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 مقدمة 

 معايير محاسبة القطاع العام 

بتطوير مجموعة من معايير المحاسبة الموصى باستخدامها لمؤسسات         ) اللجنة( لجنة القطاع العام     –يقوم االتحاد الدولي للمحاسبين     
تعترف اللجنة بالفوائد الكبيرة لتحقيق معلومات مالية متسقة وقابلة          . القطاع العام يشار إليها بمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام         

 الدولية للقطاع العام ستلعب دوراً أساسياً في تمكين تحقيق          للمقارنة في مناطق االختصاص القانوني المختلفة وتعتقد أن معايير المحاسبة         
 .هذه الفوائد

إن تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من قبل الحكومات سوف يحسن كل من نوعية المعلومات المالية المقرر عنها من قبل                       
ات وواضعي المعايير الوطنية بإنشاء إرشادات ومعايير        تعترف اللجنة بحق الحكوم   . هيئات القطاع حول العالم وقابليتها للمقارنة      

تشجع اللجنة على تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع        .  محاسبية للتقدير المالي من قبل القطاع العام في مناطق اختصاصهم القانوني          
يمكن وصف القوائم المالية على أنها متفقة مع        . العام وعلى خلق تجانس بين المتطلبات المحلية ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام           

معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام فقط إذا كانت تتفق مع متطلبات كل معيار من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام القابلة                        
 .للتطبيق

كومي استناداً على معايير المحاسبة الدولية      هذه المرحلة الحالية من خطة عمل اللجنة هو تطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع الح              
بعض القضايا  .  والتي ما زالت موجودة،أو النسخ الالحقة المعدلة       1997 عام   31الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية في آب         

 القضايا غير متضمنة في     بالرغم من أن هذه   .المحاسبية في القطاع العام لم يتم التطرق لها بشكل كامل في معايير المحاسبة الدولية              
ملخص المرحلة الحالية لخطة عمل اللجنة،إال أن اللجنة على علم بأهمية هذه القضايا وتتوقع التطرق لها حال إصدارها للمجموعة                     

 .األولى من المعايير
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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس عشر
 )0200ديسمبر (

 اإلفصاح و العرض: األدوات المالية

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات اإليضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و كذلك                    
ة القطاع العام على البنود     مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسب      ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " في ضوء   

 .قليلة األهمية النسبية

إال أن بعض   .  بعض مؤسسات القطاع العام مثل الحكومات المحلية و مؤسسات القطاع العام المالية قد تملك نطاق واسع من األدوات                  
ن للمعيار تطبيق محدود ويحتاج معدي      الوكاالت المنفردة قد ال تصدر أو تملك نطاقاً واسعاً من األدوات في مثل هذه الحاالت،فإنه سيكو               

 مساعدة معدي القوائم    1التطبيق الموجود في الملحق      الهدف من دليل  .  القوائم المالية لتحديد تلك األوجه من المعيار التي تنطبق عليهم         
 .المهمة في هذه

 هدف المعيار

التطورات المتالحقة في أسواق المال الدولية إلى انتشار استخدام العديد من األدوات المالية سواء في صورتها التقليدية األساسية                    أدت  
تستخدم مؤسسات القطاع العام نطاقا واسعاً من األدوات        .  كالسندات أو في صورة مشتقاتها مثل مقايضات أو مبادالت معدالت الفائدة           

مثل المقايضات أو المبادالت عبر العملة للوقاية من        (من األدوات البسيطة مثل المدينين والدائنين إلى أدوات أكثر تعقيداً           المالية تتراوح   
قد تصدر مؤسسات القطاع العام،على مدى أقل، أدوات حقوق ملكية أو أدوات            .  في عملياتها التشغيلية  ) االلتزامات بالعمالت األجنبية    

هذا قد يحدث عندما تشمل المؤسسة االقتصادية مشروع تجاري حكومي مخصص جزئياً والذي             .  وحقوق الملكية مركبة من المطلوبات    
 .يصدر أدوات حقوق ملكية في األسواق المالية أو عندما تصدر مؤسسة القطاع العام أدوات دين تتحول إلى ملكية ضمن ظروف محددة

 المالية فيما يتعلق بأهمية األدوات المالية سواء كانت ظاهرة بالميزانية العمومية أو              يهدف هذا المعيار إلى تدعيم فهم مستخدمي القوائم       
في هذا المعيار تحمل اإلشارة إلى      .  خارجها بالنسبة للمركز المالي للحكومة أو أي مؤسسة قطاع عام وأدائها وكذلك تدفقاتها النقدية              

 ".  قائمة المركز المالي"خارج الميزانية العمومية نفس معنى "و" لعمومية بداخل الميزانية ا"فيما يتعلق " الميزانية العمومية "

ويقدم المعيار توصيفاً للمتطلبات المتعلقة بعرض األدوات المالية الظاهرة بالميزانية،كما يحدد المعيار المعلومات التي يجب اإلفصاح                  
وفيما يتعلق باألدوات المالية الظاهرة بالميزانية يعالج المعيار .  و خارجهاعنها فيما يتعلق باألدوات المالية سواء كانت ظاهرة بالميزانية أ
حقوق ملكية وكذلك توضيح األحوال التي يجب فيها عمل مقاصة بين            /كيفية تبويب األدوات المالية إلى مطلوبات وصافي موجودات          

معلومات الخاصة بالعوامل التي تؤثر في مقدار وتوقيت        ويتعرض الجزء الخاص باإلفصاح لل    .  الموجودات المالية والمطلوبات المالية   
ومخاطر التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بالمؤسسة والناتجة عن األدوات المالية وكذلك السياسات المحاسبية المطبقة في معالجة                   

عة ومدى استخدام المؤسسة لألدوات المالية،      باإلضافة إلى ذلك فإن المعيار يحبذ اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بطبي          .  األدوات المالية 
 .وأغراض استخدامها والمخاطر المرتبطة بها وسياسات اإلدارة في التحكم في تلك المخاطر
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 نطاق المعيار

يجب على المؤسسة التي تعد وتعرض القوائم المالية على أساس االستحقاق المحاسبي تطبيق هذا المعيار للعرض واإلفصاح                   .1
 .الماليةعن األدوات 

 .هذا المعيار يطبق على كل مؤسسات القطاع العام عدا مؤسسات أعمال الحكومة .2

إرشاد لجنة القطاع   .  على مؤسسات أعمال الحكومة االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية              .3
المالي من قبل مؤسسات أعمال الحكومة تشير إلى أن معايير المحاسبة الدولية هي ذات عالقة بجميع المشاريع                 العام رغم التقدير    

 بأنه يجب على مؤسسات     1بناء على ذلك،يوصي اإلرشاد رقم      .  األعمال، بغض النظر إذا كانت في القطاع الخاص أو العام          
 .فة النواحي الجوهرية، مع معايير المحاسبة الدوليةأعمال الحكومة عرض القوائم المالية التي تتفق، من كا

يجب تطبيق هذا المعيار عند العرض واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بكافة األدوات المالية سواء كانت مثبته بالدفاتر وذلك                    .4
 : فيما عدا

دس القوائم المالية الموحدة    الحصص في المؤسسات المسيطر عليها،كما عرفت بمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام السا            .أ 
 .والمحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها

الحصص في الشركات الزميلة،كما عرفت بمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام السابع المحاسبة عن استثمارات في                    .ب 
 .  شركات زميلة

ثامن اإلقرار المالي عن الحصص في الحصص في المشروعات المشتركة،كما عرفت بمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ال .ج 
 .المشروعات المشتركة

 .االلتزامات الناتجة عن العقود التأمينية .د 

 .المطلوبات الناتجة عن المزايا المتعلقة بكافة خطط تقاعد العاملين،ويتضمن ذلك منافع التقاعد .ه 

م شيئاً مقابلها، أو ما تستمله ال يساوي االلتزامات بدفعات ناتجة عن منافع اجتماعية مزودة من قبل مؤسسة  والتي ال تستل .و 
 .تقريبا القيمة العادلة للمنافع،مباشرة بالمقابل من مستلم هذه المنافع

إال انه ينطبق على    . حقوق ملكية المؤسسة للحصص في المؤسسات المسيطر عليها       / ال يطبق هذا المعيار على صافي موجودات         .5
لمالية الموحدة للمؤسسة المسيطرة سواء كانت تلك األدوات مملوكة أو مصدرة من قبل              كافة األدوات المالية المتضمنة بالقوائم ا     
وبالمثل فإن هذا المعيار ينطبق على األدوات المالية المملوكة أو المصدرة بمعرفة أي               . المؤسسة المسيطرة أو المسيطر عليها    

وع سواء كان ذلك مباشرة أو باستخدام طريقة التوحيد          مشروع مشترك والمتضمنة بالقوائم المالية للمؤسسة المشاركة في المشر         
 .النسبي

.  بعض المؤسسات االقتصادية في القطاع العام قد تشمل مؤسسات تصدر عقود تأمينية هذه المؤسسات هي ضمن نطاق هذا المعيار .6
التأمين بأنه عقد يعرض المؤمن     ألغراض هذا المعيار يعرف عقد      . إال أن هذا المعيار يستثني العقود التأمينية نفسها من نطاقه          

االلتزام (لمخاطر محددة من الخسائر التي تنتج من أحداث أو أحوال تحدث أو يتم اكتشافها خالل فترة محددة ويتضمن ذلك الوفاة                     
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 فإن  ومع ذلك . ، المرض،العجز، إلحاق الضرر بالغير وتوقف النشاط      )بدفع دفعات سنوية، الدفعات التي تمنح لمن على قيد الحياة         
المواد الواردة بهذا المعيار تطبق في حالة ما إذا كانت األداة المالية تأخذ صورة عقد تأمين يتضمن بصفة أساسية تحويل المخاطر                     

، ومثال ذلك بعض أنواع عقود إعادة التأمين المالية وضمان االستثمارات الصادرة من قبل تأمين القطاع    )49أنظر الفقرة   (المالية  
يفضل قيام المؤسسات التي لديها التزامات بموجب عقود تأمينية بتطبيق ما جاء بهذا بالمعيار                  . سسات األخرى العام والمؤ 

 .بخصوص العرض واإلفصاح عن مثل تلك االلتزامات

الناتجة عن االلتزامات من برنامج منافع موظفين أو التزامات الحكومة بإعطاء منافع            ال ينطبق هذا المعيار على األدوات المالية         .7
اجتماعية للمواطنين والتي ال تستلم شيئاً مقابلها، أو ما تستلمه ال يساوي تقريبا القيمة العادلة للمنافع،مباشرة بالمقابل من مستلم هذه                

 ).فع العجز وغيرها من أشكال المساعدة المالية المزودة من قبل الحكومةمثل تقاعد كبار السن، منافع البطالة، منا(المنافع 

أو / إرشادات إضافية حول العرض واإلفصاح ألنواع محددة من األدوات المالية يمكن إيجادها في معايير محاسبية دولية و                      .8
جار يحتوي على متطلبات إفصاح محددة      على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام الثالث عشر عقود اإلي            .  محلية

 .متعلقة بعقد اإليجار التمويلي

 تعريف المصطلحات 

 : فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار .9

 . أي عقد يثبت الحق المتبقي في موجودات المؤسسة بعد طرح كافة مطلوباتهاأداة حقوق الملكية 

 . مبادلة األصل به أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس متكافئ هي المبلغ الذي يمكن القيمة العادلة 

 : أي أصل هواألصل المالي 

 نقد .أ 

 .حق تعاقدي الستالم نقد أو أصل مالي آخر من مؤسسة أخرى .ب 

 .حق تعاقدي لمبادلة أدوات مالية مع مؤسسة أخرى تحت ظروف من الممكن أن تكون إيجابية للمؤسسة .ج 

 .اة حقوق ملكية لمؤسسة أخرىأد .د 

 . أي عقد يوجد كل من األصل المالي لمؤسسة و المطلوبات أو أداة حقوق الملكية لمؤسسة أخرىاألداة المالية 

العقود المعتمدة على البضائع و التي تعطي إما الحق لطرف لتسديد نقد أو أي أدوات مالية اخرى يجب أن يحاسب عليها كما لو                        
تم التعاقد بشأنها و استمرت لمقابلة مشتريات متوقعة أو مبيعات ) ة، ما عدا العقود المعتمدة على البضائع و التي أكانت أدوات مالي

 .و المتوقع تسديدها لدى التسليم) و المخصصة لهذا الغرض من بدايتها  ج) ب.   متوقعة و متطلبات االستخدام للمؤسسة

 :أي مطلوب عبارة عن التزام تعاقدي  المالي) االلتزام(المطلوب 

 لتسليم نقدية أو أصل مالي آخر لمؤسسة أخرى، أو  .أ 
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 .لمبادلة أدوات مالية مع مؤسسة أخرى بموجب شروط قد ال تكون لصالح المؤسسة .ب 

وراق قد يكون للمؤسسة التزامات تعاقدية و التي تستطيع تسديدها إما عن طريق دفعة للموجودات المالية أو دفعة في شكل أ                      
في حالة كهذه اذا كان عدد أوراق حقوق الملكية المطلوب لتسديد االلتزام اختلف بتغير قيمتهم السوقية . حقوق الملكية الخاصة بها   

بحيث أن مجموع القيمة العادلة لحقوق الملكية المدفوعة تساوي دائما قيمة االلتزامات التعاقدية، حاملي هذه االلتزامات غير                    
التزامات كهذه يجب أن يحاسب عليها كمطلوبات .  و الخسارة من جراء التذبذب في سعر أوراق حقوق الملكية       معرضون للمكسب أ  

 .        مالية للمؤسسة

لخطر معين أو خسارة معينة ناجم عن أحداث أو ظروف تحدث أو             ) مؤسسة التأمين ( العقد الذي يعرض المؤمن      عقد التأمين   
 األشخاص المرض، العجز، ضرر الممتلكات، إصابة آخرين        )في حالة األشخاص  ( خالل فترة زمنية محددة، تتضمن الموت       تكتشف  

 .و تشويش عمليات

 . هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من البيع، أو يستحق الدفع عند شراء أداة مالية في سوق نشطالقيمة السوقية 

 هي موجودات مالية ومطلوبات مالية سيتم        ) األدوات المالية النقدية  . ( لوبات المالية النقدية  الموجودات المالية النقدية و المط    
 . استالمها أو دفعها بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد

 المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام األخرى تستخدم في هذا المعيار بنفس المعنى كما هو في تلك                     
 .  المعايير األخرى،وقد تم نشرها بشكل منفصل على شكل قائمة المصطلحات المعرفة

في هذا المعيار لإلشارة إلى اتفاقية بين طرفين أو أكثر يترتب عليها آثار اقتصادية محددة وواضحة         " تعاقد  "أو  " عقد" يستخدم لفظ    .10
وتأخذ العقود ومن ثم األدوات المالية صوراً       . قية ملزمة قانونا  ال يستطيع أحد األطراف تجنبها وذلك يرجع عادة  إلى أن االتفا            

 .  متعددة وال يشترط أن تكون مكتوبة

يشمل مؤسسات القطاع العام، األفراد،مؤسسات التضامن والمؤسسات " المؤسسة " ، فإن لفظ 9وفيما يتعلق بما ورد في الفقرة رقم        .11
 .المساهمة

لموجودات والمطلوبات المالية لفظي األصل المالي واألداة المالية،إال إن تلك التعريفات           تتضمن بعض أجزاء التعريفات الخاصة با      .12
ال تعتبر دائرة تنتهي من حيث تبدأ، فعند وجود حق أو التزام تعاقدي بمبادلة أدوات مالية، فإنه ينتج عن األدوات محل التبادل                        

 ذلك سلسلة من الحقوق أو االلتزامات التعاقدية ولكنها يجب أن            موجودات مالية ومطلوبات مالية أو أدوات ملكية وقد ينشأ عن          
 .  تؤدي في النهاية إلى استالم أو دفع نقدية أو الحصول على إصدار أدوات ملكية

مثل تشتمل األدوات المالية على األدوات المالية األساسية مثل الذمم المدينة و الذمم الدائنة واألسهم باإلضافة إلى األدوات المشتقة                    .13
هذا وينطبق تعريف األدوات    . الخيارات المالية، العقود المستقبلية والعقود المقدمة، مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات العمالت           

،ومن ثم ينطبق عليها المعيار     )محققه أو غير محققه   (المالية على مشتقات األدوات المالية سواء كانت مثبته أو غير مثبته بالدفاتر             
 .المالي
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 على األدوات المالية المشتقة توليد حقوق والتزامات لها أثر في تحويل واحد أو أكثر من المخاطر المالية التي تنطوي عليها   يترتب .14
وال ينتج عن األدوات المالية المشتقة تحويل األداة المالية األساسية في تاريخ            . أداه مالية أساسية وذلك فيما بين األطراف المعنية       

 .د وال يشترط بالضرورة حدوث التحويل عند حلول أجل العقدبدء تنفيذ التعاق

ال تعتبر الموجودات العينية مثل المخزون، الممتلكات، اآلالت و المعدات، الموجودات المستأجرة والموجودات غير الملموسة                  .15
وجودات أو السيطرة عليها إلى     كاألمواج اإلذاعية، براءات االختراع والعالمات التجارية، موجودات مالية ويؤدي امتالك تلك الم            

 .وجود فرص لتوليد تدفقات نقدية أو غيرها من الموجودات ولكن ال تنشئ حقوقاُ حاضرة الستالم نقدية أو موجودات مالية أخرى

ثل بعض الموجودات األخرى كالمصروفات المقدمة والتي تتمثل بالمنافع االقتصادية الناتجة عنها في استالم سلع أو خدمات وال تم              .16
حقوقاُ الستالم نقدية أو أصل مالي ال تعتبر موجودات مالية وبالمثل فإن بعض البنود كاإليرادات المؤجلة وغالبية مطلوبات                     
الكفاالت ال تعتبر مطلوبات مالية وذلك راجع إلي أن التدفقات النقدية لما يرتبط بها من منافع اقتصادية تتعلق أساسا بتسليم سلع أو                      

 .س نقدية أو أي أصل مالي آخرتقديم خدمات ولي

ال تعتبر المطلوبات أو الموجودات غير التعاقدية بالطبيعة مطلوبات مالية أو موجودات مالية، ومثال ذلك ضرائب الدخل أو ما                      .17
معيار المحاسبة  . يعادلها من الضرائب الناتجة عن تطبيق قوانين الضرائب التي تفرضها الحكومة على مؤسسات القطاع العام                

 .، ضرائب الدخل يعطي إرشادات حول المحاسبة عن ضرائب الدخل12دولي رقم ال

فعلى سبيل المثال فإن الحقوق      . ال تعتبر الحقوق والمطلوبات التي ال تتضمن تحويل أصل مالي من قبيل األدوات المالية                 .18
وبالمثل فإن  .  موجودات غير مالية  ) تسليم(م  وااللتزامات الناشئة عن العقود المستقبلية للسلع يمكن الوفاء بها فقط عن طريق استال            

التعاقدية الناتجة عن عقد إيجار تشغيلي أو بناء أداة تشغيلية خاصة الستخدام أصل عيني مثل المستشفى يمكن      ) االلتزامات(الحقوق  
م موجودات غير مالية أو     وفي كال الحالتين فان الحق التعاقدي للطرف األول الستال        . الوفاء بها عن طريق استالم تسليم الخدمات      

خدمات وما يقابل ذلك من التزام للطرف اآلخر ال ينتج عنه حق حاضر أو التزام ألي من الطرفين الستالم أو تسليم أو مبادلة                         
 ).  17 أ – 13،الفقرات أ 2راجع الملحق ( أصل مالي

عاقدية قد تكون مطلقة أو احتمالية، ويتوقف ذلك على         إن القدرة على استخدام أحد الحقوق التعاقدية أو الوفاء بأحد المطلوبات الت             .19
وقوع أحد األحداث المستقبلية فمثالً يعتبر الضمان المالي حقاً تعاقديا للمقرض الستالم نقدية من الضامن، وفي المقابل فهو نفسه                    

لتزام القانوني نشأ بسبب حدث أو      فالحق واال . إلزام تعاقدي للضامن ليدفع نقدية للمقرض في حالة عدم وفاء المقترض بالتزاماته            
بالرغم من أن حق المقرض في ممارسة حقه وتعهد الضامن بتأدية التزاماته يتوقفان على وقوع               ) تعهد الضامن (عملية وقعت فعالً    

تمالي حدث أو فعل مستقبالً وهو توقف المقترض عن السداد وينطبق تعريف الموجودات المالية والمطلوبات المالية على الحق االح           
.  وااللتزام االحتمالي بالرغم من أن العديد من تلك الموجودات والمطلوبات ال ينطبق عليها شروط االعتراف بها في القوائم المالية                  

على سبيل المثال قد تقوم حكومة محلية بإعطاء مشغل لواحدة من تسهيالت البنى التحتية من القطاع الخاص حماية ضد خطورة                     
الضمان هو التزام احتمالي للحكومة حتى يصبح من المحتمل أن تهبط إيرادات             . حداً أدنى من اإليرادات   الطلب بحيث تتضمن    
 .المشغل دون الحد األدنى

يعتبر تعهد المؤسسة بإصدار أو تسلم أدواتها المالية كخيارات الشراء أو حقوق امتالك األسهم في حد ذاته أداه حقوق ملكية وليس                      .20
أن المؤسسة غير ملزمة بتسليم نقدية أو أي أصل مالي آخر وبالمثل فان التكلفة التي تتكبدها إحدى المؤسسات                   التزاماً مالياً،حيث   
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حقوق الملكية / لشراء الحق في إعادة االستحواذ على أدوات الملكية الخاصة بها من طرف آخر تعتبر تخفيضاً لصافي الموجودات 
 .الخاصة بها وليست أصالً مالياً

صص األقلية التي قد تنشأ بقائمة المركز المالي إلحدى المؤسسات بسبب توحيد قوائم المسيطر عليها، مطلوبات مالية                  ال تعتبر ح   .21
حقوق / أو أدوات حقوق ملكية وتعرض المؤسسة في قوائمها المالية الموحدة حقوق األطراف األخرى في صافي الموجودات                 

وطبقاً لذلك فإن األدوات المالية     . ي معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام السادس      الملكية وصافي الفائض أو العجز طبقاً لما جاء ف        
التي يتم تبويبها كمطلوبات مالية من قبل إحدى المؤسسات المسيطر عليها يجب استبعادها عند إعداد القوائم الموحدة إذا كانت                     

ة في قائمة المركز المالي الموحد باعتبارها حقوق أقلية         مملوكة للمؤسسة المسيطرة أو إذا كانت تعرض بواسطة المؤسسة المسيطر         
أما األدوات المالي التي تبوب كمطلوبات مالية من قبل المؤسسة           .حقوق الملكية الخاصة بها   / منفصلة عن صافي الموجودات   

بعادها عند إجراء عملية    المسيطر عليها تبقى ضمن المطلوبات في قائمة المركز المالي الموحد للمؤسسة المسيطرة إال إذا تم است                
وال تؤثر المعالجة المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم الموحدة من قبل           . التوحيد لكونها تمثل رصيداً متبادال في االقتصاد للمؤسسة       

 .  المؤسسة المسيطرة على أسس العرض التي تتبعها المؤسسة المسيطر عليها في قوائمها المالية

 العرض 

 ق الملكيةالمطلوبات وحقو

حقوق / يجب على المؤسسة المصدرة لألداة المالية أن تبوب تلك األداة أو أي من أجزائها كمطلوبات أو صافي موجودات                      .22
الترتيب التعاقدي عند االعتراف بها بداية وبما يتفق مع تعريف المطلوب المالي وأداة حقوق ) مضمون(ملكية وذلك طبقاً لجوهر 

