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القسم رقم 12
"موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 12موضوعات أخرى خاصة
باألدوات املالية" من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن
مجلس املعاييرالدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 12

موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية
نطاق القسمين  11و12
1.12

يتناول القسم " 11األدوات املالية األساسية" مع القسم  12إثبات وإلغاء إثبات األدوات املالية (األصول املالية
وااللتزامات املالية) وقياسها واإلفصاح عنها .وينطبق القسم  11على األدوات املالية األساسية وهو مالئم لجميع
ً
املنشآت .وينطبق القسم  12على األدوات واملعامالت املالية األخرى األكثر تعقيدا .وإذا كانت املنشأة ال تدخل إال في
املعامالت الخاصة باألدوات املالية األساسية ،فإن القسم  12ال ينطبق عليها .ومع ذلك ،فحتى املنشآت التي ليس
لديها سوى األدوات املالية األساسية يجب عليها أن تأخذ في الحسبان نطاق القسم  12للتأكد من أنها معفاة منه.

اختيارالسياسة املحاسبية
2.12

يجب على املنشأة أن تختار تطبيق إما:
(أ)

متطلبات كل من القسمين  11و 12بالكامل ،أو

متطلبات القياس واإلثبات الواردة في املعيار الدولي للمحاسبة (" )39األدوات املالية :اإلثبات والقياس"
(ب)
ومتطلبات اإلفصاح الواردة في القسمين  11و.12
ً
وذلك للمحاسبة عن جميع أدواتها املاليةُ .ويعد اختيار املنشأة للبند "أ" أو "ب" اختيارا لسياسة محاسبية .وتتضمن
الفقرات  14.10 – 8.10متطلبات لتحديد الوقت املناسب إلدخال تغيير في السياسة املحاسبية ،وكيف ينبغي أن تتم
املحاسبة عن مثل هذا التغيير ،وما هي املعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها بشأن التغيير.

نطاق القسم 12
3.12

ينطبق القسم  12على كل األدوات املالية باستثناء ما يلي:
(أ)
(ب)

األدوات التي تقع ضمن نطاق القسم .11
ً
االستثمارات في املنشآت التابعة والزميلة واملشروعات املشتركة التي يتم املحاسبة عنها وفقا للقسم 9
"القوائم املالية املوحدة واملنفصلة" ،أو القسم " 14االستثمارات في املنشآت الزميلة" أو القسم 15
"االستثمارات في املشروعات املشتركة".

(ج)

حقوق وواجبات أصحاب العمل بموجب خطط منافع املوظفين (انظر القسم " 28منافع املوظفين")

(د)

ً
الحقوق بموجب عقود التأمين ما لم تكن هذه العقود يمكن أن تنتج عنها خسارة ألي من الطرفين نتيجة
للشروط التعاقدية التي ال ترتبط بما يلي:
()1

التغيرات في املخاطر املؤمن منها ،أو

()2

التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ،أو

()3

تعثر أحد األطراف املقابلة.
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(هـ)
(و)

األدوات املالية التي تستوفي تعريف حقوق امللكية الخاصة باملنشأة ،بما في ذلك مكون حقوق امللكية
لألدوات املالية املركبة التي تصدرها املنشأة (انظر القسم " 22االلتزامات وحقوق امللكية")
عقود اإليجار الواقعة ضمن نطاق القسم " 20عقود اإليجار"ً .
وبناء على ذلك ،يتم تطبيق القسم 12
ً
على عقود اإليجار التي تنتج عنها خسارة للمؤجر أو املستأجر نتيجة للشروط التعاقدية التي ال ترتبط بما
يلي:
()1

التغيرات في سعر األصل املؤجر ،أو

()2

التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ،أو

()3

التغيرات في دفعات اإليجار على أساس معدالت الفائدة السوقية املتغيرة ،أو

()4

تعثر أحد األطراف املقابلة.

(ز)

العقود التي تحتوي على عوض مشروط في عمليات تجميع األعمال (انظر القسم " 19تجميع األعمال
والشهرة") .وال ينطبق هذا اإلعفاء إال على املنشآت املستحوذة.

