة النقاش  -8
 فً المعاٌٌر التً ستقوم المنظمة الدولٌة للجان األوراق 1998إلدخاله قبل نهاٌة عام 

المالٌة بالنظر فٌها لم ٌكن ممكن فعلٌا، وبالرؼم من ذلك فإن المقدرة على استعمال 
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لقرارات االستثمار واالئتمان وعروض األوراق المالٌة 
واإلدراج فً سوق األوراق المالٌة هو أمر عاجل لكل من المستثمرٌن ومنشآت 

األعمال، عالوة على ذلك بٌنما األدوات المالٌة ممتلكة ومستخدمة على نطاق واسع فً 
مختلؾ أرجاء العالم ال توجد إال بلدان قلٌلة لدٌها مقاٌٌس لالعتراؾ باألدوات المالٌة 

. وقٌاسها

بناء على ذلك قرر مجلس لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً اجتماعه الذي عقد فً  -9
:   ما ٌل1997ًنوفمبر 

ٌجب أن تنضم لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إلى واضعً المعاٌٌر الوطنٌٌن  -أ 
لتطوٌر معٌار محاسبة متكامل متجانس حول األدوات المالٌة، وهذا المعٌار سٌكون 

مبنٌا على ورقة النقاش للجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر الوطنٌة القائمة والتً 
. ستظهر وفقاَ ألفضل بحث وتفكٌر بشؤن هذا الموضوع فً مختلؾ أرجاء العالم

فً نفس الوقت واعترافا بؤن األمر عاجل ٌجب على لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  -ب 
العمل على إنجاز معٌار دوًل مرحلً حول االعتراؾ بالبٌانات المالٌة وقٌاسها فً عام 

، وهذا الحل إلى جانب معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون حول اإلفصاح 1998
من البٌانات المالٌة وعرضها والعدٌد من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة القائمة األخرى التً 

تتناول أمورا تتعلق باألدوات المالٌة ستكون مستخدمة إلى أن ٌتم إنجاز المعٌار 
. المتكامل الشامل

بدأت مجموعة عمل مشتركة تشمل ممثلٌن عن لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وعدد من  -10
واضعً المعاٌٌر الوطنٌة العمل فً الخطوة األولى من الخطوتٌن السابقتٌن وٌقصد بهذا 
المعٌار تحقٌق الخطوة الثانٌة تدرك لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة أن االقتراح فً ورقة 

 تمثل تؽٌرات بعٌدة المدى عن الممارسات 1997النقاش التً أصدرتها فً مارس عام 
التً نوقشت )المحاسبٌة التقلٌدٌة للبٌانات المالٌة، وأن عددا من المسائل الفنٌة الصعبة 

تحتاج لحلها قبل أن ٌمكن وضع المعاٌٌر التً تعكس بشكل كامل هذه  (فً ورقة النقاش
االقتراحات فً مكانها، تعتقد لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة كذلك أنه سٌكون من 

الضروري وجود برنامج لعمل التطوٌر واالختبار المٌدانً وإعداد مادة اإلرشاد والتعلٌم 
حتى ٌمكن تنفٌذ هذه المبادئ  بفاعلٌة، ومجلس لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ملتزم 
بالعمل مع واضعً المعاٌٌر الوطنٌة فً مختلؾ أرجاء العالم لتحقٌق هذه األهداؾ 

ضمن فترة معقولة وأثناء ذلك وحتى ٌتم تحقٌق هذه األهداؾ   سٌحسن هذا المعٌار إلى 
. حد كبٌر من تقدٌم التقارٌر حول األدوات المالٌة 
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 62مسودة العرض أي 

 التً أصدرتها لجنة معاٌٌر المحاسبة 62هذا المعٌار مبنً على مسودة العرض أي  -11
 وقد كان الموعد  النهائً 1998 ٌونٌو 17الدولٌة من أجل المالحظات العامة فً 

، إال أن المجلس أعلن أنه سٌبذل 1998 سبتمبر 30الرسمً  الستالم المالحظات هو 
 أكتوبر ، وهذا ما 25كل جهد ممكن للنظر فً المالحظات التً ٌتم استالمها قبل 

وقد تم كذلك الدفاع عن وجهات نظر أعضاء لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بشؤن .فعلته
 فً سلسلة من أكثر من عشرٌن ندوة عقدت فً 62المقترحات فً مسودة العرض أي 

مختلؾ أرجاء العالم من قبل مدٌر المشروع ومن خالل ملخصات منشورة لمسودة 
 فً المجالت المهنٌة، ومن أجل ضمان أطول فترة ألعضاء لجنة 62العرض أي 

 62معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لمراجعة وتطوٌر مالحظاتهم على مسودة العرض أي 
وضعت نسخة منها على لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على اإلنترنت حتى ٌتمكن 

.   الجمٌع من الحصول علٌها

نظرت لجنة توجٌهٌة تابعة للجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً المواضٌع الناشئة نتٌجة  -12
لعملٌة إبداء المالحظات، وقد قدمت هذه اللجنة توصٌات إلى المجلس، وبعد ذلك قدم 
المجلس نفسه توصٌات فً االجتماعات التً عقدت فً شهري نوفمبر ودٌسمبر عام 

1998 .

استعمال أكبر للقٌم العادلة لألدوات المالٌة 

ٌزٌد هذا المعٌار إلى حد كبٌر من استخدام القٌم العادلة فً محاسبة األدوات المالٌة،  -13
وهذا ٌتفق مع اإلرشاد الذي أصدره المجلس إلى مجموعة العمل المشتركة لالستمرار 
فً إجراء مزٌد من الدراسة الستخدام محاسبة القٌم العادلة بكاملها لطاقة الموجودات 

والمطلوبات المالٌة، وٌؽٌر هذا المعٌار الممارسة الحالٌة بطلب استخدام القٌم العادلة لما 
: ٌلً

حالٌا كثٌرا ما ال ٌتم حتى )تقرٌبا كافة الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة  -أ 
. (االعتراؾ بها عدا عن قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة

كافة األوراق المالٌة للدٌن واألوراق المالٌة لحقوق الملكٌة والموجودات المالٌة  -ب 
ٌسمح معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون  )األخرى  المحتفظ بها للمتاجرة 

باإلبالغ عنها بمقدار التكلفة، السوق أو التكلفة أٌهما أقل، أو القٌمة العادلة، والممارسة 
. (بشؤنها حالٌا مختلطة

كافة األوراق المالٌة للدٌن واألوراق المالٌة لحقوق الملكٌة والموجودات المالٌة  -ج 
ٌسمح معٌار  )األخرى هً لٌست محتفظ بها للمتاجرة إال أنها برؼم ذلك متوفرة للبٌع 

المحاسبة الدولً الخامس والعشرون باإلبالغ عنها بمقدار التكلفة، أو التكلفة أو سعر 
 .(السوق أٌهما أقل، أو القٌمة العادلة، والممارسة حالٌا ممنوعة

عادة ال ٌتم االعتراؾ بها )مشتقات معٌنة مندمجة فً األدوات ؼٌر المشتقة   -د 
 .(حالٌا
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أدوات مالٌة ؼٌر مشتقة تحتوي على أدوات مشتقة مندمجة ال ٌمكن فصلها  -ه 
بشكل عام تقاس بمقدار التكلفة المطفؤة فً  )بشكل موثوق به من األداة ؼٌر المشتقة 

 .(الوقت الحالً

موجودات ومطلوبات ؼٌر مشتقة عرضة للتقلبات فً قٌمتها وٌتم التحوط لها  -و 
حٌث أنه ال ٌوجد معاٌٌر محاسبة للتحوط حالٌا فالممارسة )من قبل أدوات مشتقة 

 .(تختلؾ بشكل واسع

محتفظ بها حتى "أدوات ذات استحقاق ثابت ال تحددها المنشؤة على أنها  -ز 
ٌسمح معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون باإلبالغ عنها بمقدار )" االستحقاق

التكلفة أو التكلفة أو السوق أٌهما أقل، وحالٌا ٌتم بشكل عام اإلبالغ عنها بمقدار 
 .(التكلفة

محتفظ بها حتى " قروض مشتراة وذمم  مدٌنة ال تحددها المنشؤة على أنها -ح 
ٌسمح معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون باإلبالغ عنها بمقدار )" االستحقاق

التكلفة ، أو التكلفة أو سعر السوق أٌهما أقل، أو القٌمة العادلة، وحالٌا ٌتم بشكل عام 
 .(اإلبالغ عنها بمقدار التكلفة

الفئات الثالث من الموجودات المالٌة التً تبقى مسجلة بمقدار التكلفة هً القروض والذمم  -14
المدٌنة التً تحدثها المنشؤة واالستثمارات األخرى ذات االستحقاق الثابت التً تنوي 
المنشؤة والتً هً قادرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق واالستثمارات فً حقوق 

بما فً ذلك  )الملكٌة ؼٌر المدرجة التً ال ٌمكن قٌاس قٌمتها العادلة بشكل موثوق به 
المشتقات المرتبطة بتسلٌم أدوات حقوق الملكٌة ؼٌر المدرجة والتً ٌجب تسوٌتها 

، وقد قرر المجلس عدم طلب قٌاس القٌمة العادلة للقروض والذمم المدٌنة (بموجبها
واالستثمارات األخرى ذات االستحقاق الثابت فً هذا الوقت لعدد من األسباب، أحدها 

أهمٌة التؽٌٌر من الممارسة الحالٌة التً ستطلب فً عدة اختصاصات، وسبب آخر ارتباط 
محفظة القروض والذمم المدٌنة واالستثمارات األخرى ذات االستحقاق الثابت فً العدٌد 
من الصناعات بالمطلوبات التً بموجب هذا المعٌار سٌتم قٌاسها بمقدار مبلؽها األصلً 

المطفؤ، كذلك ٌتساءل البعض عن مدى مالءمة القٌم العادلة لالستثمارات ذات االستحقاق 
الثابت التً ٌراد االحتفاظ بها حتى االستحقاق، وتقوم مجموعة العمل المشتركة بدراسة 

.  هذه األمور

تقوم مجموعة العمل المشتركة كذلك بدراسة كٌؾ ٌمكن بشكل موثوق به تقدٌر القٌمة  -15
العادلة ألدوات حقوق الملكٌة ؼٌر المدرجة، ومعظم الموجودات ال ٌتم قٌاسها بمقدار 

إال إذا كانت  )بالرؼم من أن كافة المطلوبات مشتقة - القٌمة العادلة بموجب هذا المعٌار
. (مصنفة كؤداة حقوق ملكٌة ؼٌر مدرجة ال ٌمكن قٌاس قٌمتها العادلة بشكل موثوق به

وتلك المحتفظ بها للمتاجرة ٌتم قٌاسها بمقدار قٌمها العادلة ، والتقٌٌم العادل للمطلوبات هو 
. موضوع عدة دراسات تقوم بها لجنة العمل المشتركة
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ملخص هذا المعٌار 

بموجب هذا المعٌار ٌجب االعتراؾ بكافة الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة فً  -16
المٌزانٌة العمومٌة بما فً ذلك كافة المشتقات، وٌجب مبدئٌا قٌاسها بمقدار التكلفة التً هً 

باإلضافة )القٌمة العادلة للعوض المعطى أو المستلم المتالك األصل المالً أو المطلوب 
. (إلى مكاسب وخسائر تحوطٌة معٌنة

بعد االعتراؾ المبدئً ٌجب قٌاس كافة الموجودات المالٌة بمقدار القٌمة العادلة فٌما عدا  -17
ما ٌلً التً ٌجب تسجٌلها بمقدار التكلفة المطفؤة على أن تكون خاضعة الختبار انخفاض 

:-  القٌمة

. القروض والذمم المدٌنة التً أحدثتها المنشؤة ؼٌر محتفظ بها للمتاجرة -أ 

االستثمارات األخرى ذات االستحقاق الثابت مثل األدوات المالٌة للدٌن  -ب 
واألسهم الممتازة القابلة لالسترداد إجبارٌا والتً تنوي المنشؤة االحتفاظ بها حتى 

 .االستحقاق و القادرة على عمل ذلك

 )الموجودات المالٌة التً ال ٌمكن قٌاس قٌمتها العادلة بشكل موثوق به  -ج 
مقتصرة على بعض أدوات حقوق الملكٌة بدون سعر مدرج فً السوق وبعض 

المشتقات المرتبطة بتسلٌم أدوات حقوق الملكٌة ؼٌر المدرجة والتً ٌجب تسوٌتها 
 .(بموجبها

بعد االمتالك ٌجب قٌاس معظم المطلوبات بمقدار القٌمة األصلٌة المسجلة ناقصا دفعات  -18
السداد الرئٌسة واإلطفاء، وفقط ٌجب إعادة قٌاس المشتقات والمطلوبات المحتفظ بها 

 .   بالمتاجرة بمقدار القٌمة العادلة

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالٌة التً ٌعاد قٌاسها بمقدار قٌمتها العادلة ٌكون  -19
: أمام المنشؤة خٌار واحد على نطاق المنشؤة إما

االعتراؾ بالتعدٌل بكامله لصافً الربح أو الخسارة للفترة أو  -أ 

االعتراؾ بصافً ربح أو خسارة الفترة فقط لهذه التؽٌرات فً القٌمة العادلة الخاصة  -ب 
بالموجودات والمطلوبات المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة مع اإلبالغ عن التؽٌرات فً 

القٌمة لألدوات التً هً لٌست للمتاجرة فً حقوق الملكٌة إلى أن ٌتم بٌع األصل 
المالً، وفً هذا الوقت ٌبلػ عن المكسب أو الخسارة المحققة فً صافً الربح أو 

الخسارة ، ولهذا الؽرض تعتبر المشتقات أنها محتفظ بها دائما للمتاجرة إال إذا كانت 
 .جزءا من عالقة تحوط تحقق شروط محاسبة التحوط

ٌحدد هذا المعٌار الشروط الخاصة بتحدٌد متى ٌتم تحوٌل السٌطرة على أصل أو  -20
مطلوب مالً إلى طرؾ آخر، وبالنسبة للموجودات المالٌة ٌتم عادة االعتراؾ بالتحوٌل 

: إذا
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كان للمحول حق بٌع أو رهن األصل  -أ 

ال ٌملك المحول الحق إلعادة الموجودات المحولة إال إذا كان األصل إما من الممكن  -ب 
الحصول علٌه بسهولة فً السوق أو كان سعر إعادة االمتالك ٌساوي القٌمة العادلة فً 

وقت إعادة االمتالك، وبالنسبة إللؽاء االعتراؾ بالمطلوبات ٌجب إخالء ذمة المدٌن 
إما قضائٌا أو من قبل  (أو جزء منه)قانونٌا  من المسإولٌة الرئٌسٌة عن المطلوب 

الدائن ، وإذا تم بٌع أو إنهاء جزء من األصل أو المطلوب المالً ٌقسم المبلػ المسجل 
بناء على القٌم العادلة النسبٌة وإذا كانت القٌم العادلة من ؼٌر الممكن تحدٌدها ٌتبع 

 .أسلوب استعادة التكلفة لالعتراؾ بالربح

أداة مالٌة  (أو فً ظروؾ محدودة)ٌعنً التحوط  لألؼراض المحاسبٌة تحدٌد مشتق  -21
 كلٌا أو جزئٌا للتؽٌر فً القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة لبند offsetؼٌر مشتقة كمعادلة 

محوط، والبند المحوط ٌمكن أن ٌمون أصال أو مطلوبا أو التزاما ثابتا أو عملٌة مستقبلٌة 
متوقعة معرضة لمخاطرة التؽٌر فً القٌمة أو تؽٌرات فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة، 
.  وتعترؾ محاسبة التحوط بتؤثٌرها المعادل على صافً الربح أو الخسارة بشكل متماثل

ٌسمح بمحاسبة التحوط بموجب هذا المعٌار فً ظروؾ معٌنة، شرٌطة أن تكون  -22
. عالقة التحوط محددة بوضوح وقابلة للقٌاس وفعالة بالفعل

ٌنطبق هذا المعٌار على منشآت التؤمٌن فٌما عدا ما ٌتعلق بالحقوق وااللتزامات  -23
بموجب عقود التامٌن وٌنطبق هذا المعٌار على المشتقات المدمجة فً عقود التؤمٌن، 

.  وتعمل لجنة معاٌٌر المحاسبة حالٌا على إعداد مشروع خاص بعقود التؤمٌن
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المحتوٌات 

المعٌار المحاسبً الدولً التاسع والثالثون 

االعتراؾ والقٌاس : األدوات المالٌة 

الهدؾ         رقم الفقرة 

 7-1النطاق        

 26-8تعرٌفات        

 9-8من معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون    

 10تعرٌفات إضافٌة       

 10تعرٌؾ المشتق       

 10تعرٌفات أربع فئات من الموجودات المالٌة    

 10تعرٌفات خاصة باالعتراؾ والقٌاس     

 10تعرٌفات خاصة بمحاسبة التحوط     

 10تعرٌفات أخرى       

 30-27توسع فً التعرٌفات       

 12-11أداة حقوق الملكٌة       

 16-13المشتقات        

 17تكالٌؾ العملٌات       
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 18المطلوب المحتفظ به للمتاجرة     

 20-19القروض والذمم المدٌنة التً أحدثتها المنشؤة    

 21الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع     

 Embedded Derivatives   22-26المشتقات المثبتة 

 65-27االعتراؾ        

 29-27االعتراؾ المبدئً       

 34-30تارٌخ المتاجرة مقابل تارٌخ التسوٌة     

 65-35إلؽاء االعتراؾ       

 43-35إلؽاء االعتراؾ بؤصل مالً      

 46-44محاسبة الضمان       

 50-47إلؽاء االعتراؾ بجزء من األصل المالً    

 56-51إلؽاء االعتراؾ ٌرافقه أصل أو مطلوب مالً جدٌد   

إلؽاء االعتراؾ بمطلوب مالً       

إلؽاء االعتراؾ بجزء من المطلوب المالً أو المقترن مع 

  65أصل أو مطلوب مالً جدٌد      

القٌـــــــاس 

 67-66القٌاس المبدئً للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة  

 92-68القٌاس الالحق للموجودات المالٌة     

 92-79االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق    

 94-93القٌاس الالحق للمطلوبات المالٌة     
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 102-95االعتبارات الخاصة بقٌاس القٌمة العادلة    

 107-103المكاسب والخسائر من إعادة قٌاس القٌمة العادلة   

المكاسب والخسائر من الموجودات والمطلوبات المالٌة 

 108التً لم ٌعاد قٌاسها بمقدار القٌمة  العادلة    

 119-109انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة وعدم إمكانٌة تحصٌلها  

  115-111الموجودات المالٌة المسجلة بمقدار التكلفة المطفؤة   

 116دخل الفائدة بعد االعتراؾ بانخفاض القٌمة    

 119-117الموجودات المالٌة المعاد قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة   

 120محاسبة القٌمة العادلة فً صناعات خدمات مالٌة معٌنة  

 121-165(       Hedging)التحوط 

 126-122أدوات التحوط       

 135-127البنود المحوطة        

 145-136محاسبة التحوط        

 152-146تقٌٌم فاعلٌة التحوط        

 157-153تحوطات القٌمة العادلة      

 163-158تحوطات التدفق النقدي      

 164تحوطات صافً استثمار فً وحدة أجنبٌة    

  165إذا لم ٌحقق تحوط الشروط الالزمة لمحاسبة التحوط الخاصة  

 170-166اإلفــصاح        

 172-171تارٌخ النفاذ والفترة االنتقالٌة     
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التعدٌالت على معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الحالٌة 

المعٌار المحاسبً الدولً التاسع والثالثون 

االعتراؾ والقٌاس : األدوات المالٌة

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المائل الؽامق فً إطار التوجٌهات العامة 
وإرشادات التطبٌق فً هذا المعٌار وفً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ولٌس 

راجع الفقرة )القصد من المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود ؼٌر المادٌة 
 ( من المقدمة12

الهدؾ 

هدؾ هذا المعٌار تحدٌد مبادئ االعتراؾ بالمعلومات الخاصة باألدوات المالٌة فً 
. البٌانات المالٌة لمنشآت األعمال وقٌاسها واإلفصاح عنها

النطاق 

: ٌجب أن تطبق كافة المنشآت هذا المعٌار على جمٌع األدوات المالٌة فٌما عدا -1

تلك الحصص فً الشركات التابعة أو الزمٌلة والمشارٌع المشتركة التً تتم محاسبتها  -أ 
البٌانات المالٌة الموحدة ومحاسبة - "بموجب معٌار المحاسبة الدولً السابع والعشرون

محاسبة "ومعٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون " االستثمارات فً الشركات التابعة
تقدٌم " ومعٌار المحاسبة الدولً الحادي والثالثون "االستثمارات فً الشركات الزمٌلة

" . التقارٌر المالٌة حول الحصص فً المشارٌع المشتركة

الحقوق وااللتزامات بموجب عقود اإلٌجار التً ٌنطبق علٌها معٌار المحاسبة الدولً  -ب 
الذمم المدٌنة لعقود اإلٌجار المعترؾ بها  (1: على أن " عقود اإلٌجار - "السابع عشر

فً المٌزانٌة العمومٌة للمإجر خاضعة ألحكام هذا المعٌار الخاصة بعدم االعتراؾ 
هذا المعٌار ال ٌنطبق على المشتقات المدمجة فً  (2. (ز) 169 و65-35الفقرات )

 ( .26-22أنظر الفقرات )عقود اإلٌجار 

موجودات ومطلوبات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفٌن التً ٌنطبق علٌها  -ج 
 .منافع الموظفٌن- معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر

 من معٌار 3الحقوق وااللتزامات بموجب عقود التؤمٌن كما هً معرفة فً الفقرة  -د 
اإلفصاح والعرض، إال إن هذا المعٌار : األدوات المالٌة – المحاسبة الثانً والثالثون 

 (26-22أنظر الفقرات )ٌنطبق على المشتقات المدمجة فً عقود التؤمٌن 

أدوات حقوق الملكٌة الصادرة من قبل المنشؤة المقدمة للتقارٌر بما فً ذلك الخٌارات  -ه 
والضمانات واألدوات المالٌة األخرى المصنفة كحقوق مساهمٌن للمنشؤة المقدمة 

 .على أنه ٌطلب من حامل هذه األدوات تطبٌق هذا المعٌار على هذه األدوات)للتقارٌر 
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عقود الضمان المالٌة بما فً ذلك خطابات االعتماد التً تنص على إجراء دفعات إذا لم  -و 
- ٌقدم معٌار المحاسبة الدولً السابع والثالثون)ٌقم المدٌن بالدفع عند االستحقاق 

اإلرشادات بشؤن " المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"
 (االعتراؾ بالضمانات المالٌة والتزامات الضمان واألدوات المشابهة األخرى وقٌاسها
وبالمقارنة مع ذلك تخضع عقود الضمان المالً لهذا المعٌار إذا نصت على وجوب 

إجراء دفعات استجابة للتؽٌرات فً سعر فائدة محدد وسعر الورقة المالٌة وسعر السلعة 
تسمى )وتقٌٌم االئتمان وسعر الصرؾ األجنبً ومإشر األسعار أو التؽٌرات األخرى 

كذلك ٌتطلب هذا المعٌار االعتراؾ بالضمانات المالٌة التً تم  ("المتضمنة"أحٌانا 
تحملها أو االحتفاظ بها نتٌجة لمعاٌٌر إلؽاء االعتراؾ المنصوص علٌها فً الفقرات 

35-65 .