 .  الملكية

ورغم أنه عادة ما يكون     .  يحدد مضمون األداة المالية وليس شكلها القانوني كيفية تبويبها بقائمة المركز المالي للمؤسسة المصدرة              .23
هناك اتساق بين المضمون والشكل القانوني إال أن هناك استثناءات لذلك فعلى سبيل المثال فان بعض األدوات المالية قد تأخذ                      

 الملكية ولكنها تمثل في جوهرها مطلوبات وهناك أدوات أخرى تجمع بين خصائص حقوق الملكية                   الشكل القانوني لحقوق  
وخصائص المطلوبات المالية ويجب تصنيف أي أداه مالية على أساس مضمونها أو جوهرها وذلك عن إثباتها بالدفاتر ألول مرة                    

ة المركز المالي للمؤسسة، ان تصنيف األدوات المالية         ويجب اإلبقاء على هذا التصنيف حتى يتم إزالة تلك األداة من قائم              
حقوق ملكية من غير المحتمل أن يكون موضوعاً مهماً للعديد من مؤسسات القطاع العام التي                / كمطلوبات أو صافي موجودات     

 .تصدر التقارير

ف في المخاطر المتعلقة لكل     حقوق ملكية مطلوب بسبب االختال    / إن تصنيف األدوات المالية بين مطلوبات وصافي موجودات           .24
، 63يطلب من المؤسسات التي تصنف األدوات كمطلوبات مالية أن تفصح عن موضوع مخاطر نسبة الفائدة طبقاً للفقرة                   .منهما

 كذلك أن   63تحدد الفقرة   . 63وان تعترف بالفائدة،عوائد االستثمار والمخاسر والمكاسب كإيرادات أو مصاريف طبقاً للفقرة            
/  لحاملي األدوات المالية المصنفة كأدوات حقوق ملكية يجب تحميلها مباشرة من قبل المصدر على صافي الموجودات                  التوزيعات

 .  حقوق الملكية

، فإنه من غير االعتيادي أن تقوم        )أصل مالي (بينما تقوم مؤسسات القطاع العام عادةً باالحتفاظ بأداة حقوق الملكية كاستثمار              .25
مؤسسة في القطاع العام بإصدار أدوات حقوق ملكية ألطراف خارج المؤسسة االقتصادية فيما عدا حالة أن تكون المؤسسة                     
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بالرغم من ذلك، فإن استخدام األدوات المالية في القطاع العام مستمر في التطور والتصنيفات              . المسيطر عليها مخصخصة جزئياً   
 .يتم التعامل معها بمضمونها وليس بالضرورة بشكلها القانونيمن قبل الجهة المصدرة تحتاج إلى أن 

إن العامل الهام في التفرقة بين المطلوب المالي وأداة الملكية هو وجود التزام تعاقدي ألحد الطرفين بموجب األداة المالية                        .26
في ظل ظروف ال ) الحامل(ي آخر مع أو بمبادلة أصل مال) الحامل(إما بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر للطرف الثاني ) المصدرة(

وفي حالة وجود مثل هذا االلتزام التعاقدي فإن األداة المالية تكون مستوفاة لتعريف المطلوب              .  يتوقع أن تكون في صالح المصدر     
ر في الوفاء   وال يترتب على وجود قيود على مقدرة المصد       . المالي بغض النظر عن الكيفية التي سيتم بها تسوية االلتزام التعاقدي          

بااللتزام إسقاط التزام المصدر أو حق الحامل بموجب األداة المالية، كعدم مقدرة المصدر على توفير عمالت أجنبية أو ضرورة                    
 .الحصول على موافقة جهة رسمية لدفع االلتزام

ي آخر أو بمبادلة األداة بموجود مالي       إذا لم يترتب على المصدر لألداة المالية أية التزامات تعاقدية بتسليم نقدية أو أي أصل مال                 .27
وبالرغم من أن حامل األداة المالية قد       . آخر في ظل ظروف ال يتوقع أن تكون في صالح المصدر فإنه يجب اعتبارها أداة ملكية               

حقوق الملكية حسب   / يكون له الحق في استالم نصيب في توزيعات األرباح أو أية توزيعات أخرى من صافي الموجودات                    
 .ته، إال أن المصدر غير ملزم تعاقدياً بإجراء مثل تلك التوزيعاتحص

بالنسبة لألسهم الممتازة التي تلزم مصدرها      .  قد تصدر أي مؤسسة في القطاع العام أدوات بحقوق محددة، مثل األسهم الممتازة              .28
لمستقبل، أو اذا كانت األسهم تعطي حاملها       بسدادها على أساس قيمة محددة أو قابلة للتحديد في تاريخ محدد أو قابل للتحديد في ا                

الحق في أن يطلب من المصدر سدادها في أو بعد تاريخ محدد وعلى أساس قيمة محددة أو قابلة للتحديد فإن تلك األداة ينطبق                         
ازة فيها  وهناك بعض الحاالت التي ال تتضمن األسهم الممت       . عليها تعريف المطلوبات المالية ويجب أن تصنف على هذا األساس         

فعلى .  صراحة مثل تلك االلتزامات التعاقدية إال أن الشروط الواردة بها قد تشير بطريقة غير مباشرة إلى وجود تلك االلتزامات                   
سبيل المثال قد ال تكون األسهم الممتازة واجبة السداد أو قابلة السداد عند الطلب بمعرفة حاملها إال أنها تنص على معدالت عالية                      

ت األرباح بحيث يكون واضحاً في المستقبل القريب أن ارتفاع معدل العائد على األرباح الموزعة لتلك األسهم سيكون                    لتوزيعا
وبالمثل فإنه في حالة األسهم التي تعطي لحاملها حق .  مرتفعاً إلى الحد الذي يكون من مصلحة المصدر أن يقوم بسداد تلك األسهم   

 فإنه من المناسب تصنيف هذه األسهم       ،ن في المستقبل وكان احتمال وقوع هذا الحدث كبيرا        استرداد قيمتها عند وقوع حدث معي     
 .على أنها مطلوبات مالية منذ بداية تحققها إذ أن ذلك يعكس حقيقة أو جوهر تلك األسهم

 تصنيف األدوات المركبة في دفاتر الجهة المصدرة

حقوق ملكية، فإنه يجب على مصدر تلك األداة        / م وصافي موجودات     عند إصدار أداة مالية تتضمن في آن واحد عنصر التزا          .29
 .22أن يقوم بتصنيف العناصر المكونة لألداة كل على حدة طبقا لما جاء بالفقرة رقم 

تشمل االستثناءات مؤسسات أعمال الحكومة المخصخصة جزئياً       .  ال تقوم مؤسسات القطاع العام عادةً بإصدار األدوات المركبة         .30
بينما تقوم أي مؤسسة في القطاع العام بإصدار أداة مركبة      . حدة االقتصادية التي تصدر األدوات المركبة في األسواق المالية        في الو 

فإن هذا المعيار يتطلب عرضا منفصال لعنصري االلتزام وحق الملكية الناتجين عن أداة مالية واحدة بقائمة المركز المالي لمصدر                   
حقوق الملكية  /  الشكل فقط وليس المضمون هو السبب الرئيسي في تضمين االلتزام وصافي الموجودات              فعادة يكون .  تلك األداة 

حقوق / ويؤدي العرض المنفصل لعنصري االلتزام وصافي الموجودات        . في أداة مالية واحدة بدال من اثنتين منفصلتين أو أكثر         
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، 2راجع الملحق   . ( المركز المالي للمؤسسة المصدرة لألداة المالية      الملكية إلى أن تكون قائمة المركز المالي أصدق تعبيرا عن          
 ) أ23 – أ 22الفقرات 

ألغراض العرض بقائمة المركز المالي فإن على المصدر أن يثبت بطريقة منفصلة العناصر المكونة لألداة المالية والتي تتضمن                    .31
وتعتبر .  حق في تحويلها إلى أداة ملكية في رأس مال المصدر          بصفة أساسية التزاما ماليا بمعرفة المصدر كما تمنح حاملها ال          

فمن وجهة نظر المصدر، فإن مثل تلك األداة المالية        . السندات القابلة التحويل إلي أسهم مثاال واضحا على مثل تلك األدوات المالية           
حق حاملها في الحصول    ( وأداة ملكية    )ترتيبات تعاقدية بتسليم نقدية أو موجودات مالية أخرى       (مطلوب مالي   : تتكون من شقين  

ويماثل األثر االقتصادي إلصدار مثل     ). على أسهم خالل فترة معينة عن طريق تحويل السندات إلى أسهم عادية من أسهم المصدر              
هم تلك األداة في جوهره األثر الناتج عن سند مديونية يتضمن شرط التسوية المبكر وفي نفس الوقت يعطي لحامله حق شراء أس                     

في كافة هذه الحاالت يجب على المصدر أن يظهر بقائمة          . عادية، أو إصدار سند مديونية مصحوبا بحقوق منفصلة لشراء أسهم         
 .حقوق الملكية/ المركز المالي الجزء الخاص بالمطلوبات منفصال عن الجزء الخاص بصافي الموجودات 

حقوق الملكية المتعلقة بالسندات القابلة للتحول / افي الموجودات   يجب عدم إجراء أي تعديل على تصنيف عناصر المطلوبات وص          .32
إلى حقوق ملكية كنتيجة لتغير االحتمال الخاص بممارسة حامل السند لحقه في تحويله إلى أسهم، وينطبق ذلك حتى في الحاالت                     

 فحملة السندات قد ال يتصرفون      . التي يصبح فيها واضحا أن ممارسة حق التحويل يعتبر ميزة اقتصادية لبعض حملة السندات              
. دائما طبقا لما يبدو متوقعا وذلك راجع إلى عدة أسباب منها اختالف اآلثار الضريبية الناتجة عن عملية التحويل من شخص آلخر                    

ي إما  إذ تبقى التزامات المصدر لسداد مبالغ نقدية قائمة إلى أن تنته           . كما أن احتماالت التحويل قد تتغير من فترة إلى أخرى          
 .بالتحويل أو باستحقاق األداة المالية أو أي حدث آخر

ومثال ذلك األداة التي تعطى لحاملها الحق في        .  قد تتضمن األداة المالية عناصر  ليست مطلوبات مالية وال أدوات ملكية للمصدر             .33
لتسوية باإلضافة إلى حقه في استبدال استالم أصل غير مالي كالحق في تشغيل احتكار مملوك من الحكومة أو كسلعة ما في تاريخ ا

ممارسة حقه (في هذه الحالة يقوم المصدر بإثبات وعرض الجزء المتعلق بأداة الملكية . ذلك بالحصول على سهم من أسهم المصدر
 .ماليةمنفصال عن الجزء المتعلق بالمطلوبات، بغض النظر عما إذا كانت تلك المطلوبات مالية أو غير ) في الحصول على أسهم 

 ال يتعرض هذا المعيار ألسس القياس المتعلقة بالموجودات المالية، المطلوبات المالية وأدوات الملكية وبالتالي ال يستعرض أي من  .34
.   حقوق الملكية المتضمنة في أداة مالية واحدة      / الطرق الخاصة بتحديد القيمة الدفترية لعناصر المطلوبات وصافي الموجودات           

 :ل التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلكوتشمل المداخ

غالبا ما تكون أداة (تحديـد قيمة العنصر األكثر تحديدا وسهولة في القياس، وحساب العنصر اآلخر واألقل سهولة في القياس                 .أ 
 .عن طريق طرح قيمة العنصر األكثر تحديدا من القيمة الكلية لألداة المالية) الملكية

 إذا دعت -حقوق الملكية كل على حدة، مع تعديل قيم كل منهما /  الموجودات  قـياس عنصـر المطلوبـات وعنصر صافي        .ب 
 . بنسبة قيم كل منهما بحيث يكون مجموع القيمتين مساويا للقيمة الكلية لألداة المالية-الحاجة

ة عند اإلثبات   حقوق الملكي / وفي كافة األحوال يكون مجموع القيم الدفترية المخصصة لعنصري المطلوبات وصافي الموجودات              
ويجب عدم االعتراف بأية مكاسب أو      . المبدئي في الدفاتر مساويا للقيمة الدفترية التي كان من الممكن نسبتها لألداة المالية ككل              

 .األداة المالية كل على حدة خسائر بسبب إثبات وعرض عنصري
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لعام بإصدار السند القابل للتحول إلى أداة ملكية يقوم         ، حيث تقوم مؤسسة القطاع ا     34في ظل المدخل األول الذي ورد بالفقرة رقم          .35
أوال بتحديد القيمة الدفترية للمطلوب المالي عن طريق إيجـاد القيمـة الحالية للمدفوعات المســـتقبلية المتمثلة في الفوائد                  

ر قابل للتحويل إلى صافي موجودات      والقيمة االسمية باستخدام معدل خصم يعادل معدل الفائدة السائد بالسوق على التزام مشابه غي             
ويتم بعد ذلك تحديد القيمة الدفترية ألداة الملكية والمتمثلة في حق التحول إلى أسهم عادية عن طريق طرح القيمة                   .  حقوق ملكية / 

) حق التحول (خيار  وفي ظل المدخل الثاني فإن المصدر يقوم بتحديد قيمة ال         . الدفترية للمطلوب المالي من قيمة األداة المالية ككل       
 أو عن طريق استخدام أحد نماذج تسعير الخيارات         -إن وجد   -مباشرة إما عن طريق الرجوع إلى القيمة السوقية لخيار مشابه            

ويتم تعديل القيمة المحددة لكل عنصر بنسبة قيمة كل منهما بحيث يكون مجموع العنصرين مساويا للمبلغ المحصل عند                   .  المالية
 )24، الفقرة م2راجع الملحق . ( القابلة للتحولإصدار السندات

 الفوائد، التوزيعات، الخسائر والمكاسب

 يجب معالجة الفوائد، التوزيعات، الخسائر المكاسب المتعلقة بمطلوبات مالية أو بعنصر من عناصرها بقائمة األداء المالي                   .36
نفة كأدوات حقوق ملكية فإنه يجب تحميلها بمعرفة المصدر         أما التوزيعات لحملة األدوات المالية المص     . كمصروفات أو إيرادات  
 .حقوق الملكية مباشرة/ على صافي الموجودات 

 يحدد تصنيف األداة المالية بقائمة المركز المالي ما إذا كان يجب تصنيف الفوائد، أرباح األسهم والخسائر والمكاسب المتعلقة بتلك   .37
وعلى ذلك فإن التوزيعات المدفوعة على أسهم صنفت كمطلوبات يجب            . اء المالي األداة كمصروفات أو إيرادات بقائمة األد      

. معالجتها كمصروفات وبنفس الطريقة التي تعالج بها الفوائد المتعلقة بالسندات ومن ثم يجب اإلقرار عنها بقائمة األداء المالي                   
ل األدوات المالية المصنفة كمطلوبات يجب اإلقرار       وعلى نفس المنوال فإن المكاسب والخسائر الناتجة عن سداد أو إعادة تموي            

حقوق ملكية للمصدر   / عنها بقائمة األداء المالي، بينما يعالج سداد أو إعادة تمويل األدوات المالية المصنفة كصافي موجودات                 
  .حقوق الملكية/ كتغيرات في صافي الموجودات 

.   داء المالي إما مع الفوائد على المطلوبات األخرى أو كبند منفصل            يمكن إظهار التوزيعات المبوبة كمصروفات بقائمة األ         .38
اإلفصاح عن القوائم    "1ويخضع اإلفصاح عن الفوائد وتوزيعات األرباح لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم                

ق ببعض األمور كالقابلية للخصم عند      وفي بعض األحوال ونظرا لالختالف بين الفوائد وتوزيعات األرباح فيما يتعل           ".  المالية
ويجب اإلفصاح عن اآلثار    . حساب الضرائب، فإنه من المفضل اإلفصاح عن تلك البنود بطريقة منفصلة بقائمة األداء المالي               

المحاسبة على ضرائب   "الضريبية للمؤسسات الخاضعة لضرائب الدخل طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر                 
 ".لالدخ

 المقاصة بين أصل مالي ومطلوب مالي

 :يجب عمل مقاصة بين أي أصل مالي ومطلوب مالي مع التقرير عن القيمة الصافية بقائمة المركز المالي إذا كانت المؤسسة  .39

 .  لديها حق قانوني ملزم بعمل مقاصة أو تسوية بين المبالغ المحققة .أ 

 .إذا كانت تنوي عمل التسوية على األساس الصافي، أو إثبات األصل مع تسوية المطلوب في آن واحد .ب 
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يتطلب هذا المعيار ضرورة عرض الموجودات المالية والمطلوبات المالية على أساس صافي قيمتها إذا كان ذلك يعكس التدفقات                    .40
وفي حالة ما إذا كان للمؤسسة الحق في استالم أو دفع مقدار صافي . و أكثرالنقدية المستقبلية التي ستنتج من تسوية أداتين ماليتين أ

على سبيل المثال،   . محدد وإذا كان لديها النية إلجراء ذلك فعال، فإن المؤسسة في الواقع لديها أصل مالي أو مطلوب مالي فقط                   
بمعنى طرح األصل المالي المستحق على (افية تسوي إحدى الواليات الحكومية مطلوب مالي لحكومة محلية على أساس القيمة الص

وفي الحاالت األخرى، فإن الموجودات المالية والمطلوبات المالية يجب عرضها بطريقة منفصلة عن بعضها               ). الحكومة المحلية 
 ).25، الفقرة م2راجع الملحق . (البعض طبقا لخصائصها كموارد أو التزامات تخص المؤسسة

لي معترف به ومطلوب مالي معترف به مع عرض صافي القيمة بالميزانية يختلف عن التوقف عن                    إن مقاصة بين ًأصل ما     .41
فبينما ال تؤدي عملية المقاصة إلى االعتراف بالمكاسب أو الخسائر، فإن عملية التوقف             . االعتراف بموجود مالي أو مطلوب مالي     

به في الماضي بالميزانية ولكن قد ينتج عنها أيضا االعتراف           عن االعتراف بأي أداة مالية ال ينتج عنها فقط حذف بند اعترف              
 .بمكاسب أو خسائر

إن حق المقاصة هو حق قانوني للمدين مؤيد بعقد أو ما شابه ذلك يعطيه الحق في التخلص من كل أو جزء من المبلغ المستحق                          .42
 قد يكون للمدين الحق قانونا في التخلص من         وفي أحوال نادرة  . للدائن عن طريق إجراء مقاصة بمبلغ يستحق له في ذمة الدائن          

دينه عن طريق مقابلته مع مبلغ يستحق له في ذمة طرف ثالث بشرط وجود ترتيبات بين األطراف الثالثة تخول للمدين الحق في                      
لى آخر  وحيث أن حق إجراء المقاصة هو حق قانوني، فإن الشروط المؤيدة لذلك الحق قد تختلف من نظام قضائي إ                   . إجراء ذلك 

 .ولذلك فإنه يجب بذل عناية كافية لمعرفة أي من القوانين الواجبة التطبيق على العالقة بين األطراف المعنية

يؤثر وجود حق واجب التنفيذ إلجراء مقاصة بين أصل مالي ومطلوب مالي مع الحقوق وااللتزامات المتعلقة بهما وقد يؤثر ذلك                      .43
 ال  - في حد ذاته     -وبالرغم من ذلك فإن وجود هذا الحق        . لمخاطر السيولة واالئتمان  بدرجة كبيرة على درجة تعرض المؤسسة       

ففي غياب النية لممارسة ذلك الحق أو لتسوية الدين فلن يكون هناك تأثير على مقدار التدفقات النقدية                  . يعتبر شرطا كافيا للمقابلة   
ؤسسة لممارسة حقه أو لتسوية الدين فإن عرض الموجودات          وفي حالة وجود نية لدى الم     . المستقبلية وتوقيت الحصول عليها   

يعكس بطريقة أكثر مناسبة مقادير وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية            ) بالصافي(والمطلوبات على أساس الفرق بينهما       
ل التسوية دون وجود    باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بتلك التدفقات، وال يعتبر وجود نية لدى أحد األطراف أو كليهما على عم                 

حق قانوني لعمل ذلك كافيا لعمل المقاصة حيث تبقى بدون تغيير الحقوق والمطلوبات المتعلقة بكل من األصل المالي والمطلوب                    
 .المالي

 تتأثر نية المؤسسة فيما يتعلق بتسوية بند ما من بنود الموجودات والمطلوبات بطبيعة نشاط المؤسسة وبمتطلبات أسواق المال                     .44
وفي حالة وجود   . والظروف األخرى التي قد تحد من قدرة المؤسسة على التسوية على األساس الصافي أو التسوية في وقت واحد                 

حق للمؤسسة في التسوية ولكن ال تنوي إجراء تسوية على األساس الصافي أو إثبات األصل مع تسديد المطلوب في ان واحد فإنه                      
لك الحق على مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المؤسسة وذلك طبقا لما جاء بالفقرة رقم               يجب على المؤسسة أن تفصح عن أثر ذ       

73. 