(ح)

األدوات املالية والعقود والواجبات بموجب معامالت الدفع على أساس األسهم التي ينطبق عليها القسم
" 26الدفع على أساس األسهم".
ً
أصول التعويض التي يتم املحاسبة عنها وفقا للقسم " 21املخصصات واالحتماالت" (انظر الفقرة .)9.21

(ط)
4.12

يتم استثناء معظم عقود شراء أو بيع البنود غير املالية مثل السلع أو املخزون أو العقارات واآلالت واملعدات من
ُ
هذا القسم ألنها ال تعد أدوات مالية .ومع ذلك ،ينطبق هذا القسم على كل العقود التي تفرض مخاطر على املشترى أو
البائع بخالف املخاطر املعتادة في عقود شراء أو بيع البنود غير املالية .فعلى سبيل املثال ،ينطبق هذا القسم على
ً
العقود التي يمكن أن تنتج عنها خسارة للبائع أو املشترى نتيجة للشروط التعاقدية التي ال ترتبط بالتغيرات في سعر
البنود غير املالية ،أو التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ،أو تعثر أحد األطراف املقابلة.

5.12

باإلضافة للعقود املذكورة في الفقرة  ، 4.12ينطبق هذا القسم على عقود شراء أو بيع البنود غير املالية إذا كان من
املمكن تسوية العقد بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى ،أو عن طريق مبادلة أدوات مالية كما لو كانت هذه العقود
ً
استثناء مما سبق ،فإنه ال يعد من ضمن األدوات املالية ألغراض هذا القسم تلك العقود التي تم
تمثل أدوات مالية .و
ً
ً
الدخول فيها والتي ال يزال محتفظا بها بغرض استالم أو تسليم بند من البنود غير املالية وفقا ملتطلبات الشراء أو
البيع أو االستخدام املتوقعة الخاصة باملنشأة.

اإلثبات األولي لألصول وااللتزامات املالية
6.12

ً
ُ
يجب على املنشأة أن تثبت األصل املالي أو االلتزام املالي فقط عندما تصبح املنشأة طرفا في الشروط التعاقدية
الخاصة باألداة.

القياس األولي
7.12

عند اإلثبات األولي ألصل مالي أو التزام مالي ،يجب على املنشأة قياس هذا األصل أو االلتزام بالقيمة العادلة ،التي
ً
عادة ما تكون سعر املعاملة.
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القياس الالحق
8.12

في نهاية كل فترة تقرير ،يجب على املنشأة قياس كل األدوات املالية التي تقع ضمن نطاق القسم  12بالقيمة العادلة
وإثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة باستثناء ما يلي:
(أ)

9.12

بعض التغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط في عالقة تحوط معينة يجب إثباتها في الددخل الشدامل
ً
اآلخر وفقا للفقرة .23.12

أدوات حقوق امللكية التي ال يتم تداولها في سوق عامة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقـة أخـرى
(ب)
يمكــن االعتمــاد عليهــا بــدون تكلفــة أو جهــد ال م،ــرر لهمــا ،والعقــود املرتبطــة بهــذه األدوات التــي ســتؤدي ،فــي
ً
حال تنفيذها ،إلى تسليم مثل هذه األدوات ،يجب قياسها بالتكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة.
ً
إذا لم يعد متاحا التوصل إلى مقياس يمكن االعتماد عليه للقيمة العادلة بدون تكلفة أو جهد ال م،رر لهما ألداة
حقوق ملكية ،أو عقد مرتبط بأداة من ذلك القبيل ،سيؤدي في حال ممارسته إلى تسليم تلك األدوات ،ولم تكن تلك
ُ
األداة تتداول في سوق عامة ولكن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن القيمة العادلة لتلك
ُ
األداة في آخر تاريخ كانت فيه قابلة للقياس بطريقة يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ال م،رر لهما تعامل على
ً
أنها هي تكلفة األداة .ويجب على املنشأة قياس األداة بهذه التكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة إلى أن تتمكن من
تحديد مقياس يمكن االعتماد عليه للقيمة العادلة بدون تكلفة أو جهد ال م،رر لهما.