 من معٌار 76-65أنظر الفقرات )عقود العوض المحتمل فً عملٌة دمج منشآت  -ز 
(. دمج منشآت األعمال- (1998معدل فً عام )- المحاسبة الدولً الثانً والعشرون

العقود التً تتطلب الدفع  بناء على المتؽٌرات الجوٌة أو الجٌولوجٌة أو المتؽٌرات  -ح 
، إال أن هذا المعٌار ٌنطبق على أنواع أخرى من (2أنظر الفقرة  )الطبٌعٌة األخرى 

 (.  26-22أنظر الفقرات )المشتقات الداخلة  ضمن هذه العقود 

العقود التً تتطلب الدفع بناء على المتؽٌرات الجوٌة والجٌولوجٌة أو المتؽٌرات  -2
العقود المبنٌة على المتؽٌرات )الطبٌعٌة األخرى تستخدم بشكل عام كبوالص تؤمٌن 

، وفً هذه الحاالت تكون الدفعة التً (الجوٌة ٌشار إلٌها أحٌانا بمشتقات الطقس
تمت بناء على مبلػ من الخسارة للمنشؤة، وتستثنى الحقوق وااللتزامات بموجب 

، وٌدرك المجلس أن الدفع (د) 1عقود التؤمٌن من نطاق هذا المعٌار بموجب الفقرة 
بموجب بعض هذه العقود ال ٌتعلق بمبلػ خسارة المنشؤة، وبٌنما نظر المجلس فً 
ترك هذه المشتقات ضمن نطاق هذا المعٌار فقد توصل إلى أنه توجد حاجة لمزٌد 

" التؤمٌن"من الدراسة لتطوٌر التعرٌفات التشؽٌلٌة التً تفرق بٌن العقود من نوع 
".  من النوع المشتق"والعقود 

: ال ٌؽٌر هذا المعٌار من المتطلبات المتعلقة بما ٌلً -3

محاسبة شرٌك لالستثمارات فً الشركات التابعة فً البٌانات المالٌة المنفصلة للشركة  -أ 
.  من معٌار المحاسبة الدولً السابع والعشرون31-29األم كما هو مبٌن فً الفقرات 

محاسبة مستثمر لالستثمارات فً الشركات الزمٌلة فً البٌانات المالٌة المنفصلة  -ب 
 من معٌار المحاسبة الدولً الثامن 15-12للمستثمرٌن كما هو مبٌن فً الفقرات 

 .والعشرون

محاسبة جهة مشاركة لالستثمارات فً مشارٌع  مشتركة فً البٌانات المالٌة المنفصلة  -ج 
 42-35للجهة المشاركة فً المشروع المشترك أو المستثمر كما هو مبٌن فً الفقرتٌن 

 .، أو(من معٌار المحاسبة الدولً الحادي والثالثون



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

– خطط منافع الموظفٌن التً تمتثل لمعٌار المحاسبة الدولً السادس والعشرون  -د 
 .المحاسبة وتقدٌم التقارٌر من قبل خطط منافع التقاعد

تقوم المنشؤة أحٌانا بإجراء ما تراه أنه استثمار استراتٌجً فً األوراق المالٌة  -4
لحقوق الملكٌة الصادرة من منشؤة أخرى وذلك بهدؾ إقامة عالقة تشؽٌلٌة طوٌلة 

األجل أو المحافظة علٌها مع المنشؤة التً تم فٌها االستثمار، وتستخدم المنشؤة 
محاسبة االستثمارات فً – المستثمرة معٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون 

الشركات الزمٌلة لتحدٌد ما إذا كان أسلوب محاسبة حقوق الملكٌة مناسب لهذا 
االستثمار ألن المستثمر له تؤثٌر كبٌر على الشركة الزمٌلة، وبالمثل تستخدم 

تقدٌم التقارٌر المالٌة "المنشؤة المستثمرة معٌار المحاسبة الدولً الحادي والثالثون 
وذلك لتحدٌد ما إذا كان التوحٌد التناسبً " حول الحصص فً المشارٌع المشتركة 

أو أسلوب حقوق ملكٌة مناسب لهذا االستثمار، وإذا لم ٌكن أسلوب حقوق الملكٌة 
أو التوحٌد التناسبً مناسبٌن تقوم المنشؤة بتطبٌق هذا المعٌار  على ذلك االستثمار 

 ..االستراتٌجً

ٌنطبق هذا المعٌار على الموجودات والمطلوبات المالٌة لشركات التؤمٌن عدا عن  -5
الحقوق وااللتزامات الناشئة بموجب عقود التؤمٌن التً هً مستثناة بموجب الفقرة 

وٌتم حالٌاً إعداد مشروع معٌار محاسبة دوًل منفصل لمحاسبة عقود  . (د)1
التؤمٌن ، وسٌتناول الحقوق وااللتزامات الناشئة بموجب عقود التؤمٌن أنظر 

 من أجل اإلرشادات بشان األدوات المالٌة الداخلة ضمن  عقود 26-22الفقرات 
 .التؤمٌن

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار على العقود المبنٌة على السلع التً تعطً أٌا من الطرفٌن  -6
تم  (أ: الحق فً التسوٌة إما نقدا أو من خالل أداة مالٌة باستثناء عقود السلع التً 

 (ب)الدخول بها وتستثمر فً تلبٌة متطلبات الشراء أو البٌع أو االستخدام المتوقعة 
 .ٌتوقع تسوٌتها من خالل التسلٌم  (ج)قصد بها لذلك الؽرض عند إنشائها  

 تحقق offsetting contractsإذا اتبعت المنشؤة نمط الدخول فً عقود معادلة  -7
التسوٌة بفاعلٌة على أساس الصافً فإن هذه العقود ال ٌتم الدخول بها لتلبٌة 

 .متطلبات المنشؤة الخاصة بالشراء أو البٌع أو االستخدام المتوقع
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تعرٌفات   

من معٌار المحاسبة الدولً  الثانً والثالثون  

تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار وفق المعانً المحددة لها فً معٌار  -8
:  المحاسبة الدولً الثانً والثالثون

موجودات مالٌة لمنشؤة ومطلوبات : هً أي عقد ٌنشؤ عن كل من : األداة المالٌة 
. مالٌة على المنشؤة أو حقوق مساهمٌن لمنشؤة أخرى

: األصل المالً قد ٌكون

نقد  -أ 

 حق تعاقدي الستالم نقد أو موجودات مالٌة أخرى من منشؤة أخرى أو -ب 

 حق تعاقدي لتبادل األدوات المالٌة مع منشؤة أخرى بموجب شروط مواتٌة أو -ج 

 .أداة حقوق ملكٌة لمنشؤة أخرى -د 

 

: هً أٌة مطلوبات عبارة عن التزامات تعاقدٌة : المطلوبات المالٌة

لتسلٌم نقد أو موجودات مالٌة أخرى لمنشؤة أخرى أو  -أ 

لتبادل األدوات المالٌة مع منشؤة أخرى بموجب  شروط من المحتمل أنها لٌست مواتٌة  -ب 
. 

هً أي عقد ٌظهر حصة متبقٌة فً موجودات منشؤة بعد خصم : حقوق الملكٌة
(. 11أنظر الفقرة )كافة المطلوبات التً علٌها 

هً المبلػ الذي ٌمكن مقابله استبدال األصل أو تسوٌة مطلوبات : القٌمة العادلة
بٌن أطراؾ مطلعة وراؼبة فً عملٌة تتم بحسن نٌة بٌن أطراؾ لٌست ذات 

. مصلحة
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ألؼراض التعرٌفات السابقة ٌبٌن معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون أن  -9
ٌشمل األفراد وشركات األشخاص والهٌئات المساهمة " المنشؤة"المصطلح 

. والوكاالت الحكومٌة
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تعرٌفات إضافٌة 

: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار وفق المعانً المحددة  لها  -10

المشتق : تعرٌؾ 

: المشتق هو أداة مالٌة 

تتؽٌر قٌمتها استجابة للتؽٌر فً سعر فائدة محدد أو سعر ورقة مالٌة أو سعر سلعة أو  -أ 
سعر الصرؾ األجنبً أو مإشر األسعار أو تقٌٌم ائتمان أو مإشر ائتمان أو تؽٌرات 

. ("الضمنٌة "تسمى أحٌانا )مماثلة 

ال تتطلب صافً استثمار مبدئً أو صافً استثمار مبدئً صؽٌر متعلق بؤنواع أخرى  -ب 
. من العقود لها نفس االستجابة للتؽٌرات فً ظروؾ السوق

 .تتم تسوٌتها فً تارٌخ مستقبلً -ج 

 

: تعرٌفات أربع فئات من الموجودات المالٌة

هً : المحتفظ بها للمتاجرة (الخصوم)أو المطلوبات  (األصول)الموجودات 
الموجودات أو المطلوبات التً تم امتالكها أو تحملها بشكل رئٌسً لؽرض 
تولٌد ربح من التقلبات قصٌرة األجل فً السعر أو هامش التعامل ، وٌجب 
تصنٌؾ الموجودات المالٌة على أنها محتفظ بها للمتاجرة بؽض النظر عن 

سبب امتالكها إذا كانت جزءا من محفظة ٌوجد دلٌل على أنها لها نمطا فعلٌا 
وتعتبر الموجودات المالٌة  (21انظر الفقرة )حدٌثا لتحقٌق الربح قصٌر األجل  

المشتقة والمطلوبات المالٌة المشتقة على أنها محتفظ بها للمتاجرة إال إذا أنها 
 من أجل مثال على 18أنظر الفقرة )حددت على أنها أدوات تحوط وفعالة 

. مطلوب محتفظ به للمتاجرة

هً موجودات مالٌة مع دفعات ثابتة : االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق
أو قابلة للتحدٌد أو استحقاق ثابت لمنشؤة لها إٌجابٌة وقدرة على االحتفاظ بها 

عدا عن القروض والذمم المدٌنة التً  (92-80أنظر الفقرات )حتى االستحقاق 
. أحدثتها المنشؤة

القروض والذمم المدٌنة التً أحدثتها المنشؤة  هً الموجودات المالٌة التً 
أوجدتها المنشؤة بتوفٌر األموال والبضائع أو الخدمات مباشرة للمدٌن عدا عن 

تلك التً تم إٌجادها بهدؾ بٌعها مباشرة أو على المدى القصٌر والتً ٌجب 
تصنٌفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة، والقروض والذمم المدٌنة التً أوجدتها 

المنشؤة ال تدخل ضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق ولكنها 
(   20-19أنظر الفقرتٌن )مصنفة بشكل منفصل بموجب هذا المعٌار 
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: الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع هً تلك الموجودات المالٌة التً هً لٌست 
استثمارات محتفظ بها حتى  (ب)قروض وذمم مدٌنة أوجدتها المنشؤة  (أ)

(.   21أنظر الفقرة )موجودات مالً محتفظ بها للمتاجرة  (ج)االستحقاق أو 

تعرٌفات خاصة باالعتراؾ والقٌاس 

التكلفة المطفؤة لموجودات مالٌة أو مطلوبات مالٌة  هً المبلػ الذي قٌست به 
الموجودات أو المطلوبات المالٌة بمقداره عند االعتراؾ المبدئً ناقصا 

التسدٌدات الرئٌسٌة مضافا أو مخصوما منه االطفاء التراكمً ألي فرق بٌن 
مباشرة أو من )ذلك المبلػ ومبلػ االستحقاق، ومخصوما منه كذلك أي تخفٌض 

خاص بانخفاض القٌمة أو عدم وجود  (خالل استعمال حساب مخصص
.  التحصٌل

أسلوب الفائدة السارٌة المفعول هً أسلوب لحساب االطفاء باستخدام سعر 
الفائدة الساري المفعول لموجودات مالٌة أو مطلوبات مالٌة، وسعر الفائدة 

الساري المفعول هو السعر الذي ٌخصم بالضبط التدفق المتوقع للدفعات النقدٌة 
المستقبلٌة خالل فترة االستحقاق أو تارٌخ إعادة التسعٌر التالً المبنً على 
السوق إلى صافً المبلػ المسجل الحالً للموجودات المالٌة أو المطلوبات 

المالٌة ، وٌجب أن ٌشمل ذلك الحساب كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو 
المستلمة بٌن أطراؾ العقد، وٌسمى سعر الفائدة الساري المفعول أحٌانا مستوى 
العائد حتى االستحقاق أو حتى تارٌخ إعادة التسعٌر التالً وهو المعدل الداخلً 

أنظر معٌار المحاسبة الدولً )لعائد الموجودات المالٌة أو المطلوبات المالٌة 
–  ومعٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون 31فقرة " اإلٌراد"الثامن عشر 

(  61فقرة 

هً التكالٌؾ التزاٌدٌة التً تعزى مباشرة المتالك موجودات : تكالٌؾ العملٌة
( 17أنظر الفقرة )أو مطلوبات مالٌة أو التصرؾ فٌها 

هو اتفاقٌة ملزمة لتبادل كمٌة محددة من الموارد بسعر محدد : االلتزام الثابت
. فً تارٌخ أو توارٌخ مستقبلٌة محددة

هً القدرة على الحصول على منافع اقتصادٌة : السٌطرة على الموجودات
. مستقبلٌة تتدفق من الموجودات

تعنً استبعاد موجودات ومطلوبات مالٌة أو جزء منها من : إلؽاء االعتراؾ
المٌزانٌة العمومٌة للمنشؤة 

(  Hedging)تعرٌفات خاصة بمحاسبة التحوط 

التحوط تعنً لألؼراض المحاسبٌة تحدٌد أداة تحوط واحدة أو أكثر بحٌث أن 
 كلٌاً أو جزئٌاً  للتؽٌر فً القٌمة offsetالتؽٌر فً  قٌمتها العادلة هً معادلة 
. العادلة أو التدفقات النقدٌة لبند محوط
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هو إما أصل أو مطلوب أو التزام ثابت أو عملٌة مستقبلٌة متوقعة : البند المحوط
تعرض المنشؤة لمخاطرة التؽٌرات فً القٌمة العادلة أو لتؽٌرات فً  (أ): 

ألؼراض محاسبة التحوط محدد على أنها  (ب)التدفقات النقدٌة المستقبلٌة 
 ( تتوسع فً تعرٌؾ البنود المحوطة135-127الفقرات  )محوطة 

أو فً ظروؾ )أداة التحوط ألؼراض محاسبة التحوط هً مشتق معٌن 
 قٌمتها offsetموجودات ومطلوبات مالٌة أخرى ٌتوقع أن تعادل  (محدودة

العادلة أو تدفقاتها النقدٌة التؽٌرات فً القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة لبند 
وبموجب  ( تتوسع فً تعرٌؾ أداة التحوط126-123الفقرات )محوط معٌن 

هذا المعٌار ٌمكن أن ٌحدد الموجودات أو المطلوبات المالٌة ؼٌر المشتقة  أنها 
أداة تحوط ألؼراض محاسبة التحوط فقط إذا كان ٌحوط مخاطرة التؽٌرات فً 

. أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة 

 offsetting)فاعلٌة التحوط هً درجة تحقٌق أداة تحوط لتؽٌرات معادلة 
changes )  فً القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة تعزى لمخاطرة تحوط

( 152-146أنظر الفقرات )

تعرٌفات أخرى 

هً عملٌة تحوٌل الموجودات المالٌة إلى  (securitization)التورٌق المالً 
. أوراق مالٌة

اتفاقٌة إعادة شراء هً اتفاقٌة لتحوٌل أصول مالٌة إلى طرؾ آخر مقابل نقد أو 
عوض آخر والتزام متزامن إلعادة امتالك الموجودات المالٌة فً تارٌخ 

مستقبلً مقابل مبلػ مساو للنقد أو العوض األخر التً تمت مبادلته باإلضافة 
إلى الفائدة  

توسع فً التعرٌفات 

أداة حقوق الملكٌة  

قد ٌكون على المنشؤة التزام تعاقدي ٌمكنها تسوٌته إما بدفع الموجودات المالٌة أو  -11
الدفع فً شكل األوراق المالٌة لحقوق الملكٌة الخاصة بها، وفً هذه الحالة إذا تؽٌر 

عدد األوراق المالٌة لحقوق الملكٌة المطلوبة لتسوٌة االلتزام مع التؽٌرات فً 
قٌمتها العادلة بحٌث ٌساوي إجمالً القٌمة العادلة لألوراق المالٌة لحقوق الملكٌة 

المدفوعة دائما قٌمة االلتزام التعاقدي فإن صاحب االلتزام ال ٌكون معرضا للربح 
أو الخسارة من التقلبات فً سعر األوراق المالٌة لحقوق الملكٌة، وٌجب محاسبة 

هذا االلتزام  على أنه مطلوب مالً للمنشؤة ولذلك ال ٌستثنى من نطاق هذا المعٌار 
. (هـ) 1بموجب الفقرة 

قد ٌكون للمنشؤة عقد إٌجار أو خٌار أو أداة مشتقة أخرى تتؽٌر قٌمتها استجابة  -12
لشًء آخر عدا عن سعر السوق لألوراق المالٌة الخاصة بحقوق الملكٌة للمنشؤة، 
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ولكن تستطٌع المنشؤة اختٌار تسوٌتها أو ٌطلب منها تسوٌتها فً أوراقها المالٌة 
الخاصة بحقوق الملكٌة، وفً هذه الخالة تقوم الشركة بمحاسبة األداة كؤداة مشتقة 

ولٌست كؤداة حقوق ملكٌة ألن قٌمة هذه األداة ال تتعلق بالتؽٌرات فً حقوق الملكٌة 
 .للمنشؤة

 المشتقات

من األمثلة النموذجٌة على المشتقات العقود المستقبلٌة واآلجلة وعقود المقاٌضات  -13
وعقود الخٌارات والمشتق له عادة مبلػ اسمً وهو مبلػ من العملة أو عدد من 
األسهم أو عدد من وحدات الوزن  أو الحجم أو وحدات أخرى محددة فً العقد، 
على أن األداة المشتقة ال تتطلب من المالك أو المحرر استثمار أو استالم المبلػ 

االسمً عند إنشاء العقد وبالتناوب ٌمكن أن ٌتطلب المشتق دفعة ثابتة نتٌجة لحدث 
مستقبلً لٌست له عالقة بالمبلػ االسمً ، فعلى سبٌل المثال قد ٌتطلب عقد دفعة 

 إذا زاد سعر الفائدة السائد بٌن المصارؾ فً لندن 1000ثابتة مقدارها 
(LIBOR)  نقطة أساسٌة، ففً هذا المثال لم ٌحدد 100لمدة ستة شهور بمقدار 

. مبلػ اسمً 

االلتزامات لشراء أو بٌع موجودات ومطلوبات ؼٌر مالٌة التً تنوي المنشاة  -14
المقدمة للتقارٌر تسوٌتها من خالل التسلٌم أو االستالم أثناء أداء العمل المعتاد 

أما مع الجهة المناظرة أو )والتً ال توجد لها ممارسة تسوٌة على أساس الصافً 
ال ٌتم احتسابها على أنها  ( offsetting contractsالدخول فً عقود معادلة 

مشتقات ولكن على أنها عقود ؼٌر منفذة والتسوٌة على أساس الصافً تعنً إجراء 
. دفعة نقدٌة بناء على التؽٌر فً القٌمة العادلة

إن أحد شروط التعرٌؾ للمشتق هو أنه ٌتطلب صافً استثمار مبدئً صؽٌر  -15
بالمقارنة مع العقود التً تستجٌب بنفس الطرٌقة لظروؾ السوق ، وٌلبً عقد 
الخٌارات هذا التعرٌؾ ألن العالوة أقل بكثٌر من االستثمار الذي كان سٌطلب 

. للحصول على األداة المالٌة المرتبط بها الخٌار

إذا تعاقدت منشؤة لشراء موجودات مالٌة بموجب شروط تتطلب تسلٌم الموجودات  -16
المالٌة ضمن اإلطار الزمنً المحدد بشكل عام حسب األنظمة أو العرؾ فً السوق 

فإن التزام السعر الثابت بٌن تارٌخ  ("المنتظم"أحٌانا ٌسمى عقد األسلوب )المعنً 
المتاجرة وتارٌخ التسوٌة هو عقد آجل ٌلبً تعرٌؾ المشتق ، وٌنص هذا المعٌار 

 (.34-30أنظر الفقرات )على محاسبة خاصة لعقود األسلوب المنتظم 

 تكالٌؾ العملٌات

تشمل تكالٌؾ العملٌات الرسوم والعموالت التً تدفع للوكاالت والمستشارٌن  -17
والوسطاء والمتعاملٌن والرسوم التً تفرضها الوكاالت التنظٌمٌة ومبادالت 

األوراق المالٌة وضرائب ورسوم التحوٌل، وال تشمل تكالٌؾ العملٌات عالوة 
الدٌن أو الخصم أو تكالٌؾ التموٌل ومخصصات التكالٌؾ اإلدارٌة الداخلٌة أو 

 .االمتالك
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 المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة

المطلوبات المشتقة التً هً لٌست  (أ)تشمل المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة  -18
 )" قصٌر"االلتزام بتسلٌم األوراق المالٌة التً اقترضها بائع  (ب)أدوات تحوط  

وحقٌقة أنه لم ٌتم استعمال مطلوبات . (المنشؤة التً تبٌع أوراقا مالٌة لم تمتلكها بعد
 .  لتموٌل أنشطة تجارٌة ال تجعل من المطلوبات ممتلكة للمتاجرة

 القروض والذمم المدٌنة التً تحدثها المنشؤة

ٌعتبر القرض الذي تحصل علٌه منشؤة كمشاركة فً قرض من مقرض آخر أن  -19
المنشؤة أحدثته شرٌطة أن ٌكون مموال من قبل المنشؤة فً التارٌخ الذي تم فٌه 

إحداث القرض من قبل المقرض اآلخر على أن امتالك حصته فً مجمع قروض 
أو ذمم مدٌنة على سبٌل المثال فٌما ٌتعلق بعملٌة تورٌق مالً ٌعتبر شراء ولٌس 

إحداثا ألن المنشؤة لم تقدم األموال أو البضائع أو الخدمات مباشرة إلى المدٌنٌن كما 
لم تمتلك حصة من القروض أو الذمم المدٌنة كذلك العملٌة التً هً جوهرها شراء 

هو قرض لوحدة ؼٌر مجمعة - على سبٌل المثال– لقرض تم إحداثه فً السابق 
- ذات ؼرض خاص تم لتقدٌم تموٌل لمشترٌاتها من القروض التً أحدثها آخرون
ولٌس قرضا أحدثته المنشؤة، والقبض الذي حصلت علٌه المنشؤة فً عملٌة دمج 
منشآت أعمال ٌعتبر أنه تم إحداثه من قبل المنشؤة التً حصلت علٌه شرٌطة أن 

ٌكون قد تم تصنٌفه بشكل مماثل من قبل المنشؤة الممتلكة  وٌقاس القرض عند 
دمج منشآت - الحصول علٌه بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثانً والعشرون

األعمال، والقرض الذي تم امتالكه من خالل قروض مشتركة هو قرض تم إحداثه 
. ألن كل مقرض ٌشارك فً إحداث القرض وٌقدم األموال مباشرة إلى المدٌن

القروض أو الذمم المدٌنة التً تشترٌها المنشؤة وال تحدثها ٌتم تصنٌفها على أنها  -20
محتفظ بها حتى االستحقاق أو متوفرة للبٌع أو محتفظ بها للمتاجرة، حسبما هو 

. مناسب

الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع 

تصنؾ الموجودات المالٌة على أنها متوفرة للبٌع إذا لم تكن تنتمً ألي واحد من  -21
المحتفظ بها للمتاجرة والمحتفظ – الفئات الثالث األخرى من الموجودات المالٌة 

بها حتى االستحقاق والقروض والذمم المدٌنة التً أحدثتها المنشؤة وتصنؾ 
الموجودات المالٌة على أنها محتفظ بها للمتاجرة ولٌس على أنها متوفرة للبٌع إذا 

كانت جزءا من محفظة لموجودات مماثلة ٌوجد لها نمط للمتاجرة لؽرض تولٌد 
.   ربح من التقلبات قصٌرة األجل فً السعر أو هامش التعامل

  Embedded Derivativesالمشتقات المثبتة 

تشمل  (مجمعة)فً بعض األحٌان قد ٌكون المشتق جزءا من أداة مالٌة منوعة  -22
وٌنجم عن ذلك أن بعض التدفقات –  (host contract)مشتقا وعقدا أساسٌا 

النقدٌة لألداة المجمعة تختلؾ بطرٌقة مماثلة للمشتق القائم لوحده، وهذه المشتقات 
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وٌتسبب المشتق المثبت فً تعدٌل بعض أو كل " بالمشتقات المثبتة"تعرؾ أحٌانا 
التدفقات النقدٌة التً كانت خالفا لذلك ٌتطلب العقد تعدٌلها بناء على سعر فائدة 

. وسعر ورقة مالٌة وسعر سلعة وسعر صرؾ أجنبً محدد أو متؽٌر آخر

ٌجب فصل المشتق المثبت عن العقد المضٌؾ واحتسابه على أنه مشتق بموجب  -23
: هذا المعٌار إذا توفرت كافة الشروط التالٌة

الخصائص والمخاطر االقتصادٌة للمشتق المثبت ال ترتبط بشكل وثٌق بالخصائص  -أ 
. والمخاطر االقتصادٌة للعقد المضٌؾ

 .تلبً أداة منفصلة بذات الشروط مثل المشتق المثبت تعرٌؾ المشتق -ب 

لٌست مقاسه بمقدار القٌمة العادلة مع تؽٌرات فً القٌمة  (المجمعة)األداة المنوعة  -ج 
 . العادلة مبلػ عنها فً صافً الربح أو الخسارة

 (أ): إذا تم فصل المشتق المثبت  فإنه ٌجب محاسبة العقد المضٌؾ نفسه
حسب معاٌٌر  (ب)بموجب هذا المعٌار إذا كان هو فً حد ذاته أداة مالٌة 
. المحاسبة الدولٌة المناسبة األخرى إذا لم ٌكن أداة مالٌة

ال تعتبر الخصائص والمخاطر االقتصادٌة لمشتق مثبت أنها وثٌقة الصلة بالعقد  -24
فً األمثلة التالٌة، وفً هذه الظروؾ وبافتراض أنه تم  (أ) 23الفقرة )المضٌؾ 

تقوم المنشؤة بمحاسبة المشتق  (ج)23 (ب) 23أٌضا تلبٌة الشروط فً الفقرتٌن 
. المثبت بشكل منفصل عن العقد المضٌؾ بموجب هذا المعٌار

خٌار البٌع ألداة حقوق ملكٌة تحتفظ بها منشؤة لٌس مرتبطة بشكل وثٌق بؤداة حقوق  -أ 
 ( . host equity instrument )الملكٌة األساسٌة 

خٌار الشراء المثبت فً أداة حقوق ملكٌة تحتفظ بها المنشؤة لٌس مرتبطا بشكل وثٌق  -ب 
من وجهة نظر الجهة المصدرة )بؤداة حقوق الملكٌة األساسٌة من وجهة نظر حاملها 

لألداة خٌار الشراء هو أداة حقوق ملكٌة للجهة المصدرة إذا طلب من الجهة المصدرة 
أو كان لها الحق فً طلب التسوٌة باألسهم،  وفً هذه الحالة فهً مستثناة من نطاق هذا 

 .(المعٌار

لدٌن أو الحكم التلقائً لذلك لٌس مرتبطا بشكل  (تارٌخ االستحقاق)خٌار تمدٌد الفترة  -ج 
وثٌق بعقد الدٌن األساسً الذي تحتفظ به منشؤة إال إذا كان هناك تعدٌل متزامن لسعر 

 .الفائدة فً السوق فً وقت التمدٌد

والتً ٌرتبط – دفعات الفائدة أو دفعات المبلػ الرئٌسً المرتبطة بحقوق الملكٌة  -د 
لٌست مرتبطة – بموجبها مبلػ الفائدة أو المبلػ الرئٌسً بقٌمة أسهم حقوق الملكٌة 

بشكل وثٌق مع أداة الدٌن األساسٌة أو عقد التؤمٌن ألن المخاطرة المتضمنة فً المشتق 
 .األساسً والمثبت مختلفة
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والتً ٌرتبط بموجبها مبلػ – دفعات الفائدة أو دفعات المبلػ الرئٌسً المرتبطة بالمبلػ  -ه 
لٌست متصلة بشكل وثٌق مع أداة الدٌن - الفائدة أو المبلػ الرئٌسً بسعر السلعة 

 .األساسٌة أو عقد التؤمٌن ألن المخاطر المتضمنة فً المشتق األساسً والمثبت مختلفة

خاصٌة تحوٌل حق ملكٌة مثبت فً أداة دٌن لٌس مرتبطا بشكل وثٌق مع أداة الدٌن  -و 
 .األساسٌة

خٌار الشراء أو البٌع لدٌن صادر بخصم أو عالوة كبٌرة لٌس مرتبطا بشكل وثٌق مع  -ز 
قابل للبٌع أو الشراء بقٌمته  (مثل سند قرض ذو قسٌمة قٌمته صفر)الدٌن فٌما عدا الدٌن 

 .الزائدة

الترتٌبات التً تعرؾ بمشتقات االئتمان والمثبتة فً أداة دٌن مضٌفة وتسمح لطرؾ  -ح 
بتحوٌل مخاطرة االئتمان لألصل الذي قد ٌملكه أو ال ٌملكه بالفعل لطرؾ  ("المستفٌد")

لٌست مرتبطة بشكل وثٌق مع أداة الدٌن  األساسٌة، ومشتقات  ("الضامن")آخر 
االئتمان هذه تسمح للضامن بتحمل مخاطرة االئتمان المرتبطة مع األصل الذي ٌرجع 

 .إلٌه بدون شرائه مباشرة

من ناحٌة أخرى تعتبر الخصائص االقتصادٌة والمخاطر لمشتق مثبت أنه مرتبطة  -25
بشكل وثٌق بالخصائص االقتصادٌة والمخاطر للعقد األساسً فً األمثلة التالٌة، 