 قد يتم في ان واحد عملية تسوية الثنتين من األدوات المالية على سبيل المثال من خالل أحد بيوت المقاصة بسوق مالية منظمة أو         .45
 التدفقـــات النقديـــة تكـــون فـي حقيقتهــا معادلة       في مثل هـذه األحـوال فـإن    . عن طريق المبادلة وجها لوجه    

وفي أحوال أخرى قد تقوم المؤسسة بتسوية اثنتين من .  للقيمة الصافية، وال تتعرض المؤسسة ألي من مخاطر السيولة أو االئتمان   
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 االئتمان فيما يتعلق بقيمة     األدوات المالية عن طريق استالم ودفع مقادير منفصلة، في هذه األحوال تتعرض المؤسسة لمخاطر               
وقد تكون درجة التعرض لتلك المخاطر عالية رغم قصر الفترة          . األصل بالكامل أو لمخاطر السيولة فيما يتعلق بقيمة المطلوب        

وطبقا لذلك فإن تحقق أصل مالي وتسوية مطلوب مالي يعتبران متزامنين فقط في الحاالت التي تحدث فيها العمليتان في                    .  نسبيا
 .حظة واحدةل

     :    وبالتالي تصبح إجراء المقاصة غير مناسبا في األحوال اآلتية 39 بصفة عامة ال تتوافر الشروط الواردة في الفقرة  .46

 ).مثال ذلك األداة المالية المركبة(استخدام عدة أدوات مالية مختلفة لمحاكاة خصائص أداة مالية واحدة  .أ 

مثال ذلك الموجودات   (إذ ا كانـت الموجودات المالية والمطلوبات المالية ناشئة عن أدوات مالية لها نفس المخاطر األساسية                  .ب 
 .ولكنها تتعلق بعدة أطراف مختلفة) والمطلوبات داخل نفس المحفظة المكونة من عقود آجلة أو مشتقات مالية

 .لمطلوبات مالية غير مشمولة بحق الرجوعفي حالة رهن الموجودات المالية أو غيرها كضمان  .ج 

الموجـودات المالـية التـي يتم تجنيبها بمعرفة المدين كتأمين وبهدف تسديد أحد المطلوبات خارج نطاق الموجودات التي تم        .د 
 ).  مثال ذلك الترتيبات المتعلقة بإنشاء صندوق لسداد الديون (قبولها بمعرفة الدائن في تسوية االلتزام 

 التي تنشأ عن أحداث يترتب عليها خسائر متوقع استردادها من طرف ثالث بناء على مطالبات مقدمة طبقا لوثيقة                    المطلوبات .ه 
 .  تأمين

قد يكون إلحدى المؤسسات عدد من المعامالت المتعلقة باألدوات المالية مع طرف واحد وتقوم بإجراء ترتيبات شمولية تتعلق                     .47
وتتضمن مثل هذه الترتيبات تسوية واحدة لكل األدوات المالية التي تغطيها           .   ذلك الطرف  بتحديد صافي نتائج تلك المعامالت مع     

ويقـــوم بمثل هــذه الترتيــبات عادة المؤسسات      .  االتفاقية وذلك في حالة التوقف عن الدفع، أو انتهـــاء أحد العقود          
اث أخرى ينتج عنها عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد           المالية لتوفير ضمان لمواجهة الخسارة في حالة اإلفالس أو أية أحد           

وينتج عادة عن مثل تلك الترتيبات حق المؤسسة في إجراء مقاصة وبحيث يصبح واجب التنفيذ وبالتالي يؤثر على                    .  التزاماته
األخرى التي ال   تحقق أو تسوية الموجودات والمطلوبات المالية كل على حدة عقب حدوث توقف عن الدفع أو في بعض األحوال                   

ويجب مالحظة أن وجود ترتيبات شمولية لتحديد صافي نتائج المعامالت           . يتوقع حدوثها في الظروف العادية لنشاط المؤسسة       
وفي .  34المتعلقة باألدوات المالية ال تكفي وحدها إلجراء عملية المقاصة إال إذا توافرت الشروط السابق ذكرها في الفقرة رقم                    

ء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاضعة للترتيبات المشار إليها، فإنه يجب اإلفصاح عن أثر                 حالة عدم إجرا  
 .73تلك الترتيبات على مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المؤسسة وفقا لما جاء بالفقرة رقم 

 اإلفصاح

ت تساعد على تدعيم فهم مدى أهمية تأثير األدوات المالية سواء           تهدف متطلبات اإلفصاح الواردة بهذا المعيار إلى توفير معلوما         .48
كانت ظاهرة بالميزانية أو خارجها على المركز المالي، أداء المشروع وتدفقاته النقدية والمساعدة كذلك في تقدير مقادير وتوقيت                   

نة عن األرصدة والمعامالت المتعلقة بأدوات      ومخاطر التدفقات النقدية المرتبطة بتلك األدوات  وباإلضافة إلي توفير معلومات معي           
مالية محددة فإن من المرغوب فيه قيام المؤسسات بتوفير معلومات تتعلق بمدى استخدام المؤسسة لألدوات المالية والمخاطر                    

ى المخاطر  ويعتبر من األهمية توفير المعلومات المتعلقة بالسياسات اإلدارية للرقابة عل           . المرتبطة بها وأغراض استخدامها   
المرتبطة باألدوات المالية، بما في ذلك السياسات المتعلقة ببعض األمور مثل التحوط ضد التعرض للمخاطر، تجنب التركيز غير                  
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الضروري للمخاطر ومتطلبات توفير الضمانات الضرورية للتخفيف من مخاطر االئتمان إذ أن ذلك يوفر بعدا إضافيا هاما،                    
وتقوم بعض المؤسسات بتوفير تلك المعلومات في صورة إيضاحات ترفق          . لية المتداولة في وقت محدد    ومستقال عن األدوات الما   

 .بقوائمها المالية

 قد ينتـج عن معامالت المؤسسة في األدوات المالية أن تتحمل أو تحول إلى طرف آخر المخاطر المالية التي سيتم توضيحها في                      .49
جب اإلفصاح عنها مستخدمي القوائم المالية في تقدير مدى المخاطر المتعلقة باألدوات المالية وتساعد المعلومات التي ي.  هذه الفقرة

 .المعترف بها وغير المعترف بها

 .  هناك ثالثة أنواع من مخاطر السعر هي مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة والمخاطر السوقية: مخاطر السعر .أ 

وتتمثل في المخاطر الناشئة عن تقلب قيمة إحدى األدوات المالية بسبب تغير معدالت صرف العمالت               : مخاطـر العملة   -1
 .األجنبية

 .  هي مخاطر تقلب قيمة إحدى األدوات المالية بسبب تغير معدالت الفائدة السائدة بالسوق: مخاطر سعر الفائدة -2

 المالية بسبب تغير األسعار بالسوق سواء كان ذلك راجعا          هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األداة      : المخاطـر السوقية   -3
لعوامـل خاصـة بـاألداة المالـية نفسها أو بمصدرها أو كانت راجعة لعوامل تؤثر على كافة األوراق المالية المتداولة          

 .بالسوق

 .إن مصطلح مخاطر السعر يشغل احتماالت الخسارة باإلضافة إلى احتماالت الكسب

تتمثل في المخاطر الناتجة عن فشل أحد أطراف األداة المالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تحمل                 و: مخاطـر االئتمان   .ب 
 .الطرف اآلخر خسائر مالية

ويطلق عليها أيضا لفظ مخاطر توفير الموارد المالية، ويقصد بتلك المخاطر الصعاب التي سيتعرض لها               : مخاطـر السيولة     .ج 
وقد تنشأ مخاطر السيولة كنتيجة لعدم مقدرة       . للوفاء بالمطلوبات المتعلقة باألدوات المالية    المشـروع لتدبـير مـوارد مالـية         

لبعض مؤسسات القطاع العام، مثل الحكومات الوطنية، . المؤسسة على بيع أصل مالي بسرعة وبسعر يقترب من قيمته العادلة
 . المبالغ المحصلة من المؤسسةفإن مشاكل السيولة يمكن حلها عن طريق زيادة الضرائب أو غيرها من

.   وتتمثل في المخاطر الناتجة عن تقلب مقادير التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بأداة مالية نقدية        : مخاطـر الـتدفقات النقدية     .د 
ئدة الحقيقي لألداة وفي حالة أداة المديونية ذات سعر الفائدة العائم على سبيل المثال فإنه ينتج عن هذا التقلب تغيرا في سعر الفا    

 .المالية، عادة مع عدم تغير مماثل في قيمتها العادلة

 اإلفصاح عن سياسات إدارة المخاطر

 يجب على المؤسسة أن تصف المخاطر المالية المتعلقة باألهداف والسياسات اإلدارية المتضمنة في سياساتها للتحوط في                    .50
 .معامالتها المالية اآلجلة

ففيما يتعلق باألدوات   .  وصيف شكل المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها وال لمكان عرضها بالقوائم المالية            ال يتعرض المعيار لت    .51
المالية التي تم إثباتها بالدفاتر فطالما أن المعلومات الخاصة بتلك األدوات قد تم عرضها بقائمة المركز المالي فإنه يكون من غير                      

ات باإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وبالنسبة لألدوات المالية التي لم يتم إثباتها             الضروري إعادة اإلفصاح عن تلك المعلوم     
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دفتريا فإن اإليضاحات أو الجداول المرفقة بالقوائم المالية تكون هي الوسيلة الرئيسية لإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك                    
يج من القوائم الوصفية والقوائم الكمية المحددة، ويتوقف ذلك على           وقد تتضمن المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها مز       .  األدوات

 .طبيعة األدوات المالية وأهميتها النسبية للمؤسسة

يتم تحديد مستوى التفاصيل في المعلومات الواجب اإلفصاح عنها فيما يتعلق بأدوات مالية معينة عن طريق االجتهاد والحكم                      .52
وفي هذا المقام فإنه يجب المواءمة بين اإلفصاح        . ر مدى أهمية تلك األدوات للمؤسسة     الشخصي مع ضرورة األخذ بعين االعتبا     

عن كم زائد وتفصيلي من المعلومات بالقوائم المالية التي قد ال تساعد مستخدميها وبين اإلفصاح عن معلومات هامة بطريقة                      
لمؤسسة طرفا في عدد كبير من األدوات المالية التي لها          فعلى سبيل المثال، إذا كانت ا     .  غامضة بسبب التجميع الزائد للمعلومات    

نفس الخصائص والتي ال يوجد من بينها عقد ذو أهمية نسبية عالية، فإنه يكون من المناسب اإلفصاح عن معلومات موجزة تشير                      
ن إحدى األدوات   ومن ناحية أخرى فقد يكون ضروريا اإلفصاح عن معلومات محددة ع           .  إلى طبيعة مجموعة األدوات المالية    

 .المالية إذا كانت تلك األداة على سبيل المثال تمثل عنصرا هاما بالنسبة للهيكل التمويلي للمؤسسة

 تقوم إدارة المؤسسة عادة بتجميع األدوات المالية في مجموعات تتناسب مع طبيعة المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها، وتعتمد                     .53
كخصائص األدوات المالية وما إذا كانت تلك األدوات مثبتة  أو غير مثبتة بالدفاتر                 اإلدارة في ذلك على   بعض العوامل          

وبصفة عامة فإنه يتم تحديد المجموعات على أساس التفرقة بين . المحاسبية، وأسس القياس المطبقة بالنسبة لألدوات المثبتة بالدفاتر
وفي حالة اإلفصاح في صورة إيضاحات أو       . على أساس القيمة العادلة    مالبنود التي يتم تقييمها على أساس التكلفة والبنود التي تقي         

بصلب القوائم المالية، فإنه يجب أن       جداول مرفقة عن بعــض لمبالـغ التي تتـعلــق بموجودات أو مطلوبات مــدرجة           
وإذا كانت المؤسسة طرفا    .  الييكون ذلك اإلفصاح متضمنا معلومات كافية تسمح بعمل مطابقات للبنود الواردة بقائمة المركز الم             

في أدوات مالية مما ال ينطبق عليها فقرات هذا المعيار كالمطلوبات المتعلقة بخطط تقاعد العاملين أو عقود التأمين، فإن تلك                       
األدوات تمثل مجموعة أو مجموعات من الموجودات أو المطلوبات المالية التي يجب اإلفصاح عنها بشكل منفصل عن األدوات                   

 .لمالية التي يتعرض لها   هذا المعيارا

 اآلجال  والشروط والسياسات ا لمحاسبية

يجب اإلفصاح بخصوص كل مجموعة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات الملكية سواء كانت مثبتة أو غير                    .54
 :مثبتة في الدفاتر عما يلي

مل ذلك اآلجال والشروط الهامة التي قد تؤثر على مقدار التدفقات           المعلومـات المتعلقة بمدى وطبيعة األدوات المالية ويش        .أ 
 .النقدية المستقبلية وتوقيت الحصول عليها وكذلك درجة التأكد المرتبطة بها

 .السياسات والطرق المحاسبية المتبعة، ويشمل ذلك معايير اإلثبات وأسس القياس المستخدمة .ب 

ال هاما ومؤثرا في تحديد مقدار وتوقيت ومخاطر المقبوضات  والمدفوعات المستقبلية             تعتبر الشروط التعاقدية لألداة المالية عام      .55
 - كمفردة أو مجموعة وسواء كانت معترف بها أو غير معترف بها          -في حالة ما إذا كانت األدوات المالية        . ألطراف األداة المالية  

لياتها المستقبلية، فإنه يجب اإلفصاح عن الشروط التعاقدية         هامة بالنسبة للمركز المالي الحالي للمؤسسة أو بالنسبة لنتائج عم           
وإذا لم تكن أي من األدوات المالية بمفردها هامة وغير مؤثرة على التدفقات النقدية المستقبلية لمؤسسة معينة،                  .  لألدوات المالية 

 . ثلة من األدوات الماليةفإنه يجب وصف الخصائص األساسية لألدوات المالية وذلك بالرجوع إلى المجموعات المما
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 يحتمل أن تعرض    - بمفردها أو كمجموعة     -في حالة ما إذا كانت األدوات المالية المحتفظ بها أو المصدرة بواسطة المؤسسة                 .56
  :، فإن الشروط التي يجدر اإلفصاح عنها تتضمن49المؤسسة لدرجة عالية من المخاطر التي سبق ذكرها بالفقرة رقم 

القـيمة األساسـية أو االسمية أو المحددة أو ما شابه ذلك، والتي قد تكون بالنسبة لبعض المشتقات المالية كمقايضات أسعار                      .أ 
 .الفائدة عبارة عن القيمة التي يتحدد على أساسها المدفوعات المستقبلية والتي يشار إليها عادة على أنها القيمة االسمية

 .و التنفيذتاريخ االستحقاق أو االنقضاء أ .ب 

أي خـيارات مبكرة للتسوية بمعرفة أحد أطراف األداة المالية، ويشمل ذلك الفترة أو التاريخ الذي قد يتم فيه ممارسة الخيار                      .ج 
 .تاريخ االستحقاق أو االنقضاء أو التنفيذ.الذي قد يستخدم في ممارسة الخيار) أو مدى األسعار(وكذلك السعر 

لمالية تسمح بتحويل األداة أو مبادلتها بأداة مالية أخرى أو موجودات أو مطلوبات أخرى، بما أي خيارات ألحد أطراف األداة ا .د 
 .التحويل أو المبادلة) معدالت (في ذلك الفترة أو التاريخ الذي يتوقع أن تحدث فيه عملية ممارسة الخيار، وكذلك معدل 

ة األساسية لألداة، بما في ذلك أقساط إعادة الدفع وأية متطلبات       مقدار وتوقيت المقبوضات أو المدفوعات النقدية المجدولة للقيم        .ه 
 .إلنشاء صندوق إلعادة السداد

 .المعدل االسمي للفائدة أو مبلغها، وكذلك التوزيعات أو أي عائد دوري آخر على القيمة األساسية وتوقيت الدفع .و 

 .المحتفظ بها في حالة الموجودات المالية، والمرهونات المقدمة في حالة المطلوبات الماليةالضمانات  .ز 

فـي حالة األدوات المالية التي يتم تحديد تدفقاتها النقدية باستخدام عملة تختلف عن العملة التي يستخدمها المشروع في إعداد                     .ح 
 .  تقاريره المالية، فإنه يجب اإلفصاح عن نوع تلك العملة

فيما يتعلق باألداة التي    ) د(إلى  ) أ(في حالة األداة التي تتضمن شروط مبادلتها بأداة أخرى فإنه يجب اإلفصاح عن البنود من                 .ط 
 .سيتم الحصول عليها في عملية المبادلة

فاقيات مثال ذلك في حالة ات    (أي شـرط لـألداة المالـية أو أي قيد يترتب على انتهاكه تغييرا جوهريا في باقي الشــروط                    .ي 
حقوق الملكية عن الحد األقصى المتفق عليه تصبح القيمة االسمية          / السـندات إذا زاد معـدل الديون إلى صافي الموجودات          

 ).للسندات واجبة السداد فورا

ن تتضمن   إذا تم عرض أحد األدوات المالية بقائمة المركز المالي بطريقة تختلف عن الشكل القانوني لألداة المالية، فإنه يفضل أ                    .57
 .المالحظات الخاصة بالقوائم المالية شرحا لطبيعة تلك األداة

 يمكن زيادة منفعة المعلومات المتعلقة بمدى وطبيعة األدوات المالية عن طريق إلقاء الضوء على العالقات الكائنة بين مفردات                    .58
فعلى سبيل المثال   . فقات النقدية المستقبلية للمؤسسة   األدوات المالية بشكل قد يؤثر على مقدار وتوقيت ودرجة التأكد المرتبطة بالتد           

يكون من األهمية اإلفصاح عن عالقات التحوط التي قد تنشأ إذا قامت مؤسسة ما تملك استثمارات في صورة أسهم بشراء خيار                      
مالية المركبة، مثال ذلك    وعلى نفس المنوال فإنه من األهمية اإلفصاح عن العالقات بين مكونات األدوات ال            . بيع لنفس نوع األسهم   

وفي كل  .  حالة مديونية بسعر فائدة ثابت نشأت نتيجة لالقتراض بسعر فائدة عائم ثم الدخول في مقايضة أسعار فائدة عائمة ثابتة                  
حالة من تلك الحاالت، تقوم المؤسسة بعرض الموجودات المالية والمطلوبات المالية كل على حدة بقائمة المركز المالي طبقا                     

ويمكن القول أن مدى تعديل وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها            . طبيعتها إما منفصلة أو في المجموعات التي تنتمي إليها         ل
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المؤسسة بسبب العالقات بين الموجودات والمطلوبات قد يكون واضحا لمستخدمي القوائم المالية من واقع المعلومات التي تم                    
 .  إال أنه في بعض األحوال قد يكون من الضروري تقديم المزيد من اإلفصاح من هذا المعيار،56وصفها بالفقرة رقم 

 فإن على المؤسسة أن تفصح بطريقة واضحة وموجزة عن السياسات المحاسبية            1طبقا للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم       .59
ق تلك المبادئ بالنسبة للعمليات الهامة وكذلك       الهامة  ويتضمن ذلك المبادئ المحاسبية العامة المتبعة والطرق المستخدمة لتطبي           

 :وفي حالة األدوات المالية، فإن اإلفصاح يشمل. الظروف الناشئة عن ممارسة نشاط المؤسسة

ثم عرضه بقائمة المركز المالي  ومتى يتم التوقف  المعايير المطبقة في تحديد توقيت االعتراف بموجود أو مطلوب مالي ومن .أ 
 .عن ذلك

 .  س المستخدمة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية سواء عند االعتراف بها بداية أو بعد ذلكأسس القيا .ب 

األسس المستخدمة في قياس اإليرادات والمصروفات الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية والمعايير المطبقة لالعتراف               .ج 
 .بها

 :وري اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في معالجتهافيما يلي بعض أنواع العمليات التي قد يكون من الضر .60

تحويل موجودات مالية مع احتفاظ الطرف المحول بحقوق أو مطلوبات ومثال ذلك تحويل أحد الموجودات المالية إلى أوراق                   .أ 
 .مالية قابلة للتداول، اتفاقيات إعادة    الشراء، االتفاقيات العكسية التفاقيات إعادة الشراء

ويـل موجـودات مالية كضمان أو وديعة لغرض الوفاء بمطلوبات في تاريخ استحقاقها مع عدم اعتبار القائم بالتحويل قد            تح .ب 
 .  أوفى بمطلوباته في تاريخ التحويل

 الحصول على أو إصدار أدوات مالية منفصلة كجزء من سلسلة عمليات صممت الصطناع اثر الحصول على أو إصدار أداة     .ج 
 .مالية واحدة

 . الحصول على أو إصدار أدوات مالية كوسيلة للتحوط ضد التعرض للمخاطر .د 

الحصـول علـى أو إصدار أدوات مالية نقدية تحمل معدالت فائدة اسمية تختلف عن أسعار الفائدة السائدة بالسوق في تاريخ                      .ه 
 ) أ 26، الفقرة 2راجع الملحق . (اإلصدار

ومات كافية لفهم أسس قياس الموجودات والمطلوبات المالية فإنه ال يجب أن يقتصر             من أجل تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعل       .61
اإلفصاح عن السياسات المالية فقط عما إذا كان قد تم استخدام التكلفة، القيمة العادلة، أو أي أساس آخر للقياس لمجموعة محددة                      

سبــــيل  على.  تي اتبعت في تطبيق ذلك األساس     من الموجودات أو المطلوبات وإنما يجب اإلفصاح أيضا عن الطريقة ال           
المثـــال، إذا كانت المؤسسة تتبع أســـاس التكلفـــة لتقييـم األدوات المالية  فإنه يجب عليها اإلفصاح عن كيفية                    

 :المحاسبة عن 

 .تكلفة الحيازة أو اإلصدار .أ 

 . النقديةالعالوة والخصم على الموجودات المالية النقدية والمطلوبات المالية .ب 

 .التغير في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية المحددة والمتعلقة بأداة مالية نقدية كالسندات المرتبطة بأسعار سلعة محددة .ج 
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التغـيرات في الظروف التي ينتج عنها درجة جوهرية من عدم التأكد حول إمكان التحصيل في الوقت المحدد للمبالغ المتفق                     .د 
 . موجودات مالية نقديةعليها والمستحقة عن

 .االنخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية ألقل من قيمتها الدفترية .ه 

 .المطلوبات المالية المعاد هيكلتها .و 

وبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي تقيم على أساس القيم العادلة، فإنه يجب على المؤسسة أن توضح ما إذا كانت القيم                    
 تم تحديدها باستخدام أسعار السوق المعلنة أو تم تقديرها بمعرفة جهة خبرة مستقلة أو عن طريق خصم التدفقات                     الدفترية قد 

. النقدية أو أية طريقة أخرى مناسبة، كما يجب اإلفصاح عن أية افتراضات جوهرية تم تطبيقها عند استخدام أي من هذه الطرق                    
 )27، الفقرة أ 2راجع الملحق رقم (

سسة أن تفصح عن أسس التقرير بقائمة األداء المالي لكل من المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة، الفوائد وغيرها                  على المؤ  .62
ويجب أن يتضمن ذلك اإلفصاح معلومات عن أسس        . من بنود اإليرادات والمصروفات المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية       

وفي حالة قيام المؤسسة بعرض     . لناتجة عن أدوات مالية يحتفظ بها ألغراض التحوط       القياس والتحقق لإليرادات والمصروفات ا    
االيرادات والمصروفات بالصافي على الرغم من أن الموجودات والمطلوبات المالية ذات العالقة قد تم عرضها بقائمة المركز                   

 .ا كان أثره جوهرياالمالي دون إجراء مقاصة بينها، فإن على المؤسسة أن توضح سبب ذلك العرض إذ

 مخاطر سعر الفائدة

مثبتة، يجــب على    بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الموجودات والمطلوبات المالية سواء كانت مثبتـة دفـتريا أو غير              .63
 :المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها ويشمل ذلك المؤسسة أن تفصـــح عــن المعــلومات

 . التعاقدي أو تاريخ  االستحقا ق أيهما اقربتاريخ إعادة التسعير .أ 

 .في األحوال التي ينطبق عليها ذ لك) الفعلي (سعر الفائدة الحقيقي  .ب 

فالتغيرات في معدالت . يقدم المشروع معلومات تتعلق بمدى تعرضه الثار التغيرات المستقبلية في مستويات معدالت الفائدة السائدة    .64
مخاطر (ة على التدفقات النقدية التعاقدية المحددة المرتبطة ببعض الموجودات والمطلوبات المالية             الفائدة السوقية لها آثار مباشر    

 ).مخاطر السعر(وكذلك على القيمة العادلة لبعض تلك الموجودات والمطلوبات ) التدفقات النقدية

االستحقاق أو تواريخ إعادة التسعير إذا كانت أقرب، المدة الزمنية التي تظل معدالت الفائدة                توضح المعلومات المتعلقة بتواريخ      .65
ويمد اإلفصاح عن هذه المعلومات     . خال لها ثابتة، وتوضح المعلومات عن معدالت الفائدة الحقيقية المستويات التي تثبت عندها             

أسعار الفائدة التي تتعرض لها المؤسسة ومن ثم المكاسب والخسائر           مستخدمي القوائم المالية باألساس المناسب لتقد ير مخاطر          
وبالنسبة لألدوات المالية التي يعاد تسعيرها حسب معدالت  السوقية قبل تاريغ استحقاقها، فإن اإلفصاح عن المدة حتى                   . المحتملة

 . االستحقاقالتاريخ التالي إلعادة التسعير يعتبر أكثر أهمية عن اإلفصاح عن المدة حتى تاريخ

عند اإلفصاح عن المعلومات اإلضافية المتعلقة بالتواريخ التعاقدية إلعادة التسعير وتواريخ االستحقاق، قد تفضل المؤسسة أن                   .66
وقد . تفصح عن التواريخ المتوقعة إلعادة التسعير أو االستحقاق في حالة وجود اختالف كبير بين تلك التواريخ والتواريخ التعاقدية                 
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 بمقادير القروض   - وبدرجة مقبولة من التيقن      -ك المعلومات مالئمة وبصفة خاصة إذا كانت المؤسسة قادرة على التنبؤ            تكون تل 
برهن عقاري ذات معدالت الفائدة الثابتة المتوقع تسديدها قبل آجال استحقاقها، وتستخدم تلك القوائم كأساس إلدارة تعرضها                    

ات اإلضافية اإلفصاح عن حقيقة أن تلك المعلومات مبنية على توقعات اإلدارة ألحداث               وتشمل المعلوم . لمخاطر أسعار الفائدة  
مستقبلية كما تشرح الفروض المستخدمة والمتعلقة بتواريخ إعادة التسعير واالستحقاق واالختالفات بين تلك الفروض وبين التواريخ 