القيمة العادلة
10.12

يجب على املنشأة تطبيق اإلرشادات الخاصة بالقيمة العادلة والواردة في الفقرات  32.11 - 27.11على عمليات قياس
ً
ً
ً
القيمة العادلة وفقا لهذا القسم وأيضا لعمليات قياس القيمة العادلة وفقا للقسم .11

11.12

يجب أال تقل القيمة العادلة لاللتزام املالي املستحق عند الطلب عن املبلغ مستحق السداد عند الطلب ،ويتم خصمها
ً
بدءا من أول تاريخ يمكن فيه املطالبة بدفع املبلغ.

12.12

ال يجوز للمنشأة تضمين تكاليف املعامالت في القياس األولي لألصول وااللتزامات املالية التي سيتم قياسها الحقا
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وإذا تم تأجيل املدفوعات الخاصة بأحد األصول أو تم تمويلها بمعدل
فائدة يختلف عن املعدل السائد في السوق ،ففي هذه الحالة تقوم املنشأة بالقياس األولي لهذا األصل بالقيمة
ً
الحالية للمدفوعات املستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السائد في السوق.

الهبوط في قيمة األصول املالية التي يتم قياسها بالتكلفة أو التكلفة املطفأة
13.12

تطبق املنشأة اإلرشادات الخاصة بالهبوط في القيمة الواردة في الفقرات  26.11 - 21.11على األصول املالية التي يتم
ً
ً
قياسها بالتكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة وفقا لهذا القسم.

إلغاء إثبات األصل املالي أو االلتزام املالي
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14.12

تقوم املنشأة بتطبيق متطلبات إلغاء اإلثبات الواردة في الفقرات  38.11 - 33.11على األصول املالية وااللتزامات
املالية التي ينطبق عليها هذا القسم.

املحاسبة عن التحوط
15.12

في حالة استيفاء ضوابط محددة ،يمكن للمنشأة تعيين عالقة تحوط بين أداة من أدوات التحوط وبند من البنود
املتحوط لها على أنها عالقة مؤهلة للمحاسبة عن التحوط .وتسمح املحاسبة عن التحوط بإثبات املكسب أو
الخسارة على أداة التحوط وعلى البند املتحوط له ضمن الربح أو الخسارة في نفس الوقت.

16.12

لكي يحق للمنشأة استخدام املحاسبة عن التحوط ،يجب عليها استيفاء كل الشروط اآلتية:
ً
أن تقـوم املنشـأة بتعيـين وتوثيـق عالقـة التحـوط بحيـب تحـدد بوضـوح كـال مـن الخطـر املتحـوط منـه والبنــد
(أ)
املتح ــوط ل ــه وأداة التح ــوط ،وأن يك ــون الخط ــر ال ــذي ينط ــوي علي ــه البن ــد املتح ــوط ل ــه ه ــو نفس ــه الخط ــر
املتحوط منه باستخدام أداة التحوط.
أن يكون الخطر املتحوط منه أحد املخاطر املحددة في الفقرة .17.12
(ب)
ً
أن تكون أداة التحوط وفقا ملا هو محدد في الفقرة .18.12
(ج)
ً
أن تتوق ــع املنش ــأة أن تك ــون أداة التح ــوط فاعل ــة بدرج ــة كبي ــرة ف ــي إلغ ــاء أث ــر الخط ــر املع ــين املتح ــوط من ــه.
(د)
وفاعليددة التح ددوط ه ــي م ــدى قــدرة التغي ـرات ف ــي القيم ــة العادلــة أو الت ــدفقات النقدي ــة ألداة التح ــوط عل ــى
إلغاء أثر التغيرات في القيمة العادلـة أو التـدفقات النقديـة الخاصـة بالبنـد املتحـوط لـه والتـي يمكـن عزوهـا
للخطر املتحوط منه.

17.12

يسمح هذا املعيار باملحاسبة عن التحوط فقط فيما يتعلق باملخاطر اآلتية:
(أ)

خطر معدل الفائدة ألداة دين مقيسة بالتكلفة املطفأة.

(ب)

خطر سعر صرف العملة األجنبية أو خطر معدل الفائدة في تعهد مؤكد أو في معاملة متوقعة ومرجحة
بدرجة كبيرة.