وفً هذه الظروؾ ال تقوم المنشؤة بمحاسبة المشتق المثبت بشكل منفصل عن العقد 
. األصلً بموجب هذا المعٌار

المشتق المثبت مرتبط بسعر فائدة أو مإشر سعر فائدة ٌمكنه تؽٌٌر مبلػ الفائدة  -أ 
أي ال ٌسمح هذا )الذي كان خالفاً لذلك سٌدفع أو ٌتم استالمه من عقد الدٌن األساسً 

المعٌار بتعوٌم سعر الفائدة على الدٌن لٌعامل على أنه سعر فائدة ثابت على الدٌن مع 
. (مشتق مثبت 

ٌعتبر الحد األدنى أو األعلى المثبت ألسعار فائدة أنه مرتبط بشكل وثٌق بسعر  -ب 
الفائدة ألداة دٌن إذا كان الحد األعلى مساوٌاً لسعر الفائدة فً السوق أو أعلى منه أو إذا 

كان الحد األدنى مساوٌاً لسعر الفائدة فً السوق أو أقل منه عند صدور األداة والحد 
. األعلى لٌس مرتبطاً باألداة المضٌفة 

المشتق المثبت هو تدفق دفعات المبلػ األصلً أو الفائدة التً هً بعملة أجنبٌة، وهذا  -ج 
تؤثٌرات – المشتق لٌس مفصوالً عن العقد ألن معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون 

التؽٌرات فً أسعار الصرؾ األجنبً ٌتطلب االعتراؾ بمكاسب وخسائر ترجمة العملة األجنبٌة 
. من البند النقدي المضٌؾ بكامله فً صافً الربح أو الخسارة

فً عملة البٌئة االقتصادٌة  (1):العقد األساسً لٌس أداة مالٌة وٌتطلب دفعات -د 
فً العملة التً ٌكون فٌها  (2)الرئٌسٌة التً ٌعمل فٌها أي طرؾ مهم فً ذلك العقد ، 

بشكل روتٌنً سعر البضاعة أو الخدمة التً تم امتالكها أو تقدٌمها مقٌماً فٌها فً 
، أي أن هذا العقد ال (مثال ذلك الدوالر األمرٌكً لعملٌات النفط الخام )التجارة الدولٌة 

. ٌعتبر عقداً أساسٌاً مع مشتق عملة أجنبٌة مثبت 
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المشتق المثبت هو خٌار دفعة سابقة مع سعر ممارسة ال ٌنجم عنه مكسب أو  -ه 
. خسارة هامة 

المشتق المثبت هو خٌار دفعة سابقة مثبت فً جزء فائدة فقط أو مبلػ رئٌسً  -و 
نتج مبدئٌاً من فصل الحق فً استالم التدفقات النقدٌة التعاقدٌة ألداة مالٌة  (1)فقط وهو 

ال ٌحتوي على أٌة شروط لٌست  (2)ال تحتوي فً حد ذاتها وبنفسها على مشتق مثبت،
. موجودة فً عقد الدٌن األساسً األصلً 

مإشر  (1)بالنسبة للعقد األساسً الذي هو عقد إٌجار ، المشتق المثبت هو  -ز 
شرٌطة أن ال ٌكون )متعلق بالتضخم مثل مإشر دفعات إٌجار لدلٌل أسعار االستهالك 

عقد اإلٌجار مموالً معظمه باالقتراض ، وٌتعلق المإشر بالتضخم فً البٌئة االقتصادٌة 
.   اإلٌجارات المحتملة بناء على أسعار فائدة متؽٌرة  (2)للمنشؤة ،

المشتق المثبت هو سعر فائدة أو مإشر سعر فائدة ال ٌؽٌر صافً دفعات الفائدة  -ح 
التً كانت خالفاً لذلك ستدفع للعقد األساسً بحٌث أن حامله لن ٌستعٌد بشكل جوهري 

تقوم الجهة المصدرة  (فً حالة المشتق الذي هو مطلوب)كامل استثماره المسجل أو 
 .بدفع سعر ٌعادل أكثر من ضعفً سعر السوق عند البداٌة 

إذا طلب من المنشؤة بموجب هذا المعٌار فصل مشتق مثبت عن  عقدة األساسً  -26
ولكنه لم ٌكن قادراً على قٌاس المشتق المثبت بشكل منفصل إما فً تارٌخ 

االمتالك أو فً تارٌخ تقدٌم تقارٌر مالٌة الحق فإنه ٌجب علٌها معاملة العقد 
. المجمع بكامله على أنه أداة مالٌة محتفظ بها للمتاجرة 
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االعتراؾ 

االعتراؾ المبدئً 

ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بالموجودات المالٌة أو المطلوبات المالٌة فً  -27
أنظر )مٌزانٌتها العمومٌة فقط عندما تصبح طرفاً فً األحكام التعاقدٌة لألداة 

. ("بالطرٌقة المنتظمة " فٌما ٌتعلق بمشترٌات الموجودات المالً 30الفقرة 

نتٌجة للمبدأ فً الفقرة السابقة تعترؾ المنشؤة بكافة حقوقها أو التزاماتها التعاقدٌة  -28
. بموجب المشتقات فً مٌزانٌاتها العمومٌة على أنها موجودات أو مطلوبات 

:  27فٌما ٌلً بعض األمثلة على تطبٌق المبدأ فً الفقرة  -29

ٌتم االعتراؾ بالذمم المدٌنة و الذمم الدائنة ؼٌر المشروطة عندما تصبح  -أ 
المنشؤة طرفاً فً العقد، ونتٌجة لذلك لها حق قانونً أو علٌها التزام قانونً باستالم أو 

. دفع النقد

الموجودات التً سٌتم امتالكها والمطلوبات التً سٌتم تحملها نتٌجة اللتزام  -ب 
ثابت لشراء أو بٌع بضائع أو خدمات ال ٌتم االعتراؾ بها بموجب الممارسة المحاسبٌة 

الحالٌة على األقل حتى ٌكون أحد األطراؾ قد قام بالتنفٌذ بموجب االتفاقٌة بحٌث أنه 
إما أن ٌستحق استالم األصل أو مجبر على إنفاق األصل ، فعلى سبٌل المثال المنشؤة 

 (أو المنشؤة التً تقدم الطلب ال تعترؾ بمطلوب)التً تتسلم طلباً ثابتاً ال تعترؾ بؤصل 
. فً وقت االلتزام

اإللتزام بشراء أو بٌع أداة مالٌة محددة أو – أعاله فالعقد اآلجل  (ب)على أنه بالمقارنة مع  -ج 
ٌتم االعتراؾ به كؤصل أو مطلوب – سلعة بموجب هذا المعٌار فً تارٌخ مستقبلً بسعر محدد 

فً تارٌخ االلتزام بدالً من االنتظار حتى تارٌخ اإلؼالق الذي ٌحصل فٌه التبادل بالفعل ، 
وعندما تصبح المنشؤة طرفاً فً عقد آجل كثٌراً ما تكون القٌم العادلة للحق وااللتزام متساوٌة 
بحٌث ٌكون صافً القٌمة العادلة للعقد اآلجل صفراً ، وفقط ٌتم االعتراؾ بصافً أٌة قٌمة 

عادلة للحق أو االلتزام على أنه أصل أو مطلوب، على أن كل طرؾ معرض لمخاطرة السعر 
 من منظور كل من المشتري والبائع فً الوقت الذي 27اآلجل ٌلبً مبدأ االعتراؾ فً الفقرة 

تصبح فٌه المنشآت أطرافاً فً العقد حتى وإن كانت قٌمتها الصافٌة صفراً فً ذلك التارٌخ ، وقد 
تصبح القٌمة العادلة للعقد صافً أصل أو مطلوب فً المستقبل ، وذلك ٌعتمد بٌن أشٌاء أخرى 

. على القٌمة الزمنٌة للنقود وقٌمة األداة أو السلعة التً هً موضوع العقد اآلجل 

ٌتم االعتراؾ بالخٌارات المالٌة على أنها موجودات أو مطلوبات عندما ٌصبح  -د 
. المالك أو المحرر طرفاً فً العقد 

إن العملٌات المستقبلٌة المرسومة ، مهما كان احتمال حدوثها لٌست موجودات  -ه 
ومطلوبات للمنشؤة حٌث أن المنشؤة من تارٌخ تقدٌم التقرٌر المالً لم تصبح طرفاً فً 
. عقد ٌتطلب االستالم أو التسلٌم المستقبلً للموجودات الناجمة من العملٌات المستقبلٌة 
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تارٌخ المتاجرة مقابل تارٌخ التسوٌة 

منتظمة باستخدام محاسبة " بطرٌقة "ٌجب االعتراؾ بشراء الموجودات المالٌة  -30
، وٌجب تطبٌق 32،33تارٌخ المتاجرة أو محاسبة تارٌخ التسوٌة فً الفقرتٌن 

األسلوب المستخدم بشكل ثابت لكل فئة من الفئات األربعة للموجودات المالٌة 
بطرٌقة "، وٌجب االعتراؾ ببٌع الموجودات المالٌة 10المعرفة فً الفقرة 

. باستخدام محاسبة تارٌخ التسوٌة " منتظمة 

إن عقد شراء أو بٌع الموجودات المالٌة الذي ٌتطلب تسلٌم الموجودات خالل  -31
اإلطار الزمنً الذي وضع بشكل عام بموجب األنظمة أو العرؾ فً السوق 

هو أداة مالٌة كما هو مبٌن فً هذا  ("بطرٌقة منتظمة "أحٌاناً ٌسمى عقد )المعنً 
المعٌار والتزام السعر الثابت بٌن تارٌخ المتاجرة وتارٌخ التسوٌة ٌلبً تعرٌؾ 

هو عقد آجل ، على أنه نظراً لفترة االلتزام القصٌرة ال ٌتم االعتراؾ – المشتق 
. هذا العقد على أنه أداة مالٌة مشتقة بموجب هذا المعٌار 

تارٌخ المتاجرة هو التارٌخ الذي تلتزم به المنشؤة بشراء األصل ، وتشٌر محاسبة  -32
تارٌخ المتاجرة إلى االعتراؾ باألصل الذي سٌتم استالمه وااللتزام بالدفع عنه 
فً تارٌخ المتاجرة ، وبشكل عام ال تبدأ الفائدة فً االستحقاق على الموجودات 

. والمطلوبات المقابلة حتى تارٌخ التسوٌة عند انتقال الملكٌة 

تارٌخ التسوٌة هو التارٌخ الذي ٌتم فٌه تسلٌم الموجودات إلى المنشؤة ، وتشٌر  -33
محاسبة تارٌخ التسوٌة إلى االعتراؾ بالموجودات فً الٌوم الذي ٌتم فٌه تحوٌلها 

إلى المنشؤة ، وعندما ٌتم تطبٌق محاسبة تارٌخ التسوٌة تقوم المنشؤة بموجب 
 بمحاسبة أي تؽٌٌر فً القٌمة العادلة لألصل الذي سٌتم استالمه 106الفقرة 

خالل الفترة بٌن تارٌخ المتاجرة وتارٌخ التسوٌة بموجب هذا المعٌار، أي أنه ال 
ٌتم االعتراؾ بالتؽٌر فً القٌمة للموجودات المسجلة بمقدار التكلفة أو التكلفة 

المطفؤة ، بل ٌتم االعتراؾ بها فً صافً الربح أو الخسارة بالنسبة للموجودات 
المصنفة على أنها للمتاجرة ، كما أنه ٌتم االعتراؾ بها فً صافً الربح أو 

بالنسبة  (103كما هو مناسب بموجب الفقرة  )الخسارة أو فً حقوق الملكٌة 
. للموجودات المصنفة على أنها متوفرة للبٌع 

 واألجزاء الالحقة من هذا المعٌار 33-30ٌوضح المثال التالً تطبٌق الفقرات  -34
التً تحدد قٌاس التؽٌرات فً القٌم العادلة لمختلؾ أنواع الموجودات المالٌة 

 تلتزم منشؤة بشراء أصل  مالً مقابل 20×1 دٌسمبر 29واالعتراؾ بها ، فً 
وهً قٌمته العادلة فً تارٌخ االلتزام  (بما فً ذلك تكالٌؾ العملٌة ) 1000

 20×2 ٌناٌر 4وفً  (نهاٌة السنة المالٌة )20×1 دٌسمبر 31، وفً (المتاجرة )
  على التوالً 1.003 ، 1.002والقٌمة العادلة لألصل هً  (تارٌخ التسوٌة )

والمبالػ التً ستسجل لألصل تعتمد على كٌفٌة تصنٌفه وما إذا كانت محاسبة 
: تارٌخ المتاجرة أو تارٌخ التسوٌة مستعملة كما هو مبٌن فً الجدولٌن التالٌٌن 
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محاسبـــــة تارٌــخ التسوٌــة 

موجودات محتفظ بها 
للمتاجرة وموجودات 

معاد – متوفرة للبٌع 
قٌاسها بمقدار القٌمة 

العادلة مع تؽٌرات فً 
. الربح أو الخسارة 

موجودات متوفرة 
معاد قٌاسها ---- للبٌع 

بمقدار القٌمة العادلة 
مع تؽٌرات فً حقوق 

. الملكٌة 

استثمارات محتفظ بها 
– حتى االستحقاق 

مسجلة بمقدار القٌمة 
المطفؤة  األرصدة 

 
 -
 -

 
 -
 -

 
 -
 -

  20×1 دٌسمبر 29
أصل مالً  

مطلوب  
 
2 
 -
 -
 
- 

 
 

(2 )
 

 
2 
 -
 -
 

( 2 )
 
 

 -

 
 -
 -
 -
 
- 
 
 

 -
 

  20× 1 دٌسمبر 31
ذمة مالٌة 

 أصل مالً 
مطلوب  

تعدٌل )حقوق الملكٌة 
 (القٌمة العادلة 

أرباح ؼٌر موزعة  
من خالل صافً )

 (الربح أو الخسارة 
 
  

 
 -

1,003 
 -
 

 -
 
 
(3 )
 

 
 -

1,003 
 -
 
(3 )
 
 

 -

 
 -

1,000 
 -
 

 -
 
 

 -
 

 20×2 ٌناٌر 4
ذمة مدٌنة  
أصل مالً 

مطلوب  
تعدٌل )حقوق الملكٌة 
 (القٌمة العادلة 

األرباح ؼٌر الموزعة 
من خالل صافً )

الربح أو الخسارة  

 

 

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

محاسبـــــة تارٌــخ المتاجرة 

موجودات محتفظ بها 
للمتاجرة وموجودات 

معاد – متوفرة للبٌع 
قٌاسها بمقدار القٌمة 

العادلة مع تؽٌرات فً 
. الربح أو الخسارة 

موجودات متوفرة 
معاد قٌاسها ---- للبٌع 

بمقدار القٌمة العادلة 
مع تؽٌرات فً حقوق 

. الملكٌة 

استثمارات محتفظ بها 
– حتى االستحقاق 

مسجلة بمقدار القٌمة 
المطفؤة  األرصدة 

 
1.000 

(1.000 )

 
1.000 

(1.000 )

 
1.000 

(1.000 )

  20×1 دٌسمبر 29
أصل مالً  

مطلوب  
 

 
 -

1,002 
(1,000 )
 

 -
 

 
(2 )
 

 
 

- 
,1002 

(1,000 )
 
(2 )
 

 
 -

 
 
 -

1,000 
(1,000 )
 

 -
 

 
 -
 

  20× 1 دٌسمبر 31
 

ذمة مالٌة 
 أصل مالً 

مطلوب  
تعدٌل )حقوق الملكٌة 
 (القٌمة العادلة 

أرباح ؼٌر موزعة  
من خالل صافً )

 (الربح أو الخسارة 
 
  

 
 -

1,003 
 -
 

 -
 
 
(3 )
 

 
 -

1,003 
 -
 
(3 )
 
 

 -

 
 -

1,000 
 -
 

 -
 
 

 -
 

 20×2 ٌناٌر 4
ذمة مدٌنة  
أصل مالً 

مطلوب  
تعدٌل )حقوق الملكٌة 
 (القٌمة العادلة 

األرباح ؼٌر الموزعة 
من خالل صافً )

الربح أو الخسارة  
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إلؽاء االعتراؾ 

إلؽاء االعتراؾ بؤصل مالً  

أو بجزء من  (األصول )ٌجب على المنشؤة إلؽاء االعتراؾ بالموجودات المالٌة  -35
الموجودات المالٌة ، وذلك فقط عندما تفقد المنشؤة السٌطرة على الحقوق التعاقدٌة التً 

، وفقد المنشؤة هذه السٌطرة إذا  (أو جزء من األصل المالً )تشمل األصل المالً 
حققت الحقوق فً المنافع المحدودة فً العقد أو إذا انقضت الحقوق أو تنازلت المنشؤة 

. عن هذه الحقوق 

إذا تم تحوٌل أصل مالً إلى منشؤة أخرى ولكن لم ٌحقق التحوٌل شروط عدم االعتراؾ  -36
 ٌقوم المحول بمحاسبة العملٌة على أنها اقتراض مضمون ، وفً هذه 35فً الفقرة 

. الحالة فإن حق المحول بإعادة امتالك األصل لٌس مشتقاً

ٌعتمد ما إذا كانت المنشؤة قد فقدت السٌطرة على أصل مالً على كل من مركز المنشؤة  -37
ومركز المحول له ، وتبعاً لذلك إذا دل مركز أي من المنشؤتٌن على أن المحول قد 

. احتفظ بالسٌطرة فإنه ٌجب على المحول عدم استبعاد األصل من مٌزانٌته العمومٌة 

لم ٌفقد محول السٌطرة على أصل مالً محول ، وعلى ذلك ال ٌتم عدم االعتراؾ  -38
: باألصل فً الحاالت التالٌة على سبٌل المثال 

كان من  (1): إذا كان للمحول الحق فً إعادة امتالك األصل المحول إال إذا  -أ 
سعر إعادة االمتالك هو القٌمة  (2)الممكن الحصول على األصل فً الحال فً السوق، 

. العادلة فً وقت إعادة االمتالك 

إذا كان المحول ٌحق له ومجبراً على إعادة شراء أو استرداد قٌمة األصل  -ب 
المحول بموجب شروط توفر للمحول بشكل فعاّل عائداً للمقرض على الموجودات 

المستلمة مقابل األصل المحول، وعائد المقرض هو العائد الذي ال ٌختلؾ مادٌاً عن 
العائد الذي ٌمكن الحصول علٌه على قرض للمحول مضمون ضماناً كامالً من قبل 

األصل المحو ، أو  

إذا لم ٌكن من الممكن الحصول على األصل المحول فً الحال فً السوق،  -ج 
واحتفظ المحول بشكل جوهري بكافة مخاطر وعوائد الملكٌة من خالل تبادل عائدات 

إجمالٌة مع المحول له أو احتفظ بشكل جوهري بكافة مخاطر الملكٌة من خٌار بٌع ؼٌر 
ٌوفر تبادل العائد اإلجمالً عوائد )مشروط لألصل المحول الذي ٌحتفظ به المحول له 

السوق ومخاطر االئتمان إلى أحد األطراؾ مقابل مإشر فائدة للطرؾ اآلخر مثل دفعة 
. ((لٌبور)حساب سعر الفائدة السائد بٌن المصارؾ فً لندن 

 

ال ٌتم إلؽاء االعتراؾ بؤصل محول إذا كان للمحول الحق فً  (أ)38بموجب الفقرة  -39
إعادة شراء األصل بسعر ثابت واألصل لٌس متوفراً فً السوق للحصول علٌه فً 
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الحال ألن السعر الثابت لٌس بالضرورة القٌمة العادلة فً وقت إعادة االمتالك ، فعلى 
سبٌل المثال تحوٌل مجموعة قروض رهن تعطً المحول الحق فً إعادة امتالك نفس 

. هذه القروض بسعر ثابت ال ٌنجم عنه إلؽاء االعتراؾ 

 (أ)قد ٌكون المحول مستحقاً ومجبراً على إعادة شراء أو استرداد قٌمة أصل من خالل  -40
أو حق خٌار شراء محتفظ به وخٌار بٌع مكتوب تقرٌباً بنفس  (ب)عقد شراء آجل ، 
 (أ)أو بطرق أخرى ، على أنه ال عقد الشراء المستقبلً فً البند  (ج)سعر الممارسة ، 

كافٌاً فً حد ذاته لالحتفاظ بالسٌطرة على أصل  (ب)وال الجمع بٌن الخٌارات فً البند 
. إذا كان سعر إعادة الشراء هو القٌمة العادلة فً وقت إعادة الشراء 

ٌعتبر أن المحول بشكل عام قد فقد السٌطرة على أصل مالً محول فقط إذا كان لدى  -41
المحول القدرة على الحصول على منافع األصل المحول ، وتظهر المقدرة على سبٌل 

: المثال فً الحاالت التالٌة 

إذا كان المحول له حراً فً بٌع أو رهن القٌمة العادلة بكاملها تقرٌباً لألصل  -أ 
. المحول، أو 

إذا كان المحول له وحدة ذات ؼرض خاص أنشطتها المسموح بها محدودة ،  -ب 
وتتوفر القدرة إما للوحدة ذات الؽرض الخاص بنفسها أو ألصحاب المصالح المفٌدة فً 

(. 1)تلك الوحدة على الحصول على كافة المنافع بشكل جوهرة لألصل المحول

. من الممكن إظهار هذه القدرة بطرق أخرى 

 بشكل منعزل ، فعلى سبٌل المثال ٌقوم بنك 41 وال للفقرة 38ال ٌنظر إلى الفقرة  -42
بتحوٌل قرض إلى بنك آخر، ولكن للمحافظة على عالقة البنك المحول مع عمٌله ال 
ٌسمح للبنك الممتلك ببٌع أو رهن القرض ، وبالرؼم من أن عدم القدرة على البٌع أو 

الرهن قد توحً بؤن المحول له لم ٌحصل على السٌطرة ففً هذه الحالة ٌكون التحوٌل 
. بٌعاً شرٌطة أن ال ٌكون للمحول الحق أو القدرة على إعادة امتالك األصل المحول 

 (أو جزء من األصل )المبلػ المسجل لألصل  (أ)عند إلؽاء االعتراؾ فإن الفرق بٌن  -43
أي تعدٌل  (2)العوائد المستلمة أو المستحقة ، (1)مبلػ  (ب)المحول إلى طرؾ آخر 

سابق لٌعكس القٌمة العادلة لذلك األصل التً أبلػ عنها فً حقوق الملكٌة ٌجب إدخاله 
. ضمن صافً الربح أو الخسارة للفترة 

  Accounting for collateralمحاسبة الضمان 

                                                 
على أنه حتى ولو ألؽً المحول االعتراؾ باألصل فقد ٌطلب فً بعض الحاالت من المحول توحٌد  (1)

البٌانات المالٌة – الوحدة ذات الؽرض الخاص بموجب معٌار المحاسبة الدولً السابع والعشرون 

الوحدات ذات – التوحٌد -12الموحدة ومحاسبة االستثمارات فً الشركات التابعة والتفسٌر رقم 

" الصادر عن لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة "الؽرض الخاص 
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إذا قام مدٌن بتسلٌم ضمان للدائن وسمح للدائنٌن ببٌع أو إعادة رهن الضمان بدون  -44
:  عوائق عندئذ

ٌجب على المدٌن اإلفصاح عن الضمان بشكل منفصل عن الموجودات األخرى  .أ 
. التً هً ؼٌر مستخدمة كضمان 

ٌجب على الدائن االعتراؾ بالضمان فً مٌزانٌته العمومٌة على أنه أصل، مقاس  .ب 
مبدئٌاً بمقدار قٌمته العادلة ، وٌجب علٌه كذلك االعتراؾ بالتزامه بإعادة الضمان على 

. أنه مطلوب 

إذا منع الدائن من بٌع أو إعادة رهن الضمان ألن المدٌن له الحق والقدرة على استرداد  -45
الضمان خالل فترة قصٌرة ، على سبٌل المثال باستبدال ضمان آخر أو إنهاء العقد ، 

. عندئذ ال ٌعترؾ الدائن بالضمان فً مٌزانٌته العمومٌة 

إال أن  (ب)بتحوٌل وتسلٌم أوراق مالٌة معٌنة إلى  (أ) إذا قام 44إٌضاحاً لتطبٌق الفقرة  -46
ٌده على الضمان  (ب)ووضع  (أ)العملٌة ال تحقق شروط إلؽاء االعتراؾ فً دفاتر 

: وكان حراً فً بٌعه أو رهنه ٌتم إجراء القٌود التالٌة فً دفتر الٌومٌة لتعكس الضمان 

 
 
 

مدٌن   دائن       ("المقترض")دفاتر أ
××    أوراق مالٌة مقدمة كضمان      

×× أوراق مالٌة          
لفصل األصل المضمون من الموجودات ؼٌر المقٌدة  

×× نقد        
×× مطلوب          

لتسجٌل االقتراض المضمون 
 

مدٌن   دائن       ("المقرض")دفاتر ب
×× أوراق مالٌة محتفظ بها كضمان     

×× االلتزام بإعادة األوراق المالٌة        
إلظهار السٌطرة ب على األصل والتزامه بإعادته إلى أ 

×× ذمة مدٌنة        
×× نقد          

لتسجٌل اإلقراض المضمون 

 

إلؽاء االعتراؾ بجزء من األصل المالً  

إذا قامت منشؤة بتحوٌل جزء من أصل مالً آلخرٌن بٌنما تحتفظ بجز منه فإنه ٌجب  -47
توزٌع المبلػ المسجل لألصل المالً بٌن الجزء المحتفظ به والجزء المباع بناًء على 
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قٌمتها العادلة النسبٌة فً تارٌخ البٌع ، وٌجب االعتراؾ بالربح أو الخسارة بناًء على 
عوائد الجزء الذي تم بٌعه، وفً األحوال النادرة التً ال ٌمكن فٌها قٌاس القٌمة العادلة 

للجزء المحتفظ به من األصل عندئذ ٌجب تسجٌل ذلك األصل بمقدار صفر، وٌجب 
إسناد القٌمة المسجلة بكاملها لألصل المالً للجزء المباع واالعتراؾ بمكسب أو خسارة 

المبلػ المسجل السابق لألصل المالً مضافاً إلٌه أو  (ب)العوائد  (أ)مساوٌة للفرق بٌن 
مخصوماً منه أي تعدٌل سابق أبلػ عنه فً حقوق الملكٌة لٌعكس القٌمة العادلة لألصل 

. ("استعادة التكلفة "أسلوب )

: 47فٌما ٌلً أمثلة على الفقرة  -48

فصل المبلػ األصلً لسند وتدفقاته النقدٌة للفائدة وبٌع بعضها لطرؾ آخر وفً  .أ 
. نفس الوقت االحتفاظ بالباقً

بٌع محفظة ذمم مدٌنة وفً نفس الوقت االحتفاظ بحق تسدٌد الذمم المدٌنة بشكل  .ب 
(. 50أنظر الفقرة )مربح مقابل رسم، مما ٌنجم عنه أصل لحق التسدٌد