 .التعاقدية

 :ت المالية تكونعلى المؤسسة أن توضح أيا من الموجودات أو المطلوبا .67

معرضـة لمخاطـر السعر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة، كالموجودات المالية النقدية وكذلك المطلوبات المالية ذات سعر                   .أ 
 .الفائدة الثابت

ذات مثل الموجودات المالية النقدية والمطلوبات المالية       " معرضـة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة            .ب 
 .أسعار الفائدة العائمة والتي يعاد تحديدها حسب تغير المعدالت السوقية

 .ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة، مثل االستثمارات في أسهم .ج 

ألداة مالية نقدية في المعدل الذي إذا استخدم في حساب القيمة الحالية ينتج عنه              ) معدل العائد الفعلي    (يتمثل معدل الفائدة الحقيقي      .68
وفي حساب القيمة الحالية يتم تطبيق معدل الفائدة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التي سوف تحدث                . يمة الدفترية لألداة  الق

في ذلك  ) القيمة االسمية (باإلضافة إلى القيمة الدفترية المتوقعة      ) تاريغ االستحقاق (من تاريخ التقدير إلى أول تاريخ إلعادة التسعير         
بالنسبة لألداة ذات المعدل الثابت والتي يتم تقييمها على أساس التكلفة           ) الفعلي( ويتمثل ذلك المعدل في المعدل التاريخي        .  التاريخ

غير المستنفد، كما يتمثل في المعدل السوقي بالنسبة لألداة ذات المعدل العائم وكذلك األدوات              ) العالوة(بعد تعديلها برصيد الخصم     
ويطلق أحيانا على معدل الفائدة الحقيقي معدل العائد حتى تاريخ االستحقاق أو تاريخ إعادة               .   القيم العادلة التي تقيم على أساس     

 .  التسعير، ويتمثل في معدل العائد الداخلي لألداة خالل تلك الفترة

دية تتضمن مدفوعات مستقبلية    على السندات، أوراق الدفع وما شابهها من أدوات مالية نق         ) ب (63يتم تطبيق متطلبات الفقرة رقم       .69
وال يتم تطبيق تلك المتطلبات على األدوات المالية        . تؤدي إلى وجود عائد لحاملها وتكلفة لمصدرها تعكس المنفعة الزمنية للنقود          

بعض األدوات على سبيل المثال فإنه بينما تكون . مثل األدوات غير النقدية والمشتقة والتي ال تحمل معدل فائدة حقيقي قابل للتحديد  
كمشتقات سعر الفائدة بما في ذلك المقايضات والعقود المستقبلية والخيارات معرضة لمخاطر السعر أو التدفقات النقدية الناتجة من                  

ومع ذلك فإنه عند االفصاح عن      . التغيرات في أسعار الفائدة السوقية إال أنه من غير المالئم االفصاح عن معدل العائد الحقيقي               
 تتعلق بمعدل الفائدة الحقيقي فإن على المؤسسة أن تفصح عن أثر عمليات التحوط من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة                    معلومات

 .كما هو الحال في مقايضات أسعار الفائدة

إصدار قد تظل المؤسسة معرضة لمخاطر سعر الفائدة المرتبطة بموجودات مالية تم إزالتها من الدفاتر وذلك كنتيجة لعملية معينة ك    .70
وبالمثل فقد تتعرض المؤسسة لمخاطر سعر الفائدة كنتيجة لعملية لم يترتب عليها إثبات أية               . أوراق مالية مقابل تلك الموجودات    

في مثل هذه األحوال، يجب على      . ومثال ذلك التعهد بإقراض أموال بسعر فائدة ثابت       . موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالدفاتر     
ففي . ن المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم مدى وطبيعة تعرض المؤسسة لتلك المخاطرالمؤسسة اإلفصاح ع  

حالة إصدار أوراق مالية أو ما شابهها من تحويل موجودات مالية، فإن هذه المعلومات عادة تشمل طبيعة الموجودات المحولة،                     
 االستحقاق، وشروط االتفاق التي تسببت في بقاء المؤسسة معرضة لمخاطر            قيمها االسمية، معدالت الفائدة، المدة حتى تاريخ       
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وفي حالة التعهد باإلقراض، فإن اإلفصاح عادة يشمل القيمة االسمية، معدل الفائدة أجال القرض ومقداره والشروط                . أسعار الفائدة 
 .الرئيسية لالتفاق التي تسببت في تعرض المؤسسة للمخاطر

تحدد طبيعة نشاط المؤسسة وحجم معامالتها في األدوات المالية ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بمخاطر سعر الفائدة سيتم عرضها  .71
ففي حالة وجود عدد كبير من األدوات المالية لدى المؤسسة معرضة            . في صورة وصفية أو في صورة جداول أو مزيج منهما          

ة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة فإنه يمكن للمؤسسة استخدام واحد أو أكثر من المداخل اآلتية                 لمخاطر السعر أو التدفقات النقدي    
 :لعرض تلك المعلومات

قد يتم عرض القيم الدفترية لألدوات المالية المعرضة لمخاطر السعر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة في صورة جداول، مع                    .أ 
 .حقاقها أو تاريخ إعادة تسعيرها كما يليتجميعها في مجموعات حسب تاريخ است

 .خالل سنة من تاريخ إصدار التقرير -1

 . سنوات من تاريخ إصدار التقرير5من سنة إلى أقل من  -2

 . سنوات فأكثر من تاريخ إصدار التقرير5 -3

أسعار الفائدة أو   فـي حالة ما إذا كان مستوى أداء المؤسسة يتأثر كثيرا بمدى تعرضها للمخاطر السعرية الناتجة عن تقلبات                    .ب 
المعلومات  التغـير فـي درجـة التعرض لتلك المــخاطر فإنه مــن المـــرغوب فيه اإلفصـــاح عن المزيد من   

فسلطة إقراض مركزية على سبيل المثال قد تقوم بعرض القيم الدفترية لألدوات المالية مبوبة إلى مجموعات حسب  . التفصيلية
 :ا كما يليتاريخ استحقاقها أو إعادة تسعيره

 .  خالل شهر من تاريخ إصدار التقرير -1

 .   شهور من تاريخ إصدار التقرير3أكثر من شهر و أقل من  -2

 .   شهرا من تاريخ إصدار التقرير12 شهور و أقل من 3أكثر من  -3

تعرضها لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة من خالل وبالمثل فإن المؤسسة قد تقوم باإلفصاح عن مدى       .ج 
جـدول يوضح إجمالي القيم الدفترية لمجموعات الموجودات والمطلوبات المالية ذات معدل الفائدة العائم والتي سوف تستحق                 

 .خالل فترات مختلفة في المستقبل

صاح عن أسعار الفائدة لكل أداة من األدوات المالية أو عن طريق اإلفصاح             قد يتم االفصاح عن أسعار الفائدة عن طريق االف         .د 
ألسعار الفائدة لكل مجموعة من مجموعات األدوات المالية، وتقوم المؤسسة بتجميع األدوات ) أو المدى(عن المتوسط المرجح    

مل تؤدي إلى اختالف واضح في      حسـب نـوع العملة أو حسب درجة مخاطر االئتمان وذلك في حالة ما إذا كانت هذه العوا                 
 .معدالت الفائدة الحقيقية

قد تتمكن المؤسسة في بعض األحيان من تقديم معلومات مفيدة حول مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة عن طريق توضيح كيف                     .72
مثل تلك  . قاتها النقدية المستقبلية  يؤثر أي تغيير افتراضي في أسعار الفائدة السوقية على القيم العادلة ألدواتها المالية وأرباحها وتدف              

إصدار التقرير في أسعار الفائدة السوقية  المعلومات المتعلقة بتحليل الحساسية ألسعار الفائدة قد تتم بافتراض حدوث تغير في تاريخ
ات المالية ذات معدل    وتشتمل آثار التغير في أسعار الفائدة على التغير في إيراد الفوائد والمصروفات المتعلقة باألدو              %. 1قدره  

وقد يقتصر التقرير عن      . الفائدة العائم والمكاسب والخسائر الناتجة عن التغير في القيم العادلة لألدوات المالية ذات المعدل الثابت               
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 تحتفظ بها   حساسية أسعار الفائدة على اآلثار المباشرة للتغير في سعر الفائدة على األدوات المالية التي تحمل فائدة صريحة والتي                  
في سعر الفائدة على     المؤسسة في تاريــخ إصدار التقرير وذلك راجع إلى صعوبة التنبؤ باآلثار غير المباشــرة للتغير                

وعند عرض المعلومات المتعلقة بتحليل الحساسية ألسعار       . األسواق المالية وعلى كل مؤسسة بمفردها بدرجة معقولة من التيقن          
 .لمؤسسة أن توضح األسس التي تم على أساسها إعداد تلك المعلومات بما في ذلك أية افتراضات جوهريةالفائدة، فإنه يجب على ا

 مخاطر االئتمان

يجب على المؤسسة أن تفصح عن معلومات حول تعرضها لمخاطر االئتمان لكل فئة من الموجودات المالية سواء المعترف بها                    .73
 :أو غير المعتالف بها، وتشمل

مـثل بأفضل صورة أقصى تعرض لمخاطرة االئتمان في تاريخ اصدار التقرير دون األخذ بالحسبان القيمة               المـبلغ الـذي ي     .أ 
 العادلة ألي ضمان في حالة إخفاق األطراف األخرى في أداء التزاماتهم وفقاً لألدوات المالية، و

 .التركزات الهامة لمخاطرة االئتمان .ب 

 االئتمان وذلك لمساعدة مستخدمي قوائمها المالية على تقدير إلى أي مدى يؤثر فشل     تقوم المؤسسة بتقديم معلومات تتعلق بمخاطر       .74
األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتهم على تخفيض مبلغ التدفقات النقدية من الموجودات المالية التي تحتفظ بها المؤسسة في                    

وال . إلى االعتراف بخسائر تظهر بقائمة األداء المالي       ويؤدي عدم وفاء األطراف األخرى بالتزاماتها        . تاريخ إصدار التقرير  
 . قيام المؤسسة  باالفصاح عن تقدير االحتماالت الخسائر التي سوف تحدث في المستقبل73تتطلب الفقرة رقم 

حد ال(يهدف االفصاح عن المقادير المعرضة لمخاطر االئتمان بغض النظر عن أية مبالغ يمكن استردادها من ضمانات القروض                    .75
 :إلى) األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المؤسسة

تزويد مستخدمي المعلومات المالية بمقياس متسق للقيم المعرضة لمخاطر االئتمان وذلك بالنسبة للموجودات المالية المثبتة أو                 .أ 
 .غير المثبتة بالدفاتر

 القيمـــة الدفترية للموجودات الماليـــة المثبتة األخذ في االعتبار إمكانية اختالف الحد األقصى للتعرض للخسارة عـن .ب 
 .بالدفاتر أو القيمة العادلة للموجودات المالية غير المثبتة بالدفاتر والمفصح عنها بطريقة أو أخرى بالقوائم المالية

. مة الخاضعة لمخاطر االئتمان   يمثل صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية المعرضة لمخاطر االئتمان والمثبتة بالدفاتر عادة القي             .76
فعلى سبيل المثال، وفي حالة مقايضات أسعار الفائدة التي تقيم على أساس القيمة العادلة، فإن قيمها الدفترية في تاريخ إصدار                      

يضة في  التقرير تمثل الحد األقصى للتعرض للخسارة حيث إنها تمثل التكلفة على أساس المعدالت السوقية الجارية الستبدال المقا                 
ومن ناحية . في مثل هذه الحاالت ال يكون هناك حاجة إلفصاحات إضافية لما يظهر بقائمة المركز المالي. حالة التوقف عن السداد   

 فإن الحد األقصى للخسائر المحتملة والناتجة عن بعض الموجودات المالية             78 و   77أخرى، وكما سيتم توضيحه بالفقرات       
فا جوهريا عن قيمها الدفترية وغيرها من القيم التي يتم اإلفصاح عنها مثل قيمها العادلة والقيم                  المعترف بها قد يختلف اختال    

 ).أ (73في مثل هذه الحاالت يكون من الضروري عمل إفصاحات إضافية لمقابلة متطلبات الفقرة . االسمية لتلك الموجودات

مالي يجب عدم عرضه بقائمة المركز      ) التزام(ه وبين  مطلوب     أي أصل مالي يخضع لحق قانوني واجب التنفيذ لعمل مقاصة بين           .77
المالي على أساس الفرق بين األصل والمطلوب إال إذا كانت المؤسسة تنوي إجراء تلك المقاصة أو إجراء التحصيل والسداد في                     
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وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة ومع ذلك فإن على المؤسسة أن تفصح عن وجود مثل تلك الحقوق القانونية لعمل المقاصة . وقت واحد
فعلى سبيل المثال إذا كان للمؤسسة الحق في تحصيل قيمة أصل مالي قبل تسديد مطلوب مالي بمبلغ يساوي أو يزيد                      . 73رقم  

على األصل مع وجود حق قانوني لعمل مقاصة ببن االثنين، فإن المؤسسة قد تمارس حقها في إجراء المقاصة لتتجنب الخسائر                     
ومع ذلك فإذا كانت المؤسسة سوف تقوم أو يحتمل أن تقوم بتمديد أجل              . دث بسبب تعثر الطرف اآلخر في السداد      التي قد تح  

األصل المالي في حالة تعثر الطرف اآلخر فإن المؤسسة قد تتعرض لمخاطر االئتمان إذا كان سوف يترتب على تمديد أجل                       
وإلعالم مستخدمي القوائم المالية إلى أي مدى تم        .  استحقاق المطلوب  األصل المالي تأخير تاريخ تحصيل قيمة األصل عن تاريخ        

تخفيض درجة تعرض المؤسسة لمخاطر االئتمان في لحظة زمنية معينة، فإنه يجب االفصاح عن وجود حق المقاصة وآثاره في                    
لذي يمكن إجراء المقاصة معه     وفي حالة ما إذا كان المطلوب المالي ا        . حالة توقع تحصيل قيمة األصل طبقا لتاريخ استحقاقه        

مستحقا قبل األصل المالي فإن المؤسسة تكون معرضة لمخاطر االئتمان بمقدار يعادل القيمة الدفترية الكاملة للموجود في حالة                    
 .تعثر الطرف اآلخر عن السداد بعد تاريخ تسوية المطلوب المالي

 ينتج عنها تخفيفا لحدة تعرضها لخسارة  مخاطر االئتمان دون            قد تدخل المؤسسة في اتفاقيات إلجراء مقاصة على نطاق واسع           .78
في حالة وجود اتفاقيات على نطاق واسع تؤدي إلى تخفيف، كبير في مخاطر               . استيفاء تلك االتفاقيات لشروط عمل المقاصة      

ن على المؤسسة أن تفصح     االئتمان المرتبطة بموجودات مالية لم يتم عمل مقاصة بينها وبين مطلوبات مالية لنفس األطراف، فإ               
 :وتوضح مثل هذه االفصاحات ما يلي. عن معلومات إضافية تتعلق بأثر مثل تلك االتفاقيات

أن مخاطـر االئـتمان المرتبطة بموجودات مالية تخضع التفاقيات مقاصة على نطاق واسع يتم التخلص منها نهائيا في حالة                     .أ 
والتي تستحق لنفس الطرف في الموجودات المالية سوف تسوى بعد تحصيل قيم   واحدة  فقط وذلك إذا كانت المطلوبات المالية         

 .الموجودات

إلـى أي مـدى ينـتج عن اتفاقيات المقاصة على نطاق واسع تخفيضا جوهريا في درجة تعرض المؤسسة للمخاطر الكلية                      .ب 
ثر التعرض لتلك المخاطر بطبيعة كل عملية لالئتمان، وذلك خالل الفترة القصيرة التالية لتاريخ إصدار التقرير، وذلك نظرا لتأ    

وانه لمن المرغوب فيه قيام المؤسسة  باالفصاح عن التفاصيل والشروط المتعلقة باتفاقيات إجراء              . واالتفاقـية الخاصـة بها    
 .المقاصة على نطاق واسع والتي تحدد مدى التخفيض في مخاطر االئتمان

لمالية غير المثبتة بالدفاتر أو إذا كان الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض             في حالة عدم وجود مخاطر ائتمان للموجودات ا        .79
لها المؤسسة مساويا للقيمة االسمية أو القيمة المنصوص عليها أو القيمة في تاريخ االستحقاق أو أية قيمة أخرى تعاقدية ألدوات                     

 84يمة العادلة التي يتم االفصاح عنها طبقا لمقتضيات الفقرة رقم            أو الق  54المالية يتم االفصاح عنها طبقا لمقتضيات الفقرة رقم         
ومع ذلك فإنه بالنسبة لبعض     ). أ (73فإنه يكون من غير الضروري عمل إفصاحات إضافية الستيفاء متطلبات الفقرة رقم               

لة تعثر أحد األطراف األخرى     الموجودات المالية غير المثبتة بالدفاتر قد يختلف الحد األقصى للخسارة التي يعترف بها في حا                
فعلى سبيل المثال قد يكون     . 84 و   54لألداة المالية المختصة اختالفا بينا عن القيم التي يفصح عنها طبقا لمقتضيات الفقرتين               

فاتر للمؤسسة الحق في تخفيف حدة الخسارة التي كانت سوف تتحملها إذا لم تقم بإجراء مقاصة بين موجودات مالية غير مثبتة بالد                    
تتطلب إفصاحا إضافيا باإلضافة إلى ما نصت عليه ) أ (73في مثل هذه األحوال فإن الفقرة . مع مطلوبات مالية غير مثبتة بالدفاتر

 .  84 و 54الفقرتان 

 يؤدي ضمان ديون طرف آخر إلى تعرض الضامن إلى مخاطر ائتمان يجب أخذها في االعتبار عند إجراء اإلفصاحات  طبقا                      .80
وقد ينشأ هذا المركز كنتيجة لعملية مبادلة أوراق مالية مثال إذا نتج عنها استمرار تعرض المؤسسة لمخاطر                   . 73رقم  للفقرة  
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فإذا كانت المؤسسة ملزمة طبقا لشروط حق الرجوع  بتعويض مشتري           . االئتمان المتعلقة بموجودات مالية تم إزالتها من الدفاتر       
ومقدار . ب عليها أن تفصح عن طبيعة الموجودات التي تم إزالتها من قائمة المركز المالي             األصل عن أية خسائر ائتمان، فإنه يج      

وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية التعاقدية المستحقة عن تلك الموجودات وشروط االلتزام بحق الرجوع والحد األقصى للخسائر                 
م حكومة محلية بضمان الزامات مزود بنية تحتية عامة من القطاع           وبشكل مشابه عندما تقو   . التي يمكن أن تنشأ عن ذلك االلتزام      

 .الخاص، فإنه يجب االفصاح عن الخسارة القصوى التي قد تنشأ تحت هذا االلتزام في حالة إخفاق المزود

وقف  يتم اإلفصاح عن تركيز مخاطر االئتمان في حالة عدم إمكان االستدالل عليها من االفصاحات األخرى حول طبيعة وم                     .81
.   المؤسسة المالي وإذا كان سينتج عنها تعرض المؤسسة لمخاطر عالية في حالة عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها

ويعتمد تحديد مدى تركيز مخاطر االئتمان على الحكم التقديري إلدارة المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار ظروف المؤسسة                     
 .ومدينيها

مخاطر االئتمان نتيجة التعامل مع مدين واحد أو مجموعة من المدينين لهم نفس الخصائص التي تجعل قدرتهم                   قد ينشأ تركيز     .82
وتشمل الخصائص المؤدية إلى    . على الوفاء بالتزاماتهم تتأثر بنفس الكيفية عند حدوث تغير في الظروف االقتصادية أو غيرها              

المدينون كقطاع النشاط الذي ينتمون إليه والمنطقة الجغرافية التي يعملون فيها           تركيز المخاطر على طبيعة األنشطة التي يقوم بها         
على سبيل المثال فإن مخاطر عدم التحصيل المتعلقة بأرصدة المدينين بمنجم           . ودرجة المالءة المالية لمجموعات من المقترضين     

وكذلك فإن البنك الذي يقدم قروضا على المستوى        . ءمملوك من الحكومة ستتأثر بالتغيرات االقتصادية في صناعة توليد الكهربا          
العالمي قد يكون لديه قروض كبيرة  لدول نامية وستتوقف قدرة البنك على استرداد تلك القروض على الظروف االقتصادية                      

 .المحلية لتلك الدول

ومقدار الحد األقصى لمخاطر     يتضمن اإلفصاح عن تركيز مخاطر االئتمان وصفا للخصائص المشتركة التي تحدد كل  تركيز                 .83
 .التي تشترك في تلك الخصائص) مثبتة  أو غير مثبتة(االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية 

 القيمة العادلة

 يجب على المؤسسة  أن  تفصح عن معلومات عن القيم العادلة  لكل مجموعة من مجموعات الموجودات المالية والمطلوبات                       .84
و إذا  كان من غير العملي تحديد القيم العادلة ألحد الموجودات أو المطلوبات              . تة أو غير مثبتة بالدفاتر    المالية سواء كانت مثب   

فإنه يجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة مع ضرورة اإلفصاح أيضا          . المالية بدرجة  يمكن الوثوق بها بسبب عامل الوقت أو التكلفة          
 .داة المالية ذات العالقة بقيمتها العادلةعن ا لمعلومات المتعلقة بالخصائص الرئيسية لأل

 تستعمل المعلومات عن القيم العادلة على نطاق واسع لألغراض التجارية وفي تحديد الموقف المالي للمؤسسة بصفة عامة وكذلك                   .85
م المالية إذ إنها في     وتعتبر تلك المعلومات أيضا مناسبة  لكثير من  مستخدمي القوائ          . في اتخاذ قرارات تتعلق بأدوات مالية بعينها      

وتسمح المعلومات  . كثير من األحوال تعكس تقديرات أسواق المال للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة باألداة المالية               
اريخ عن القيم العادلة بعمل مقارنات بين األدوات المالية التي تتماثل في خصائصها االقتصادية بغض النظر عن أغراضها أو ت                    

كما تقدم المعلومات عن القيمة العادلة أساس محايدا لتقدير         . إصدارها أو الحصول عليها أو الجهة التي أصدرتها أو حصلت عليها          
مدى قيام اإلدارة بمسؤولياتها عن طريق توضيح آثار قرارات اإلدارة والمتعلقة بشراء أو بيع أو االحتفاظ بموجودات مالية،                     

وفي حالة عدم عرض الموجودات أو المطلوبات المالية بقائمة المركز المالي           .   طلوبات مالية أو سدادها   وتحمل أو االحتفاظ بم   
 .على أساس قيمها العادلة، فإنه يجب عمل إفصاحات إضافية عن القيم العادلة لتلك الموجودات أو المطلوبات
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مالي باستخدام أكثر من طريقة مقبولة، ولذلك يجب عند          ) التزام(مالي أو مطلوب    ) أصل( يمكن تحديد القيمة العادلة لموجود       .86
االفصاح عن القيم العادلة أن يتم اإلفصاح أيضا عن الطريقة المستخدمة، وكذلك أية افتراضات هامة استخدمت في تطبيق تلك                     

 .الطريقة

 نية أو حاجة لتصفيتها أو تخفيض   يقوم تعريف القيمة العادلة على افتراض مبدئي بأن المؤسسة في حالة استمرار دون وجود أية              .87
وعلى ذلك فإن القيمة العادلة تمثل القيمة التي قد          . حجم عملياتها بدرجة ملحوظة أو إجراء أية عملية في غير صالح المؤسسة            

 أن  ومع ذلك فان على المؤسسة    . تتسلمها أو تدفعها المؤسسة في عملية غير مواتية أو في ظروف التصفية االضطرارية أو التعثر              
فمثال يتم تحديد القيمة العادلة لموجود      . تأخذ في االعتبار ظروفها الحاضرة عند تحديد القيم العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية           