(ج)

خطر أسعار السلع التي تحتفظ بها املنشأة أو في تعهد مؤكد أو معاملة متوقعة ومرجحة بدرجة كبيرة
لبيع أو شراء سلعة.

(د)

خطر صرف العمالت األجنبية في صافي استثمار في عملية أجنبية.

لم يدخل خطر صرف العمالت األجنبية ألدوات الدين املقيسة بالتكلفة املطفأة ضمن املخاطر املشار إليها أعاله ألن
املحاسبة عن التحوط لن يكون لها تأثير جوهري على القوائم املالية .ويتم عادة قياس األنواع األساسية من
الحسابات واألوراق التجارية والقروض مستحقة التحصيل ومستحقة السداد بالتكلفة املطفأة (انظر الفقرة
(5.11د)) .ويشمل هذا املبالغ مستحقة السداد املقومة بعملة أجنبية .وتتطلب الفقرة  10.30أن أي تغيير يحدث في
ً
املبلغ الدفتري للمبلغ مستحق التحصيل بسبب أي تغير في سعر الصرف يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة .وتبعا
ً
لذلك ،فإن كال من التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط (عقد مبادلة العملة) والتغير في املبلغ الدفتري للمبلغ
مستحق التحصيل فيما يتعلق بالتغير في سعر الصرف يتم إثباتهما ضمن الربح أو الخسارة وينبغي أن يلغي كل منهما
أثر اآلخر إال بقدر الفرق بين سعر الصرف الفوري (الذي تم به قياس االلتزام) وسعر الصرف اآلجل (الذي تم به
قياس عقد مبادلة العملة).
18.12

ال يسمح هذا املعيار باملحاسبة عن التحوط إال إذا توفر في أداة التحوط كل الشروط واألحكام اآلتية:
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(أ)

ً
ً
ً
أن تكون األداة عقدا من عقود مبادلة معدل الفائدة أو عقود مبادلة العملة األجنبية ،أو عقدا آجال
ً ً
لصرف عملة أجنبية أو عقدا آجال ملبادلة سلعة ويتوقع أن يكون لهذا العقد فاعلية كبيرة في إلغاء أثر
أحد املخاطر املحددة في الفقرة  17.12واملعين على أنه الخطر املتحوط منه.

(ب)

أن تشتمل األداة على طرف آخر من خارج املنشأة املعدة للتقرير (أي من خارج املجموعة أو القطاع أو
ُ
املنشأة املنفردة امل َعد التقرير عنها).
ً
أن يكون مبلغها االفتراض ي مساويا للمبلغ األصلي أو املبلغ االفتراض ي املعين للبند املتحوط له

(د)

أن يكون لها تاريخ استحقاق محدد في موعد ال يتجاوز:

(ج)

(و)

()1

استحقاق األداة املالية املتحوط لها ،أو

()2

التسوية املتوقعة للتعهد بشراء أو بيع السلعة ،أو

()3

حدوث املعاملة املتوقعة واملرجحة بدرجة كبيرة املتحوط لها والتي تنطوي على عملة أجنبية
أو سلعة

أال تنطوي على أي من مزايا السداد املبكر أو اإلنهاء املبكر أو التمديد.

التحوط من مخاطر معدل الفائدة الثابتة ألداة مالية مثبتة أو مخاطر السعر لسلعة
محتفظ بها
19.12

إذا توفرت الشروط الواردة في الفقرة  16.12وكان الخطر املتحوط منه هو التعرض ألحد مخاطر معدل الفائدة
الثابتة املرتبطة بأداة دين مقيسة بالتكلفة املطفأة أو خطر التقلب في سعر إحدى السلع التي تحتفظ بها املنشأة،
ففي هذه الحالة يجب على املنشأة:
(أ)

إثبات أداة التحوط على أنها أصل أو التزام وإثبات التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط ضمن الربح أو
الخسارة،

20.12

إثبات التغير في القيمة العادلة للبند املتحوط له املرتبط بالخطر املتحوط منه ضمن الربح أو الخسارة
(ب)
وعلى أنه تعديل للمبلغ الدفتري للبند املتحوط له.
ُ
إذا كان الخطر املتحوط منه هو خطر معدل الفائدة الثابتة ألداة دين مقيسة بالتكلفة املطفأة ،فيجب أن تثبت
املنشأة صافي التسويات النقدية الدورية الخاصة بعقد مبادلة معدل الفائدة الذي ُيعد أداة التحوط ضمن الربح أو
ُ
الخسارة في الفترة التي تستحق فيها التسويات بالصافي.