 تم بٌعها مقابل 100 نفترض أن ذمماً مدٌنة مبلؽها المسجل 47إٌضاحاً لتطبٌق الفقرة  -49
، تحتفظ المنشؤة البائعة بحق تسدٌد هذه الذمم المدٌنة مقابل رسم ٌتوقع أن ٌزٌد عن 90

تكلفة التسدٌد، إال أن القٌمة العادلة لحق التسدٌد ال ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق به ، ففً 
.  وٌتم تسجٌل حق التسدٌد بمقدار صفر 10هذه الحالة ٌتم االعتراؾ بخسارة مقدارها 

 ٌتم Securitizationٌوضح هذا المثال كٌفٌة محاسبة المحول لبٌع أو تورٌق مالً  -50
 تنتج فائدة مقدارها 1000تصدر المنشؤة قروضاً مقدارها . فٌه االحتفاظ بتسدٌد الفائدة 

 فً المائة على مدى أعمارها المقدرة بتسع سنوات ، وتقوم المنشؤة ببٌع المبلػ 10
 فً المائة إلى 8 باإلضافة إلى حق استالم دخل فائدة مقداره 1000األصلً البالػ 

، ٌستمر المحول بتسدٌد فائدة  ؼٌر القروض ، وٌشترط العقد 1000منشؤة أخرى مقابل 
 100أي )أن تعوٌضه عن تسدٌد الفائدة هو حق استالم نصؾ دخل الفائدة ؼٌر المباع 

، وٌعتبر النصؾ المتبقً من دخل الفائدة ؼٌر المباع أن (200من نقاط األساس البالؽة 
جزء الفائدة فقط المستحق ، وفً تارٌخ التحوٌل تكون القٌمة العادلة للقروض، بما فً 

، والقٌمة 40 من ضمنها القٌمة العادلة لتسدٌد الفائدة على األصل 1.100ذلك التسدٌد 
 ، وٌتم حساب مخصص المبلػ المسجل للقرض 60العادلة لجزء الفائدة فقط المستحق 

:   كما ٌل1000ًالبالػ 

 

 

 

                                                         النسبة المئوٌة 
                                                القٌمة   إلجمالً القٌمة  المبلػ المسجل 

                                             العادلة       العادلة    المخصص 
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  910% 91.00 1.000القروض المباعة    
 36  3.6  40تسدٌد الفائدة على األصل   

جزء الفائدة فقط     
 54  5.4  60المستحق     
 1.000% 100 1.100اإلجمالً     

 

وهو الفرق بٌن صافً –  من بٌع القرض 90سٌعترؾ المحول بمكسب مقداره 
، وهذه المٌزانٌة 910 والمبلػ المسجل المخصص البالػ 1.000العوائد البالؽة 

 وجزء فائدة فقط مستحق 36العمومٌة ستظهر فائدة على األصل مقدارها 
 واألصل الذي ٌتم تسدٌد فائدته هو أصل ؼٌر ملموس خاضع 54مقداره 

. الموجودات ؼٌر الملموسة – ألحكام معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثالثون 

إلؽاء االعتراؾ بؤصل ٌرافقه أصل أو مطلوب مالً جدٌد  

إذا قامت منشؤة بتحوٌل السٌطرة على أصل مالً بكامله ، ولكن بقٌامها بذلك  -51
تخلق أصالً مالٌاً جدٌداً أو تتحمل مطلوباً مالٌاً جدٌداً فإنه ٌجب على المنشؤة االعتراؾ 

باألصل المالً أو المطلوب المالً الجدٌدٌن بمقدار القٌمة العادلة ، وٌجب علٌها 
: االعتراؾ بربح أو خسارة من العملٌة بناًء على الفرق بٌن 

العوائد  .أ 

المبلػ المسجل لألصل المالً المباع باإلضافة إلى القٌمة العادلة ألي مطلوب مالً جدٌد  .ب 
تم تحمله ، مخصوماً منه القٌمة العادلة ألي أصل مالً جدٌد تم امتالكه ، ومضافاً إلٌه 
أو مخصوماً منه أي تعدٌل تم فً السابق اإلبالغ عنه فً حقوق الملكٌة لٌعكس القٌمة 

 .العادلة لذلك األصل 

: 51فٌما ٌلً أمثلة على الفقرة  -52

بٌع محفظة ذمم مدٌنة وفً نفس الوقت تحمل التزام لتعوٌض مشتري الذمم المدٌنة إذا  .أ 
. كانت التحصٌالت أقل من مستوى محدد 

مقابل رسم ، . بٌع محفظة ذمم مدٌنة وفً نفس الوقت االحتفاظ بحق تسدٌد الذمم المدٌنة  .ب 
والرسم الذي سٌتم استالمه أقل من تكالٌؾ التسدٌد ، مما ٌنجم عنه مطلوب اللتزام 

 التسدٌد 

 

 ٌقوم أ بتحوٌل ذمم مدٌنة معٌنة إلى ب 51ٌوضح المثال التالً تطبٌق الفقرة  -53
مقابل دفعة نقدٌة محددة ، أ لٌس مفروضا علٌه إجراء دفعات فائدة مستقبلٌة على النقد 
الذي استلمه من ب على أن أ ٌضمن ب مقابل خسارة التقصٌر فً أداء الذمم المدٌنة 
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حتى مبلػ معٌن،  والخسائر الفعلٌة التً تزٌد عن المبلػ المضمون سٌتحملها ب ونتٌجة 
لهذه العملٌة فقد أ السٌطرة على الذمم وحصل ب على السٌطرة علٌها، وله اآلن الحق 
التعاقدي فً استالم النقد المصاحب للذمم المدٌنة وكذلك ضمان من أ وبموجب الفقرة 

51 :

ٌعترؾ ب بالذمم المدٌنة فً مٌزانٌته العمومٌة وٌستبعد الذمم المدٌنة من مٌزانٌته  .أ 
". ب":العمومٌة ألنه تم بٌعها لـ 

ٌعامل الضمان كؤداة مالٌة منفصلة نشؤت نتٌجة للتحوٌل وٌتم االعتراؾ به كمطلوب  .ب 
مالً من قبل أ أو موجود مالً من قبل ب وألؼراض العملٌة ٌمكن أن ٌدخل ب أصل 

. الضمان فً الذمم المدٌنة

فً الحاالت النادرة التً ال ٌمكن فٌها قٌاس القٌمة العادلة لألصل المالً الجدٌد  -54
: أو المطلوب المالً الجدٌد بشكل موثوق به، عندئذ

إذا نشؤ أصل مالً جدٌد ولكن ال ٌمكن قٌاسه بشكل موثوق به فإن قٌمته المسجلة المبدئٌة  .أ 
( 1)ٌجب أن تكون صفرا، وٌجب االعتراؾ بمكسب أو خسارة مساوٌة للفرق بٌن 

المبلػ المسجل السابق لألصل المالً الذي ألؽً االعتراؾ به مضافا إلٌه أو  (2)العوائد 
مخصوما منه أي تعدٌل سابق تم اإلبالغ عنه فً حقوق الملكٌة لٌعكس القٌمة العادلة 

. لذلك األصل

إذا تم تحمل مطلوب مالً جدٌد ولكن ال ٌمكن قٌاسه بشكل موثوق به فإنه ٌجب أن ٌحدد  .ب 
مبلؽه المسجل المبدئً بحٌث ال ٌتم االعتراؾ بؤي مكسب من العملٌة، وإذا تطلب معٌار 

المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات - "المحاسبة الدولً السابع والثالثون
 .االعتراؾ بمخصص فإنه ٌجب االعتراؾ بخسارة" المحتملة

 اإلرشادات بشؤن متى تكون القٌمة العادلة قابلة للقٌاس 102-95تقدم ا لفقرات 
. بشكل موثوق به

ال ٌتم االعتراؾ بالزٌادة فً العوائد عن المبلػ المسجل  (ب) 54إٌضاحا للفقرة  -55
فً صافً الربح أو الخسارة، وبدال من ذلك ٌتم تسجٌلها كمطلوبات فً المٌزانٌة 

. العمومٌة

إذا تم االعتراؾ بضمان على أنه مطلوب بموجب هذا المعٌار فإنه ٌستمر  -56
أو بمقدار مبلؽه المسجل األصلً  )االعتراؾ به كمطلوب للضامن مقاس قٌمته العادلة 

أو أي مخصص مطلوب بموجب معٌار المحاسبة الدولً السابع والثالثون، أٌهما أعلى، 
إذا لم ٌكن ممكنا قٌاس القٌمة العادلة بشكل موثوق به إلى أن تنتهً مدته، وإذا كان 

الضمان ٌشمل مجموعة كبٌرة من البنود فإنه ٌجب قٌاس الضمان بوزن كافة النتائج 
 .المحتملة حسب إمكانٌات وقوعها

إلؽاء االعتراؾ بمطلوب مالً  
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أو جزء من المطلوب المالً من  )ٌجب على المنشؤة استبعاد المطلوب المالً  -57
أي عندما ٌتم تنفٌذ االلتزام المحدد فً – مٌزانٌتها العمومٌة  وذلك فقط عندما ٌنتهً 

. العقد أو إلؽاإه أو انتهاء مدته 

 : إما57تتم تلبٌة الشرط الوارد فً الفقرة  -58

عتما ٌفً المدٌن بالمطلوب بإجراء الدفع الدائن عادة نقدا أو بموجودات مالٌة أخرى أو  .أ 
. بضائع أو خدمات

أو )أو عند إخالء ذمة المدٌن قانونٌا من المسإولٌة القانونٌة  الرئٌسٌة عن المطلوب  .ب 
إن حقٌقٌة أن المدٌن قد ٌكون قد أعطى ) إما بطرٌق القانون أو من قبل الدائن  (جزء منه

 (ضمانا ال ٌعنى بالضرورة أن هذا الشرط لم ٌتم الوفاء به

أحٌانا ٌسمى سند إبطال  )(trust)إن الدفع لطرؾ آخر بما فً ذلك االئتمان  -59
ال ٌحرر المدٌن من التزامه الرئٌسً  (in-substance defeasance)جوهري 

. تجاه الدائن فً حالة عدم وجود إعفاء قانونً

بٌنما ٌنجم عن اإلعفاء القانونً سواء قضائٌا أو من قبل الدائن إلؽاء االعتراؾ  -60
 فٌما ٌتعلق 57-35بمطلوب جدٌد إذا لم ٌتم تلبٌة مقاٌٌس إلؽاء االعتراؾ فً الفقرات 

بالموجودات المالٌة ؼٌر النقدٌة التً تم تحوٌلها، وإذا لم ٌتم تلبٌة هذه المقاٌٌس ال 
تستبعد الموجودات الممولة من المٌزانٌة العمومٌة للمحول وٌعترؾ المحول بمطلوب 

جدٌد ٌتعلق بالموجودات المحولة التً قد تكون مساوٌة للمطلوب الذي ألؽً االعتراؾ 
. به

إن التبادل بٌن مقترض ومقرض حالٌٌن ألدوات دٌن مع شروط مختلفة جوهرٌا  -61
هو إنهاء للدٌن واالعتراؾ بؤداة دٌن جدٌدة وبالمثل ٌجب محاسبة التعدٌل الملموس 

على  (سواء كانت أو لم تكن بسبب الصعوبات المالٌة للمدٌن )ألحكام أداة دٌن قائمة 
. أنها إنهاء للدٌن القدٌم

  تختلؾ األحكام بشكل ملموس إذا كانت القٌمة الحالٌة 61لؽرض الفقرة  -62
المخصومة للتدفقات النقدٌة بموجب الشروط الجدٌدة بما فً ذلك أٌة رسوم مدفوعة 

 فً المائة على األقل من  القٌمة الحالٌة 10مخصوما منها أٌة رسوم مستلمة تساوي 
المخصومة للتدفقات النقدٌة الباقٌة ألداة الدٌن األصلٌة، وإذا تمت محاسبة أدوات مبادلة 

دٌن أو تعدٌل الشروط على أنها إنهاء فإنه ٌتم االعتراؾ بؤٌة تكالٌؾ أو رسوم تم 
تحملها على أنها جزء من مكسب أو خسارة فً اإلنهاء، وإذا لم تتم محاسبة التبادل أو 
التعدٌل على أنه إنهاء فإن أٌة تكالٌؾ أو رسوم تم تحملها تكون تعدٌال للمبلػ المسجل 

. للمطلوب وٌتم إطفاإها على مدى الفترة المتبقٌة للقرض المعدل
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تم إنهاإه أو تحوٌله  (أو جزء من مطلوب)الفرق بٌن المبلػ المسجل لمطلوب  -63
 –إلى طرؾ آخر بما فً ذلك التكالٌؾ ؼٌر المطفؤة المتعلقة بذلك والمبلػ المدفوع له 

. ٌجب إدخالها ضمن صافً الربح أو الخسارة للفترة

فً بعض األحٌان ٌعفى الدائن المدٌن من التزامه الحالً إلجراء الدفعات، ولكن  -64
ٌتحمل المدٌن التزاماً بالدفع إذا قصرت الجهة التً تتحمل المسإولٌة الرئٌسٌة عن 

: الدفع، وفً هذه الحالة

. ٌعترؾ المدٌن بمطلوب مالً جدٌد بناء على القٌمة العادلة اللتزامه بالضمان .أ 

المبلػ المسجل  (2)أٌة عوائد  (1)ٌعترؾ المدٌن بمكسب أو خسارة بناًء على الفرق بٌن  .ب 
ناقصاً القٌمة  (بما فً ذلك أٌة تكالٌؾ ؼٌر مطفؤة متعلقة بذلك)للمطلوب المالً األصلً 

.  العادلة للمطلوب المالً الجدٌد

. إلؽاء االعتراؾ بجزء من المطلوب المالً أو المقترن مع أصل أو مطلوب مالً جدٌد

إذا قامت منشؤة بتحوٌل جزء من مطلوب مالً آلخرٌن، بٌنما احتفظت بجزء منه،  -65
أو إذا قامت منشؤة بتحوٌل مطلوب مالً بكامله وبذلك خلقت أصالً مالٌاً جدٌداً أو 
تحملت مطلوباً مالٌاً جدٌداً فإنه ٌجب على المنشؤة محاسبة هذه العملٌة باألسلوب 

.  56-47المبٌن فً الفقرات 

القٌاس 

القٌاس المبدئً للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة 

عندما ٌتم االعتراؾ بؤحد بنود الموجودات أو بؤحد بنود المطلوبات المالٌة بشكل  -66
مبدئً فإنه ٌجب على المنشؤة قٌاسه بمقدار التكلفة، وهً القٌمة العادلة للعوض 

مقابله، وٌتم إدخال تكالٌؾ  (فً حالة مطلوب)أو المستلم  (فً حالة أصل)المعطى 
.  العملٌة فً القٌاس المبدئً للموجودات والمطلوبات المالٌة

من الممكن عادة تحٌد القٌمة للعوض المعطى أو المستلم بالرجوع إلى سعر العملٌة  -67
أو أسعار السوق األخرى، وإذا لم ٌكن من الممكن تحدٌد أسعار السوق هذه بشكل 
موثوق به فإنه ٌتم تقدٌر القٌمة العادلة للعوض على أنه مبلػ كافة الدفعات النقدٌة 

المستقبلٌة أو المبالػ المستلمة، مخصومة إذا كان أثر ذلك سٌكون مادٌاً، وذلك 
مماثلة بالنسبة للعملة )السوق السائدة للفائدة ألداة مماثلة  (أسعار)باستخدام سعر 

لجهة مصدرة مع تقٌٌم ائتمانً مماثل  (والفترة ونوع سعر الفائدة والعوامل األخرى
، واستثناء للفقرة (11 اإلٌراد، فقرة –أنظر معٌار المحاسبة الدولً الثامن عشر )

 إدخال مكاسب أو خسائر تحوطٌة معٌنة كجزء من القٌاس 160 تتطلب الفقرة 66
.   المبدئً لتكلفة األصل المحوط المتعلق بذلك
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: القٌاس الالحق للموجودات المالٌة

لؽرض قٌاس األصل المالً بعد االعتراؾ المبدئً ٌصنؾ هذا المعٌار الموجودات المالٌة  -68
: إلى أربعة فئات

. القروض والذمم المدٌنة التً أوجدتها المنشؤة، والتً هً ؼٌر محتفظ بها للمتاجرة .أ 

. االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق .ب 

. الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع .ج 

. الموجودات المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة .د 

بعد االعتراؾ المبدئً ٌجب على المنشؤة قٌاس الموجودات المالٌة، بما فً ذلك المشتقات  -69
التً هً موجودات، بمقدار قٌمها العادلة بدون أي خصم لتكالٌؾ العملٌة التً قد تتحملها 
عند البٌع أو أي تصرؾ آخر، فٌما عدا الفئات التالٌة من الموجودات المالٌة التً ٌجب 

: 73قٌاسها بموجب الفقرة 

. القروض والذمم المدٌنة التً أوجدتها المنشؤة والتً هً ؼٌر محتفظ بها للمتاجرة .أ 

. االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق .ب 

أي أصل مالً لٌس له سعر مدرج فً سوق نشط والذي ال ٌمكن قٌاس قٌمته العادلة  .ج 
(. 70أنظر الفقرة )بشكل موثوق به 

تكون خاضعة  (hedged items)الموجودات المالٌة المسماة على أنها بنود محوطة 
.   من هذا المعٌار165-121للقٌاس بموجب أحكام محاسبة التحوط فً الفقرات 

هناك افتراض مبدئً بؤنه ٌمكن تحدٌد القٌمة العادلة بشكل موثوق به بالنسبة لمعظم  -70
الموجودات المالٌة المصنفة على أنها متوفرة للبٌع أو المحتفظ بها للمتاجرة، على أنه 

بما فً ذلك )ٌمكن التؽلب على هذا االفتراض بالنسبة لالستثمار فً أداة حقوق ملكٌة 
التً لٌس لها سعر  (71أنظر الفقرة – االستثمار الذي هو فً جوهره أداة حقوق ملكٌة 

مدرج فً سوق نشط والتً بالنسبة لها األسالٌب األخرى المعقولة لتقدٌر القٌمة العادلة 
لٌست مناسبة بشكل واضح أو من ؼٌر الممكن تنفٌذها، وٌمكن كذلك التؽلب على هذا 

االفتراض بالنسبة لمشتق مربوط بتسلٌم أداة حقوق ملكٌة ؼٌر مدرجة وٌجب تسوٌته من 
.  فٌما ٌتعلق باإلرشادات الخاصة بتقدٌر القٌمة العادلة102-95أنظر الفقرات . خاللها

 

إن أحد األمثلة على استثمار هو فً جوهره أداة حقوق ملكٌة هو حقوق المشاركة بدون  -71
. استحقاق محدد وعائده مرتبط بؤداء المنشؤة
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إذا طلب قٌاس أصل مالً بمقدار قٌمته العادلة، وكانت قٌمته العادلة أقل من صفر فإنه تتم  -72
. 93محاسبته على أنه مطلوب مالً كما هو مبٌن فً الفقرة 

 التً لها 69ٌجب قٌاس الموجودات المالٌة المستثناة من التقٌٌم العادل بموجب الفقرة  -73
استحقاق ثابت بمقدار التكلفة المطفؤة باستخدام أسلوب سعر الفائدة الساري المفعول، 
والموجودات المالٌة التً لٌس لها استحقاق ثابت ٌجب قٌاسها بمقدار التكلفة، وكافة 

الموجودات المالٌة خاضعة للمراجعة من أجل االنخفاض فً قٌمتها كما هو مبٌن فً 
. 119-109الفقرات 

ٌتم عادة قٌاس الذمم المدٌنة قصٌرة األجل بدون سعر فائدة مبٌن بمقدار مبلػ الفاتورة  -74
. األصلً إال إذا كان أثر استثناء الفائدة ذا أهمٌة كبٌرة

ٌتم قٌاس القروض والذمم المدٌنة التً تحدثها المنشؤة التً هً لٌست محتفظ بها للمتاجرة  -75
. بمقدار التكلفة المطفؤة، بدون اعتبار لنٌة المنشؤة االحتفاظ بها حتى االستحقاق

بالنسبة لألدوات المالٌة ذات السعر العائم فإن إعادة التقٌٌم الدورٌة للتدفقات النقدٌة التً  -76
ٌمكن تحدٌدها تعكس حركة التؽٌرات فً أسعار الفائدة فً السوق العائد الفعال ألصل 

مالً نقدي، وٌتم االعتراؾ بهذه التؽٌرات فً التدفقات النقدٌة على مدى الفترة المتبقٌة 
لألصل أو فً تارٌخ إعادة التسعٌر التالً إذا كان سعر األصل ٌتؽٌر فً السوق، وفً 

حالة أصل مالً ذا سعر عائم معترؾ به مبدئٌاً بمقدار مبلػ مساو للمبلػ األصلً 
المستحق السداد عند االستحقاق، ال ٌكون عادة إلعادة تقٌٌم دفعات الفائدة المستقبلٌة أثر 

.  هام على المبلػ المسجل لألصل

ٌوضح المثال التالً كٌؾ تتعلق تكالٌؾ العملٌة بالقٌاس المبدئً والالحق ألصل مالً  -77
، 2 باإلضافة إلى عمولة شراء مقدارها 100أصل تم امتالكه مقابل : محتفظ به للمتاجرة

، وفً التارٌخ التالً لتقدٌم التقارٌر المالٌة ٌبقى سعر 102وتم تسجٌله مبدئٌاً بمقدر 
، وفً 3، وإذا تم بٌع األصل ٌتم دفع عمولة مقدارها 100السوق المدرج لألصل بمقدار 

، وٌتم (بدون اعتبار للعمولة الممكنة على البٌع) 100هذه الحالة ٌتم قٌاس األصل بمقدار 
.  للفترة2االعتراؾ بخسارة فً صافً الربح أو الخسارة مقدارها 

تؤثٌرات التؽٌرات فً أسعار "– تطبق المنشؤة معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرٌن  -78
على الموجودات المالٌة التً هً بنود نقدٌة بموجب معٌار المحاسبة " الصرؾ األجنبً

الدولً الحادي والعشرون والتً هً بعملة أجنبٌة، وبموجب معٌار المحاسبة الدولً 
الحادي والعشرون ٌتم اإلبالغ عن أٌة مكاسب وخسائر فً الصرؾ األجنبً من 

الموجودات النقدٌة فً صافً الربح أو الخسارة، واالستثناء لذلك هو البند النقدي المحدد 
، وأي تؽٌر (165-121أنظر الفقرات )على أنه أداة تحوط فً تحوط للتدفق النقدي 

معترؾ به فً القٌمة العادلة لهذا البند النقدي عدا عن مكاسب وخسائر الصرؾ األجنبً 
، وبالنسبة للموجودات المالٌة التً هً لٌست بنوداً نقدٌة 103تتم محاسبته بموجب الفقرة 

فإن  (مثال ذلك أدوات حقوق الملكٌة)بموجب معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون 
أي تؽٌر معترؾ به فً القٌمة العادلة، بما فً ذلك أي مكون لهذا التؽٌر الذي قد ٌتعلق 

، وبموجب أحكام 103بالتؽٌرات فً أسعار الصرؾ األجنبً تتم محاسبته بموجب الفقرة 
إذا كانت هناك عالقة تحوط بٌن  (165-121الفقرات )محاسبة التحوط لهذا المعٌار 
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أصل نقدي ؼٌر مشتق ومطلوب نقدي ؼٌر مشتق فإنه ٌتم اإلبالغ عن التؽٌرات فً القٌم 
. العادلة لهذه األدوات المالٌة فً صافً الربح أو الخسارة

: االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق

ال ٌكون للمنشؤة النٌة اإلٌجابٌة لالحتفاظ حتى االستحقاق باستثمار فً أصل مالً له  -79
: استحقاق محدد إذا تم تلبٌة أي من الشروط التالٌة

تنوي المنشؤة االحتفاظ باألصل المالً فقط لفترة ؼٌر محددة، أو  .أ 

عدا عن إذا نشؤ وضع ؼٌر متكرر ولم ٌكن من )المنشؤة جاهزة لبٌع األصل المالً  .ب 
استجابة للتؽٌرات فً أسعار الفائدة أو المخاطر فً  (الممكن توقعه بشكل معقول من قبل المنشؤة

السوق واحتٌاجات السٌولة والتؽٌرات فً توفر االستثمارات البدٌلة وعائداتها والتؽٌرات فً 
مصادر وشروط التموٌل أو تؽٌرات فً مخاطرة العملة األجنبٌة، أو  

جهة اإلصدار لها الحق فً تسوٌة األصل المالً بمقدار مبلػ أقل إلى حد كبٌر من تكلفته  .ج 
. المطفؤة

ٌمكن لورقة مالٌة خاصة بدٌن ذات سعر فائدة متؽٌر أن تلبً المقاٌٌس الخاصة  -80
باالستثمار المحتفظ به حتى االستحقاق، ومعظم األوراق المالٌة الخاصة بحقوق الملكٌة ال 

مثل )ٌمكن أن تكون استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق إما ألن لها عمراً ؼٌر محدد 
األسهم العادٌة ألن المبالػ التً ٌمكن للمالك أن ٌستلمها من الممكن أن تتؽٌر بطرٌقة ؼٌر 

، وبالنسبة لالستثمارات المحتفظ (محددة سلفاً من خٌارات األسهم والضمانات والحقوق
بها حتى االستحقاقات والدفعات الثابتة أو القابلة للتحدٌد، واالستحقاق الثابت تعنً ترتٌباً 
تعاقدٌاً ٌحدد مبالػ وتوارٌخ الدفعات إلى المالك مثل دفعات الفائدة ودفعات المبلػ الرئٌسً 

. الخاصة بالدٌن

األصل المالً الخاضع لالسترداد من قبل الجهة الصادرة ٌلبً المقاٌٌس الخاضعة  -81
باالستثمار المحتفظ به حتى االستحقاق إذا أراد حامله وكان قادراً على االحتفاظ به إلى 

أن ٌطلب استرداده أو حتى االستحقاق وإذا كان المالك سٌستعٌد فعلٌاً كامل مبلؽه 
إن خٌار الشراء إذا تمت ممارسته ببساطة ٌسارع استحقاق األصل، على أنه إذا . المسجل

كان األصل المالً قابالً لالسترداد بطرٌقة ال ٌسترجع بها المالك فعلٌاً مبلؽه المسجل 
بكامله فإنه ال ٌتم تصنٌؾ األصل المالً على أنه محتفظ به حتى االستحقاق، وتؤخذ 

المنشؤة فً االعتبار أٌة عالوة دفعت وتكالٌؾ العملٌة التً تمت رسملتها عند تحدٌد ما إذا 
. كان المبلػ المسجل ستتم استعادته فعلٌاً