مالي تقرر بيعه في المستقبل القريب على أساس المقدار المتوقع استالمه من عملية البيع، وسوف يتأثر ذلك المقدار  بعدد من                       
 .السيولة الحالية وظروف سوق األصلالعوامل مثل 

ويتمثل .  في حالة ما إذا كانت األداة المالية يتم تداولها في سوق نشط فإن سعرها السوقي يمثل األساس المناسب للقيمة العادلة                      .88
 كما  عادة السعر السوقي المناسب لموجود تستحوذ عليه المؤسسة أو مطلوب تنوي إصداره في أسعار عروض  الشراء الجارية،                  

وفي حالة  . يتمثل السعر السوقي المناسب لموجود تنوي المؤسسة شراؤه أو مطلوب تحتفظ به المؤسسة في أسعار عروض البيع                 
عدم توافر األسعار الجارية لعروض الشراء والبيع، فإن سعر آخر عملية يمثل أساسا مناسبا لقياس القيمة العادلة بشرط عدم                      

وفي حالة قيام المؤسسة    . تصادية بين تاريخ حدوث العملية وتاريخ إعداد القوائم المالية          حدوث تغير كبير في الظروف االق      
 .باالحتفاظ بموجودات ومطلوبات متقابلة فإنه من المناسب استخدام متوسط أسعار السوق كأساس الحتساب القيم العادلة

أو إذا كان حجم التعامل في أداة مالية        ) ية لألسهم   مثل األسواق الموازية غير الرسم    ( في حالة ما إذا كانت السوق غير نشطة          .89
في مثل هذه األحوال وأيضا في األحوال التي ال تتوافر          . صغيرا نسبيا، فإن األسعار المعلنة قد ال تعطي مؤشرا جيدا للقيمة العادلة           

قديرية موثوق بها بدرجة كافية لتحديد      فيها أسعار سوقية معلنة، فإنه يمكن الستيفاء متطلبات المعيار الحالي من استخدام أساليب ت             
ومن األساليب المعتمدة في هذا الشأن استخدام القيمة السوقية الجارية ألداة مماثلة أو استخدام أساليب خصم التدفقات           . القيمة العادلة 

 استخدام معدل خصم مساو     وعند تطبيق أسلوب خصم التدفقات النقدية فإن على المؤسسة        . النقدية أو نماذج تسعير الخيارات المالية     
لسعر الفائدة السائد في السوق ألدوات مالية مماثلة جوهريا من حيث تاريخ االستحقاق والخصائص  األخرى بما في ذلك المركز                     

العملة التي و المدة الباقية حتى سداد القيمة االسمية وكذلك نوع       . االئتماني للمدين والمدة الباقية التي يكون معدل الفائدة ثابتا خاللها         
 .سوف تستخدم في السداد

 بدون خصم التكاليف التي – سواء تم ذلك عن طريق القيمة السوقية أو غيرهما -  تحدد القيمة العادلة ألي أصل أو مطلوب مالي  .90
يتم تداولها في أسواق    وقد تكون تلك التكاليف قليلة  األهمية بالنسبة لألدوات التي           . قد تحدث لمبادلة أو سداد األداة المالية المعنية       

وتتمثل تلك التكاليف في الضرائب والرسوم      . مالية منظمة ولكنها قد تكون على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة ألدوات أخرى             
 .والعموالت المدفوعة للوكالء أو الخبراء أو الوسطاء وكذلك المحملة بواسطة جهات تنظيمية أو أسواق المال

 المالية ال يتم تداولها في أحد األسواق المالية المنظمة فإنه قد يكون من غير المناسب قيام المؤسسة                      إذا كانت إحدى األدوات    .91
فقد يكون من األفضل اإلفصاح عن مدى من القيم الذي يعتقد           . بتحديد واإلفصاح عن قيمة وحيدة لتلك األداة كممثلة لقيمتها العادلة         

 .قهأن تكون القيمة العادلة لألداة واقعة بنطا
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في حالة عدم اإلفصاح عن القيمة العادلة ألي أصل أو مطلوب مالي بسبب عدم إمكان تحديدها عمليا بدرجة معقولة من الدقة، فإنه  .92
يجب اإلفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في عمل تقديراتهم حول إمكان وجود اختالف بين القيمة                     

وباإلضافة إلى توضيح سبب عدم اإلفصاح عن القيمة العادلة فإنه يجب اإلفصاح           . مطلوب وقيمته العادلة  الدفترية لذلك األصل أو ال    
وفي بعض األحوال   . عن الخصائص الرئيسية لألدوات المالية والتي تعتبر وثيقة الصلة بتحديد قيمها وكذلك األسواق الخاصة بها              

 قد توفر معلومات كافية عن الخصائص الرئيسية لألداة          54الفقرة رقم   فإن االفصاحات التي تقدمها المؤسسة طبقا لمقتضيات         
وقد تقوم اإلدارة بتوضيح رأيها حول العالقة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية  للموجودات والمطلوبات المالية التي ال                   . المالية

 .قةتستطيع تقدير قيمها العادلة في حالة توافر أساس معقول لتحديد تلك العال

وبالمثل فإن القيمة   . تمثل التكلفة التاريخية لحسابات المدينين والدائنين التي تنشأ في ظروف ائتمانية عادية تقريبا للقيمة العادلة لها                .93
 .العادلة لاللتزام بودائع غير المحددة المدة تتمثل في المبلغ القابل للسداد في تاريخ القوائم المالية

يجب اإلفصاح عن القيم العادلة لمجموعات الموجودات والمطلوبات المالية والتي يتم عرضها بالميزانية بقيم تختلف عن القيم                     .94
وعلى ذ لك فإن تجميع الموجودات والمطلوبات المالية المثبتة         . العادلة بطريقة تسمح بعمل مقارنة بين  القيم العادلة والقيم الدفترية          

 وإجراء مقاصة بينها يكون في الحدود التي تسمح فيها القيم الدفترية بإجراء المقاصة ويتم عرض القيم العادلة دفتريا في مجموعات
للموجودات والمطلوبات المالية غير المثبتة دفتريا في مجموعات مستقلة عن البنود المثبتة بالدفاتر ويمكن إجراء مقاصة بينها                   

 .اصة بالموجودات والمطلوبات المالية المثبتة بالدفاترمادامت تستوفي شروط إجراء المقاصة الخ

 الموجودات المالية المقيمة دفتريا بأكثر من قيمها العادلة

 :في حالة ما إذا كانت القيم الدفترية لموجود مالي أو أكثر تزيد على القيم العادلة، فان على المؤسسة اإلفصاح عما يلي  .95

 . أصل أو للمجموعات المناسبة من تلك الموجوداتالقيمة الدفترية والقيمة العادلة لكل .أ 

أسـباب عـدم تخفيف القيمة الدفترية، على أن يشمل ذلك الدالئل التي تستند إليها اإلدارة في اعتقادها بأنه يمكن استرداد               .ب 
 .القيمة الدفترية)  تغطية(

القيمة المتوقع الحصول عليها من أي أصل مالي وما إذا كانت هناك حاجة لتخفيض تعتمد اإلدارة على التقدير الشخصي في تحديد    .96
 لمستخدمي القوائم المالية    95وتقدم المعلومات المنصوص عليها بالفقرة رقم       . قيمته الدفترية في حالة زيادتها عن قيمته العادلة        

ظروف مما قد يؤدي إلى تخفيض  القيمة الدفترية للموجود في           األساس الالزم لفهم تقديرات اإلدارة وفي تقدير مدى إمكانية تغير ال          
بطريقة تعكس األسباب التي تستند إليها اإلدارة ) أ (95وعندما يكون مناسباً، فإنه يجب تبويب المعلومات الواردة بالفقرة    . المستقبل

 .في عدم تخفيض القيمة الدفترية

 - 54 طبقا لمقتضيات الفقرة رقم      -عالجة انخفاض  قيم الموجودات المالية        يساعد اإلفصاح عن السياسة المحاسبية المتعلقة بم       .97
وباإلضافة إلى ذلك فإن على المؤسسة أن تفصح عن األسباب          . على فهم سبب زيادة القيمة الدفترية لموجود ما على قيمته العادلة          

فمثال قد تنخفض .  استرداد القيمة الدفترية للموجودوالدالئل الخاصة بالموجود والتي تكون األساس الذي جعل اإلدارة تستنتج أمان     
القيمة العادلة لقرض ذي سعر فائدة ثابت تنوي المؤسسة االحتفاظ به حتى تاريخ استحقاقه اقل من قيمته الدفترية بسبب زيادة                      

ئل على احتمال تعثر    أسعار الفائدة، في مثل هذه األحوال قد ال يخفض  المقرض  القيمة الدفترية للقرض بسبب عدم وجود دال                    
 .المقترض
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 التحوط من العمليات المستقبلية المتوقعة

من المخاطر المرتبطة بعمليات مستقبلية ) احتماء(في حالة قيام المؤسسة  بالمحاسبة عن أحد األدوات المالية باعتبارها تحوطا           .98
 :فإنه يجب اإلفصاح عن. متوقعة

 .ترة حتى التاريخ المتوقع لحدوث تلك العملياتوصف للعمليات المتوقعة، على أن تشمل ذلك الف .أ 

 .وصف لألدوات المالية المستخدمة للتحوط من المخاطر .ب 

 . أية مكاسب أو خسائر مؤجلة أو غير معترف بها والتوقيت المتوقع لتحققها .ج 

وطبيعة ) تحوطا(رها تحوط  توضح السياسات المحاسبية للمؤسسة األحوال التي يتم فيها المحاسبة عن إحدى األدوات المالية باعتبا     .99
 مستخدمي القوائم المالية    92وتساعد المعلومات التي تتطلبها الفقرة رقم       .   وطريقة القياس والتحقق المتبعة بخصوص تلك األداة      

 وقد يتم عرض  تلك المعلومات بصورة مجمعة إذا. للمؤسسة على فهم طبيعة وآثار التحوط من المخاطر المرتبطة بعملية مستقبلية        
 .تم استخدام األداة للتحوط من عدد من العمليات المستقبلية أو إذا تمت التغطية باستخدام العديد من األدوات المالية

على المكاسب والخسائر المستحقة على األدوات المالية المخصصة        ) ج (91تشمل المبالغ التي يتم اإلفصاح عنها طبقا للفقرة رقم           .100
فالمكاسب والخسائر المستحقة قد    . تقبلية بغض النظر عما إذا كانت قد أثبتت بالدفاتر أم ال           لغرض  التحوط من العمليات المس     

تكون غير محققة، ولكن تم إثباتها ومن ثم ظهرت آثارها بقائمة المركز المالي كنتيجة لتقييم  األداة المالية بقيمتها العادلة وقد                       
.  أو تكون قد تحققت إذا كان قد تم بيع أو سداد األداة المالية المستخدمة للتحوط               تكون غير مثبتة بالدفاتر كنتيجة لتقييمها بالتكلفة،      

ورغم ذلك فإن المكاسب أو الخسائر المستحقة عن األداة المالية في كل حالة ال يتم االعتالاف بها بها بقائمة األداء المالي لحين                       
 .اكتمال عملية التحوط

 اإلفصاحات األخرى

وقد يكون من   . فية إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة توضيح األدوات المالية لمستخدمي القوائم المالية              يحبذ عمل إفصاحات إضا    .101
 :المرغوب فيه اإلفصاح عن بعض المعلومات ومن أمثلتها

 .إجمالي التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي تمت معالجتها لمكاسب أو خسائر خالل الفترة .أ 

 المكاسـب أو الخسـائر المؤجلة أو غير المثبتة دفتريا الناتجة عن أدوات التحوط بخالف تلك األدوات المستخدمة                   إجمالـي  .ب 
 .ألغراض التحوط من العمليات المتوقعة في المستقبل

ي خالل العام   المتوسـط اإلجمالي خالل العام للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المثبتة بالدفاتر، المتوسط اإلجمال              .ج 
للقـيمة االسمية أو المحددة أو ما شابهها للموجودات والمطلوبات المالية غير المثبتة بالدفاتر، المتوسط اإلجمالي خال ل العام                   
للقـيمة العادلـة لكـل الموجودات والمطلوبات المالية وبصفة خاصة إذا كانت القيمة في تاريخ إصدار التقرير ال تمثل القيم                     

 . العامالجارية خالل
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 أحكام انتقالية

في حالة عدم توفر معلومات مقارنة للفترات السابقة عند بداية تطبيق هذا المعيار، فإنه من غير الضروري عرض تلك                        .102
 .المعلومات

 تاريخ بدء التطبيق

) يناير(كانون الثاني     1يجب تطبيق أحكام هذا المعيار عند إعداد القوائم المالية التي تغطي فترات تبدأ من أو بعد األول من                     .103
 .ويشجع التطبيق األبكر لهذا المعيار. 2003

عندما تتبنى المؤسسة مبدأ االستحقاق المحاسبي كما تم تعريفه في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ألعراض إصدار التقارير                   .104
المالية السنوية للمؤسسات التي تغطي فترات تبدأ من        المالية، بعد هذا التاريخ لبدء التطبيق، فإنه يجب تطبيق هذا المعيار للقوائم             

 .أو بعد التبني
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  دليل التطبيق– 1الملحق 

يهدف هذا الملحق . ال يعتبر هذا الملحق جزءاً من المعيار ولكن يهدف بصفة أساسية الى توضيح كيفية تطبيقه والمساعدة على ما جاء به  
 .ك األوجه من المعيار التي تنطبق عليهمإلى مساعدة معدي القوائم المالية في تحديد تل

يلفت إنتباه القارئين أن الرسومات التوضيحية والنص المتضمنين في هذا الدليل            . يجب قراءة هذا الملحق بشكل مشترك مع المعيار        
 .يعطيان فقط مراجعة عامة لمتطلبات هذا المعيار

  مراجعة–قطاع العام متطلبات معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام الخامس عشر لل

 – 9الفقرات  ( وتستدل بتعريف األدوات المالية والتعليقات المرتبطة بها         8 – 1هناك حاجة لجميع المؤسسات ألن تراجع فقرات النطاق         
 .لتحديد ما إذا كان المعيار قابل للتطبيق وما إذا كانت المؤسسة تمتلك أدوات مالية) 21

 ).اإلفصاح (101 – 48لمؤسسات التي لديها فقط موجودات مالية هي من الفقرات ذات العالقة في المعيار ل

72 – 48والفقرات ) العرض (38 – 36  و 28 – 22الفقرات ذات العالقة في المعيار للمؤسسات التي لديها فقط مطلوبات مالية هي 
 ).اإلفصاح (101 – 98 و 94 – 84، 

 و  62 – 50، والفقرات   )العرض (38 – 36  و    28 – 22ديها أدوات ملكية هي     الفقرات ذات العالقة في المعيار للمؤسسات التي ل       
 ).اإلفصاح (101 – 98

 ).العرض (47 – 39للمؤسسات التي تحتفظ بكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، الفقرات اإلضافية ذات العالقة هي 

 35 – 29 حقوق الملكية، الفقرات اإلضافية ذات العالقة هي         \جودات  للمؤسسات التي تحتفظ بكل من المطلوبات المالية وصافي المو        
 ).العرض(

 -60 اإلفصاح عن القوائم المالية، الفقرات 1أنظر معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم    (المعلومات المقارنة مطلوبة لجميع األدوات      
 ).102الفقرة (فيما عدا، إذا لم تكن موجودة، خالل السنة األولى للتبني ) 63
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 ملخص حول تطبيق المعيار

 متطلبات العرض واإلفصاح

يحدد الرسم التوضيحي التالي     . يقدم هذا الجزء مراجعة للمتطلبات فيما يتعلق بالموجودات المالية، المطلوبات المالية وأدوات الملكية              
 .الفقرات الرئيسية بالخط األسود الواردة في هذا المعيار

 نطاق المعيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسات أعمال  . هذا المعيار قابل للتطبيق على مؤسسات القطاع العام التي تصدر تقاريرها ضمن مبدأ االستحقاق المحاسبي               . النطاق
 التقارير المالية الصادرة عن     1 اإلرشاد رقم     ، إال أن  )2الفقرة  (العام هذه   الحكومة مستثناة من نطاق معايير المحاسبة الدولية للقطاع         

يستثني معيار  . مؤسسات أعمال الحكومة الصادر عن لجنة القطاع العام يوصي بأن تلتزم هذه المؤسسات بمعايير المحاسبة الدولية                  

 )11الفقرة(منشآت القطاع العام

ال ات األعم مؤسس
 المشاريع غير التجارية الحكومية )2الفقرة (لحكومية

 اتباع معايير
 المحاسبة الدولية

 :لكل أداة محتفظ بها أو مصدرة، عندما تكون األداة واحدة من التالية

مصلحة في منشآت مسيطر عليها، كما هو معرف بالمعيار   )أ
6. 

 .7كما هو معرف في المعيار مصلحة في شركة تابعة،   )ب

.8مصلحة في شالكة مشتركة، كما هو معرف في المعيار   )ت
 .التزام ناشئ عن عقد تأمين  )ث

التزامات للموظفين والخطط لمنافع الموظفين لكل األنواع،   )ج
 .متضمنة خطط منافع الموظفين

بدفعات ناتجة عن منافع اجتماعية مزودة من قبلااللتزامات   )ح
المؤسسة بدون مقابل، أو بمقابل ال يساوي تقريباً القيمة 

 ) 4الفقرة . (العادلة للمنافع

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع
فقرة(العام يطبق على األحداث     

14 ( 

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع
يطبق العام الخامس عشر ال      

 ) 14فقرة (على األحداث 



 .االفصاح و العرض:  األدوات المالية –المعيار الخامس عشر 

312 

 من المعيار من اال لتزام      4األنواع التي تم تحديدها في الفقرة       المحاسبة الدولي للقطاع العام هذا أيضاً األدوات المالية المنضوية تحت           
 – 5التعليقات على هذه األدوات المالية المستثناة يمكن إيجادها في الفقرات           . بقواعد اإلفصاح والعرض التي تم تحديدها في هذا المعيار        

8. 

  األدوات المالية المصدرة–العرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يمكن تصنيف األدوات المالية كموجودات مالية، مطلوبات مالية، أو أدوات ملكية          . يضع هذا المعيار المتطلبات لعرض األدوات المالية      
 نقاش إضافي لتوضيح هذه المصطلحات المعرفة وما تتضمنه األدوات المالية          .  من المعيار  9هذه المصطلحات تم تعريفها في الفقرة       

، 2أمثلة حول األدوات المالية التي تمت تغطيتها في هذا المعيار متضمنة في الملحق              . 21 – 10يمكن إيجاده في الفقرات التوضيحية      
 .16 م– 3الفقرات م

 األدوات المالية المصدرة

 :تصنيف األدوات، أو األجزاء المكونة ك
 .المطلوبات المالية)أ

 حقوق الملكية/ صافي الموجودات  ) ب
 )29 & 22الفقرات (

 المطلوبات المالية أدوات الملكية

التقرير عن أي
توزيعات للحاملين
مباشرة من صافي

حقوق/الموجودات

التقرير عن أي 
مصلحة، العوائد، 
المكاسب والخسائر في
بيان المركز المالي 

التقاص مع األصل المالي عندما
 :يكون

حق مفروض قانوناً لتحديد   )أ
 .مبالغ معينة

هناك نية للتسوية على  )ب
أساس الصافي لتحقيق األصل 
.وتسوية االلتزام بشكل متوازي

 )39الفقرة (
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/ ت  يتطلب المعيار بأن يقوم مصدر األداة المالية بتصنيف األداة، أو أجزاءها المكونة لها، كمطلوب مالي أو صافي موجودا                  . التصنيف
 المستخدمين إرشادات لتقريق طبيعة األداة لتسهيل التناسق في          28 – 23تعطي االيضاحات في الفقرات     ). 22الفقرة  (حقوق ملكية   

 أمثلة عن األدوات التي يجب تصنيفها كمطلوبات أو صافي           21 م – 18، الفقرات م  2يعطي الملحق رقو    . التصنيف بين المستخدمين  
 .حقوق ملكية/ موجودات 

يتطلب هذا المعيار أنه عند إصدار مثل هذه        ). 30الفقرة  (  من األغلب أن تصدر قلة من مؤسسات القطاع العام أدوات مالية مركبة              إنه
تناقش ). 29الفقرة  (حقوق الملكية بشكل منفصل     / األدوات يجب تصنيف وإفصاح مكونات المطلوبات المالية وصافي الموجودات           

تعطي .  أمثلة مختلفة حيث يعتبر التصنيف المنفصل ضرورياً       23 و م  22، الفقرات م  2الملحق رقم    و 33 – 31الفقرات التوضيحية   
 24، الفقرة م  2 طريقتين يستطيع المعدون من خاللها تحديد القيمة الدفترية للمكونات المختلفة، ويشرح الملحق رقم                35 و   34الفقرات  

 .مثاالً لكيفية تحديد القيم للعناصر

يوضح هذا المعيار متى يجب تصنيف مثل هذه البنود كإيراد أو مصروف، أو كتحميل               . االستثمار المخاسر والمكاسب  الفائدة، عوائد   
إرشاد إضافي وتعليقات توضيحية تم عملها فيما يتعلق بهذه التصنيفات موجودة           ). 36الفقرة  (حقوق الملكية   / مباشر لصافي الموجودات    

 .38 و 37في الفقرات 

يشمل ). 39الفقرة  (ا المعيار متى يجب على المؤسسة تقاص أصل مالي مع مطلوب مالي في قائمة المركز المالي                  يصف هذ . التقاص
، نقاش حول الظروف الضرورية قبل أن       )41الفقرة  (اإليضاح الالحق تفسير الفرق بين تقاص األدوات والتوقف عن االعتراف باألداة            

تعطي ). 47 و   46الفقرات  (أمثلة على األحوال التي يكون بها التقاص غير مسموح          ، و )45 – 42الفقرات  (يكون التقاص مسموحاً    
 مثاالً على أين يجب تقاص األدوات، مع مالحظة أنه في ظروف معينة، يكون العرض المنفصل بالتناسق مع خصائص األداة                    40الفقرة  

مع مكونات أصل   " األدوات االصطناعية "ال يجب تقاض    ، مالحظة أنه    25، الفقرة م  2الملحق رقم   . كموجود أو مطلوب يكون مناسباً    
 .39مالي أو مطلوب مالي إال إذا كانت تلبي معايير التقاص المفصلة في الفقرة 

 . من المعيار94 و78، 77نقاش إضافي حول التقاص واإلفصاح المتعلق بهذه األمثلة أصل ضمن الفقرات 
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 اإلفصاح

 سياسات إدارة المخاطر

 ).50الفقرة (على المؤسسة وصف أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لديها 

 اإلفصاحات لألصل المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجودات المالية

لكل مجموعة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة
 :بـ

مدى وطبيعة األدوات والسياسات  •
 )54الفقرة . (والطرق المحاسبية المتبناة

 ).63الفقرة (مخاطر سعر الفائدة  •

 ).73الفقرة (مخاطر االئتمان  •

القيمة العادلة، حيثما يكون مناسباً، وإال  •
اإلفصاح عن الخصائص األساسية لألداة 

 )84الفقرة (

اإلفصاح بشكل 
منفرد، أو بتجميعات
مناسبة عن القيمة 
الدفترية والقيمة 

العادلة للموجودات 
المالية المسجلة بقيمة
أعلى من قيمتها 

السوقية والسبب لعمل
 ).95 الفقرة(ذلك 

للموجودات المالية المحاسب عليها 
كتوقع للمخاطر المتعلقة بالحركات 
:المستقبلية المتوقعة، اإلفصاح عن

وصف للحالكات وأدوات 
 .االحتماء

مخاسر / مبالغ أي مكاسب  •
ير معترف بها والوقت مؤجلة أو غ

/ المتوقع لالعتراف باإليراد 
 .المصروف
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 إفصاحات المطلوب المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلوبات المالية