21.12

يجب أن تتوقف املنشأة عن طريقة املحاسبة عن التحوط املحددة في الفقرة  19.12إذا:
(أ)
(ب)

22.12

انقضت مدة أداة التحوط أو تم بيعها أو تم إنهاؤها ،أو
ً
لم يعد التحوط مستوفيا للشروط الخاصة باملحاسبة عن التحوط املحددة في الفقرة 16.12؛ أو

قامت املنشأة بإلغاء التعيين.
(ج)
ً
ً
ً
إذا توقفت املنشأة عن املحاسبة عن التحوط وكان البند املتحوط له أصال أو التزاما مسجال بالتكلفة املطفأة ولم يتم
إلغاء إثباته ،فإن أي مكاسب أو خسائر تم إثباتها على أنها تسويات للمبلغ الدفتري للبند املتحوط له يتم إطفاؤها
ضمن الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية على مدار الفترة املتبقية من عمر البند املتحوط له.
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التحوط من مخاطر معدل الفائدة املتغيرة ألداة مالية مثبتة ،أو التحوط من مخاطر
صرف العمالت األجنبية أو مخاطر أسعار السلع في تعهد مؤكد أو في معاملة متوقعة
ومرجحة بدرجة كبيرة ،أو التحوط من صافي االستثمارفي عملية أجنبية
23.12

إذا توفرت الشروط الواردة في الفقرة  16.12وكانت املخاطر املتحوط منها:
مخاطر معدل الفائدة املتغيرة ألداة دين مقيسة بالتكلفة املطفأة،
(أ)
مخاطر صرف العمالت األجنبية في تعهد مؤكد أو معاملة متوقعة ومرجحة بدرجة كبيرة
(ب)
مخاطر أسعار السلع في تعهد مؤكد أو معاملة متوقعة ومرجحة بدرجة كبيرة
(ج)
مخاطر صرف العمالت األجنبية في صافي استثمار في عملية أجنبية
(د)
ُ
فيجب على املنشأة أن تثبت في الدخل الشامل اآلخر ذلك الجزء من التغير في القيمـة العادلـة ألداة التحـوط الـذي كـان
ً
فــاعال فــي إلغــاء أثــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو التــدفقات النقديــة املتوقعــة للبنــد املتحــوط لــه .ويجــب علــى املنشــأة أن
ُ
تثبت ضمن الربح أو الخسارة في كل فترة أية زيادة (بالقيمة املطلقة) في التغير املتراكم فـي القيمـة العادلـة ألداة التحـوط
عن التغير املتراكم في القيمة العادلة للتدفقات النقدية املتوقعة من البند املتحوط له منذ تاريخ نشأة التحوط (يطلـق
ً
عليها أحيانا الجزء غير الفاعل من التحوط) .ومكاسب أو خسائر التحوط املثبتة في الدخل الشامل اآلخـر يجـب إعـادة
تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عندما يتم إثبات البند املتحوط له في الربح أو الخسارة ،مع مراعاة املتطلبـات الـواردة فـي
الفقرة  .25.12ومع ذلك ،فإن املبلغ املثبت في الدخل الشامل اآلخر ،واملتراكم ألي فروقات في الصرف تتعلـق بـالتحوط
لصــافي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة ،ال يجــوز إعــادة تصــنيفه إلــى الــربح أو الخســارة عنــد االســتبعاد أو االســتبعاد الجزئــي
للعملية األجنبية.

24.12

إذا كان الخطر املتحوط منه هو خطر معدل الفائدة املتغيرة في أداة دين مقيسة بالتكلفة املطفأة ،فيجب على املنشأة
في مرحلة اإلثبات الالحق أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة صافي التسويات النقدية الدورية املتحققة من عقد مبادلة
ُ
معدل الفائدة الذي ُيعد أداة التحوط وذلك في الفترة التي تستحق فيها التسويات بالصافي.