 

المالك له الحق فً طلب قٌام الجهة المصدرة بتسدٌد )ٌصنؾ األصل المالً القابل للتسدٌد  -82
على أنه استثمار محتفظ به فقط إذا كان لدى المالك النٌة  (األصل المالً قبل االستحقاق

اإلٌجابٌة والقدرة على االحتفاظ به حتى االستحقاق وعدم ممارسة خاصٌة طلب التسدٌد 
. قبل االستحقاق
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ٌجب على المنشؤة عدم تصنٌؾ أٌة موجودات مالٌة على أنها محتفظ بها حتى االستحقاق  -83
إذا قامت المنشؤة خالل السنة المالٌة الحالٌة أو خالل السنتٌن المالٌتٌن السابقتٌن ببٌع أو 
تحوٌل أو ممارسة خٌار بٌع خاص بكمٌة من االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق 

أكثر من كونها ؼٌر )والتً تعتبر أنها أكثر من كونها ؼٌر هامة وذلك قبل االستحقاق 
: بطرق عدا عما ٌلً (هامة فٌما ٌتعلق بإجمالً المحفظة المحتفظ بها حتى االستحقاق

المبٌعات القرٌبة بشكل كاؾ من االستحقاق أو تارٌخ طلب االسترداد الذي تمت  .أ 
ممارسته بحٌث أن التؽٌرات فً سعر الفائدة فً السوق لم ٌكن لها أثر هام على القٌمة العادلة 

لألصل المالً، أو 

المبٌعات بعد أن قامت المنشؤة بالفعل بتحصٌل كامل المبلػ األصلً لألصل المالً من  .ب 
خالل دفعات مجدولة أو دفعات مسبقة، أو 

المبٌعات نتٌجة لحدث منفصل خارج نطاق سٌطرة المنشؤة وؼٌر متكرر، ولم ٌكن من  .ج 
. الممكن أن تتوقعه المنشاة بشكل معقول

.         حاالت إعادة التصنٌؾ بٌن القٌمة العادلة والتكلفة المطفؤة92-90تتناول الفقرات  

بموجب هذا المعٌار القٌمة العادلة مقٌاس مناسب لمعظم الموجودات المالٌة أكثر من  -84
التكلفة المطفؤة، وتصنٌؾ االحتفاظ حتى االستحقاق هو استثناء، ولكن فقط إذا كان لدى 
المنشؤة النٌة اإلٌجابٌة والقدرة على االحتفاظ باالستثمار حتى االستحقاق، وعندما تلقى 

أعمال المنشؤة بظالل من الشك على نٌتها وقدرتها على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى 
.  هذا االستثناء لفترة معقولة من الوقت83االستحقاق تمنع الفقرة 

الذي هو بعٌد الحدوث جداً، مثل التهافت على سحب ودائع من بنك " سٌنارٌو الكارثة"إن  -85
أو وضع مماثل ٌإثر على شركة تؤمٌن ال تتوقعه المنشؤة عند تقرٌر ما إذا كانت لدٌها 

. النٌة اإلٌجابٌة والقدرة على االحتفاظ باستثمار حتى االستحقاق

ولذلك ال  – 83المبٌعات قبل االستحقاق من الممكن أن تلبً الشرط الوارد فً الفقرة  -86
تثٌر تساإالً حول نٌة المنشؤة االحتفاظ باستثمارات أخرى حتى االستحقاق، إذا كانت 

: مستحقة بسبب ما ٌلً

تدهور كبٌر فً القٌمة االئتمانٌة للجهة المصدر، أو  .أ 

تؽٌر فً القانون الضرٌبً ٌلؽً أو ٌخفض إلى حد كبٌر من االستثناء الضرٌبً الخاص  .ب 
ولكن لٌس تؽٌر فً القانون الضرٌبً )بالفائدة على االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق 

، أو  (الذي ٌعدل المعدالت الضرٌبٌة الهامشٌة المنطبقة على دخل الفائدة

ٌستلزم بٌع أو تحوٌل  (مثل بٌع قطاع)دمج رئٌسً لمنشآت أعمال أو تصرؾ رئٌسً  .ج 
استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق للمحافظة على وضع مخاطرة سعر الفائدة القائمة للمنشؤة 

بالرؼم من أن دمج منشآت األعمال فً حد ذاته حدث ضمن )أو سٌاسة مخاطرة االئتمان 
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سٌطرة المنشاة فقد تكون التؽٌرات فً محفظة استثماراتها للمحافظة على وضع مخاطرة سعر 
، أو  (الفائدة أو سٌاسة مخاطرة االئتمان هو نتٌجة لذلك ولٌست متوقعة

تؽٌر فً المتطلبات القانونٌة أو التنظٌمٌة التً تعدل إلى حد كبٌر ما ٌشكل استثماراً  .د 
مسموحاً به أو الحد األعلى ألنواع معٌنة من االستثمارات مما ٌجعل المنشؤة تتصرؾ باالستثمار 

المحتفظ به حتى االستحقاق، أو  

زٌادة كبٌرة ٌقوم بها المنظم فً متطلبات رأسمال الصناعة الذي ٌجعل المنشؤة تقلص  .ه 
حجمها ببٌع االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق، أو  

زٌادة كبٌرة فً أوزان مخاطرة االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق المستخدمة  .و 
. لألؼراض التنظٌمٌة لرأس المال المبنً على المخاطرة

ال ٌكون لدى المنشاة القدرة الظاهرة على االحتفاظ حتى االستحقاق باستثمار فً أصل  -87
: مالً له استحقاق ثابت إذا تمت تلبٌة واحد من الشروط التالٌة

إذا لم ٌكن لدٌها الموارد المالٌة المتوفرة لالستمرار فً تموٌل االستثمار حتى  .أ 
االستحقاق، أو  

إذا كانت خاضعة لقانون قائم أو مانع آخر من الممكن أن ٌحبط نٌتها لالحتفاظ باألصل  .ب 
على أن خٌار الشراء للجهة المصدرة ال ٌحبط بالضرورة نٌة المنشاة )المالً حتى االستحقاق 

(. 81أنظر الفقرة )– لالحتفاظ بؤصل مالً حتى االستحقاق 

 على أنه ال ٌوجد لدى 87-79ٌمكن أن تدل الظروؾ عدا عن تلك المبٌنة فً الفقرات  -88
. المنشؤة النٌة اإلٌجابٌة أو القدرة على االحتفاظ باالستثمار حتى االستحقاق

تقوم المنشؤة بتقٌٌم نٌتها وقدرتها على االحتفاظ باستثماراتها المحتفظ بها حتى االستحقاق،  -89
لٌس فقط عندما ٌتم امتالك هذه الموجودات مبدئٌاً ولكن أٌضاً فً تارٌخ كل مٌزانٌة 

. عمومٌة

إذا لم ٌعد من المناسب بسبب تؽٌر فً النٌة أو القدرة تسجٌل استثمار محتفظ به حتى  -90
االستحقاق بمقدار التكلفة المطفؤة فإنه ٌجب إعادة قٌاسه بمقدار القٌمة العادلة، وتجب 

. 103محاسبة الفرق بٌن مبلؽه المسجل وقٌمته العادلة حسب الفقرة 

وبالمثل إذا توفر مقٌاس موثوق به ألصل مالً لم ٌكن متوفراً له فً السابق فإنه ٌجب  -91
إعادة قٌاس األصل بمقدار القٌمة العادلة، وتجب محاسبة الفرق بٌن مبلؽه المسجل وقٌمته 

. 102العادلة حسب الفقرة 

إذا أصبح من المناسب تسجٌل اصل مالً بمقدار التكلفة المطفؤة بدالً من القٌمة العادلة  -92
بسبب تؽٌر فً النٌة أو المقدرة أو فً الحاالت النادرة التً لم ٌعد ٌتوفر فٌها مقٌاس 

 مرتا اآلن فإن المبلػ 83المشار إلٌهما فً الفقرة " السنتٌن السابقتٌن"موثوق به أو ألن 
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المسجل للقٌمة العادلة لألصل المالً فً ذلك التارٌخ ٌصبح تكلفته المطفؤة الجدٌدة، وتجب 
محاسبة أي مكسب أو خسارة سابقة من ذلك األصل التً تم االعتراؾ بها مباشرة فً 

:  كما ٌل103ًحقوق الملكٌة حسب الفقرة 

فً حالة األصل المالً الذي له استحقاق ثابت فإن المكسب أو الخسارة السابقة من ذلك  .أ 
األصل التً تم االعتراؾ بها مباشرة فً حقوق الملكٌة ٌجب إطفائها على مدى العمر المتبقً 
لالستثمار المحتفظ به حتى االستحقاق، وأي فرق بٌن التكلفة المطفؤة الجدٌدة ومبلػ االستحقاق 
ٌجب إطفاإه على مدى العمر المتبقً لألصل المالً على أنه تعدٌل للمردود مثل إطفاء العالوة 

. والخصم

فً حالة األصل المالً الذي لٌس له استحقاق ثابت فإن المكسب أو الخسارة السابقة من  .ب 
ذلك األصل التً تم االعتراؾ بها مباشرة فً حقوق الملكٌة ٌجب أن تترك فً حقوق الملكٌة 

حتى ٌتم بٌع األصل المالً أو خالؾ لذلك التصرؾ فٌه، وفً ذلك الوقت ٌجب أن تدخل ضمن 
.     تحدٌد صافً الربح أو الخسارة

القٌاس الالحق للمطلوبات المالٌة 

بعد االعتراؾ المبدئً ٌجب أن تقوم المنشؤة بقٌاس كافة المطلوبات المالٌة عدا عن  -93
المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة والمشتقات التً هً مطلوبات بمقدار قٌمتها المطفؤة، 
وبعد االعتراؾ المبدئً ٌجب أن تقوم المنشؤة بقٌاس المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة 

والمشتقات التً هً مطلوبات بمقدار القٌمة العادلة، فٌما عدا المطلوب المشتق المرتبط 
بتسلٌم إدارة حقوق ملكٌة ؼٌر مدرجة والذي ٌجب تسوٌته بموجب هذه األداة التً ال 

ٌمكن قٌاس قٌمتها العادلة بشكل موثوق به، حٌث ٌجب قٌاس هذا المطلوب بمقدار التكلفة، 
والمطلوبات المالٌة المحددة على أنها بنود محوطة تكون خاضعة للقٌاس حسب أحكام 

.  من هذا المعٌار165 – 121محاسبة التحوط فً الفقرات 

تؤثٌرات التؽٌرات فً "تقوم المنشؤة بتطبٌق معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون  -94
على المطلوبات المالٌة التً هً بنود نقدٌة بموجب معٌار " أسعار الصرؾ األجنبً

المحاسبة الدولً الحادي والعشرون والتً هً بعملة أجنبٌة، وبموجب معٌار المحاسبة 
الدولً الحادي والعشرون أٌة مكاسب وخسائر فً الصرؾ األجنبً من المطلوبات 
النقدٌة ٌتم اإلبالغ عنها فً صافً الربح أو الخسارة، وٌستثنى من ذلك البند النقدي 

، وأي (165 – 121أنظر الفقرات )المحدد على أنه أداة تحوط فً تحوط تدفق نقدي 
تؽٌر معترؾ به فً القٌمة العادلة لهذا البند النقدي عدا عن المكاسب والخسائر فً 

، وفٌما ٌتعلق بالمطلوبات المالٌة التً 103الصرؾ األجنبً تتم محاسبته بموجب الفقرة 
مثل بعض )هً لٌست بنوداً نقدٌة بموجب معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون 

أي تؽٌر معترؾ به فً ( الممتازة القابلة لالسترداد إجبارٌاً الصادرة عن المنشؤة (األسهم
القٌمة العادلة بما فً ذلك أي جزء مكون لهذا التؽٌر الذي قد ٌتعلق بالمتؽٌرات فً أسعار 

، وبموجب أحكام محاسبة التحوط لهذا 103الصرؾ األجنبً تتم محاسبته بموجب الفقرة 
إذا كانت هناك عالقة تحوط بٌن أصل نقدي ؼٌر مشتق  (165 – 121الفقرات )المعٌار 

ومطلوب نقدي ؼٌر مشتق فإنه ٌتم اإلبالغ عن التؽٌرات فً القٌم العادلة لهذه األدوات 
. المالٌة فً صافً الربح أو الخسارة
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: اعتبارات قٌاس القٌمة العادلة

إذا كان التؽٌر فً نطاق  (أ): تكون القٌمة العادلة ألداة مالٌة قابلة للقٌاس بشكل موثوق به -95
إذا كان من الممكن تقٌٌم  (ب)تقدٌرات القٌمة العادلة المعقولة لٌس كبٌراً لتلك األداة، أو 

احتماالت مختلؾ التقدٌرات ضمن النطاق بشكل معقول واستخدامها فً تقدٌر القٌمة 
العادلة، وكثٌراً ما تكون المنشؤة قادرة على إجراء تقدٌر للقٌمة العادلة ألداة مالٌة ٌمكن 

االعتماد على استخدامه بشكل موثوق به فً البٌانات المالٌة، وفً بعض األحٌان ٌكون 
االختالؾ فً تقدٌرات القٌمة العادلة المعقولة كبٌراً وتكون احتماالت مختلؾ النتائج 

.  صعبة التقدٌر بحٌث تكون فائدة تقدٌر مفرد للقٌمة العادلة عدٌمة األثر

 (أ): تشمل الحاالت التً تكون فٌها القٌمة العادلة قابلة للقٌاس بشكل موثوق به ما ٌلً -96
 (ب)األداة المالٌة التً ٌوجد لها عرض سعر معلن فً سوق أوراق مالٌة نشط لتلك األداة 

أداة دٌن تم تقٌٌمها من قبل وكالة تقٌٌم مستقلة وٌمكن تقدٌر تدفقاتها النقدٌة بشكل معقول 
أداة مالٌة لها نموذج تقٌٌم مناسب والتً ٌمكن بشكل موثوق به قٌاس مدخالت  (ج)

. البٌانات لذلك النموذج ألن البٌانات تؤتً من أسواق نشطة

ٌمكن تحدٌد القٌمة العادلة ألصل مالً أو مطلوب مالً من خالل إحدى الطرق العدٌدة  -97
المقبولة بشكل عام، وٌجب أن تشمل أسالٌب التقٌٌم االفتراضات التً سٌستخدمها 
المشاركون فً السوق فً تقدٌراتهم للقٌم العادلة بما فً ذلك االفتراضات الخاصة 

بمعدالت الدفعات المسبقة ومعدالت خسائر االئتمان التقدٌرٌة وأسعار الفائدة أو الخصم، 
اإلفصاح عن األسالٌب واالفتراضات الهامة المطبقة فً تقدٌر  (أ) 167وتتطلب الفقرة 

. القٌم العادلة

ٌرتكز تعرٌؾ القٌمة العادلة على افتراض أن المنشؤة ناجحة بدون أي نٌة أو حاجة  -98
لتصفٌة أو تقلٌص نطاق عملٌاتها بشكل مادي أو القٌام بعملٌة بموجب شروط ؼٌر 
مناسبة، والقٌمة العادلة لذلك لٌست المبلػ الذي ستتسلمه المنشؤة أو تدفعه فً عملٌة 

إجبارٌة أو تصفٌة ؼٌر طوعٌة أو بٌع إجباري، على أن المنشؤة تؤخذ ظروفها الحالٌة فً 
االعتبار عند تحدٌد القٌم العادلة لموجوداتها المالٌة ومطلوباتها المالٌة، فعلى سبٌل المثال 

ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة ألصل مالً قررت المنشؤة بٌعه مقابل نقد فً المستقبل القرٌب من 
خالل المبلػ الذي تتوقع استالمه من هذا البٌع، والمبلػ النقدي الذي سٌتم تحقٌقه من بٌع 

 .فوري سٌتؤثر بعوامل مثل السٌولة الحالٌة واستقرار سوق األصل

 

إن وجود عروض أسعار معلنة فً سوق نشط هو عادة أفضل دلٌل على القٌمة العادلة،  -99
وسعر السوق المعروض المناسب ألصل محتفظ به أو مطلوب سٌتم إصداره هو عادة 

سعر العرض الحالً، وبالنسبة لألصل الذي سٌتم امتالكه أو المطلوب الذي سٌتم 
االحتفاظ به هو العرض الحالً أو سعر الطلب، وعندما ال تكون أسعار العرض الحالٌة 

متوفرة فقد ٌوفر سعر أحدث عملٌة دلٌالً على القٌمة العادلة شرٌطة أن ال ٌكون هناك 
تؽٌر كبٌر فً الظروؾ االقتصادٌة بٌن تارٌخ العملٌة وتارٌخ تقدٌم التقرٌر، وعندما ٌكون 
للمنشؤة وضعٌن متماثلٌن لألصل والمطلوب ٌمكنها بالشكل المناسب استخدام سعر الوسط 

. فً السوق كؤساس لتحدٌد القٌم العادلة
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إذا كان سوق أداة مالٌة لٌس سوقاً نشطاً فقد ٌجب تعدٌل عروض األسعار المعلنة  -100
للتوصل إلى مقٌاس موثوق به للقٌمة العادلة، وإذا كان نشاط السوق ضعٌفاً ال ٌكون 

أو حٌث  (مثال ذلك بعض البورصات خارج السوق الرسمٌة)السوق مستقراً بشكل جٌد 
تكون الكمٌات المتداولة صؽٌرة بالنسبة لعدد وحدات المتاجرة ألداة مالٌة سٌتم تقٌٌمها، 
فقد تكون أسعار السوق المدرجة ال تدل على القٌمة العادلة لألداة، وفً بعض الحاالت 

حٌث تكون الكمٌة المتداولة صؽٌرة نسبٌاً فقد ٌتوفر عرض للسعر لكمٌة أكبر من صانع 
السوق لتلك األداة، وفً الظروؾ األخرى وكذلك عندما ال ٌتوفر سعر سوق مدرج فقد 

ٌتم استخدام أسالٌب تقدٌر لتحدٌد القٌمة العادلة بموثوقٌة كافٌة لتلبٌة متطلبات هذا 
المعٌار، وتشمل األسالٌب السائدة فً األسواق المالٌة الرجوع إلى القٌمة الحالٌة فً 
السوق ألداة أخرى مماثلة بشكل جوهري وتحلٌل التدفق النقدي المخصوم ونماذج 

تسعٌر الخٌارات، وعند تطبٌق تحلٌل التدفق النقدي المخصوم تستخدم المنشؤة سعر 
لمعدل العائد السائد لألدوات التً لها نفس الشروط  (مساوٌة)خصم مساو  (أسعار)

والخصائص بشكل جوهري، بما فً ذلك القٌمة االئتمانٌة للمدٌن والفترة المتبقٌة التً 
حدد على مداها سعر الفائدة التعاقدي والفترة المتبقٌة لتسدٌد المبلػ األصلً والعملة التً 

. ستتم الدفعات بها

إذا لم ٌكن ٌوجد سعر فً السوق ألداة مالٌة بكاملها ولكن توجد أسواق ألجزائها المكونة  -101
لها فإنه ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة بناء على أسعار السوق ذات العالقة، وإذا لم ٌكن ٌوجد 
سوق ألداة مالٌة ولكن ٌوجد سوق ألداة مالٌة مماثلة فإنه ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة على 

. أساس سعر السوق لألداة المالٌة المماثلة

 التً ال 101 – 95هناك العدٌد من الحاالت عدا عن الحاالت المعددة فً الفقرات  -102
ٌحتمل أن ٌكون فٌها االختالؾ فً نطاق تقدٌرات القٌمة العادلة المعقولة كبٌراً، ومن 
الممكن عادة تقدٌر القٌمة العادلة ألصل مالً امتلكته المنشؤة من طرؾ خارجً، ومن 

ؼٌر المحتمل أن تقوم المنشؤة بشراء أداة مالٌة ال تتوقع أن تستطٌع الحصول على 
مقٌاس موثوق به لقٌمتها العادلة بعد االمتالك، وٌنص إطار لجنة معاٌٌر المحاسبة 

فً العدٌد من الحاالت ٌجب تقٌٌم التكلفة أو القٌمة، واستخدام "الدولٌة على أنه 
التقدٌرات المعقولة جزء أساسً من اإلعداد للبٌانات المالٌة وال ٌضعؾ من إمكانٌة 

". الوثوق بها
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: المكاسب والخسائر من إعادة قٌاس القٌمة العادلة

ٌجب اإلبالغ عن مكسب أو خسارة معترؾ بها ناجمة من تؽٌر فً القٌمة العادلة ألصل  -103
( 165 – 121أنظر الفقرات )مالً أو مطلوب مالً لٌس جزءاً من العالقة التحوطٌة 

: كما ٌلً

ٌجب إدخال المكسب أو الخسارة من أصل أو مطلوب مالً محتفظ به للمتاجرة  .أ 
بهذا الخصوص ٌجب دائماً اعتبار )فً صافً الربح أو الخسارة للفترة التً تنشؤ فٌها 

(. 122أنظر الفقرة – مشتق أنه محتفظ به للمتاجرة إال إذا حدد على أنه أداة تحوط 

: المكسب أو الخسارة من أصل مالً متوفر للبٌع ٌجب أن ٌكون إما .ب 

داخلة فً صافً ربح أو خسارة الفترة التً تنشؤ فٌها، أو   .1

معترؾ بها مباشرة فً حقوق الملكٌة من خالل بٌان التؽٌرات فً حقوق  .2
– عرض البٌانات المالٌة "– أنظر معٌار المحاسبة الدولً األول )الملكٌة 

إلى أن ٌتم بٌع األصل المالً أو تحصٌله أو خالفاً لذلك  (88 – 86الفقرات 
أنظر )التصرؾ فٌه، أو حتى ٌتم تحدٌد أن األصل المالً انخفضت قٌمته 

فً نفس الوقت ٌجب إدخال المكسب أو الخسارة  (119 – 117الفقرات 
المتراكمة المعترؾ بها فً السابق فً حقوق الملكٌة فً صافً ربح أو خسارة 

. الفترة

على أنها سٌاستها  (2 )103أو الفقرة  (1 )103ٌجب أن تختار المنشؤة إما الفقرة  -104
المحاسبٌة، وٌجب علٌها تطبٌق تلك السٌاسة على كافة موجوداتها المالٌة المتوفرة للبٌع 

(. 121أنظر الفقرة – فٌما عدا التحوطات )

صافً ربح أو خسارة الفترة، األخطاء "– ٌنص معٌار المحاسبة الدولً الثامن  -105
على أنه ٌجب إجراء تؽٌٌر طوعً فً " والتؽٌرات الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

السٌاسة المحاسبٌة فقط إذا كان سٌنجم عن التؽٌٌر عرض مناسب أكثر لألحداث أو 
العملٌات فً البٌانات المالٌة للمنشؤة، وٌعتقد المجلس أنه من ؼٌر المحتمل إلى حد بعٌد 

 103إلى الفقرة  (1) (ب) 103أن تكون الحالة كذلك بالنسبة للتؽٌٌر من الفقرة 
(. 2)(ب)

إذا قامت المنشؤة باالعتراؾ بمشترٌات الموجودات المالٌة باستخدام محاسبة تارٌخ  -106
فإنه ال ٌتم االعتراؾ بؤي تؽٌر فً القٌمة العادلة لألصل  (30أنظر الفقرة )التسوٌات 

الذي سٌتم استالمها خالل الفترة بٌن تارٌخ المتاجرة وتارٌخ التسوٌة وذلك بالنسبة 
، (عدا عن خسائر انخفاض القٌمة)للموجودات المسجلة بمقدار التكلفة أو التكلفة المطفؤة 

على أنه بالنسبة للموجودات التً أعٌد قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة فإنه ٌجب االعتراؾ 
بالتؽٌر فً القٌمة العادلة فً صافً الربح أو الخسارة أو فً حقوق الملكٌة بموجب 

. 103الفقرة 
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نظراً ألن تحدٌد األصل المالً على أنه محتفظ به للمتاجرة هو بناء على هدؾ امتالكه  -107
بشكل مبدئً فإنه ٌجب أن ال تقوم المنشؤة بإعادة تصنٌؾ موجوداتها المالٌة التً ٌتم 

إعادة قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة على أنها خارج فئة المتاجرة أثناء االحتفاظ بها، 
وٌجب على المنشؤة إعادة تصنٌؾ األصل المالً على أنه ضمن فئة المتاجرة فقط إذا 
كانت هناك داللة على وجود نمط فعلً حدٌث الستالم ربح قصٌر األجل ٌبرر إعادة 

(. 21أنظر الفقرة )التصنٌؾ 

المكاسب والخسائر من الموجودات والمطلوبات المالٌة التً لم تتم إعادة قٌاسها بمقدار القٌمة 
: العادلة

الفقرتان )بالنسبة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة المسجلة بمقدار التكلفة المطفؤة  -108
ٌتم االعتراؾ بالمكسب أو الخسارة فً صافً الربح أو الخسارة عندما ٌلؽى  (93، 73

االعتراؾ باألصل أو المطلوب المالً أو عند انخفاض قٌمته، وكذلك من خالل عملٌة 
اإلطفاء، على أنه إذا كانت هناك عالقة تحوط بٌن هذه الموجودات أو المطلوبات المالٌة 

 152 – 121وأداة التحوط كما هً موصوفة فً الفقرات  (حٌث تكون البنود محوطة)
. 164 – 153فإن محاسبة المكسب أو الخسارة ٌجب أن تتبع الفقرات 

: انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة وعدم إمكانٌة تحصٌلها

تنخفض قٌمة أصل مالً إذا كان مبلؽه المسجل أكبر من مبلؽه التقدٌري القابل  -109
لالسترداد، وٌجب على المنشؤة فً تارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة تقٌٌم ما إذا كانت هناك 

أٌة أدلة موضوعٌة على أن أصالً مالٌاً أو مجموعة أصول قد تنخفض قٌمتها، وإذا 
وجدت مثل هذه األدلة ٌجب أن تقوم المنشؤة بتقدٌر المبلػ القابل لالسترداد لذلك األصل 

أو مجموعة الموجودات واالعتراؾ بؤٌة خسارة فً انخفاض القٌمة بموجب الفقرة 
أو بموجب الفقرة  (بالنسبة للموجودات المالٌة المسجلة بمقدار التكلفة المطفؤة) 111
. (بالنسبة للموجودات المالٌة التً أعٌد قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة) 117

تشمل األدلة الموضوعٌة على أن أصالً مالٌاً أو مجموعة موجودات انخفضت قٌمتها  .110
: أو من ؼٌر الممكن تحصٌلها المعلومات التً تصل إلى حامل األصل بشؤن

. صعوبة مالٌة كبٌرة أمام الجهة المصدرة .أ 

. إخالل فعلً بالعقد مثل تقصٌر أو إهمال فً دفعات الفائدة أو المبلػ األصلً .ب 

منح المقرض للمقترض ألؼراض اقتصادٌة أو قانونٌة تتعلق بالصعوبة المالٌة  .ج 
 ,للمقترض امتٌازاً ال ٌؤخذه المقرض خالفاً لذلك فً االعتبار