لاللتزامات المالية المحاسب عليها
كاحتماء من المخاطر المتعلقة
بالحركات المستقبلية المتوقعة،

 :اإلفصاح عن
وصف للحركات •

 وأدوات اإلحتماء
/مبلغ أي مكاسب       •

مخاسر مؤجلة أو غير معترف بها
/والوقت المتوقع لالعتراف باإليراد  

 ) 98الفقرة (المصروف  

لكل مجموعة، اإلفصاح عن
 :المعلومات حول

مدى وطبيعة األدوات والسياسات •
الفقرة(والطرق المحاسبية المتبناة     

54.( 
).63الفقرة (مخاطر سعر الفائدة  •
القيمة العادلة، حيثما يكون مناسباً، •

وإال االفصاح عن الخصائص
 ).84الفقرى (األساسية لألداة 
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 اإلفصاحات ألداة حقوق الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3هناك مثال شامل اإلفصاحات المطلوبة لألدوات المالية ضمن هذا المعيار في الملحق رقم 

في حين يتطلب المعيار .  من المعيار49وات المالية موجودة في الفقرة نقاش حول األشكال المختلفة من المخاطر المتعلقة باألد. المخاطر
 تشير إال أنه بجانب     53 – 51، فإن الفقرات التوضيحية ذات العالقة        )50الفقرة  (اإلفصاح عن أهداف وسياسات إدارة المخاطر        

 .كم اإلدارة، يكون شكل، موقع ومستوى التفصيل متروك لح50اإلضافة المحددة المطلوبة ضمن الفقرة 

يتطلب المعيار اإلفصاح عن مدى وطبيعة األداوت المالية، والسياسات والطرق المحاسبية             .  اآلجال والشروط والسياسات المحاسبية   
، تعطي إرشاد حول أنواع المعلومات التي قد        27 و م  26، الفقرات م  2، والملحق   62 – 55الفقرات التوضيحية   ). 54الفقرة  (المطبقة  

 .ة واألمثلة التي يكون اإلفصاح بها عن المعلومات ضرورياًتكون مناسب

 واإلرشاد حول أنواع المعلومات التي يجب        63أسباب اإلفصاح عن مخاطر سعر الفائدة المطلوبة في الفقرة           . مخاطر سعر الفائدة  
 .72 و 71فقرات إرشاد حول إظهار هذه المعلومات مبين في ال. 70 – 64اإلفصاح عنها أصل في الفقرات التوضيحية 

 من  75 و   74األسباب من وراء اإلفصاحات حول مخاطر االئتمان للموجودات المالية للمؤسسة موجودة في الفقرة               . مخاطر االئتمان 
 . القارئين أمثلة ونقاش للحاالت التي تكون بها المعلومات اإلضافية حول مخاطر االئتمان مرغوبة83 – 76تعطي الفقرات . المعيار

النقاش حول تحديد مبلغ القيمة العادلة أصل في .  سبب طلب المعيار اإلفصاح عن معلومات القيمة العادلة85تشرح الفقرة . العادلةالقيمة 
 . من المعيار93، والفقرة 91 – 86الفقرات 

.   المالية وااللتزامات المالية من المعيار المعدين من اإلفصاح عن معلومات حول القيمة العادلة لكل مجموعة من األدوات 84تعفي الفقرة 
 .92النقاش حول هذا اإلعفاء والمعلومات التي سيتم اإلفصاح عنها موجودة في الفقرة التوضيحية 

 أدوات حقوق الملكية

الملكية المحاسب عليها كاحتماءألدوات  
من المخاطر المتعلقة بالحركات

 :المستقبلية المتوقعة، اإلفصاح عن
 .وصف للحركات وأدوات االحتماء •
مخاسر مؤجلة أو/ مبلغ أي مكاسب     •

غير معترف بها والوقت المتوقع
المصروف/ لالعتراف باإليراد       

 )98الفقرة (

مجموعة، اإلفصاح عنلكل
 :المعلومات حول

مدى وطبيعة األدوات •
والسياسات والطرق المحاسبية

 ).54الفقرة (المتبناة 
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. في بعض الحاالت، تقرر اإلدارة عدم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة السوقية          . الموجودات المالية المقيمة دفتريا بأكثر من قيمتها العادلة       
 . نقاشاً حول هذا الموضوع97 و 96تعطي الفقرات .  إفصاحات محددة يتم عملها عندما يحدث ذلك95تتطلب الفقرة 

 افصاحات محددة يتم عملها فيما يتعلق باالدوات المالية المستخدمة للتحوط           98تتطلب الفقرة   .  التحوط من العمليات المستقبلية المتوقعة    
كذلك تفسر متى يمكن تزويد هذه المعلومات       .  سبب أهمية هذه االفصاحات    99تفسر الفقرة   . المستقبليةمن المخاطر المتعلقة بالحركات     

المتعلقة باالفصاح عن أي مكاسب أو مخاسر       ) ت(98 أنواع البنود التي يتم تضمينها في فقرة          100توضح الفقرة   . على أساس كلي  
 .مؤجلة أو غير معترف بها

. يار المعدين على اإلفصاح عن المعلومات المتوقع مساهمتها في تحسين فهم المستخدم لألدوات المالية             يشجع المع .  اإلفصاحات األخرى 
 .101أمثلة على هذه اإلفصاحات موجودة في الفقرة 
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 2  ملحق

 أمثلة على كيفية تطبيق المعيار

 .بيقه والمساعدة على فهم ما جاء بهال يعتبر هذا الملحق جزءا من المعيار ولكنه يهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تط

1A.                 واألمثلة التفصيلية تعتبر   . هذا الملحق يشرح ويوضح كيفية تطبيق المعيار بالنسبة لمختلف األدوات المالية من زوايا محددة
ة أو أكثر من فتغيير حقيق. لإليضاح فقط وال تمثل بالضرورة األساس الوحيد لتطبيق المعيار في األحوال المحددة التي تتم مناقشتها              

الحقائق التي يتم افتراضها في هذه األمثلة قد يؤدي إلى استنتاجات مختلفة فيما يتعلق بالعرض المناسب أو اإلفصاح الخاص بإحدى 
وفي جميع األحوال تعتبر فقرات     . وال يتعرض هذا الملحق لمناقشة وتوضيح كيفية تطبيق كل ما جاء بالمعيار            . األدوات المالية 
 . األصل الذي يجب الرجوع إليه وااللتزام بهالمعيار هي

2A.                       ال يتعرض المعيار ألساليب القياس  والتحقق لألدوات المالية، ولقد تم افتراض استخدام بعض األساليب العملية  ألغراض
 .التوضيح ولكن يجب مالحظة أنها غير ملزمة

 تعريف المصطلحات

 .الية والمطلوبات الماليةاألنواع ا لمعتادة لألدوات المالية، الموجودات الم

3A.                       تعتبر العمالت النقدية أصال ماليا حيث أنها تمثل وسيطا للتبادل ومن  ثم تعتبر أساسا لقياس كافة العمليات والتقرير عنها بالقوائم
للمودع بالحصول على تعتبر الوديعة النقدية بأحد البنوك وما يماثلها من مؤسسات مالية أصال ماليا ألنها تعطي حقا تعاقديا              . المالية

 .لصالح أحد الدائنين لسداد التزام مالي) في حدود الوديعة(نقدية من المؤسسة أو سحب شيك أو ما يماثله 

4A.                     من األمثلة الشائعة للموجودات المالية التي تمثل حقا تعاقديا الستالم نقدية في المستقبل وما يقابلها من مطلوبات مالية تمثل التزاما
 :م نقدية في المستقبل ما يليتعاقديا بتسلي

 .أرصدة الذمم التجارية المدينة والدائنة .أ 

 .أوراق القبض وأوراق الدفع .ب 

 .القروض المدينة والدائنة .ج 

 .قروض السندات سواء كانت ممنوحة أو مصدرة .د 

أو حقه  (نقدية يقابله التزام الطرف اآلخر بالسداد       ) أو التزامه بسداد  (       وفي كل حالة فإن الحق التعاقدي ألحد األطراف الستالم          
 ).في االستالم

5A.                      من األنواع األخرى لألدوات المالية هو ذلك الذي تكون المنفعة االقتصادية المتوقع استالمها أو التضحية بها أصال ماليا غير
حقا تعاقديا في االستالم كما تلزم محررها       على سبيل المثال فإن ورقة الدفع في صورة سندات بنسب عالية تعطي حاملها              . النقدية

وتعتبر السندات موجودات مالية ألنها تتمثل في التزام المصدر بسداد          . بتسليم سندات حكومية في تاريخ االستحقاق بدال من النقدية        
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ية من وجهة نظر    وعلى ذلك فإن ورقة الدفع تعتبر أصال ماليا من وجهة نظر حاملها وبندا من بنود المطلوبات المال                   . نقدية
 ).مصدرها(محررها 

6A.        إذ ينظر إلى عقد    .  فإن عقد اإليجار التمويلي يتم المحاسبة عليه كعملية بيع آجل          13طبقا للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام
 المدفوعات التي   اإليجار إلى أنه يخول المؤجر في استالم والتزام المستأجر بدفع عدد من الدفعات المتوالية تتشابه في جوهرها مع                 

تتم سدادا ألصل قرض وفوائده في اتفاقيات القروض تتم المحاسبة بمعرفة المؤجر على استثماره في صورة المبالغ القابلة                      
ومن ناحية أخرى فإن عقد اإليجار التشغيلي يعتبر بصفة          . للتحصيل بموجب عقد اإليجار دون النظر إلى األصل المؤجر نفسه          

 يتعهد فيه المؤجر بتقديم خدمة استعمال األصل في الفترات المستقبلية في مقابل مبلغ معين وهو بذلك يشبه                  أساسية عقدا غير كامل   
ويستمر المؤجر في المحاسبة عن األصل المؤجر نفسه دون النظر إلى أية مبالغ سوف تحصل في المستقبل                 .   رسما مقابل خدمة  

فيما عدا ما يتعلق    ( يعتبر أداة مالية بينما ال يعتبر العقد التشغيلي كذلك            وعلى ذلك فإن عقد اإليجار التمويلي        . طبقا للعقد 
 ).بالمدفوعات الواجبة السداد في الوقت الحاضر

 أدوات الملكية

7A.                 تتمثل أدوات  . عادة ال تستعمل أدوات الملكية في مؤسسات القطاع العام إال من قبل مؤسسات أعمال الحكومة المخصخصة جزئيا
سهم العادية وبعض أنواع األسهم الممتازة وحقوق أو خيارات االكتتاب أو لشراء األسهم العادية للمؤسسة التي                   الملكية في األ  

وال يعتبر التزام المؤسسة بإصدار أسهم مقابل الحصول على موجودات مالية لطرف آخر من العمليات المحتمل أن                   . تصدرها
وقد تؤدي زيادة حقوق    . حقوق الملكية وال ينتج عنها خسائر للمؤسسة       دة في ترتب نتائج في غير صالح المؤسسة إذ ينتج عنها زيا         

 .الملكية إلى انخفاض القيمة العادلة لحقوق المساهمين القدامى إال أن هذا ال يجعل االلتزام في غير صالح المؤسسة نفسها

8A.      لى األدوات الملكية الخاصة بها أصال ماليا       الذي يعطي للمؤسسة الحق في إعادة الحصول ع       ) وما يشابهه   (ال يعتبر خيار الشراء
وال يمكن اعتبار   . فالمؤسسة لن تحصل على نقدية أو أي أصل مالي آخر نتيجة ممارستها لحق الشراء             . من وجهة نظر المؤسسة   

افي عملية ممارسة المؤسسة لحقها في الشراء من العمليات التي قد تكون في صالح المؤسسة، حيث ستنتج عنها تخفيضا في ص                    
ويتلخص أثر إعادة الحصول على وإلغاء أدوات الملكية في أنه مجرد عملية . حقوق الملكية وتخفيضا في الموجودات/ الموجودات  

تحويل للملكية بين المساهمين الذين تنازلوا عن أنصبتهم وأولئك الذين قرروا االستمرار في االحتفاظ بأنصبتهم وال ينتج عنه                     
 . نفسهامكاسب أو خسائر للمؤسسة

 األدوات  المالية المشتقة

9A.                      في تاريخ التعاقد، تعطي األدوات المالية المشتقة أحد األطراف الحق في مبادلة موجودات مالية مع طرف آخر في ظروف تبدو
وتتضمن بعض األدوات كل من     . مواتية، أو االلتزام بمبادلة موجودات مالية مع طرف آخر في ظل ظروف تبدو غير مواتية               

وحيث إن شروط التبادل تتحدد في تاريخ التعاقد، فإن تلك الشروط قد تصبح فيما بعد مواتية أو     . وااللتزام في عمل المبادلة   الحق  
 .  غير مواتية حسب تغير األسعار في أسواق المال

10A.                 قتصادية المستقبلية  خيارات البيع أو خيارات الشراء لمبادلة األدوات المالية تعطي حاملها الحق في الحصول على المنافع اال
عن المنافع االقتصادية   يلتزم بالتنازل  وبالعكس فإن محرر الخيار .المرتبطة بالتغير في القيمة العادلة لألداة المالية موضع العقد        

في حق حامل   ويستو. المستقبلية أو تحمل الخسائر المتوقعة التي قد تنتج من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية محل التعاقد                
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وقد تكون األداة المالية    . تعريف األصل المالي والمطلوب المالي على التوالي       ) البائع  (والتزام محررها   ) المشترى(الخيار  
قد يؤدي أحد عقود الخيارات إلى التزام المحرر بإصدار         . األساسية أي أصل مالي بما في ذلك األسهم أو األدوات المحملة بفوائد           

حالة ممارسة حق    دال من تحويل أصل مالي، ولكن تظل األداة المالية محل التعاقد ممثلة لموجود مالي لحاملها في               أداة مديونية ب  
ويعتبر حق حامل الخيار في مبادلة األصل في ظل ظروف قد تكون مواتية والتزام محررها بمبادلة األصل في ظل                     . الخيار

وال تتأثر طبيعة . لموجود األساسي الذي سيتم تبادله في حالة ممارسة الخيارله با ظروف قد تكون غير مواتية منفصال وال عالقة
كسلعة (وال ينتج عن خيار شراء أو بيع أي أصل غير مالي            . حق حامل الخيار والتزام محرره بدرجة احتمال ممارسة الخيار        

 تسليم موجودات مالية أو مبادلة أدوات       أصل أو مطلوب مالي بسبب عدم توافر متطلبات التعريف فيما يتعلق باستالم أو             ) مثال
 .مالية

11A.          المشتري  ( شهور يتعهد بمقتضاه أحد األطراف       6ينفذ خالل ) عقد آجل   (مثال آخر على األدوات المالية المشتقة عقد مستقبلي (
ل فائدة ثابت   نظير قيام الطرف اآلخر بتسليمه سندات حكومية ذات معد        ) البائع  ( نقدا إلى الطرف األخر      1000000بدفع مبلغ   

.   في خالل الشهور الستة، يكون لكل من الطرفين  حق تعاقدي والتزام تعاقدي بمبادلة أدوات مالية                 1000000قيمتها االسمية   
 تكون الظروف في صالح المشتري وفي غير صالح البائع،            1000000فإذا ارتفع سعر السندات الحكومية إلى أكثر من          

يشبه الحق في حالة خيار     ) أصل حالي (ويكون للمشتري حق تعاقدي     .  1000000أقل من   والعكس وإذا انخفض  السعر إلى       
يشبه االلتزام في حالة خيار البيع المكتوب، كما يكون للبائع حق تعاقدي             ) مطلوب مالي (الشراء المحتفظ به والتزام تعاقدي      

يشبه االلتزام في ظل خيار الشراء      ) مطلوب مالي (يشبه الحق في حالة خيار الوضع المحتفظ به والتزام تعاقدي            ) أصل مالي (
وكمثل ما ذكرنا في حالة الخيارات فإن هذه الحقوق وااللتزامات التعاقدية تعتبر بمفردها موجودات ومطلوبات مالية                 . المكتوب

الوحيد بين العقد المستقبلي    والفرق الهام و  ). السندات والنقدية اللذين سيتم تبادلها    (وبطريقة مستقلة عن األدوات المالية األساسية       
وعقد الخيار هو أنه في حالة العقد المستقبلي يكون كال الطرفان ملتزمان بالوفاء بتعهداتهما في التاريخ المحدد، بينما يتم تنفيذ                     

 .عقد الخيار فقط في حالة اختيار المحتفظ بحق الخيار ممارسته للحق

12A.          أو التزام بعمل مبادلة في المستقبل منها مقايضات العملة مقايضات أسعار           هناك أنواع أخرى من المشتقات المالية تشمل حق
ويمكن النظر إلى عقد مقايضة أسعار الفائدة على        . الفائدة بأنواعها المختلفة،تعهدات القروض، التسهيالت االئتمانية واالعتمادات      

ن المبادالت النقدية يحسب إحداها باستخدام معدل       الطرفان من خالل عمل سلسلة م      أنه أحد صور العقود المقدمة يتفق بمقتضاها      
وتعتبر العقود المستقبلية إحدى صور العقود المقدمة واالختالف        . الفائدة العائم بينما يحسب إحداها باستخدام معدل الفائدة الثابت        

 .  األساسي بينهما أن العقود المستقبلية منمطة ويتم تبادلها باألسواق

 ات المالية المرتبطة بهاالعقود السلعية واألدو

13A.    مثال ( من المعيار، فإن العقود التي تستوفي عن طريق االقتصار على استالم أو تسليم موجودات عينية                  18أوضحت الفقرة
وهناك الكثير من عقود السلع     .ال تعتبر من قبيل األدوات المالية     ) ذلك خيار أو عقد مستقبلي أو مقدم يتضمن التعامل على الفضة          

وبعض هذه العقود تم تنميطها من حيث الشكل، كما يتم تداولها في أسواق منظمة بطريقة مشابهة لحالة األدوات                  . النوعمن هذا   
. على سبيل المثال فإنه يمكن شراء وبيع أحد العقود السلعية المستقبلية مقابل نقدية لكونه مسجال بأحد األسواق                 . المالية المشتقة 

ومع ذلك فإن األطراف المشترين والبائعين للعقد هم في حقيقة األمر يتعاملون             . ر من األطراف  كما يمكن  تداوله بين عدد كبي      
على السلعة محل العقد، وال تؤدي إمكانية شراء أو بيع العقد السلعي نقدا أو سهولة شرائه أو بيعه أو إمكانية التفاوض على                        

 .  يقة تجعل منه أداة ماليةتسوية العقد في صورة نقدية إلى تغيير خصائصه األساسية بطر
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14A.                       ال ينتج عن العقد الذي يتضمن استالم أو تسليم موجودات عينية أصال ماليا لطرف ومطلوبا ماليا لطرف آخر إال إذا تم تأجيل
امل سداد أية مدفوعات مرتبطة بالعقد إلى تاريخ الحق للتاريخ الذي سيتم فيه تبادل الموجودات المادية، ويحدث ذلك في حالة التع       

 .التجاري بالشراء أو بالبيع باألجل

15A.                وتنص تلك العقود على أن     .   بعض العقود تكون مرتبطة بالسلع العينية ولكن ال يتم تسويتها عن طريق تسليم وتسلم تلك السلع
. ثابتتتم تسويتها عن طريق مدفوعات نقدية تحدد طبقا لمعادلة معينة ينص عليها في العقد وليس عن طريق دفع مبلغ محدد                       

على سبيل المثال قد يتم تحديد القيمة االسمية إلحدى السندات عن طريق ضرب سعر السوق السائد لسلعة كالبترول مثال  في                      
وفي هذه الحالة تكون القيمة االسمية قد تم تحديدها عن طريق الرجوع إلى             . تاريخ استحقاق السند في كمية محددة من البترول       

 .ويعتبر هذا العقد أداة مالية. ولكن يتم سدادها فقط نقدا) ذه الحالةالبترول في ه(سعر سلعة ما 

16A.                     مثل . يشمل تعريف األداة المالية أيضا أي عقد يترتب عليه أصل أو مطلوب غير مالي باإلضافة إلى أصل أو مطلوب مالي
فمثال، قرض السندات   . ماليهذه األدوات المالية غالبا ما تعطي أحد األطراف حق اختيار مبادلة أصل مالي بموجود غير                   

المرتبط بالبترول قد يعطي حامله الحق في استالم سلسلة من مدفوعات الفوائد بمعدل ثابت ومقدار محدد من النقدية في تاريخ                     
وستتغير الرغبة في ممارسة هذا الخيار من وقت آلخر         . االستحقاق، مع خيار مبادلة القيمة االسمية بكمية محددة من البترول          

وال تؤثر نية . الذي ينطوي عليه السند) سعر التبادل( القيمة العادلة للبترول بالقياس إلى معدل التبادل بين النقدية والبترول بحسب
فالموجود المالي من وجهة نظر حامل السند        . حامل السند فيما يتعلق بممارسة حق الخيار على جوهر عناصر الموجودات            

در السند يجعالن من السند أداة مالية بغض  النظر عن  الموجودات والمطلوبات األخرى                وااللتزام المالي من وجهة نظر مص     
 .  الناتجة عن السند

17A.                        على الرغم من أن هذا المعيار ال ينطبق على العقود السلعية التي ال يتوافر فيها شروط تعريف األداة المالية، فإن المؤسسات
 .ة من المعيار فيما يتعلق باإلفصاح على مثل تلك العقودقد ترى من  المناسب تطبيق األجزاء المناسب

 حقوق الملكية/ المطلوبات وصافي الموجودات 

18A.                         على الرغم من أنه من غير االعتيادي لمؤسسات القطاع العام أن تصدر أدوات ملكية، إال أنه في حالة إصدار مثل هذه
ومن .   حقوق ملكية / لية كمطلوبات أو صافي موجودات      األدوات يكون من السهل نسبيا تصنيف بعض أنواع األدوات الما          

 تتطلب من محررها إصدار أسهم      - التي في حالة ممارستها      -األمثلة على أدوات حقوق الملكية األسهم العادية والخيارات          
 إجراء توزيعات   تلزم مصدرها بتحويل موجودات إلى حملة األسهم إال عندما يعلن المصدر رسميا عن             األسهم العادية ال  . عادية

 .  ويصبح ملزما قانونا بذلك

 أدوات المديونية الدائمة

19A.            تعطي أدوات المديونية الدائمة كالسندات وشهادات الديون الدائنة لحاملها الحق في استالم فوائد بمعدل ثابت وبصفة مستمرة في
في ظل شروط تجعل احتمال استالمها  المستقبل وقد ال يكون له الحق في استالم القيمة االسمية أو قد يكون له الحق في استالمها           

فمثال قد تصدر إحدى المؤسسات أداة مالية تلزمها بدفع دفعات دورية سنوية بمعدل محدد              . ضئيال أو بعيد الحدوث في المستقبل     
فإن . تمثل معدل الفائدة السوقي لألداة المالية عند إصدارها        %  8وبفرض أن   .   1000دارها  من قيمة اسمية محددة مق    % 8

وعلى ذلك .   1000 مبلغ) القيمة الحالية(المؤسسة المصدرة تكون ملزمة بدفع سلسلة من دفعات الفوائد المستقبلية قيمتها العادلة 
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 وما ينتج عنه من إيراد فوائد ومصروف        1000 التوالي مقداره    يكون لحامل األداة ولمصدرها أصل مالي ومطلوب مالي على        
 . سنويا على التوالي80فوائد سنوي دائم بمقدار 

 األسهم ا لممتازة

20A.       وعند تصنيف السهم الممتاز كمطلوبات أو حقوق ملكية فإنه يجب النظر إلى             . قد يتم إصدار األسهم الممتازة بحقوق متنوعة
فعلى سبيل المثال يعتبر السهم الممتاز      .  إذا كان يعكس الخصائص الرئيسية للمطلوبات أم ال         الحقوق المرتبطة به لتحديد ما    