25.12

يجب أن تتوقف املنشأة بأثر مستقبلي عن طريقة املحاسبة عن التحوط املحددة في الفقرة  23.12إذا:
(ب)

انقضت مدة أداة التحوط أو تم بيعها أو تم إنهاؤها؛ أو
ً
لم يعد التحوط مستوفيا للضوابط الخاصة باملحاسبة عن التحوط املحددة في الفقرة 16.12؛ أو

(أ)
(ج)

إذا لم تعد املعاملة املتوقعة مرجحة بدرجة كبيرة ،فيما يتعلق بالتحوط ملعاملة متوقعة؛ أو

(د)

قامت املنشأة بإلغاء التعيين.

إذا لم يعد من املتوقع حدوث املعاملة التي كانت متوقعة أو إذا تم إلغاء إثبات أداة الدين املتحوط لها واملقيسة
بالتكلفة املطفأة ،فإن أي مكاسب أو خسائر خاصة بأداة التحوط والتي تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر يجب
إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

اإلفصاحات
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26.12

27.12

يجب على املنشأة التي تطبق هذا القسم تقديم كل اإلفصاحات التي يتطلبها القسم  11على أن يدخل ضمن هذه
اإلفصاحات األدوات املا لية التي تقع في نطاق هذا القسم إضافة إلى تلك األدوات التي تقع في نطاق القسم  .11وإذا
ً
كانت املنشأة تستخدم املحاسبة عن التحوط ،فيجب عليها أيضا تقديم اإلفصاحات اإلضافية املحددة في الفقرات
.29.12 - 27.12
يجب على املنشأة أن تفصح بصورة مستقلة ّ
عما يلي عن التحوطات الخاصة بكل نوع من أنواع املخاطر األربعة
املوضحة في الفقرة :17.12

28.12

29.12

(أ)

وصف للتحوط.

(ب)

وصف لألدوات املالية املعينة على أنها أدوات تحوط والقيم العادلة الخاصة بها في تاريخ التقرير.

(ج)

طبيعة املخاطر املتحوط منها ،بما في ذلك وصف للبنود املتحوط لها.

إذا استخدمت املنشأة املحاسبة عن التحوط للتحوط من خطر معدل الفائدة الثابتة أو خطر سعر سلعة محتفظ
بها (الفقرات  )22.12 - 19.12فيجب على املنشأة اإلفصاح ّ
عما يلي:
(أ)

مبلغ التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط والذي تم إثباته ضمن الربح أو الخسارة للفترة؛

(ب)

مبلغ التغير في القيمة العادلة للبند املتحوط له والذي تم إثباته ضمن الربح أو الخسارة للفترة.

إذا استخدمت املنشأة املحاسبة عن التحوط للتحوط من خطر معدل الفائدة املتغيرة ،أو خطر صرف العمالت
األجنبية ،أو خطر أسعار السلع في تعهد مؤكد أو معاملة متوقعة ومرجحة بدرجة كبيرة ،أو صافي استثمار في عملية
أجنبية (الفقرات  ،)25.12 - 23.12فيجب عليها اإلفصاح ّ
عما يلي:
(أ)

الفترات التي يتوقع أن تحدث فيها التدفقات النقدية والفترات التي يتوقع أن تؤثر فيها على الربح أو
الخسارة

(ب)

وصف ألية معاملة متوقعة تم استخدام املحاسبة عن التحوط لها من قبل ،ولكن لم يعد من املتوقع
حدوثها

(ج)

مبلغ التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط والذي تم إثباته في الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة (الفقرة
)23.12

(د)

املبلغ الذي تم إعادة تصنيفه إلى بنود الربح أو الخسارة للفترة (الفقرتان  23.12و)25.12

(هـ)

املبلغ الذي تم إثباته ضمن الربح أو الخسارة للفترة ألية زيادة للتغير املتراكم في القيمة العادلة ألداة
التحوط عن التغير املتراكم في القيمة العادلة للتدفقات النقدية املتوقعة (الفقرة )23.12
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