. احتمال كبٌر لإلفالس أو إعادة تنظٌم مالً آخر للجهة المصدرة .د 

. اعتراؾ بخسارة انخفاض فً قٌمة ذلك األصل فً فترة تقدٌم تقارٌر مالٌة سابقة .ه 

. اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالً بسبب صعوبات مالٌة .و 
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نمط تارٌخً لتحصٌالت الذمم المدٌنة ٌدل على أن المبلػ االسمً بكامله لمحفظة  .ز 
. حسابات ذمم مدٌنة لن ٌتم تحصٌله

إن اختفاء سوق نشط ألن األوراق المالٌة للمنشؤة لم تعد متداولة علناً ال ٌعتبر دلٌالً 
على انخفاض فً القٌمة، وتخفٌض التصنٌؾ االئتمانً ال ٌعتبر فً حد ذاته دلٌالً 

على انخفاض فً القٌمة بالرؼم من أنه قد ٌكون دلٌالً على انخفاض فً القٌمة 
. عندما ٌإخذ فً االعتبار مع المعلومات األخرى المتوفرة

: الموجودات المالٌة المسجلة بمقدار التكلفة المطفؤة

إذا كان من المحتمل أن المنشؤة لن تكون قادرة على تحصٌل كافة المبالػ  -111
حسب الشروط التعاقدٌة والذمم المدٌنة أو  (المبلػ األصلً والفائدة)المستحقة 

االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق المسجلة بمقدار التكلفة المطفؤة فإن خسارة 
انخفاض القٌمة أو خسارة فً دٌن مشكوك فٌه تكون قد وقعت، ومبلػ الخسارة هو 

الفرق بٌن المبلػ المسجل لألصل والقٌمة الحالٌة للتدفقات المستقبلٌة المتوقعة 
المبلػ القابل )المخصومة بسعر الفائدة األصلً الساري المفعول لألداة المالٌة 

، وال ٌتم بشكل عام خصم التدفقات النقدٌة المتعلقة بالذمم المدٌنة قصٌرة (لالسترداد
، وٌجب تخفٌض المبلػ المسجل لألصل إلى مبلؽه المقدر (74أنظر الفقرة )األجل 

القابل لالسترداد إما مباشرة أو من خالل استخدام حساب احتٌاطً، وٌجب إدخال مبلػ 
. الخسارة ضمن صافً ربح أو خسارة الفترة

ٌمكن قٌاس انخفاض القٌمة وعدم إمكانٌة التحصٌل واالعتراؾ بها فردٌاً  -112
للموجودات المالٌة التً الهامة فردٌاً، ومن الممكن قٌاس االنخفاض وعدم إمكانٌة 
التحصٌل واالعتراؾ بها على أساس المحفظة لمجموعة من الموجودات المالٌة 

. المشابهة

ٌتم قٌاس انخفاض قٌمة أصل مالً مسجل بمقدار قٌمته العادلة باستخدام سعر  -113
الفائدة األصلً الساري المفعول لألداة المالٌة ألن الخصم بسعر الفائدة الحالً فً السوق 

سٌعرض فً النهاٌة قٌاس القٌمة العادلة لألصل المالً الذي كان هذا المعٌار سٌقٌسه 
خالفاً لذلك بمقدار التكلفة المطفؤة، وإذا كان لقرض أو ذمة مدٌنة أو استثمار محتفظ به 

حتى االستحقاق سعر فائدة متؽٌر فإن سعر الخصم لقٌاس المبلػ القابل لالسترداد 
الفائدة سارٌة المفعول المحددة بموجب العقد،  (أسعار) هو سعر 111بموجب الفقرة 

وكبدٌل لحساب القٌمة العادلة هذا ٌمكن للدائن قٌاس االنخفاض فً القٌمة بناًء على 
القٌمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق من الممكن مالحظته، وإذا كان األصل 

مضموناً وهناك احتمال بؽلق الرهن عندئذ ٌقوم المالك بقٌاس انخفاض القٌمة بناًء على 
. القٌمة العادلة للضمان

إذا انخفض فً فترة الحقة مبلػ خسارة فً انخفاض القٌمة أو الدٌن المشكوك  -114
مثل )فٌه، وكان من الممكن إسناد االنخفاض بشكل موضوعً لحدث وقع بعد التخفٌض 

فإنه ٌجب عكس التخفٌض فً األصل المالً إما  (تحسن التصنٌؾ االئتمانً للمدٌن
مباشرة أو بتعدٌل حساب مخصص، وٌجب أن ال ٌنجم عن العكس مبلػ مسجل لألصل 
المالً ٌزٌد عما كانت ستكون علٌه التكلفة لو أنه لم ٌتم االعتراؾ باالنخفاض فً القٌمة 
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فً التارٌخ الذي تم به عكس التخفٌض لألصل المالً، وٌجب إدخال مبلػ العكس فً 
. صافً ربح أو خسارة الفترة

المبلػ المسجل ألي أصل مالً الذي هو لٌس مسجالً بمقدار القٌمة العادلة ألن  -115
تجب مراجعته من أجل  ((ج) 69الفقرة )قٌمته العادلة ال ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق به 

الداللة على االنخفاض فً القٌمة فً تارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة بناًء على تحلٌل لصافً 
التدفقات النقدٌة الداخلة المتوقعة، وإذا كانت هناك داللة على انخفاض فً القٌمة فإن 
مبلػ خسارة االنخفاض فً القٌمة لهذا األصل المالً تكون الفرق بٌن مبلؽه المسجل 
والقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة مخصومة بسعر الفائدة الساري فً السوق 

. (المبلػ القابل لالسترداد)ألصل مالً مماثل 

: دخل الفائدة بعد االعتراؾ بانخفاض القٌمة

عندما ٌتم تخفٌض أصل مالً إلى مبلؽه التقدٌري القابل لالسترداد ٌتم بعد ذلك  -116
االعتراؾ بدخل الفائدة بناًء على سعر الفائدة الذي استخدم لخصم التدفقات النقدٌة 

المستقبلٌة لؽرض قٌاس المبلػ القابل لالسترداد، إضافة إلى ذلك بعد االعتراؾ مبدئٌاً 
بخسارة انخفاض القٌمة تقوم المنشؤة بمراجعة هذا األصل من أجل مزٌد من االنخفاض 

، وٌقدم معٌار ((هـ) 110أنظر الفقرة )فً القٌمة فً توارٌخ تقدٌم تقارٌر مالٌة الحقة 
 إرشادات بشؤن االعتراؾ بدخل الفائدة من 30المحاسبة الدولً الثامن عشر الفقرة 

. الموجودات المالٌة التً لم تنخفض قٌمتها

: الموجودات المالٌة التً أعٌد قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة

المبلػ القابل )إذا تم االعتراؾ بؤصل مالً مسجل بمقدار القٌمة العادلة  -117
 103مباشرة فً حقوق الملكٌة حسب الفقرة  (لالسترداد أقل من تكلفة االمتالك األصلٌة

على أن األصل انخفضت  (110أنظر الفقرة )وكانت هناك أدلة موضوعٌة  (2) (ب)
قٌمته فإن صافً الخسارة المتراكمة التً تم االعتراؾ بها مباشرة فً حقوق الملكٌة 

ٌجب استبعادها من حقوق الملكٌة واالعتراؾ بها فً صافً الربح أو الخسارة للفترة 
. حتى ولو لم ٌتم إلؽاء االعتراؾ باألصل المالً

مبلػ الخسارة الذي ٌجب استبعاده من حقوق الملكٌة واإلبالغ عنه فً صافً  -118
مخصوماً منه أي تسدٌد للمبلػ األصلً )الربح أو الخسارة هو الفرق بٌن تكلفة امتالكه 

أو المبلػ القابل لالسترداد ( ألدوات حقوق الملكٌة)والقٌمة العادلة الحالٌة  (واإلطفاء
ناقصاً أي خسارة فً انخفاض قٌمة ذلك األصل المعترؾ به سابقاً فً  (ألدوات الدٌن)

صافً الربح أو الخسارة، والمبلػ القابل لالسترداد ألداة دٌن أعٌد قٌاسها بمقدار القٌمة 
العادلة هو القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة 

. الحالً فً السوق ألصل مالً مماثل

إذا زادت القٌمة العادلة أو المبلػ القابل لالسترداد ألصل مالً مسجل بمقدار  -119
القٌمة العادلة فً فترة الحقة ومن الممكن إسناد الزٌادة بشكل موضوعً لحدث وقع بعد 
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االعتراؾ بالخسارة فً صافً الربح أو الخسارة فإنه ٌجب عكس الخسارة مع إدخال 
. المبلػ المعكوس فً صافً ربح أو خسارة الفترة

 

: محاسبة القٌمة العادلة فً صناعات خدمات مالٌة معٌنة

فً بعض البلدان إما بناًء على القانون المحلً أو الممارسة الصناعٌة المقبولة  -120
تقوم صناعات خدمات مالٌة معٌنة بشكل جوهري بقٌاس كافة الموجودات المالٌة بمقدار 
القٌمة العادلة وتشمل األمثلة على هذه الصناعات فً بعض البلدان الصنادٌق المشتركة 

ووسطاء ومتعاملو األوراق المالٌة وشركات  (Unit trusts)ووحدات االئتمان 
التؤمٌن، وبموجب هذا المعٌار تكون هذه المنشؤة قادرة على االستمرار فً قٌاس 

موجوداتها المالٌة بمقدار القٌمة العادلة إذا صنفت موجوداتها المالٌة بموجب المعٌار 
.  أنها متوفرة للبٌع أو محتفظ بها للمتاجرة

: التحوط

إذا كانت هناك عالقة تحوط بٌن أداة تحوط وبند متعلق بها محوط كما هو مبٌن  -121
 فإن محاسبة المكسب أو الخسارة ٌجب أن تتبع الفقرات 152 – 122فً الفقرات 

153 – 164 .

: أدوات التحوط

ال ٌحد هذا المعٌار من الظروؾ التً ٌمكن فٌها تحدٌد مشتق على أنه أداة  -122
 فٌما عدا خٌارات 142تحوط ألؼراض محاسبة التحوط إذا تم توفر الشروط فً الفقرة 

، على أنه ٌمكن تحدٌد أصل أو مطلوب مالً ؼٌر (124أنظر الفقرة )مكتوبة معٌنة 
مشتق على أداة تحوط ألؼراض محاسبة التحوط وذلك فقط من أجل تحوط لمخاطرة 

عملة أجنبٌة، وسبب هذا التحدٌد هو األسس المختلفة لقٌاس المشتقات وؼٌر المشتقات، 
وبموجب هذا المعٌار تعتبر المشتقات دائماً أنها محتفظ بها للمتاجرة أو التحوط ولذلك 

ما لم تكن مرتبطة بؤداة حقوق ملكٌة ؼٌر مدرجة قٌمتها العادلة وؼٌر قابلة للقٌاس )
تتم إعادة قٌاسها بمقدار القٌمة . (بشكل موثوق به وٌجب تسوٌتها بتسلٌم هذه األداة

العادلة مع تؽٌرات فً القٌمة العادلة مشمولة فً صافً الربح أو الخسارة، أو فً حقوق 
الملكٌة إذا كانت األداة تحوط تدفق نقدي، ومن ناحٌة أخرى ٌتم أحٌاناً قٌاس ؼٌر 

المشتقات بمقدار القٌمة العادلة مع تؽٌرات فً القٌمة العادلة مشمولة فً صافً الربح أو 
الخسارة، وأحٌاناً تقاس بمقدار القٌمة العادلة مع تؽٌرات فً القٌمة العادلة مبلػ عنها فً 
حقوق الملكٌة، وأحٌاناً تقاس بمقدار التكلفة المطفؤة، والسماح لؽٌر المشتقات بؤن تسمى 

. أدوات تحوط فً ظروؾ تتعدى الظروؾ المحددة ٌخلق عدم اتساق فً القٌاس

ال تعتبر األوراق المالٌة لحقوق الملكٌة الخاصة بمنشؤة أنها موجودات مالٌة أو  -123
. مطلوبات مالٌة للمنشؤة، وعلى ذلك فهً لٌست أدوات تحوط
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دخل متناسبة بٌن التؽٌرات فً القٌمة العادلة  (Offset)ٌشمل التحوط معادلة  -124
ألداة التحوط أو التدفقات النقدٌة التً تعزي لها والبند المحوط، والخسارة المحتملة من 
خٌار تكتبه المنشؤة قد تكون أكبر إلى حد كبٌر من المكسب المحتمل فً قٌمة بند محوط 

متعلق بذلك، أي أن الخٌار المكتوب لٌس فعاالً بالنسبة لتخفٌض مقدار التقلب فً صافً 
الربح أو الخسارة، وعلى ذلك فالخٌار المكتوب لٌس بند تحوط ما لم ٌكن قد حدد على 
أنه معادلة لخٌار تم شراإه بما فً ذلك الخٌار المثبت فً أداة مالٌة أخرى، مثال ذلك 

خٌار مكتوب ٌستخدم لتحوط الدٌن الخاضع لالسترداد، وبالمقارنة مع ذلك الخٌار الذي 
تم شراإه له مكاسب محتملة مساوٌة للخسائر أو أكبر منها، وعلى ذلك ٌملك إمكانٌة 

تخفٌض التقلب فً الربح أو الخسارة الناجمة من التؽٌرات فً القٌمة العادلة أو التدفقات 
.  النقدٌة، وتبعاً لذلك ٌمكن أن ٌحقق الشروط الالزمة كؤداة تحوط

قد تكون االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق المسجلة بمقدار التكلفة  -125
المطفؤة أدوات تحوط فعالة فٌما ٌتعلق بالمخاطر من التؽٌرات فً أسعر صرؾ العمالت 

. األجنبٌة

األصل المالً أو المطلوب المالً الذي ال ٌمكن قٌاس قٌمته العادلة بشكل  -126
التً  (أ)موثوق به ال ٌمكن أن ٌكون أداة تحوط فٌما عدا فً حالة األداة ؼٌر المشتقة 

 (ج)التً هً محددة على أنها تحوط لمخاطرة العملة األجنبٌة  (ب)هً بعملة أجنبٌة 
. التً مكوناتها من العملة األجنبٌة قابل للقٌاس بشكل موثوق به

: البنود المحوطة

ٌمكن أن تكون األداة المحوطة أصل أو مطلوب معترؾ به أو التزام ثابت ؼٌر  -127
عملٌة ")معترؾ به أو عملة مستقبلٌة ؼٌر ملتزم بها ولكن احتمال حدوثها عال جداً 

أصل أو مطلوب مفرد أو التزام ثابت أو عملٌة ( أ)، والبند المحوط قد ٌكون ("متنبؤ بها
مجموعة موجودات أو مطلوبات أو التزامات ثابتة أو عملٌات متنبؤ بها  (ب)متنبؤ بها 

لها نفس خصائص المخاطرة، وخالفاً للقروض والذمم المدٌنة التً تم إحداثها ال ٌمكن 
لالستثمار المحتفظ به حتى االستحقاق أن ٌكون بنداً محوطاً فٌما ٌتعلق بمخاطرة سعر 

الفائدة ألن تحدٌد استثمار على انه محتفظ به حتى االستحقاق ال ٌشمل محاسبة التؽٌرات 
المرتبطة بذلك فً أسعار الفائدة، على أنه ٌمكن الستثمار محتفظ به حتى االستحقاق أن 
ٌكون بند تحوط فٌما ٌتعلق بالمخاطر من التؽٌرات فً أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة 

. ومخاطرة االئتمان

إذا كان البند المحوط أصالً أو مطلوباً مالٌاً فقد ٌكون بنداً محوطاً فٌما ٌتعلق  -128
بالمخاطر المرتبطة فقط بجزء من تدفقاته النقدٌة أو القٌمة العادلة إذا كان من الممكن 

. قٌاس الفاعلٌة

إذا كان البند المحوط أصالً أو مطلوباً ؼٌر مالً فإنه ٌجب تحدٌده كبند محوط  -129
بكامله لكافة المخاطر نظراً لصعوبة فصل  (ب)لمخاطر العملة األجنبٌة، أو  (أ)أما 

وقٌاس الجزء المناسب من التدفقات النقدٌة أو التؽٌرات فً القٌمة العادلة التً تعزي 
. لمخاطر محددة عدا عن مخاطر العملة األجنبٌة



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

نظراً ألن التؽٌرات فً سعر جزء مكون ألصل أو مطلوب ؼٌر مالً لٌس لها  -130
أثر من الممكن التنبإ به وقابل للقٌاس بشكل منفصل على سعر البند الذي ٌمكن مقارنته 

بؤثر التؽٌر فً أسعار الفائدة فً السوق أو سعر سند فإن األصل أو المطلوب ؼٌر 
. المالً هو بند تحوط فقط بكامله

 

من الممكن تحدٌد أداة تحوط مفردة كتحوط ألكثر من نوع واحد من المخاطرة  -131
من الممكن  (2. )المخاطر المحوطة من الممكن تحدٌدها بوضوح (1): شرٌطة أن

من الممكن ضمان وجود تسمٌة محددة ألداة التحوط  (3). إظهار فاعلٌة التحوط
. ومراكز التحوط المختلفة

إذا تم تجمٌع موجودات متماثلة أو مطلوبات متماثلة وتم تحوطها كمجموعة فإن  -132
الموجودات الفردٌة أو المطلوبات الفردٌة فً المجموعة ستشارك فً التعرض 

للمخاطرة التً حددت لها على أنها محوطة، إضافة إلى ذلك فإن التؽٌر فً القٌم العادلة 
التً تعزي إلى المخاطرة المحوطة كل بند فردي فً مجموعة سٌتوقع أن تتناسب بشكل 

. تقرٌبً مع التؽٌر الكلً فً القٌمة العادلة التً تعزي للمخاطرة المحوطة للمجموعة

نظراً ألنه ٌجب تقٌٌم فاعلٌة التحوط بمقارنة التؽٌر فً القٌمة أو التدفق النقدي  -133
أو مجموعة من البنود )وبند محوط  (أو مجموعة من أدوات تحوط مماثلة)ألداة تحوط 

فإن مقارنة أداة تحوط مع صافً مركز إجمالً ولٌس مع بند تحوط  (المحوطة المماثلة
مثال ذلك صافً كافة المطلوبات ذات السعر الثابت أو المطلوبات ذات السعر )محدد 

ال ٌحقق الشروط الالزمة لمحاسبة التحوط، على أنه  (الثابت مع استحقاقات متماثلة
ٌمكن تقرٌباً تحقٌق نفس األثر على صافً الربح أو خسارة محاسبة التحوط لهذا النوع 

من عالقة التحوط بتحدٌد جزء من البنود المتضمنة على أنها المركز المحوط، فعلً 
 مع مخاطر 90 ومطلوبات قٌمتها 100سبٌل المثال إذا كان لدى بنك موجودات قٌمتها 

 فإنه ٌمكنه 10وشروط ذات طبٌعة متشابهة وٌرؼب فً تحوط صافً االنكشاؾ البالػ 
 من هذه الموجودات والمطلوبات أدوات ذات سعر فائدة ثابت، وفً هذه 10تحدٌد 

الحالة ٌكون تحوط قٌمة عادلة، أو إذا كان كالهما أداتٌن ذات أسعار متؽٌرة ففً هذه 
الحالة ٌكون تحوط تدفق نقدي، وبالمثل إذا كان على المنشؤة التزام ثابت إلجراء شراء 

 فإنه 90 والتزام ثابت إلجراء بٌع بالعملة األجنبٌة بمقدار 100بعملة أجنبٌة بمقدار 
 بالحصول على مشتق وتحدٌده على أنه أداة تحوط 10ٌمكنها تحوط صافً المبلػ البالػ 

.  100 من التزام الشراء الثابت البالػ 10مرتبطة مع 

ألؼراض محاسبة التحوط فقط المشتقات التً لها عالقة بطرؾ خارجً بالنسبة  -134
للمنشؤة ٌمكن تحدٌدها على أنها أدوات تحوط، وبالرؼم من أنه ٌمكن لشركات فردٌة 

ضمن مجموعة أو أقسام موجودة ضمن شركة الدخول فً عملٌات تحوط مع شركات 
أخرى ضمن المجموعة أو األقسام ضمن الشركة فإنه ٌتم استبعاد أٌة مكاسب وخسائر 

من هذه العملٌات عند التوحٌد، وعلى ذلك فإن عملٌات التحوط هذه بٌن المجموعات أو 
. بٌن الشركات ال تحقق الشروط الالزمة لمعاملة محاسبة التحوط عند التوحٌد
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إن االلتزام الثابت المتالك عمل فً عملٌة دمج منشآت أعمال ال ٌمكن أن ٌكون  -135
بنداً محوطاً باستثناء فٌما ٌتعلق بمخاطرة الصرؾ األجنبً ألن المخاطرة األخرى 
. المحوطة ال ٌمكن تحدٌدها وقٌاسها بشكل محدد، وهً تحوط لمخاطرة عمل عامة

 

 

: محاسبة التحوط

صافً  (Offsetting)تعترؾ محاسبة التحوط بشكل متماثل بآثار المعادلة  -136
الربح أو الخسارة من التؽٌرات فً القٌم العادلة ألداة التحوط والبند المتعلقة بها الذي ٌتم 

. تحوطه

: عالقات التحوط ذات ثالثة أنواع -137

تحوط ضد التعرض للتؽٌرات فً القٌمة العادلة األصل أو : تحوط القٌمة العادلة .أ 
مطلوب معترؾ به أو جزء محدد من هذا األصل أو المطلوب الذي ٌعزي لمخاطرة 

. معٌنة والذي سٌإثر على صافً الدخل المبلػ عنه

( 1)تحوط ضد التعرض للتؽٌر فً التدفق النقدي الذي : تحوط التدفق النقدي .ب 
مثل كافة أو بعض دفعات )ٌعزي لمخاطرة معٌنة مرتبطة بؤصل أو مطلوب معترؾ به 

( مثل شراء أو بٌع متوقع)أو عملٌة متنبؤ بها  (الفائدة المستقبلٌة على دٌن سعره متؽٌر
سٌإثر على صافً الربح أو الخسارة المبلػ عنها، وتتم محاسبة التحوط  (2)والذي 

اللتزام ثابت ؼٌر معترؾ به لشراء أو بٌع أصل بسعر ثابت فً عملة تقارٌر المنشؤة 
. على أنه محوط تدفق نقدي بالرؼم من أنه ٌتعرض لمخاطرة فً قٌمته العادلة

كما هو معرؾ فً معٌار المحاسبة : تحوط لصافً استثمار فً وحدة أجنبٌة .ج 
. تؤثٌرات التؽٌرات فً أسعار الصرؾ األجنبً– الدولً الحادي والعشرون 

أحد األمثلة على تحوط قٌمة عادلة هو تحوط المقرض للتؽٌرات فً القٌمة  -138
العادلة لدٌن ذا سعر ثابت نتٌجة للتؽٌرات فً أسعار الفوائد، وهذا التحوط ٌمكن الدخول 

. به إما من قبل الجهة المدٌنة أو الجهة الدائنة

: فٌما ٌلً أمثلة على تحوطات التدفق النقدي -139

تحوط للمخاطرة المستقبلٌة لعملة أجنبٌة فً التزام تعاقدي ؼٌر معترؾ به من قبل شركة  .أ 
. خطوط جوٌة لشراء طائرة مقابل مبلػ محدد من العملة األجنبٌة

تحوط للتؽٌر فً سعر الوقود ٌتعلق بالتزام تعاقدي ؼٌر معترؾ به من قبل  .ب 
. مإسسة كهربائٌة ذات منفعة عامة لشراء الوقود بسعر محدد والدفع بعملتها المحلٌة
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استخدام مقاٌضة وذلك فً النهاٌة لتؽٌٌر الدٌن ذو السعر العائم إلى دٌن ذا فائدة  .ج 
هذا تحوط لعملٌة مستقبلٌة، والتدفقات النقدٌة المحوطة هً دفعات الفائدة )ثابتة 

. (المستقبلٌة

إن التحوط اللتزام ثابت فً عملة التقارٌر الخاصة بالمنشؤة لٌس تحوطاً  -140
لتعرض تدفق نقدي ولكنه تحوط للتؽٌر فً القٌمة العادلة، وبالرؼم من ذلك تتم محاسبة 
هذا التحوط على أنه تحوط تدفق نقدي بموجب هذا المعٌار ولٌس على أنه تحوط لقٌمة 
عادلة، وذلك لتجنب االعتراؾ بالتزام كؤصل أو مطلوب لن ٌتم خالفاً لذلك االعتراؾ 

. به على أنه أصل أو مطلوب بموجب الممارسة المحاسبٌة الحالٌة

األجنبٌة كما هً معرفة فً معٌار المحاسبة الدولً الحادي  (Entity)الوحدة  -141
والعشرون هً عملٌة أجنبٌة، وأنشطتها لٌست جزءاً مكمالً للمنشؤة المقدمة للتقارٌر، 

وبموجب معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون كافة االختالفات فً الصرؾ 
األجنبً التً تنجم من ترجمة البٌانات المالٌة للوحدة األجنبٌة إلى عملة تقارٌر المنشؤة 

. األم ٌتم تصنٌفها على أنها حقوق ملكٌة إلى أن ٌتم التصرؾ فً صافً االستثمار

بموجب هذا المعٌار تحقق عالقة التحوط الشروط الالزمة لمحاسبة التحوط  -142
 وذلك فقط إذا تم تلبٌة كافة الشروط 164 – 153الخاصة كما هو مبٌن فً الفقرات 

: التالٌة

عند بدء التحوط هناك وثائق رسمٌة لعالقة التحوط وهدؾ واستراتٌجٌة إدارة  .أ 
مخاطرة المنشؤة للقٌام بالتحوط، وٌجب أن تشمل هذه الوثائق تحدٌد أداة التحوط والبند أو 

العملٌة المحوطة ذات العالقة وطبٌعة المخاطرة المحوطة وكٌؾ ستقوم المنشاة بتقٌٌم 
فاعلٌة أداة التحوط فً معادلة التعرض للتؽٌرات فً القٌمة العادلة للبند المحوط أو 

. التدفقات النقدٌة للعملٌة المحوطة التً تعزي للمخاطرة المحوطة

فً تحقٌق تؽٌرات معادلة  (146أنظر الفقرة )ٌتوقع أن ٌكون التحوط فعاالً جداً  .ب 
فً القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة التً تعزي للمخاطرة المحوطة وذلك بما ٌتفق مع 

. استراتٌجٌة إدارة المخاطرة الموثقة أصالً لعالقة التحوط المعٌنة تلك

بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي ٌجب أن ٌكون العملٌة المتنبؤ بها التً هً  .ج 
موضوع التحوط محتملة إلى حد كبٌر، وٌجب أن تقدم تعرضاً للتؽٌرات فً التدفقات 