الواجب سداد قيمته في تاريخ محدد أو باختيار حامله خصما ماليا إذا كان هناك التزام من قبل الجهة المصدرة بتحويل موجودات      
لمصدرة على الوفاء بالتزاماتها في سداد قيمة السهم الممتاز حينما          وال يلغي ذلك عدم قدرة الجهة ا      . مالية إلى حامل ذلك السهم    

وال يعتبر خيار الجهة المصدرة في      .   يطلب منها ذلك بغض النظر عما إذا كان السبب عدم وجود أموال أو بسبب قيود قانونية               
الجهة بتحويل موجودات مالية لحاملي     سداد قيمة األسهم الممتازة من قبيل المطلوبات المالية حيث ال يوجد التزام حاضر على                

ومع هذا فقد ينشأ ذلك االلتزام في حالة ممارسة الجهة للخيار والذي يتم عادة بإخطار حاملي األسهم الممتازة رسميا        . تلك األسهم 
 .  برغبتها في سداد قيمة األسهم

21A.            و إذا ما    . الرجوع إلى الحقوق األخرى المرتبطة بها     في حالة األسهم الممتازة غير القابلة للسداد، يتم تحديد التصنيف المناسب ب
 لحملة األسهم الممتازة تتحدد بمعرفة الجهة المصدرة، فإن تلك األسهم            - تراكمية أو غير تراكمية      -كانت توزيعات األرباح    

 .تعتبر أدوات ملكية

 األدوات المالية المركبة

22A.     ة من األدوات المركبة ألغراض قيام الجهات المصدرة بعرض          من المعيار فقط على مجموعة محدود      29تنطبق الفقرة رقم
 األدوات المركبة من وجهة     29  وال تعالج الفقرة رقم   . عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كل على حدة بقوائمها للمركز المالي         

 .نظر حاملها

23A.            ر التحويل كالسندات القابلة للتحول إلى أسهم       من األمثلة الشائعة على األدوات المالية المركبة أدوات المديونية التي تتضمن خيا
 قيام الجهة المصدرة بعرض كل من عنصر المطلوبات وعنصر الملكية كل على حدة بقائمة                 29وتتطلب الفقرة رقم    . عادية

 .المركز المالي عند بداية إثباتهما ألول مرة في الدفاتر

ضافة إلى القيمة االسمية مطلوبا ماليا طالما أن السندات لم يتم يعتبر التزام الجهة المصدرة بسداد الفوائد المجدولة باإل .أ 
وفي بداية عقد القرض تكون القيمة العادلة لعنصر المطلوبات مساوية للقيمة الحالية لسلسلة التدفقات النقدية               . تحويلها

 .س لها حق التحولالمحددة ممطلوباتة باستخدام معدل الفائدة السائد بالسوق بالنسبة ألدوات مالية مماثلة لي

. حقوق ملكية للجهة المصدرة   / يتمثل عنصر الملكية في الخيار المتضمن بتحويل المطلوبات إلى صافي موجودات             .ب 
وتعرف القيمة الجوهرية ألي خيار     ). إن وجدت ( وتشمل القيمة العادلة للخيار على القيمة الزمنية والقيمة الجوهرية          

 في القيمة العادلة لألداة المالية محل التعاقد على السعر           -إن جدت   - الزيادة   أو أداة مالية مشتقة أخرى على أنها      
تتمثل القيمة الزمنية لألداة    . التعاقدي  الذي يمكن به الحصول على تلك األداة أو إصدارها أو بيعها أو مبادلتها                

زمنية بطول المدة المتبقية حتى تاريخ      وترتبط القيمة ال  .   المشتقة في الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الجوهرية لها        
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االستحقاق أو تاريخ انتهاء صالحية األداة المشتقة، وتمثل الدخل الذي يضحي به حامل األداة المشتقة بسبب عدم                   
حصوله على األداة محل التعاقد والتكلفة التي تجنبها حامل األداة المشتقة بسبب عدم اضطراره لتمويل األداة محل                  

ضافة إلى القيمة المعطاة الحتمال زيادة القيمة الجوهرية لألداة المشتقة قبل حلول استحقاقها أو انتهاء                 التعاقد باإل 
ومن األمور غير المعتادة أن يكون      . صالحيتها وذلك بسبب التقلب المستقبلي في القيمة العادلة لألداة موضع العقد           

 .أي قيمة جوهرية في تاريخ اإلصدارللخيار المرتبط بالسندات القابلة للتحويل أو ما شابهها 

24A.     ويوضح    .  من المعيار كيفية تقييم العناصر المكونة ألداة مالية مركبة عند إثباتها ألول مرة في الدفاتر                34تصف الفقرة رقم
 :المثال التالي بطريقة أكثر تفصيال كيفية إجراء ذلك التقييم 

 سنوات وتم إصدارها بالقيمة االسمية      3مدة السندات   . ل للتداول  سند قاب  2000في بداية السنة أصدرت إحدى المؤسسات       
يتم دفع الفوائد في نهاية كل سنة بمعدل فائدة اسمي           . 2000000 لكل سند، وعلى ذلك بلغ سعر اإلصدار          1000وقدرها  
 . سهم عادي في أي تاريخ  سابق لتاريخ االستحقاق250وكل سند قابل للتحول إلى %. 6قدره  

وأن %  9ر الفائدة السائد في السوق في تاريخ اإلصدار بالنسبة للديون المماثلة والتي ليس لها حق التحول كان                  بفرض أن سع  
وبفرض أن توزيعات األرباح المتوقعة خالل السنوات الثالث الممثلة         .   3سعر السوق للسهم العادي في تاريخ اإلصدار كان         

سنويا لكل  %  5وبفرض أن سعر الفائدة الخالي من المخاطر        .   ة كل عام  ، لكل سهم في نهاي    140لمدة القرض تقدر بمبلغ     
 .عام من األعوام الثالثة

 تقييم عنصر الملكية متبقي كقيمة متبقية

في ظل هذا المدخل يتم تقدير قيمة المطلوبات أوال، ويتم تحديد مقدار عنصر حقوق الملكية على أساس الفرق بين سعر                       
% 9فيتم تقدير القيمة الحالية لعنصر المطلوبات باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق وقدره               . اإلصدار وقيمة المطلوبات  

 :وهو المعدل السوقي لسندات مماثلة ليس  لها حق التحول وذلك كما يلي

1,544,367 

 3 تدفع في نهاية     20000000القـيمة الحالية للقيمة االسمية وقدرها      
 سنوات

303,755 

تدفع في نهاية كل عام من 1200000 القـيمة الحالية للفوائد ومقدارها  
 األعوام الثالثة

 إجمالي قيمة عنصر المطلوبات  1,848,122

 )يستنج كمتمم حسابي (عنصر حقوق الملكية   151,878

 سعر إصدار السندات القابلة  للتحول  2,000,000 
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 تقييم عنصر حقوق الملكية باستخدام  نموذج تسعير الخيارات

. يمكن استخدام نماذج تسعير الخيارات المالية لتحديد القيمة العادلة لحق التحول بطريقة مباشرة بدون استنتاجها كقيمة متبقية                  
اك عدد من النماذج التي يمكن       وهن. وتستخدم المؤسسات المالية عادة نماذج تسعير الخيارات المالية في عملياتها اليومية             

وفيما يلي مثال   .  سكولز من أشهر تلك النماذج     -استخدامها، كما يمكن تطبيق كل منها بمداخل مختلفة، ويعتبر نموذج بالك             
سكولز والذي يستخدم بعض الجداول المتاحة في كتب التمويل وبعض المصادر            -يوضح كيفية تطبيق أحد مداخل نموذج بالك        

 :كن تلخيص  خطوات تطبيق النماذج فيما يلياألخرى، يم

 :يتطلب النموذج حساب متغيرين يستخدمان في جداول تقييم الخيارات هما 

االنحراف المعياري للتغير النسبي في القيمة العادلة للموجود األساسي للخيار مضروبا في الجذر التربيعي للمدة حتى تاريخ                  -1
 .انتهاء صالحية الخيار

والذي يتمثل في هذه الحالة في األسهم       . األصل محل التعاقد  (تغيرات المحتملة الموجبة أو السالبة في سعر        ويـتعلق ذلـك بال    
ويتم تقدير مدى التقلب في عوائد األصل محل التعاقد باستخدام االنحراف           . العادية للمؤسسة المصدرة  للسندات القابلة للتحول      

في هذا  المثال سنفترض أن االنحراف المعياري . اري زادت القيمة العادلة للخياروكلما زاد االنحراف المعي. المعياري للعوائد
 سنوات، وعلى ذلك فإن     3وحيث أن الوقت حتى تاريخ انتهاء صالحية حق التحول          % 30للعوائد السنوية على األسهم مقداره      

التربيعي للمدة حتى تاريخ انتهاء صالحية      االنحـراف المعـياري للتغير النسبي في القيمة العادلة لألسهم مضروبا في الجذر              
 الخيار يكون

0,3 ×3√=    0,5196 

 .نسبة القيمة العادلة للموجود األساسي المتضمن في الخيار إلى القيمة الحالية لسعر ممارسة الخيار -2

الحالية للموجود محل العقد إلى التكلفة التي سيتحملها حامل الخيار من أجل الحصول على ذلك                 ويتعلق ذلك المقدار بالقيمة     
في هذا المثال، سعر السوق للسهم في تاريخ إصدار السندات          . وكلما زاد هذا المقدار زادت القيمة العادلة لخيار الشراء        . األصل

ة خالل فترة الخيار من سعر السوق وذلك ألن دفع تلك التوزيعات             ويتم طرح القيمة الحالية لتوزيعات األرباح المتوقع      .   3
في هذه الحالة تكون القيمة الحالية للتوزيعات للسهم الواحد ومقدار          . تخفض القيمة العادلة لألسهم ومن ثم القيمة العادلة للخيار        

  وتكون القيمة العادلة     3813هي   % 5ه  ، و في نهاية كل سنة ممطلوباتة باستخدام معدل الفائدة الخالي من المخاطر وقدر             14
 . للموجود األساسي المشمول بالخيار

 لكل سهم  2,6187 = 0, 3813 - 3

 سنوات  3خالل   % 5 ممطلوباتا بمعدل الفائدة الخالي من المخاطر وقدره          4وتكون القيمة الحالية لسعر الممارسة وقدره        
 :وعلى ذلك تكون النسبة كما يلي.   3,4554ي بافتراض أن السندات ستحول في تاريخ االستحقاق تساو

2,6187 ÷ 3,4554 =0,7579 
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ويوضح جدول تقييم خيار الشراء على أساس المقدارين        . ويعتبر الخيار المتعلق بإمكانية تحويل السند أحد صور خيارات الشراء         
من القيمة العادلة للموجود     % 11,05قدر بحوالي   أن القيمة العادلة للخيار ت    ) 0,7579 و   0,5196وهما  , ( السابق حسابهما 

 .محل العقد

 :وعلى ذلك فإنه يمكن تحديد قيمة الخيار كما يلي

 250×  للسهم الواحد2,6187 × 0,1105

 144,683= سند 2000×   سهم لكل سند 

ة المحسوب آنفا على أساس     لألداة المركب ) المطلوبات(ويجب مالحظة أن حاصل جمع كل من القيمة العادلة لعنصر المديونية             
) 1,992,805 = 144,683 + 1,848,122(  سكولز –القيمة الحالية والقيمة العادلة للخيار المحسوبة باستخدام نموذج بالك   

ويمكن توزيع هذا الفرق على القيمة العادلة لكل من          . 2,000,000ال يساوي سعر إصدار السندات القابلة للتحول وقدره          
 .145,206والقيمة العادلة للخيار مبلغ  1,854,794القيمة العادلة للمطلوبات العنصرين لتكون 

 إجراء مقاصة بين أصل ومطلوب مالي

25A.          له والتي تكون عن طريق تجميع أدوات مالية منفصلة تم            "باألدوات االصطناعية "ال يقدم المعيار معالجة خاصة لما يسمى
فتجميع دين طويال األجل ذي سعر فائدة عائم مع مقايضة          . اة مالية أخرى  الحصول عليها واالحتفاظ بها لمضاهاة خصائص أد      

ويمثل . سعر فائدة تتضمن استالم مدفوعات عائمة نظير مدفوعات ثابتة مثال يعتبر مشابها لدين طويل األجل بسعر فائدة ثابت                 
 بالشروط والظروف الخاصة به كما يمكن       حقا تعاقديا أو التزاما تعاقديا    " لألداة االصطناعية "كل عنصر من العناصر المكونة      

كما يتعرض كل عنصر لمخاطر قد تختلف عن المخاطر التي تتعرض لها باقي               . تحويل أو تسوية كل منهما على انفراد       
وبناء على ذلك إذا كان أحد عناصر األداة االصطناعية أصال وآخر يمثل مطلوبا فإنه يجب عدم عمل مقاصة بينهما                 . العناصر

.  من المعيار  39 عرضهما بالميزانية على أساس صافي قيمتيهما إال إذا استوفيا الشروط الواردة  بالفقرة رقم                  ويجب عدم 
ويجب اإلفصاح عن الشروط والظروف الجوهرية المتعلقة بكل أداة مالية تمثل مكونا من              . وغالبا ما ال تتوافر تلك الشروط     

داة االصطناعية نفسها، رغم أن المؤسسة قد تقوم باإلضافة إلى ذلك            مكونات األداة االصطناعية بغض النظر عن وجود األ       
 ). من المعيار58أنظر الفقرة رقم ( بتوضيح العالقة بين تلك المكونات 

 اإلفصاح 

26A.     عند ) في حالة كونها أموراً هامة    ( قائمة بأمثلة لمجموعات من األمور التي يجب أن تتناولها المؤسسة             60توضح الفقرة رقم
 كما تقدم   60والمناقشة التالية تقدم بعض التفاصيل عن األمثلة التي وردت في الفقرة رقم             . اإلفصاح عن السياسات المحاسبية   

 .أمثلة إضافية عن األحوال التي تفصح المؤسسة فيها عن سياساتها المحاسبية

وم أي من أطرافها بأداء التزاماته جزئيا قد تقوم إحدى المؤسسات بالحصول على أو إصدار أداة مالية بمقتضاها ال يق .أ 
قد تتضمن تلك األداة تبادال مستقبليا وأداء احتماليا متوقفا على حدوث ). يطلق عليها عادة العقود غير المنفذة (أو كليا  

تص فمثال ال ينتج عن الحق أو االلتزام بعمل مبادلة طبقا لعقد مستقبلي أي معاملة فيما يخ                .  حدث ما في المستقبل   
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بالموجود المالي محل التعاقد إال في التاريخ المحدد لتنفيذ العقد، ولكن يمثل كل من الحق وااللتزام أصال ماليا                     
وبالمثل فان الضمان المالي ال يتطلب من الضامن أن يأخذ على عاتقه أي التزام لحامل .   ومطلوبا ماليا على التوالي   

ك يمثل الضمان مطلوبا ماليا للضامن ألنه التزام تعاقدي بمبادلة أداة مالية        ومع ذل .  الضمان إال إذا حدث تعثر للمدين     
 .  في ظل ظروف تبدو غير مواتية) مستحقات على المدين المتعثر(بأخرى ) عادة النقدية(معينة 

اشر  وكأنها الحصول على أو التخلص من أداة مالية وبشكل مب           قد تقوم المؤسسة بإحدى العمليات التي تبدو شكلياً         .ب 
ومن ذلك بعض أنواع عمليات إعادة الشراء واتفاقيات        .   ولكنها ال تنطوي على تحويل للحقوق المالية المرتبطة بها        

وعلى خالف ذلك فقد تقوم إحدى المؤسسات بالحصول على أو بالتحويل إلى طرف آخر حصتها                . الشراء العكسية 
الناحية الشكلية بأنها ال تتضمن عملية حصول على أو تحويل          االقتصادية في أحد األدوات المالية في مبادلة تبدو من          

 قد تقوم المؤسسة برهن أرصدة المدينين       ' ومن أمثلة ذلك فإنه في حالة االقتراض دون حق الرجوع         . لملكية قانونية 
 .كضمان وتوافق على استخدام المتحصالت من تلك األرصدة فقط لغرض سداد

مثال ذلك في عملية تحويل القروض     . ي أو غير كامل ألحد الموجودات المالية      قد تقوم إحدى المؤسسات بتحويل جزئ      .ج 
 المزايا االقتصادية - وليس كل-إلى أوراق مالية قد تقوم المؤسسة بالحصول على أو التحويل إلى طرف آخر بعض     

 .المرتبطة بأداة مالية

ثر من األدوات المالية لتقديم موجودات معينة     إجراء عملية ربط بين اثنين أو أك      ) أو قد تنوي  (قد يتطلب من المؤسسة      .د 
وتشمل تلك الترتيبات على سبيل المثال حالة تجنيب بعض الموجودات المالية ألغراض             . للوفاء بالتزامات محددة  

سداد أحد االلتزامات دون قبول الدائن لتلك الموجودات في عملية سداد االلتزام، وأيضا في حاالت التمويل المضمون                 
 . الرجوع والترتيبات الخاصة بصناديق السدادبدون حق

ومن أمثلة تلك األساليب    . قد تستعمل المؤسسة أساليب متنوعة في إدارة المخاطر لتقليل تعرضها لمخاطر مالية              .ه 
تحويل أسعار الفائدة من عائم إلى ثابت أو العكس، تنويع المخاطر، تجميع المخاطر،             ) التحوط أو التحوط  (الحماية،  

هذه األساليب عادة تقلل التعرض للخسائر الناتجة من واحد فقط من العديد من             . والتأمين باختالف أنواعه  الضمانات  
 لمقابلة التعرض   - وإن كانت جزائية     -المخاطر المالية المرتبطة باألداة المالية وتتضمن اتخاذ مواقف إضافية            

 .للمخاطر

ر من األدوات المالية المفردة معا بطريقة رمزية في أداة           قد تقوم المؤسسة بإجراء عملية ربط بين اثنين أو اكث           .و 
 ).ه(، )د(مصطنعة أو ألغراض أخرى غير التي وردت بالبندين 

 قد تقوم  إحدى المؤسسات بالحصول على أو إصدار أداة مالية في عملية ما بحيث يكون المبلغ الذي يتم تبادله مقابل .ز 
 .  مقابال غير نقدي أو مبادلة بنود متعددةوقد تتضمن تلك العمليات . اإلدارة غير أصال

قد تقوم إحدى المؤسسات بالحصول على أو إصدار سند أو أوراق دفع أو أي أداة نقدية بقيمة اسمية أو معدل فائدة                       .ح 
مثل تلك األدوات المالية تضم السندات الغير مشمولة         . يختلف عن معدل الفائدة الجاري بالسوق بالنسبة لألداة         

ائد دورية والقروض التي تبدو شروطها في صالح المقترض مثل القروض ذات معدالت الفائدة                 بمدفوعات فو 
 .المنخفضة للعاملين

27A.     من المعيار عددا من األمور التي يجب على أي مؤسسة أن تتناولها عند اإلفصاح عن السياسات                   61حصرت الفقرة رقم 
وفي حالة عدم التأكد حول إمكانية      . ق أساس التكلفة عند القياس    المحاسبية عندما تكون تلك األمور لها أهمية ألغراض تطبي        
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تحصيل المبالغ القابلة للتحقق من أصل مالي نقدي أو انخفاض القيمة العادلة لموجود مالي ألقل من قيمته الدفترية ألسباب                     
 .أخرى، فإن على المؤسسة أن توضح سياساتها ألغراض تحديد

 .  وجودتوقيت تخفيض القيمة الدفترية للم .أ 

 .  المقدار الذي يتم به تخفيض القيمة الدفترية للموجود .ب 

 .  أسلوب التحقق المتبع بشأن إيراد األصل .ج 

 .عما إذا كان يمكن إلغاء التخفيض في القيمة الدفترية للموجود مستقبال في حالة تغير الظروف .د 
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  أمثلة على متطلبات اإلفصاح– 3الملحق 

. الهدف من الملحق شرح تطبيق المعايير والمساعدة في تفسير عاننيها. الملحق هو ألغراض الشرح فقط وال يشكل جزءاً من المعيارهذا 
يشرح الملحق وحدة اقتصادية تشمل عدداً من مؤسسات أعمال الحكومة المخصخصة جزئياً والتي أصدرت سندات قابلة للتحويل وأسهم 

 .ذات امتياز

 )خالصة(ملخص السياسات المحاسبية . س1اإليضاح 

 الذمم الدائنة التجارية

تسجل الذمم الدائنة التجارية على مبلغ الفاتورة األصلية مطروح منها تقدير للذمم المشكوك في تحصيلها المستندة على مراجعة لجميع 
 .الذمم الميتة يتم خصمها عند تحديدها. المبالغ غير المحصلة في نهاية السنة

 اراتاالستثم

الفوائد على األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، عدا عن المؤسسات المسطر عليها والمؤسسات التابعة في القوائم المالية الموحدة يتم 
 .ستالمهاالعتراف بها على أساس التكلفة وإيراد العائد يتم االعتراف بها بالتكلفة وإيراد العائد يتم االعتراف بقائمة األداء المالي عند ا

الخصصم يتم حسابه على طول فترة      . القـيمة األساسـية للسـند بفـائدة صفر يتم حسابه بخصم التدفق النقدي المتعلق باالستثمار               
 .نسبة الخصم هي متضمنة في الحركة. االستحقاق

 االقتراض

تستحق الفائدة خالل   . تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالقرض       يـتم تسـجيل القروض بقيمتها األساسية والتي         
 .الفترة وتسجل كجزء من المقرضين اآلخرين

واحد من األمور في هذا المجال هو السندات المتحولة، القيمة العادلة لمكون االلتزام، يكون االلتزام بعمل دفعات مستقبلية للقيمة                     
القيمة المتبقية التي تمثل القيمة . لفائدة لحامل السند، تحتسب باستخدام نسبة الفائدة في السوق لسندات غير متحولة مشابهةاألساسية وا 

العادلة لخيار التحويل، يتم تضمينها في حقوق الملكية كحقوق ملكية أخرى بدون االعتراف بأي تغير بقيمة الخيار في الفترات                      
ام في االقتراض ويتم تسجيلها على أساس التكلفة الموزعة مع فائدة كتكاليف اقتراض على أساس فعال                 يتم تضمين االلتز  . الالحقة

 .للعائد لحين تبادل االلتزام كتحويل أو استحقاق
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 األدوات المالية المشتقة

 .تدخل المؤسسة في عقود تبادل العمالت األجنبية واالتفاقات التبادلية لسعر الفائدة

يتم التعامل  . ائنة المدينة أو الدائنة ضمن االتفاقات التبادلية لسعر الفائدة يتم االعتراف بها على طول الفترة لحين السداد                صافي القيمة الد  
محاسبياً مع المبلغ المعترف به كتعامل اللتزامات الفائدة والتمويل خالل الفترة وتدخلفي الدائنين أو المدينين اآلخرين في كل فترة                       

 .محاسبية

 ادارة المخاطر المالية 2اح سااليض

التغير في أسعار أسواق الدين والملكية، نسب الفائدة وأسعار تبادل          : تتعرض نشاطات المؤسسة لمخاطر مالية مختلفة والتي تشمل آثار        
ثار العكسية  يركز برنامج ادارة المخاطر الكلي للمؤسسة على عدم التوقع لألسواق المالية ويعمل على تخفيض اآل                . العمالت األجنبية 

تستخدم المؤسسة األدوات المالية المشتقة مثل أسعر الفائدة وعقود التبادل األجنبي للتحوط من مثل              . المتوقعة على األداء المالي للمؤسسة    
 .هذه المخاطر