. النقدٌة التً ٌمكنها فً النهاٌة أن تإثر على صافً الربح أو الخسارة المبلػ عنها

ٌمكن قٌاس فاعلٌة التحوط بشكل موثوق به، أي ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة أو  .د 
 من أجل 95أنظر الفقرة )التدفقات النقدٌة للبند المحوط والقٌمة العادلة ألداة التحوط 

. (اإلرشاد الخاص بالقٌمة العادلة

تم تقٌٌم التحوط على أساس مستمر وتحدٌده فعلٌاً أنه كان فعاالً جداً خالل فترة  .ه 
. تقدٌم التقارٌر المالٌة

فً حالة مخاطرة سعر الفائدة ٌمكن تقٌٌم فاعلٌة التحوط بإعداد جدول استحقاق  -143
ٌبٌن تخفٌض كل او جزء من مخاطرة السعر لكل قطاع من جدول االستحقاق الناجمة 

من تجمٌع العناصر التً تم تحوط صافً مركزها شرٌطة أنه ٌمكن ربط صافً 
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المخاطرة مع أصل أو مطلوب ٌتسبب فً صافً التعرض هذا وٌمكن تقٌٌم العالقة 
. المتبادلة مقابل ذلك األصل أو المطلوب

هناك عادة مقٌاس مفرد للقٌمة العادلة ألداة تحوط بكاملها، والعوامل التً تسبب  -144
تؽٌرات فً القٌمة العادلة تعتمد على بعضها، وهكذا فعالقة التحوط محددة من قبل 

تجزئة القٌمة  (أ): المنشؤة ألداة تحوط بكاملها، واإلستثناءات الوحٌدة المسموح بها هً
الحقٌقٌة والقٌمة الزمنٌة لخٌار وفقط تحدٌد التؽٌر فً القٌمة الحقٌقٌة لخٌار على أنه أداة 

تجزئة عنصر الفائدة  (ب). (قٌمته الزمنٌة)التحوط بٌنما ٌستثنى المكون الباقً للخٌار 
والسعر الفوري لعقد آجل، وتدرك هذه االستثناءات أن القٌمة الحقٌقٌة للخٌار والعالوة 

على العقد اآلجل ٌمكن بشكل عام قٌاسها بشكل منفصل، وٌمكن الستراتٌجٌة تحوط 
دٌنامٌكٌة تقٌٌم كل من القٌم الحقٌقٌة والزمنٌة لخٌار أن تحقق الشروط الالزمة لمحاسبة 

. التحوط

من القٌمة المفترضة فً % 50ٌمكن تحدٌد نسبة من أداة التحوط بكاملها مثل  -145
عالقة تحوط، على أنه ال ٌمكن تحدٌد عالقة تحوط لجزء فقط من الفترة الزمنٌة التً 

. تكون فٌها أداة التحوط معلقة

: تقٌٌم فاعلٌة التحوط

ٌعتبر التحوط عادة أنه فعال جداً إذا استطاعت المنشؤة عند بدء التحوط وعلى  -146
مدى عمره أن تتوقع أنه تم بالكامل تقرٌباً معادلة التؽٌرات فً القٌمة العادلة أو التدفقات 

، %125إلى % 80النقدٌة ألداة التحوط، وأن النتائج الفعلٌة هً ضمن نطاق قدره 
 100 والمكسب فً أداة النقد 120فعلى سبٌل المثال إذا كانت الخسارة فً أداة التحوط 

 وهً 100/120أو بمقدار % 120 وهً 120/100فإنه ٌمكن قٌاس المعادلة بمقدار 
. ، وستتوصل المنشؤة إلى أن التحوط فعال جدا83%ً

ٌعتمد األسلوب الذي تتبناه المنشؤة لتقٌٌم فاعلٌة التحوط على استراتٌجٌتها  -147
الخاصة بإدارة المخاطرة، وفً بعض الحاالت تقوم المنشؤة بتبنً أسالٌب مختلفة ألنواع 
مختلفة من التحوطات، وإذا كانت األحكام الرئٌسٌة ألداة التحوط واألصل أو المطلوب 
المحوط بكامله أو العملٌة المتنبؤ بها المحوطة هً نفسها فإن التؽٌرات فً القٌمة العادلة 

والتدفقات النقدٌة التً تعزي للمخاطرة التً ٌتم تحوٌلها تعادل بشكل كامل التحوط 
عندما ٌتم الدخول فٌه وبعد ذلك حتى اإلنجاز، فعلً سبٌل المثال من المحتمل أن ٌكون 
سعر فائدة مقاٌضة تحوطاً فعاالً إذا كانت المبالػ المقترضة والرئٌسٌة والفترة وتوارٌخ 

إعادة التسعٌر وتوارٌخ الفائدة والمقبوضات والدفعات الرئٌسٌة وأساس قٌاس سعر 
. الفائدة هً نفسها ألداة التحوط وبند التحوط

من ناحٌة أخرى فً بعض األحٌان تعادل أداة التحوط المخاطرة المحوطة  -148
جزئٌاً فقط، فعلى سبٌل المثال ال ٌكون التحوط فعاالً بشكل كامل إذا كانت أداة التحوط 

والبند المحوط فً عمالت مختلفة وال ٌتحركان بشكل متوافق، كذلك ال ٌكون تحوط 
لمخاطرة سعر فائدة باستخدام مشتق فعاالً بشكل كامل إذا كان جزء من التؽٌر فً القٌمة 

.  العادلة للمشتق عائد لمخاطرة االئتمان للجهة المناظرة
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لتحقٌق الشروط الالزمة لمحاسبة التحوط الخاصة ٌجب أن ٌكون التحوط متعلقاً  -149
بمخاطرة محددة ومسماة ولٌس فقط بإجمالً مخاطر أعمال المنشؤة الكلٌة، وٌجب أن 

ٌإثر فً النهاٌة على صافً ربح أو خسارة المنشؤة، وتحوط مخاطرة بطالن االستعمال 
ألصل مادي أو مخاطرة نزع ملكٌة ممتلكات من قبل الحكومة ال ٌحقق الشروط الالزمة 

لمحاسبة التحوط، والفاعلٌة ال ٌمكن قٌاسها حٌث أن هذه المخاطر لٌست قابلة للقٌاس 
.   بشكل موثوق به

ال ٌمكن الستثمار بطرٌقة حقوق الملكٌة أن ٌكون بنداً محوطاً فً تحوط قٌمة  -150
عادلة ألن أسلوب حقوق الملكٌة ٌعترؾ بحصة المستثمر فً صافً الربح أو الخسارة 

المستحقة للشركة الزمٌلة ولٌس بالتؽٌرات فً القٌمة العادلة فً صافً الربح أو 
الخسارة، ولو كان بنداً محوطاً فإنه سٌتم تعدٌله لكل من التؽٌرات فً القٌمة العادلة 

مما سٌنجم عنه عد مزدوج ألن التؽٌرات فً القٌمة – واستحقاقات الربح والخسارة 
العادلة تشمل استحقاقات الربح والخسارة، ولسبب مماثل ال ٌمكن الستثمار فً شركة 
تابعة موحدة أن ٌكون بنداً محوطاً فً تحوط لقٌمة عادلة ألن التوحٌد ٌعترؾ بحصة 
الشركة األم فً صافً الربح أو الخسارة للشركة التابعة ولٌس بالتؽٌرات فً القٌمة 
العادلة فً صافً الربح أو الخسارة، وتحوط صافً استثمار فً شركة تابعة أجنبٌة 
مختلؾ، وال ٌوجد عد مزدوج ألنه تحوط لتعرض العملة األجنبٌة ولٌس تحوط قٌمة 

.  عادلة للتؽٌر فً قٌمة االستثمار

ال ٌحدد هذا المعٌار أسلوباً مفرداً لتقٌٌم فاعلٌة التحوط، وٌشمل توثٌق المنشؤة  -151
الستراتٌجٌة التحوط إجراءاتها الخاصة بتقٌٌم الفاعلٌة، وهذه اإلجراءات ستبٌن ما إذا 
كان التقٌٌم سٌشمل كل المكسب أو الخسارة ألداة تحوط أو ما إذا كانت القٌمة الزمنٌة 

ٌتم تقٌٌم الفاعلٌة عند حد أدنى فً الوقت الذي تقوم فٌه المنشؤة . لألداة سٌتم استثناإها
بإعداد تقرٌرها المالً السنوي أو المرحلً، وإذا كانت الشروط الهامة ألداة التحوط 

أو العملٌة  (كمقابل للتدفقات النقدٌة المختارة)واألصل المطلوب المحوط بكامله 
المحوطة متنبؤ بها هً نفسها ٌمكن للمنشؤة أن تتوصل إلى أن التؽٌرات فً القٌمة 

العادلة أو التدفقات النقدٌة العائدة للمخاطرة التً ٌتم تحوطها ٌتوقع أن تتعادل بشكل 
كامل عند البداٌة وعلى أساس مستمر، فعلى سبٌل المثال قد تفترض وحدة أن تحوطاً 

لشراء متنبؤ به لسلعة مع عقد آجل سٌكون فعاالً جداً وأنه لن تكون هناك عدم فاعلٌة ٌتم 
االعتراؾ بها فً صافً الربح أو الخسارة فً الحاالت التالٌة 

إذا كان العقد اآلجل هو لشراء نفس الكمٌة من نفس السلعة فً نفس الوقت  .أ 
. والمكان مثل الشراء المحوط المتنبؤ به

 .إذا كانت القٌمة العادلة للعقد اآلجل عند البداٌة صفراً .ب 

إذا كان إما التؽٌر فً الخصم أو العالوة فً العقد اآلجل مستثنى من تقٌٌم الفاعلٌة  .ج 
وداخلة مباشرة فً صافً الربح أو الخسارة، أو أن التؽٌر فً التدفقات النقدٌة المتوقعة 

. فً العملٌة المتنبؤ بها هو بناء على السعر اآلجل للسلعة

عند تقٌٌم فاعلٌة تحوط ستحتاج المنشؤة بشكل عام للنظر فً القٌمة الزمنٌة  -152
للنقود، وال ٌحتاج السعر الثابت لبند محوط أن ٌماثل بالضبط السعر الثابت لمقاٌضة 
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محددة على أنها تحوط لقٌمة عادلة، كما ال ٌحتاج السعر المتؽٌر ألصل أو مطلوب علٌه 
فائدة أن ٌكون مماثالً للسعر المتؽٌر لمقاٌضة محددة على أنها تحوط لتدفق نقدي، 

والقٌمة العادلة لمقاٌضة تؤتً من صافً تسوٌاتها، وٌمكن تؽٌٌر األسعار الثابتة 
. والمتؽٌرة لمقاٌضة بدون التؤثٌر على صافً التسوٌة إذا تؽٌر كالهما بنفس المقدار

: تحوطات القٌمة العادلة

 خالل فترة تقدٌم 147إذا لبى تحوط قٌمة عادلة الشروط الواردة فً الفقرة  -153
: التقارٌر المالٌة فإنه ٌجب محاسبته كما ٌلً

المكسب أو الخسارة من إعادة قٌاس أداة التحوط بمقدار القٌمة العادلة ٌجب  .أ 
. االعتراؾ بها فوراً فً صافً الربح أو الخسارة

المكسب أو الخسارة من البند المحوط التً تعزي للمخاطرة المحوطة ٌجب أن  .ب 
تعدل المبلػ المسجل للبند المحوط واالعتراؾ بها فوراً فً صافً الربح أو الخسارة، 

وٌنطبق ذلك حتى ولو تم خالفاً لذلك قٌاس بند محوط بمقدار القٌمة العادلة مع التؽٌرات 
، (ب) 103فً القٌمة العادلة ٌعترؾ بها مباشرة فً حقوق الملكٌة بموجب الفقرة 
 .وٌنطبق ذلك أٌضاً إذا تم خالفاً لذلك قٌاس البند المحوط بمقدار التكلفة

 على تحوط تعرض للتؽٌرات فً القٌمة 153ٌوضح ما ٌلً كٌؾ تنطبق الفقرة  -154
العادلة الستثمار فً دٌن ذا سعر ثابت نتٌجة للتؽٌرات فً أسعار الفائدة، وهذا 

فً السنة األولى ٌقوم مستثمر : المثال مقدم من وجهة نظر حامل االستثمار
 ورقة مالٌة لدٌن مصنفة على أنها متوفرة للبٌع، وفً نهاٌة 100بالشراء مقابل 

، وعلى ذلك تم التبلٌػ عن الزٌادة البالؽة 110السنة األولى القٌمة العادلة الحالٌة 
، وتم (على افتراض أن المستثمر اختار هذا األسلوب) فً حقوق الملكٌة 10

 فً المٌزانٌة العمومٌة، ولحماٌة القٌمة البالؽة 110زٌادة المبلػ المسجل إلى 
 دخل الحامل فً تحوط بامتالك مشتق، وفً نهاٌة السنة الثانٌة حصل 110

 وحصل انخفاض مقابل فً القٌمة العادلة للورقة 5المشتق على مكسب مقداره 
: المالٌة للمدٌن

دفاتر المستثمر فً السنة األولى   مدٌن  دائن  
 100االستثمار فً الورقة المالٌة للدٌن  

 100نقد   
إلظهار شراء الورقة المالٌة  

 10االستثمار فً الورقة المالٌة للدٌن 
الزٌادة فً القٌمة العادلة 

 10  (الداخلة فً حقوق الملكٌة)
إلظهار الزٌادة فً القٌمة العادلة للورقة المالٌة   

 
دفاتر المستثمر فً السنة الثانٌة     مدٌن      دائن 

 5األصل المشتق 
 5  (داخل فً صافً الربح أو الخسارة)المكسب 
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إلظهار الزٌادة فً القٌمة العادلة للمشتق  
 5 (داخلة فً صافً الربح أو الخسارة)الخسارة 

 5االستثمار فً الورقة المالٌة للدٌن  
إلظهار االنخفاض فً القٌمة العادلة للورقة المالٌة للدٌن 

 فً نهاٌة السنة الثانٌة والقٌمة المسجلة للمشتق هً 105المبلػ المسجل للورقة المالٌة للدٌن هو 
 مبلػ عنه فً حقوق الملكٌة إلى أن ٌتم بٌع الورقة المالٌة للدٌن، وهً 10، والمكسب البالػ 5

. 157خاضعة لإلطفاء بموجب الفقرة 

إذا تم تحوط مخاطر معٌنة فقط تعزى إلى بند محوط فإنه ٌتم اإلبالغ عن  -155
التؽٌرات المعترؾ بها فً القٌمة العادلة للبند المحوط التً لٌس لها عالقة بالتحوط فً 

. 103إحدى الطرٌقتٌن الواردتٌن فً الفقرة 

 إذا 153ٌجب على المنشؤة أن تتوقؾ عن محاسبة التحوط المحددة فً الفقرة  -156
: حصل أي مما ٌلً

لهذا الؽرض ال ٌعتبر )انتهاء مدة أداة التحوط أو بٌعها أو إنهاإها أو ممارستها  .أ 
تجدٌد أو استبدال أداة تحوط بؤداة تحوط أخرى انتهاء أو إنهاء إذا كان هذا التجدٌد أو 

أو  (اإلنهاء جزءاً من استراتٌجٌة التحوط الموثقة للمنشؤة

. 142لم ٌعد التحوط ٌلبً مقاٌٌس التؤهٌل لمحاسبة التحوط فً الفقرة  .ب 

التعدٌل على المبلػ المسجل ألداة مالٌة محوطة علٌها فائدة ٌجب إطفاإها إلى  -157
صافً الربح أو الخسارة، وٌجب أن ٌبدأ اإلطفاء فً موعد ال ٌتعدى الوقت الذي ٌتوقؾ 

فٌه البند المحوط أن ٌكون معدالً للتؽٌرات فً قٌمته العادلة التً تعزى للمخاطرة التً 
. تم تحوطها، وٌجب إطفاء التعدٌل بكامله عند االستحقاق

: تحوطات التدفق النقدي

 خالل فترة تقدٌم 142إذا لبى تحوط تدفق نقدي الشروط الواردة فً الفقرة  -158
: التقارٌر فإنه ٌجب محاسبته كما ٌلً

الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط المحدد على أن تحوط فعال  .أ 
ٌجب االعتراؾ به مباشرة فً حقوق الملكٌة من خالل بٌان  (142أنظر الفقرة )

(. 88 – 86أنظر معٌار المحاسبة الدولً األول، الفقرات )التؽٌرات فً حقوق الملكٌة 

: ٌجب اإلبالغ عن الجزء ؼٌر الفعال .ب 

مباشرة فً صافً الربح أو الخسارة إذا كانت أداة التحوط مشتقاً، أو  .1

 فً الظروؾ المحددة التً تكون فٌها أداة التحوط لٌست 103حسب الفقرة  .2
. مشتقاً
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: بشكل أكثر تحدٌداً تتم محاسبة تحوط التدفق النقدي كما ٌلً -159

ٌتم تعدٌل الجزء المكون المنفصل لحقوق الملكٌة المرتبط بالبند المحوط بمقدار  .أ 
: (بمبالػ مطلقة)أٌهما أقل : ما ٌلً

المكسب أو الخسارة المتراكمة من أداة التحوط الالزمة لمعادلة التؽٌر  .1
التراكمً فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة من البند المحوط من بداٌة التحوط 

.  (ب) 158باستثناء الجزء المكون ؼٌر الفعال الذي تمت مناقشته فً الفقرة 

القٌمة العادلة للتؽٌر التراكمً فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للبند المحوط من  .2
. بداٌة التحوط

ٌتم  (التً هً لٌست تحوطاً فعاالً)أي مكسب أو خسارة متبقٌة من أداة التحوط  .ب 
إدخاله فً صافً الربح أو الخسارة أو مباشرة فً حقوق الملكٌة كما هو مناسب بموجب 

. 158، 103الفقرتٌن 

إذا استثنت استراتٌجٌة إدارة المخاطرة الموثقة لمنشؤة المختصة بعالقة تحوط  .ج 
معٌنة جزءاً محدداً من المكسب أو الخسارة أو التدفقات النقدٌة ذات العالقة ألداة تحوط 

فإن ذلك المكون المستثنى للمكسب أو  ((أ) 142أنظر الفقرة )من تقٌٌم فاعلٌة التحوط 
. 103الخسارة ٌتم االعتراؾ به بموجب الفقرة 

إذا نجم عن االلتزام الثابت المحوط أو العملٌة المتنبؤ بها االعتراؾ بؤصل أو  -160
مطلوب عندئذ فً الوقت الذي ٌتم فٌه االعتراؾ باألصل أو المطلوب ٌجب استبعاد 
المكاسب أو الخسائر التً تم االعتراؾ بها مباشرة فً حقوق الملكٌة بموجب الفقرة 

 من حقوق الملكٌة وإدخالها فً القٌاس المبدئً لتكلفة االمتالك أو فً المبلػ 158
. المسجل اآلخر لألصل أو المطلوب

المكسب أو الخسارة فً أداة التحوط التً دخلت فً القٌاس المبدئً لتكلفة  -161
االمتالك أو المبلػ المسجل اآلخر لألصل أو المطلوب ٌتم إدخالها فٌما بعد فً صافً 

مثلما )الربح أو الخسارة عندما ٌإثر األصل أو المطلوب على صافً الربح أو الخسارة 
هو فً الفترات التً ٌتم فٌها االعتراؾ بمصروؾ االستهالك ودخل أو مصروؾ الفائدة 

، وتنطبق أحكام معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى فٌما ٌتعلق (أو تكلفة المبٌعات
انخفاض – أنظر معٌار المحاسبة الدولً السادس والثالثون )بانخفاض قٌمة الموجودات 

أنظر معٌار المحاسبة )وصافً القٌم الممكن تحقٌقها للمخزونات  (قٌمة الموجودات
.  على الموجودات الناشئة من تحوطات العملٌات المتنبؤ بها (المخزونات– الدولً الثانً 

 ٌجب 160بالنسبة لكافة تحوطات التدفقات عدا عن تلك التً تؽطٌها الفقرة  -162
إدخال المبالػ التً تم االعتراؾ بها مباشرة فً حقوق الملكٌة فً صافً الربح أو 

الخسارة فً نفس الفترة أو الفترات التً ٌإثر فٌها االلتزام الثابت المحوط أو العملٌة 
. (مثال ذلك عندما ٌحدث بٌع متنبؤ به)المتنبؤ بها على صافً الربح أو الخسارة 

 إذا 162-158ٌجب على المنشؤة إٌقاؾ محاسبة التحوط المحددة فً الفقرات  -163
: حدث أي مما ٌلً
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لهذا الؽرض فإن )انتهاء فترة أداء التحوط أو بٌعها أو إنهاإها أو ممارستها  .أ 
تجدٌد أو استبدال أداة تحوط بؤداة تحوط أخرى ال ٌعتبر انتهاء لفترة التحوط أو إنهاء لها 

، وفً (إذا كان ذلك التجدٌد أو االستبدال جزءاً من استراتٌجٌة التحوط الموثقة للمنشؤة
هذه الحالة فإن المكسب أو الخسارة التراكمٌة ألداة التحوط التً أبلػ عنها مبدئٌاً مباشرة 

ٌجب أن تبقى بشكل  ((أ) 158أنظر الفقرة )فً حقوق الملكٌة عندما كان التحوط فعاالً 
منفصل فً حقوق الملكٌة إلى أن تحدث العملٌة بها، وعندما تحدث العملٌة تنطبق 

. 162، 160الفقرتان 

، ففً هذه 142التحوط لم ٌعد ٌلبً مقاٌٌس التؤهٌل لمحاسبة التحوط فً الفقرة  .ب 
الحالة فإن المكسب أو الخسارة فً أداة التحوط التً أبلػ عنها مبدئٌاً مباشرة فً حقوق 

ٌجب أن تبقى بشكل منفصل فً  ((أ) 158أنظر الفقرة )الملكٌة عندما كان التحوط فعاالً 
حقوق الملكٌة إلى أن تحدث العملٌة الملتزم بها أو المتنبؤ بها، وعندما تحدث العملٌة 

، أو  162، 161تنطبق الفقرتان 

العملٌة الملتزم بها أو المتنبؤ بها لم ٌعد ٌتوقع حدوثها، وفً هذه الحالة فإن صافً  .ج 
أي مكسب أو خسارة متراكمة متعلقة بذلك تم اإلبالغ عنها مباشرة فً حقوق الملكٌة 

. ٌجب اإلبالغ عنها فً صافً الربح أو الخسارة للفترة

: تحوطات صافً استثمار فً وحدة أجنبٌة

أنظر معٌار المحاسبة )ٌجب محاسبة تحوطات صافً استثمار فً وحدة أجنبٌة  -164
 (تؤثٌرات التؽٌرات فً أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة– الدولً الحادي والعشرون 

: بشكل مماثل لتحوطات التدفقات النقدٌة

الجزء من المكسب أو الخسارة فً أداة التحوط المحدد على أنه تحوط فعال  .أ 
ٌجب االعتراؾ به مباشرة فً حقوق الملكٌة من خالل بٌان  (142أنظر الفقرة )

(. 88-86أنظر معٌار المحاسبة الدولً األول، الفقرات )التؽٌرات فً حقوق الملكٌة 

: ٌجب اإلبالغ عن الجزء ؼٌرا لفعال .ب 

مباشرة فً صافً الربح أو الخسارة إذا كانت أداة التحوط مشتقاً، أو   .1

 من معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون، وذلك فً 19حسب الفقرة  .2
.  الظروؾ المحدودة التً ال تكون فٌها أداة التحوط مسبقاً

ٌجب تصنٌؾ المكسب أو الخسارة فً أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط بنفس 
. الطرٌقة مثل مكسب أو خسارة ترجمة العملة األجنبٌة

: إذا لم ٌحقق التحوط شروط التؤهٌل لمحاسبة التحوط الخاصة
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إذا لم ٌحقق التحوط شروط التؤهٌل لمحاسبة التحوط الخاصة ألنه ال ٌلبً  -165
 فإن المكاسب والخسائر الناجمة من التؽٌرات فً القٌمة العادلة 142المقاٌٌس فً الفقرة 

لبند محوط تم قٌاسه بمقدار القٌمة العادلة الحقاً لالعتراؾ المبدئً ٌتم اإلبالغ عنها 
، وٌتم اإلبالغ عن تعدٌالت القٌمة العادلة 103بإحدى الطرٌقتٌن المبٌنتٌن فً الفقرة 

. ألداة التحوط التً هً مشتق فً صافً الربح أو الخسارة
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: اإلفصاح

ٌجب أن تشمل البٌانات المالٌة كافة اإلفصاحات المطلوبة بموجب معٌار  -166
المحاسبة الدولً الثانً والثالثون، فٌما عدا أن المتطلبات فً معٌار المحاسبة الدولً 

ال تنطبق على  (88، 77الفقرتان )الثانً والثالثون لالفصاحات اإلضافٌة للقٌم العادلة 
. الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة المسجلة بمقدار القٌمة العادلة

ٌجب إدخال ما ٌلً فً إفصاحات السٌاسات المحاسبٌة للمنشؤة كجزء من  -167
: (ب) 47الفقرة – اإلفصاح المطلوب بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون 

األسالٌب واإلفتراضات الهامة المطبقة عند تقدٌم القٌم العادلة للموجوادت المالٌة  .أ 
والمطلوبات المالٌة المسجلة بمقدار القٌمة العادلة بشكل منفصل للفئات الهامة 

 من معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون تقدم اإلرشاد 46الفقرة )الموجودات المالٌة 
. (بشؤن تحدٌد فئات الموجودات المالٌة

ما إذا كانت المكاسب والخسائر الناجمة من التؽٌرات فً القٌمة العادلة  .ب 
للموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع التً تم قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة الحقاً لالعتراؾ 
المبدئً داخل فً صافً ربح أو خسارة الفترة أو أنها معترؾ بها مباشرة فً حقوق 

.  الملكٌة إلى أن التصرؾ باألصل المالً

 ما 10بالنسبة لكل فئة من الفئات األربعة للموجودات المالٌة المعرفة فً الفقرة  .ج 
للموجودات المالٌة قد تمت محاسبتها فً تارٌخ " بطرٌقة منتظمة"إذا كانت المشترٌات 

(.  30أنظر الفقرة )المتاجر أو تارٌخ التسوٌة 

تقوم المنشؤة باإلفصاح عن معدالت الدفع المسبق  (أ) 167عند تطبٌق الفقرة  -168
. ومعدالت خسائر االئتمان المقدرة وأسعار الفائدة أو الخصم

ٌجب أن تشمل البٌانات المالٌة كافة اإلفصاحات اإلضافٌة التالٌة المتعلقة  -169
: بالتحوط

بٌان أهداؾ وسٌاسات إدارة المخاطرة المالٌة للمنشؤة، بما فً ذلك سٌاستها  .أ 
.  ((أ) 142أنظر الفقرة )لتحوط نوع رئٌسً من العملٌات المتنبؤ بها 

على سبٌل المثال فً حالة تحوطات المخاطر المتعلقة بالمبٌعات المستقبلٌة فإن ذلك البٌع ٌدل 
على طبٌعة المخاطر المحوطة، تقرٌباً كم عدد أشهر أو سنوات المبٌعات المستقبلٌة المتوقعة تم 

. تحوطها أو النسبة المئوٌة التقرٌبٌة للمبٌعات فً هذه األشهر أو السنوات المستقبلٌة

اإلفصاح عما ٌلً بشكل منفصل لتحوطات القٌمة العادلة المحددة كذلك  .ب 
: وتحوطات التدفق النقدي وتحوطات صافً االستثمار فً وحدة أجنبٌة
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. وصؾ للتحوط .1

 وصؾ لألدوات المالٌة المحددة على أنها أدوات تحوط للتحوط وقٌمها العادلة، .2
. تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

. طبٌعة المخاطر المحوطة .3

بالنسبة لتحوطات العملٌات المتنبؤ بها، الفترات التً ٌتوقع خاللها حدوث  .4
العملٌات المتنبؤ بها، ومتً ٌتوقع أن تدخل فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة، 

ووصؾ ألي عملٌة متنبؤ بها استعمل لها محاسبة تحوط فً السابق ولكن لم 
. ٌعد ٌتوقع حدوثها

إذا تم االعتراؾ بمكسب أو خسارة فً موجودات ومطلوبات مالٌة مشتقة وؼٌر مشتقة  .ج 
محددة على أنها أدوات تحوط فً تحوطات التدفق النقدي وذلك مباشرة فً حقوق الملكٌة من 

: خالل بٌان التؽٌرات فً حقوق الملكٌة فإنه ٌجب اإلفصاح عما ٌلً

. المبلػ الذي تم االعتراؾ به فً حقوق الملكٌة خالل الفترة الحالٌة .1

المبلػ الذي استبعد من حقوق الملكٌة وتم اإلبالغ عنه فً صافً الربح أو  .2
. الخسارة للفترة

المبلػ الذي استبعد من حقوق الملكٌة وأضٌؾ إلى القٌاس المبدئً لتكلفة  .3
االمتالك أو المبلػ المسجل    اآلخر لألصل أو المطلوب فً عملٌة محوطة متنبؤ بها خالل 

(. 160أنظر الفقرة )الفترة الحالٌة 

ٌجب أن تشمل البٌانات المالٌة كافة اإلفصاحات اإلضافٌة التالٌة المتعلقة  -170
: باألدوات المالٌة

إذا تم االعتراؾ مباشرة فً حقوق الملكٌة بمكسب أو خسارة من إعادة قٌاس األدوات  .أ 
من خالل  (عدا عن الموجودات المتعلقة بالتحوطات)المالٌة المتوفرة للبٌع بمقدار القٌمة العادلة 

: بٌان التؽٌرات فً حقوق الملكٌة فإنه ٌجب اإلفصاح عما ٌلً

. المبلػ الذي تم االعتراؾ به فً حقوق الملكٌة خالل الفترة الحالٌة .1

المبلػ الذي استبعد من حقوق الملكٌة وتم اإلبالغ عنه فً صافً ربح أو  .2
. خسارة الفترة

إذا تم تحقٌق االفتراض بؤنه ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة بشكل موثوق به لكافة الموجودات  .ب 
وتقوم المنشؤة لذلك بقٌاس أٌة  (70أنظر الفقرة )المالٌة المتوفرة للبٌع أو المحتفظ بها للمتاجرة 

موجودات مالٌة بمقدار التكلفة المطفؤة فإنه ٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة مع وصؾ 
للموجودات المالٌة ومبلؽها المسجل وتوضٌح لماذا ال ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة بشكل موثوق 
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به، وإذا كان ذلك ممكناً بٌان نطاق التقدٌرات التً ٌحتمل إلى حد بعٌد أن تكون القٌمة العادلة 
ضمنها، إضافة إلى ذلك إذا تم بٌع الموجودات المالٌة التً لم ٌمكن فً السابق قٌاس قٌمتها 

العادلة بشكل موثوق به فإنه ٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة وعن المبلػ المسجل للموجودات 
.  المالٌة فً وقت البٌع وعن مبلػ المكسب أو الخسارة المعترؾ بها

ٌجب اإلفصاح عن البنود الهامة للدخل والمصروؾ والمكاسب والخسائر الناجمة من  .ج 
الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة، سواء كانت داخلة فً صافً الربح أو الخسارة أو كجزء 

: مكون لحقوق الملكٌة، ولهذا الؽرض

ٌجب اإلفصاح بشكل منفصل عن إجمالً دخل الفائدة وإجمالً مصروؾ  .1
. (كل منهما على أساس التكلفة التارٌخٌة)الفائدة 

فٌما ٌتعلق بالموجودات المالٌة المعدة للبٌع المعدلة بقٌمتها العادلة بعد االمتالك  .2
المبدئً فإنه ٌجب اإلبالغ عن إجمالً المكاسب والخسائر من إلؽاء االعتراؾ بهذه المطلوبات 

المالٌة الداخلة فً صافً ربح أو خسارة الفترة وذلك بشكل منفصل عن إجمالً المكاسب 
والخسائر من تعدٌالت القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترؾ بها الداخلة فً صافً 

ؼٌر "مقابل " المحققة"ال تطلب تجزئة مماثلة للمكاسب والخسائر )ربح أو خسارة الفترة 
. (فٌما ٌتعلق بالموجودات والمطلوبات المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة" المحققة

ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن مبلػ دخل الفائدة الذي استحق على القروض  .3
.  والتً لم ٌتم استالمها بعد نقدا116ًالتً انخفضت قٌمتها بموجب الفقرة 

 أو إعادة شراء ٌجب securitizationإذا دخلت المنشؤة فً اتفاقٌة تورٌق مالً  .د 
اإلفصاح بشكل منفصل بالنسبة للعملٌات التً تحدث فً فترة تقدٌم التقارٌر المالٌة الحالٌة 

وبالنسبة للفوائد المتبقٌة ؼٌر الموزعة من العملٌات التً تحدث فً فترات تقدٌم التقارٌر المالٌة 
: السابقة عما ٌلً

طبٌعة ومدى هذه العملٌات بما فً ذلك أي وصؾ ألي ضمان والمعلومات  .1
الكمٌة الخاصة باالفتراضات الرئٌسٌة المستخدمة فً حساب القٌم العادلة للفوائد الجدٌدة وؼٌر 

. الموزعة

. ما إذا كان قد تم إلؽاء االعتراؾ بالموجودات المالٌة .2

إذا قامت المنشؤة بإعادة تصنٌؾ أصل مالً على أنه أصل مطلوب اإلبالغ عنه بمقدار  .أ 
فإنه ٌجب اإلفصاح عن سبب إعادة  (92أنظر الفقرة )التكلفة المطفؤة ولٌس بمقدار القٌمة العادلة 

. التصنٌؾ تلك

ٌجب اإلفصاح عن طبٌعة ومبلػ أي خسارة فً انخفاض القٌمة أو عكس خسارة  .ب 
انخفاض فً القٌمة معترؾ بها ألصل مالً وذلك بشكل منفصل لكل فئة هامة للموجودات 

 من معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون تقدم اإلرشادات لتحدٌد فئات 46الفقرة )المالٌة 
.     (الموجودات المالٌة

 

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

: تارٌخ النفاذ والمرحلة االنتقالٌة

ٌصبح معٌار المحاسبة الدولً هذا نافذ المفعول للبٌانات المالٌة التً تؽطً  -171
 أو بعد هذا التارٌخ، وٌسمح 2001السنوات المالٌة التً تبدأ فً األول من ٌناٌر عام 

 1999 مارس 15بالتطبٌق األبكر فقط ابتداء من أول السنة المالٌة التً تنتهً بعد 
. ، وال ٌسمح التطبٌق بؤثر رجعً(تارٌخ إصدار هذا المعٌار)

: ٌجب أن تكون المرحلة االنتقالٌة لهذا المعٌار كما ٌلً -172

ٌجب عدم عكس سٌاسات االعتراؾ وإلؽاء االعتراؾ والقٌاس ومحاسبة التحوط المتبعة  .أ 
فً البٌانات المالٌة للفترات السابقة لتارٌخ نفاذ هذا المعٌار، وعلى ذلك ٌجب عدم إعادة تقدٌم 

. هذه البٌانات المالٌة

بالنسبة للعملٌات التً تم الدخول بها قبل بداٌة السنة المالٌة التً تم فٌها تطبٌق هذا  .ب 
المعٌار بشكل مبدئً والتً حددتها المنشؤة سابقاً على أنها تحوطات فإن أحكام االعتراؾ وإلؽاء 
االعتراؾ والقٌاس لهذا المعٌار ٌجب تطبٌقها مستقبلٌاً، ولذلك إذا لم ٌلبً التحوط المحدد سابقاً 

 وبقٌت أداة التحوط محتفظ بها فإن محاسبة 142شروط التحوط الفعال الواردة فً الفقرة 
التحوط لن تكون بعد ذلك مناسبة بدءاً من أول السنة المالٌة التً طبق فٌها هذا المعٌار بشكل 

مبدئً، والمحاسبة فً السنوات السابقة ٌجب عدم تؽٌٌرها بؤثر رجعً لتتوافق مع متطلبات هذا 
.  كٌفٌة التوقؾ عن محاسبة التحوط163، 156المعٌار، وتوضح الفقرتان 

فً بداٌة السنة المالٌة التً ٌتم فٌها تطبٌق هذا المعٌار بشكل مبدئً ٌجب على المنشؤة  .ج 
االعتراؾ بكافة المشتقات فً مٌزانٌتها العمومٌة إما كموجودات أو كمطلوبات، وٌجب أن 

فٌما عدا المشتق المرتبط بتسلٌم أداة حقوق ملكٌة ؼٌر مدرجة ال )تقٌسها بمقدار القٌمة العادلة 
، ونظراً ألن كافة (ٌمكن قٌاسها قٌمتها العادلة بشكل موثوق به والتً ٌجب تسوٌتها بموجبها

المشتقات عدا عن تلك المحددة على أنها أدوات تحوط تعتبر أنها محتفظ بها للمتاجرة فإن الفرق 
والقٌمة العادلة للمشتقات ٌجب االعتراؾ به  (الذي قد ٌكون صفراً)بٌن المبلػ المسجل السابقة 

على أنه تعدٌل لرصٌد األرباح ؼٌر الموزعة فً بداٌة السنة المالٌة التً ٌتم فٌها تطبٌق هذا 
. (عدا عما هو بالنسبة لمشتق محدد على أنه أداة تحوط)المعٌار بشكل مبدئً 

فً بداٌة السنة المالٌة التً ٌتم فٌها تطبٌق هذا المعٌار بشكل مبدئً ٌجب على المنشؤة  .د 
 لتحدٌد تلك الموجودات والمطلوبات المالٌة التً ٌجب 102-66تطبٌق المقاٌٌس فً الفقرات 

قٌاسها بمقدار القٌمة العادلة وتلك التً ٌجب قٌاسها بمقدار التكلفة المطفؤة، وٌجب علٌها إعادة 
قٌاس هذه الموجودات كما هو مناسب، وٌجب االعتراؾ بؤي تعدٌل للمبلػ المسجل السابق على 

أنه تعدٌل لرصٌد األرباح ؼٌر الموزعة فً بداٌة السنة المالٌة التً ٌطبق فٌها هذا المعٌار بشكل 
.  مبدئً

فً بداٌة السنة المالٌة التً ٌطبق فٌها هذا المعٌار بشكل مبدئً ٌجب محاسبة أٌة مراكز  .ه 
مٌزانٌة عمومٌة فً تحوطات القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات القائمة بتعدٌل مبالؽها 

. المسجلة لتعكس القٌمة العادلة ألداة التحوط
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إذا شملت سٌاسات محاسبة التحوط لمنشؤة قبل التطبٌق المبدئً لهذا المعٌار تؤجٌالً سواء  .و 
كموجودات وكمطلوبات للمكاسب أو الخسائر من تحوطات التدفق النقدي فً بداٌة السنة المالٌة 

التً طبق فٌها هذا المعٌار بشكل مبدئً فإنه ٌجب إعادة تصنٌؾ هذه المكاسب والخسائر 
المإجلة على أنها مكون منفصل لحقوق الملكٌة إلى الحد الذي تقابل به العملٌات المقاٌٌس فً 

. 162-160 وبعد ذلك تتم محاسبتها كما هو مبٌن فً الفقرات 142الفقرة 

العملٌات التً تم الدخول بها قبل بداٌة السنة المالٌة التً تم فٌها تطبٌق هذا المعٌار بشكل  .ز 
. مبدئً ٌجب عدم تحدٌدها بؤثر رجعً على أنها تحوطات

 أو تحوٌل أو عملٌة إلؽاء اعتراؾ  securitizationإذا تم الدخول بعملٌة تورٌق مالً  .ح 
أخرى قبل بداٌة السنة المالٌة التً تم فٌها تطبٌق هذا المعٌار بشكل مبدئً فإنه ٌجب عدم تؽٌٌر 

. محاسبة تلك العملٌة بؤثر رجعً لتتوافق مع متطلبات هذا المعٌار

فً بداٌة السنة المالٌة التً ٌتم فٌها تطبٌق هذا المعٌار بشكل مبدئً ٌجب على المنشاة  .ط 
.   من هذا المعٌار11تصنٌؾ أداة مالٌة على أنها حقوق ملكٌة أو كمطلوب حسب الفقرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: التعدٌالت على معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الحالٌة
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: ٌعدل هذا المعٌار معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الحالٌة كما ٌلً

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الثامن عشر

 من معٌار المحاسبة 11ٌضٌؾ هذا المعٌار الكلمات التالٌة إلى نهاٌة الجملة األخٌرة من الفقرة 
: اإلٌراد– الدولً الثامن عشر 

". االعتراؾ والقٌاس: األدوات المالٌة– وحسب معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون "

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون

 تم إدخال عدة فقرات إرشادٌة تتعلق 1998فً الكتاب المجلد لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة لعام 
تؤثٌرات "– بمحاسبة التحوط مباشرة قبل بداٌة معٌارا لمحاسبة الدولً الحادي والعشرون 

، وكانت هذه اإلرشادات فً معٌار المحاسبة الدولً "التؽٌرات فً أسعار صرؾ العمالت
الحادي والعشرون األصلً، ولكنها حذفت عندما تم تعدٌل معٌار المحاسبة الدولً الحادي 

 توقعاً إلصدار معٌار جدٌدي ٌتناول محاسبة التحوط فً عام 1993والعشرون فً عام 
، ونظراً ألن معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون ٌؽطً محاسبة التحوط فإن 1994

اإلرشادات فً معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون األصلً لن تدخل فً الطبعات 
. المستقبلٌة للكتاب المجلد

 من معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون 2ٌعدل هذا المعٌار الجملة األخٌرة فً الفقرة 
: كما ٌلً

النواحً األخرى لمحاسبة التحوط، بما فً ذلك مقاٌٌس استخدام التحوط ٌتم تناولها فً معٌار "
". األدوات المالٌة، االعتراؾ والقٌاس– المحاسبة الدولً التاسع والثالثون 

 من معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون 14ٌعدل هذا المعٌار الجملة األخٌرة فً الفقرة 
: كما ٌلً

النواحً األخرى لمحاسبة التحوط، بما فً ذلك مقاٌٌس محاسبة التحوط ٌتم تناولها فً معٌار "
". األدوات المالٌة، االعتراؾ والقٌاس– المحاسبة الدولً التاسع والثالثون 

 

 

 

 

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون
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محاسبة – ٌلؽى هذا المعٌار تلك األجزاء من معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون 
االستثمارات التً تتناول محاسبة االستثمارات فً األوراق المالٌة الخاصة بالدٌن وحقوق 

الملكٌة واألدوات المالٌة األخرى، وٌتم حالٌاً مراجعة الجزء المتبقً من معٌار المحاسبة الدولً 
الخامس والعشرون الذي ٌتناول محاسبة االستثمارات فً األراضً والمبانً والموجودات 
األخرى الملموسة وؼٌر الملموسة التً تم امتالكها ألؼراض االستثمار ولٌس لالستعمال، 

 من معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون على قائمة بؤنواع االستثمارات 3وتحتوي الفقرة 
المستثناة من نطاق معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون، وأضٌفت الفقرة الفرعٌة التالٌة 

: إلى تلك القائمة

االستثمارات فً الموجودات المالٌة التً ٌنطبق علٌها معٌار المحاسبة الدولً التاسع “ (ح) 
. ”االعتراؾ والقٌاس: األدوات المالٌة– والثالثون 

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً السابع والعشرون

 من معٌار المحاسبة الدولً السابع والعشرون 13ٌعدل هذا المعٌار الجملة األخٌرة فً الفقرة 
: لتقرأ كما ٌلً" البٌانات المالٌة الموحدة ومحاسبة االستثمارات فً الشركات التابعة"

ٌجب محاسبة هذه الشركات التابعة كما لو أنها كانت استثمارات بموجب معٌار المحاسبة "
". االعتراؾ والقٌاس: األدوات المالٌة– الدولً التاسع والثالثون 

 من معٌار المحاسبة الدولً السابع والعشرون 24ٌعدل هذا المعٌار الجملة األولى من الفقرة 
إلى " محاسبة االستثمارات– معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون "لتؽٌر المرجع من 

". االعتراؾ والقٌاس: األدوات المالٌة– معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون 

:  من معٌارالمحاسبة الدولً السابع والعشرون لتقرأ كما ٌل29ًٌعدل هذا المعٌار الفقرة 

فً البٌانات المالٌة المفصلة للشركة ٌجب أن تكون االستثمارات فً الشركات التابعة  .29
: الداخلة فً البٌانات المالٌة الموحدة إما

مسجلة بمقدار التكلفة، أو  .أ 

تتم محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكٌة كما هو مبٌن فً معٌار المحاسبة الدولً  .ب 
محاسبة االستثمارات فً الشركات الزمٌلة، أو – الثامن والعشرون 

تتم محاسبتها على أنها موجودات مالٌة متوفرة للبٌع كما هو مبٌن فً معٌار المحاسبة  .ج 
. االعتراؾ والقٌاس– األدوات المالٌة – الدولً التاسع والثالثون 

 

:  من معٌار المحاسبة الدولً السابع والعشرون لتقرأ كما ٌل30ًٌعدل هذا المعٌار الفقرة 
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فً البٌانات المالٌة المنفصلة للشركة األم ٌجب أن تكون االستثمارات فً الشركات التابعة  .30
: المستثناة من البٌانات المالٌة الموحدة إما

مسجلة بمقدار التكلفة، أو  .أ 

تتم محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكٌة كما هو مبٌن فً معٌار المحاسبة الدولً  .ب 
محاسبة االستثمارات فً الشركات الزمٌلة، أو – الثامن والعشرون 

تتم محاسبتها على أنها موجودات مالٌة متوفرة للبٌع كما هو مبٌن فً معٌار المحاسبة  .ج 
. االعتراؾ والقٌاس– األدوات المالٌة – الدولً التاسع والثالثون 

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون

من " محاسبة االستثمارات– حسب معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون "تحذؾ الكلمات 
.  من معٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون7نهاٌة الفقرة 

:  من معٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون لتقرأ كما ٌل12ًٌعدل هذا المعٌار الفقرة 

االستثمار فً شركة زمٌلة الداخل فً البٌانات المالٌة المنفصلة لمستثمر ٌصدر بٌانات  .12
مالٌة موحدة والذي هو ؼٌر محتفظ به فقط من أجل التصرؾ فٌه فً المستقبل القرٌب 

: ٌجب أن ٌكون إما

مسجلة بمقدار التكلفة، أو  .أ 

تتم محاسبته باستخدام أسلوب حقوق الملكٌة كما هو مبٌن فً هذا المعٌار، أو    .ب 

تتم محاسبته كؤصل مالً متوفر للبٌع كما هو مبٌن فً معٌار المحاسبة الدولً التاسع  .ج 
. االعتراؾ والقٌاس: األدوات المالٌة– والثالثون 

:  من معٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون لتقرأ كما ٌل14ًٌعدل هذا المعٌار الفقرة 

االستثمار فً شركة زمٌلة الداخل فً البٌانات المالٌة لمستثمر ال ٌصدر بٌانات مالٌة  .14
: موحدة ٌجب أن ٌكون إما

مسجل بمقدار التكلفة، أو  .أ 

تتم محاسبته باستخدام أسلوب حقوق الملكٌة كما هو مبٌن فً هذا المعٌار إذا كان أسلوب  .ب 
حقوق الملكٌة مناسباً للشركة الزمٌلة إذا كان المستثمر قد أصدر بٌانات مالٌة موحدة، أو 
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: البٌانات المالٌة"– تتم محاسبته بموجب معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون  .ج 
على أنه أصل مالً متوفر للبٌع أو أصل مالً محتفظ به للمتاجرة بناء على " االعتراؾ والقٌاس

. التعرٌفات فً معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الثالثون

اإلفصاح فً –  من معٌار المحاسبة الدولً الثالثون 25، 24ٌعدل هذا المعٌار الفقرتٌن 
: كما ٌلً: البٌانات المالٌة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى

ٌجب على البنك اإلفصاح عن القٌم العادلة لكل فئة من موجوداته ومطلوباته المالٌة كما  .24
اإلفصاح : األدوات المالٌة– هو مطلوب بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون 

االعتراؾ : األدوات المالٌة– والعرض، ومعٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون 
. والقٌاس

: ٌنص معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون على أربعة فئات من الموجودات المالٌة .25
القروض والذمم المدٌنة التً تحدثها المنشؤة واالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق 

والموجودات المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة والموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع، وٌقوم البنك 
.  باإلفصاح عن القٌم العادلة لموجوداته المالٌة لهذه الفئات األربعة كحد أدنى

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الحادي والثالثون

 من معٌار المحاسبة الدولً الحادي والثالثون كما 35ٌعدل هذا المعٌار الجملة األولى فً الفقرة 
: ٌلً

ٌجب أن ٌقوم صاحب المشروع المشترك بمحاسبة االستثمارات التالٌة إما بمقدار التكلفة  .35
االعتراؾ : األدوات المالٌة– أو بموجب معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون 

.  والقٌاس

:  من معٌار المحاسبة الدولً الحادي والثالثون كما ٌل42ًٌعدل هذا المعٌار الفقرة 

ٌجب على المستثمر فً مشروع مشترك الذي ال ٌملك رقابة مشتركة اإلبالغ عن حصته  .42
فً مشروع مشترك فً بٌاناته المالٌة الموحدة بموجب معٌار المحاسبة الدولً التاسع 

االعتراؾ والقٌاس، أو إذا كان له نفوذ هام فً المشروع : األدوات المالٌة– والثالثون 
محاسبة االستثمارات فً – المشترك بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون 

الشركات الزمٌلة، وفً البٌانات المالٌة المنفصلة لمستثمر ٌصدر بٌانات مالٌة موحدة 
. ٌمكنه أٌضاً اإلبالغ عن االستثمار بمقدار التكلفة
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: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون

ٌعدل هذا المعٌار معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون لٌشمل اإلضافة التالٌة لتعرٌؾ األداة 
:   من ذلك المعٌار5المالٌة فً الفقرة 

العقود التً أساسها السلع والتً تعطً أي طرؾ الحق فً إجراء التسوٌة نقداً أو بؤداة مالٌة 
تم الدخول  (أ): أخرى تجب محاسبتها كما لو أنها كانت أدوات مالٌة باستثناء عقود السلع التً

 (ب)بها واستمرت فً تلبٌة متطلبات المنشؤة الخاصة بالشراء أو البٌع أو االستعمال المتوقع 
. ٌتوقع تسوٌتها بالتسلٌم (ج)خصصت لذلك الؽرض عن بداٌتها 

ٌعدل هذا المعٌار معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون لٌشمل التوسع فً تعرٌؾ المطلوب 
:  من ذلك المعٌار5المالً فً الفقرة 

من الممكن أن ٌكون على منشؤة التزام تعاقدي ٌمكنها تسوٌته إما بدفع الموجودات المالٌة أو 
بالدفع فً شكل أوراقها المالٌة لحقوق الملكٌة، وفً هذه الحالة إذا اختلؾ عدد األوراق المالٌة 

لحقوق الملكٌة المطلوب لتسوٌة االلتزام مع التؽٌرات فً قٌمها العادلة بحٌث أن إجمالً القٌمة 
العادلة لألوراق المالٌة لحقوق الملكٌة المدفوعة تساوي دائماً مبلػ االلتزام التعاقدي فإن صاحب 

االلتزام ال ٌكون معرضاً للمكسب أو الخسارة من التقلبات فً سعر األوراق المالٌة لحقوق 
.  مالً على المنشؤة (التزام)الملكٌة، وتجب محاسبة هذا االلتزام على أنه مطلوب 

من اإلرشادات فً الفقرة " معدل التكالٌؾ العملٌة التً سٌتم تحملها فً عملٌة فعلٌة"ٌحذؾ البند 
.   من معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون81

 من معٌار المحاسبة الدولً 83فً الجملة األولى الفقرة " ٌؤخذ فً االعتبار"تستبدل الكلمات 
". ٌحدد بدون خصم له"الثانً والثالثون بالكلمات 

ٌعدل هذا المعٌار معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون إلضافة العنوان الفرعً التالً وفقرة 
. 44، 43بٌن الفقرتٌن 

: اإلفصاح عن سٌاسات إدارة المخاطرة 

ٌجب على المنشؤة أن تبٌن أهداؾ وسٌاسات إدارة مخاطرتها المالٌة، بما فً ذلك  .أ 43 
سٌاستها الخاصة لتحوط كل نوع رئٌسً من العملٌات المتنبؤ بها التً تستخدم لها 

. محاسبة التحوط

 من معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثالثون، وتبدل اإلشارة 52تحذؾ الجملة األولى من الفقرة 
إلى معٌار " اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة"فً الجملة الثانٌة لمعٌار المحاسبة الدولً األول 

". عرض البٌانات المالٌة"المحاسبة الدولً األول 

: التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثالثون

الموجودات "– من معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثالثون  (و) 2ٌعدل هذا المعٌار الفقرة 
محاسبة "– لتحل محل اإلشارة إلى معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون " ؼٌر الملموسة
(. 1)باإلشارة إلى معٌار المحاسبة الدولً التاسع والثالثون وحدث التذٌٌل رقم " االستثمارات