إدارتها ومتناسق  ضمن سياسات مصادق عليها من مجلس       )  شركات الخزينة ( يتم التعامل مع ادارة المخاطر من قبل الخزينة المركزية          
تقوم شركات الخزينة بتحديد، تقييم والتحوط من المخاطر المالية عن طريق            . مع ارشادات الحماية الموضوعة من قبل وزارة المالية        

يعطي المجلس مبادئ مكتوبة فيما يتعلق بادارة المخاطر الكلية، كذلك سياسات مكتوبة تغطي               . التعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية    
 .االت محددة، مثل مخاطر التبادل األجنبي، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية المشتقةمج

 مخاطر سعر الفائدة

فالتغيرات في معدالت   .   يقدم المشروع معلومات تتعلق بمدى تعرضه الثار التغيرات المستقبلية في مستويات معدالت الفائدة السائدة              
مخاطر التدفقات  (سوقية لها آثار مباشرة على التدفقات النقدية التعاقدية المحددة المرتبطة ببعض الموجودات والمطلوبات المالية               الفائدة ال 
توضح المعلومات المتعلقة بتواريخ االستحقاق أو ). مخاطر السعر(وكذلك على القيمة العادلة لبعض تلك الموجودات والمطلوبات      ) النقدية

 التسعير إذا كانت أقرب، المدة الزمنية التي تظل معدالت الفائدة خال لها ثابتة، وتوضح المعلومات عن معدالت الفائدة                     تواريخ إعادة 
ويمد اإلفصاح عن هذه المعلومات مستخدمي القوائم المالية باألساس المناسب لتقد ير مخاطر               . الحقيقية المستويات التي تثبت عندها    

وبالنسبة لألدوات المالية التي يعاد تسعيرها حسب معدالت  . لها المؤسسة ومن ثم المكاسب والخسائر المحتملة   أسعار الفائدة التي تتعرض     
السوقية قبل تاريغ استحقاقها، فإن اإلفصاح عن المدة حتى التاريخ التالي إلعادة التسعير يعتبر أكثر أهمية عن االفصاح عن المدة حتى                      

ن المعلومات اإلضافية المتعلقة بالتواريخ التعاقدية إلعادة التسعير وتواريخ االستحقاق، قد تفضل              عند اإلفصاح ع  . تاريخ االستحقاق 
المؤسسة أن تفصح عن التواريخ المتوقعة إلعادة التسعير أو االستحقاق في حالة وجود اختالف كبير بين تلك التواريخ والتواريخ                       

 بمقادير  - وبدرجة مقبولة من التيقن      -خاصة إذا كانت المؤسسة قادرة على التنبؤ        وقد تكون تلك المعلومات مالئمة وبصفة       . التعاقدية
القروض برهن عقاري ذات معدالت الفائدة الثابتة المتوقع تسديدها قبل آجال استحقاقها، وتستخدم تلك القوائم كأساس إلدارة تعرضها                    

يقة أن تلك المعلومات مبنية على توقعات اإلدارة ألحداث مستقبلية          وتشمل المعلومات اإلضافية اإلفصاح عن حق     . لمخاطر أسعار الفائدة  
 .كما تشرح الفروض المستخدمة والمتعلقة بتواريخ إعادة التسعير واالستحقاق واالختالفات بين تلك الفروض وبين التواريخ التعاقدية
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 مخاطر االئتمان

اعدة مستخدمي قوائمها المالية على تقدير إلى أي مدى يؤثر فشل             تقوم المؤسسة بتقديم معلومات تتعلق بمخاطر االئتمان وذلك لمس         
األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتهم على تخفيض مبلغ التدفقات النقدية من الموجودات المالية التي تحتفظ بها المؤسسة في تاريخ                     

وال تتطلب الفقرة رقم . ر تظهر بقائمة  األداء المالي  ويؤدي عدم وفاء األطراف األخرى بالتزاماتها إلى االعتراف بخسائ        . إصدار التقرير 
 . قيام المؤسسة  باالفصاح عن تقدير   الحتماالت الخسائر التي سوف تحدث في المستقبل73

 مخاطر السيولة

األجل، توفر التميل من خالل مبالغ كافية من ادارة مخاطر السيولة الحذرة تتضمن الحفاظ على قدر كافي من النقد واالستثمارات قصيرة          
تهدف شركات الخزينة الى الحفاظ على المرونة في التمويل من خالل           . التسهيال االئتمانية الملتزم بها والقدرة على تلبية متطلبات السوق        

 .الحفاظ على خطوط االئتمان الملتزم بها متوفرة

 تقديرات القيمة العادلة

القيم العادلة على نطاق واسع لألغراض التجارية وفي تحديد الموقف المالي للمؤسسة بصفة عامة وكذلك في                 تستعمل المعلومات عن    
وتعتبر تلك المعلومات أيضا مناسبة  لكثير من  مستخدمي القوائم المالية إذ إنها في كثير من                  . اتخاذ قرارات تتعلق بأدوات مالية بعينها     

وتسمح المعلومات عن القيم العادلة     . للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة باألداة المالية       األحوال تعكس تقديرات أسواق المال      
بعمل مقارنات بين األدوات المالية التي تتماثل في خصائصها االقتصادية بغض النظر عن أغراضها أو تاريخ إصدارها أو الحصول                     

كما تقدم المعلومات عن القيمة العادلة أساس محايدا لتقدير مدى قيام اإلدارة بمسؤولياتها          . هاعليها أو الجهة التي أصدرتها أو حصلت علي       
عن طريق توضيح آثار قرارات اإلدارة والمتعلقة بشراء أو بيع أو االحتفاظ بموجودات مالية، وتحمل أو االحتفاظ بمطلوبات مالية أو                     

بات المالية بقائمة المركز المالي على أساس قيمها العادلة، فإنه يجب عمل              وفي حالة عدم عرض الموجودات أو المطلو       .   سدادها
 .إفصاحات إضافية عن القيم العادلة لتلك الموجودات أو المطلوبات

يقوم تعريف القيمة العادلة على افتراض مبدئي بأن المؤسسة في حالة استمرار دون وجود أية  نية أو حاجة لتصفيتها أو تخفيض  حجم                        
وعلى ذلك فإن القيمة العادلة تمثل القيمة التي قد تتسلمها أو            . تها بدرجة ملحوظة أو إجراء أية عملية في غير صالح المؤسسة           عمليا

ومع ذلك فان على المؤسسة أن تأخذ في االعتبار         . تدفعها المؤسسة في عملية غير مواتية أو في ظروف التصفية االضطرارية أو التعثر            
فمثال يتم تحديد القيمة العادلة لموجود مالي تقرر بيعه في           . حديد القيم العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية     ظروفها الحاضرة عند ت   

المستقبل القريب على أساس المقدار المتوقع استالمه من عملية البيع، وسوف يتأثر ذلك المقدار  بعدد من العوامل مثل السيولة الحالية                      
 .وظروف سوق األصل

ويتمثل عادة السعر . ما إذا كانت األداة المالية يتم تداولها في سوق نشط فإن سعرها السوقي يمثل األساس المناسب للقيمة العادلةفي حالة 
السوقي المناسب لموجود تستحوذ عليه المؤسسة أو مطلوب تنوي إصداره في أسعار عروض  الشراء الجارية، كما يتمثل السعر السوقي       

وفي حالة عدم توافر األسعار الجارية      . ي المؤسسة شراؤه أو مطلوب تحتفظ به المؤسسة في أسعار عروض البيع           المناسب لموجود تنو  
لعروض الشراء والبيع، فإن سعر آخر عملية يمثل أساسا مناسبا لقياس القيمة العادلة بشرط عدم حدوث تغير كبير في الظروف                        

وفي حالة قيام المؤسسة باالحتفاظ بموجودات ومطلوبات متقابلة فإنه         .  القوائم المالية  االقتصادية بين تاريخ حدوث العملية وتاريخ إعداد      
 .من المناسب استخدام متوسط أسعار السوق كأساس الحتساب القيم العادلة
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 األدوات المالية 3االيضاح س

 األدوات المالية المشتقة خارج الميزانية العمومية

 .شتقة في عملياتها التشغيلية االعتيادية للتحوط من مخاطر التغيرات في نسب الفائدة والتبادل األجنبيتستعمل المؤسسة األدوات المالية الم

 عقود سعر الفائدة

من سياسات المؤسسة الحفاظ على جزء من القروض من مخاطر زيادة سعر            %. 8.50تحمل قروض المؤسسة حاليا فائدة متغير بمعدل        
. سسة في عقود نسب فائدة تكون فيها المؤسسة ملزمة باستلم فوائد بنسب متغيرة ودفع فوائد بنسب ثابتة                بناء على ذلك دخلت المؤ    . الفائدة

يتم تسوية العقود على أساس القيمة الصافية وصافي القيمة المستلمة أو المدفوعة في تاريخ التقرير يتم تضمينها في الدائنين أو المدينين                      
 .اآلخرين

 .  يوم90المستلمة كل , لفائدة المدفوعة اتتطلب العقود تسوية صافي ا

 20X1% (8.20 يوم كانت    90فوق  % 1.0و  % 0.5والنسب المتغيرة   %) 9.6و  % 20X1 – 9.0% (60تغطي العقود الحالية تقريبا     
– 9.40 .(% 

 : تكون القيم االسمية وفترات االنتهاء لعقود أسعار الفائدة كالتالي20X2، 30في حزيران 

20X2 
000$ 

20X1 
000$ 

 

 أقل من سنة واحدة 20 30
  سنتين–سنة  170 250
  سنوات3 –سنتين  170 250
  سنوات4 – سنوات 3 80 300
  سنوات5 – سنوات 4 - 180
1,010 440  

 عقود التبادل المؤجلة

من أجل التحوط من التغيرات في نسب التبادل دخلت المؤسسة في عقود تبادل مؤجلة لشراء                . تم شراء مخزون من البلد أ والبلد ب        
 . العملة األجنبية أ والعملة األجنبية ب

 .تم توقيت العقود لتستحق عندما تكون الشحنات الرئيسة مجدولة للوصول وتغطية المشتريات المتوقعة للسنوات المالية
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 :ي تاريخ التقريرتكون تفاصيل العقود القائمة ف

 شراء العملة األجنبية أ بيع العملة المحلية معدل نسبة الفائدة
20X1 20X2 

 
20X1 

000"$ 
20X2 

000"$ 
 

 االستحقاق    
  أشهر6 – 0 2,840 3,566 0.7402 0.7010
  شهر12 – 6 4,152 1,466 0.7225 0.6820

 

 شراء العملة األجنبية ب بيع العملة المحلية معدل نسبة الفائدة
20X1 20X2 

 
20X1 

000"$ 
20X2 

000"$ 
 

 االستحقاق    
  أشهر6 – 0 4,527 2,319 0.7402 0.6467
  شهر12 – 6 - 1,262 - 0.6337

أن هذه العقود هي تحوط من المشتريات المستقبلية المتوقعة، فإن أي مكاسب أو مخاسر على العقود غير معترف بها مع تكلفة العقود كما 
تشمل المبالغ المؤجلة أي مكاسب أو مخاسر على عقود التحوط التي يتم انهاؤها قبل     . يتم تأخيرها وسوف يعترف بها في قياس الحركات       

 .تاريخ االستحقاق

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان على الموجودات المالية للمؤسسة والتي يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي، عدا االستثمارات في األسهم، هي                    
 .بشكل عام القيمة الدفترية صافية من المخصصات حول الديون المشكوك بها

التبادل والسندات بفائدة صفر والتي تم شراءها بخصم على القيمة االسمية، يتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بمبلغ أقل من                      فواتير  
مجموع مخاطر االئتمان للمؤسسة يمكن اعتبارها لتشمل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة              . القيمة التحصيلية في تاريخ االستحقاق     

 .التحصيلية

لألدوات . ت المالية المعترف بها للمؤسسة تشمل الذمم الدائنة الناجمة المكاسب غير المعترف بها على األدوات المالية المشتقة                 الموجودا
المالية خارج الميزانية العمومية، متضمنة المشتقة، تظهر أيضاً مخاطر االئتمان من االخفاق المتوقع لألطراف لاللتزام بمسؤولياتها                  

يظهر خطر جوهري من عقود التبادل وتتعرض المؤسسة للخسارة في حالة فشل األطراف بااللتزام               . ريخ االستحقاق ضمن العقد في تا   
 ):ما يوازي العملة المحلية(في تاريخ التقرير تكون المبالغ التالية دائنة . بالمبالغ المدرجة بالتقرير

 

20X2 
000"$ 

20X2 
000"$ 

 

 المحليةالعملة  2,073 1,422
 العملة األجنبية 11,599 8,613
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 مخاطر انكشاف سعر الفائدة

ألسعر . خطورة تعرض المؤسسة لخطر سعر الفائدة والعدل األكثر فعالية لسعر الفائدة وفترات االستحقاق موجودة في الجدول التالي                  
 ).ال تظهر هنا(الموجودات أو المطلوبات تشير الى ايضاحات منفردة في القوائم االملية الفائدة المتعلقة بكل مجموعة من 

 
 المجموع

000$ 

 التي ال تحمل فائدة
000$ 

 أآثر من
  سنوات5

000$ 

 أآثر من سنة
   سنوات5 -

000$ 

 سنة واحدة
 أو أقل
000$ 

 نسبة الفائدة
 المعومة

000$ 

20X2 

 الموجودات المالية      
 النقد وااليداعات 3,952 - - - 250 4,202
 الذمم - 386 416 860 5,523 7,185
 الموجودات المالية األخرى - - 260 - 1,400 1,660
13,047 7,173 860 676 386 3,952  

 معدل نسبة الفائدة 7.85% 8.77% 8.69% 8.82%  
 المطلوبات المالية      

 المسحوبات على المكشوف والقروض 2,880 - - - - 2,880
 المدينين التجاريين وغيرهم - - - - 3,145 3,145

 الفواتير المستحقة - 250 - - - 250
 السندات المتحولة - - - 1,800 - 1,800
 األسهم الممتازة - - - 1,000 - 1,000

 القروض األخرى - 50 180 200 - 430
       

 التزامات عقود االيجار - 200 300 1,500 - 2,000
 نسبة الفائدة - 80 350 145 - 575

 السندات )1,010( 30 980 - - -
12,080 3,145 4,645 1,810 610 1,870  

 معدل نسبة الفائدة %8.64 %8.24 %9.24 %7.95  
 )المطلوبات(صافي الموجودات المالية  2,082 )224( )1,134( )3,785( 4,028 967

 

 
 المجموع

000$ 

 التي ال تحمل فائدة

000$ 

 أكثر من

  سنوات5

000$ 

 أكثر من سنة

   سنوات5 -

000$ 

 سنة واحدة

 أو أقل

000$ 

 نسبة الفائدة

 المعومة

000$ 

2X2002 

 الموجودات المالية      
 النقد وااليداعات 2,881 - - - 200 3,081
 الذمم - 165 70 250 4,059 4,535

 الموجودات المالية األخرى - - - - 500 500
8,116 4,759 250 70 156 2,881  

 معدل نسبة الفائدة %8.75 %9.20 %9.83 %5  
 الماليةالمطلوبات       

 السحوبات على المكشوف والقروض 3,150 - - - - 3,150
 المدينين التجاريين وغيرهم - - - - 2,412 2,412
 الفواتير المستحقة - 130 - - - 130

 السندات المتحولة - - - 1,000 - 1,000
 األسهم الممتازة      

 القروض األخرى - 50 100 - - 150
 التزامات عقود االيجار - 1,000 800 1,200 - 3,000

 نسبة الفائدة - 75 365 210 - 650

 السندات )440( 20 420 - - -
10,492 2,412 2,410 1,685 1,275 2,710  

 معدل نسبة الفائدة %9.98 %10.28 %10.23 %10.25  

 )المطلوبات(صافي الموجودات المالية  171 )1,119( )1,615( )2,160( 2,347 )2,376(
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 صافي القيمة العادلة للموجودات والطلوبات المالية

 داخل الميزانية العمومية

صافي القيمة العادلة للنقد وما يعادله والموجودات المالية النقدية التي ال تحمل فائدة والمطلوبات المالية للمؤسسة تساوي تقريبا قيمها                     
 .الدفترية

يكون هناك سوق أو من خالل خصم       صافي القيمة العادلة للموجودات المالية النقدية والمطلوبات المالية تعتمد على أسعار السوق حيثما              
 .التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام نسب الفائدة الحالية للموجودات والمطلوبات ضمن نفس المخاطر

الستثمارات حقوق  . استثمارات حقوق الملكية التي يتم تداولها في األسواق المنظمة تم تقييمها بالرجوع ألسعار السوق في تاريخ التقرير                
 غير المتداولة، تكون صافي القيمة العادلة تقييم من مؤسسة الخزينة باالستناد الى صافي الموجودات، التدفقات النقدية المستقبلية                   الملكية

 .وأي ظروف خاصة تتعلق باالستثمار المحدد

 خارج الميزانية العمومية

قامت المؤسسة بالتهيؤ ألي خسائر قد تحدث فيما يتعلق باألسهم في بعض الشركات غير الحكومية المحددة. صافي القيمة العادلة للتهيؤ 
  تم أخذها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي القيمة العادلة لألسهم.

صافي القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتج عن اتفاقات سعر الفائدة تم تحديدها كيمة دفترية، والتي تمثل المبلف                    
مدفوع أو المستلم حاليا في تلريخ التقرير، والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والتي لم يتم االعتراف بها كموجود أو                      ال

 .مطلوب

د لعقود التبادل، صافي القيمة الحالية تكون الخسارة أو المكسب غير المستحق في تاريخ التقرير محسوب بالرجوع للنسب الحالية للعقو                   
 .مع استحقاقات مشابهة

ال يوجد هناك مخاسر جوهرية متوقعة فيما يتعلق بأي من          . لدى المؤسسة مطلوبات مالية متوقعة والتي قد تظهر من التزامات محتملة          
ة على  هذه االلتزامات المحتملة وصافي القيمة العادلة المصرح عنها هي تقدير وزارة مالية للمبالغ التي سيتم دفعها من قبل المؤسس                    

 .افتراض أن هذه االلتزامات المحتملة هي من قبل طرف آخر
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 :القيم الدفترية وصافي القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات الماية في تاريخ التقرير هي

20X1 20X2  
 صافي القيمة العادلة

000$ 

 القيمة

 الدفترية

000$ 

 صافي القيمة العادلة

000$ 

 القيمة

 الدفترية

000$ 

 

 األدوات المالية دخل الميزانية العمومية    
 الموجودات المالية    

 النقد 250 250 200 200
 االيداعات 3,952 3,952 2,881 2,881
 المدينين التجاريين 5,374 5,374 3,935 3,935
 فواتير التبادل 440 437 140 140
 القروض الى المدراء 147 121 136 107
 مدينين آخرين 424 425 124 124
 القروض الى األطراف ذات العالقة 800 800 200 200
 األسهم في األطراف ذات العالقة األخرى 200 227 200 227
 األسهم في الشركات األخرى 100 100 200 190

 سندات بنسنة صفر 60 85 - -
     

 الموجودات المالية غير المتداولة 11,747 11,744 8,016 8,004
 االستثمارات المتداولة    

 األسهم في الشركات غير الحكومية 1,100 900 100 60

 السندات 200 215 - -
8,8064 8,116 12,859 13,047  

 المطلوبات المالية    
 الدائنين التجاريين 2,405 2,405 1,762 1,762

 الدائنين اآلخرين 740 740 650 650
 السحوبات على المكشوف 2,350 2,350 2,250 2,250

 قروض البنوك 530 537 900 898
 الفواتير المستحقة 250 241 130 130

 السندات المتحولة 1,800 1,760 - -
 األسهم الممتازة 1,000 875 1,000 860
 القروض األخرى 430 433 150 150
 عقود االيجارالتزامات  575 570 650 643

 االلتزامات المالية غير المتداولة 10,080 9,911 7,492 7,343
 السندات المتداولة 2,000 2,072 3,000 3,018
10,361 10,492 11,983 12,080  

 األدوات المالية خارج الميزانية العمومية )1(- 200 -) 1( 40
 المستلمة )11 (61 61 26 26

 عقود التبادل    
 اتفاقات نسب الفائدة )11(2 13 1 2

68 27 274 63  
 المطلوبات المالية    

 خيارات االسترداد - - - -
 السندات 607) 11( 402 304 231

 التبادلعقود     
 االلتزامات المحتملة - 25 - 30

261 304 1,427 607  
)I( متضمن في القيمة المسجلة للبضائع المتبعة. 

)II( القيمة المسجلة هي ارباح و خسائر غير محققة و التي تم تضمينها داخل الميزانية العمومية كموجودات و مطلوبات مالية. 

 .ال يوجد أي من الموجودات و المطلوبات المالية تم مبادلته في سوق منظم بشكل قياسي" متبادلة"هذه التصنيفات من الموجودات و المطلوبات التي يرمز لها بـ غير 

الرغم من أن موجودات مالية معينة تسجل بقيمة أكبر من صافي القيمة العادلة، المجلس ذو السلطة لم يتسبب لهذه الموجودات بأن يتم على 
 .الغاؤها ال انه يتم احتجاز هذه الموجودات لالستحقاقها

 
 .لفة و التي سوف تحدث عند تثبيت المطلوباتصافي القيمة السوقية غير متضمنة التكلفة و التي سوف تحدث لتحقيق األصل و متضمنة التك
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 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي الثاني و الثالثون

أساساَ من المعيار المحاسبي الدولي " اإلفصاح و العرض: األدوات المالية"    تم أخذ المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس عشر   
 : الفروقات الرئيسية بين المعيارين هي كالتالي ).1998المعدل عام " (اإلفصاح و العرض: األدوات المالية"الثاني و الثالثون 

 إلزالة متطلبات اإلفصاح و التي أصبحت وافرة نتيجة         2000معيار المحاسبة الدولي الثاني و الثالثون تم تعديله في أكتوبر            •
و حتى اآلن ال يوجد معيار دولي لمحاسبة        ". االعتراف و القياس  : دوات المالية األ"للمعيار المحاسبة الدولي التاسع و الثالثون       

و بناء عليه فان جزء التحوطات لعمليات المستقبل المنظور         . القطاع العام تناول موضوع االعتراف و القياس لألدوات المالية        
 .و افصاحات اخرى تم تناولها في المعيار الخامس عشر

 في المعيار المحاسبي الدولي الثاني و الثالثون موجودة في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام                  هنالك تعقيبات إضافية   •
 .الخامس عشر توضح قابلية التطبيق لهذا المعيار على مؤسسات القطاع العام

لي الثاني و   المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس عشر استخدم مصطلحات فنية تختلف عن معيار المحاسبة الدو                 •
ما عدا  " (قائمة المركز المالي  "،  "قائمة األداء المالي  "،  "إيراد"،  "مؤسسة"الثالثون، و من أكبر تلك األمثلة هو استخدام مصطلح          

أدوات حقوق  "ما عدا التي تشير إلى      " (صافي الموجودات حقوق الملكية   "،  ") خارج الميزانية العمومية   –داخل  "التي تشير إلى    
المصطلحات المماثلة في معيار المحاسبة الدولي الثاني و        . ي المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس عشر       ف") الملكية

 ".حقوق الملكية"، "ميزانية عمومية"، "قائمة الدخل"، "دخل"، "منشأة"الثالثون هي 

روح فقط في تعليق للمعيار الدولي للمحاسبة عقد التأمين مش. يتضمن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام تعريف لعقد التأمين •
 .الثاني و الثالثون

معيار المحاسبة الدولي ال    ). 1ملحق  (  يتضمن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام دليل تنفيذ لمساعدة معدي القوائم المالية              •
 .يحتوي على هذا الدليل

ال يوجد مثال لمتطلبات اإلفصاح في      . ت اإلفصاح لهذا المعيار   يتضمن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام توضيح لمتطلبا        •
 .معيار المحاسبة الدولي الثاني و الثالثون

 
 
 


