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  ٢٠١٥) ٤٥(رقم  المصرى ةمحاسبالمعيار 
  قياس القيمة العادلة

    المعيارهدف
 :ما يلى  إلى هذا المعيار يهدف -١

 .تعريف القيمة العادلة  ) أ(
  .واحد لقياس القيمة العادلة فى معيار وضع إطار) ب(و
  .تحديد اإلفصاح المطلوب لقياسات القيمة العادلة) ج(و

وبالنسبة .  على السوق ، وليس خاص بمنشأة بذاتها  قائماًتعتبر القيمة العادلة قياساً - ٢
يمكن أن تكون هناك معامالت سوق ملحوظة أو لبعض األصول واإللتزامات ،  

وبالنسبة لبعض األصول واإللتزامات األخرى ، فإن معامالت . معلومات سوق متوفرة 
 القيمة غير أن هدف قياس. السوق الملحوظة أو معلومات السوق قد ال تكون متوفرة 

 تقدير السعر الذى تستند عليه معاملة منظمة –العادلة فى كلتا الحالتين ال يتغير وهو 
Orderly transaction  لبيع األصل أو تحويل اإللتزام بين المشاركين فى السوق 
Market participantsًأى سعر ( لظروف السوق الحالية  فى تاريخ القياس وفقا

يخ القياس من وجهة نظر مشارك فى السوق يحتفظ باألصل  فى تارExit priceالخروج 
 .)أو يدين باإللتزام

 مماثل غير ملحوظ ، تقيس المنشأة القيمة العادلة التزامعندما يكون سعر أصل أو  - ٣
 Observable استخدام المدخالت الملحوظة يغلب عليهبإستخدام أسلوب تقييم مختلف 

inputs . ائم على السوق ، ويتم القياس بإستخدام حيث أن قياس القيمة العادلة ق
االفتراضات التى يستخدمها المشاركون فى السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام ، بما 
فى ذلك االفتراضات المتعلقة بالمخاطر ، ونتيجة لذلك ، ال تعتبر نية المنشأة لالحتفاظ 

 . القيمة العادلة باألصل أو تسوية أو الوفاء باإللتزام أمراً ذا عالقة عند قياس
 يركز على األصول واإللتزامات ألنها الموضوع األساسى للقياس العادلةتعريف القيمة  - ٤

 بالمنشأة إضافة لذلك ، يطبق هذا المعيار على أدوات حقوق الملكية الخاصة . المحاسبى 
 .والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة 

  نطاق المعيار 
عيار محاسبة مصرى آخر أو يسمح بقياسات القيمة يطبق هذا المعيار عندما يقتضى م -٥

 ةوكذلك القياسات ، مثل القيم(العادلة أو يتطلب اإلفصاح حول قياس القيمة العادلة 
بناء على القيمة العادلة أو اإلفصاحات حول تلك (العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع 

 ".٧"و " ٦"فيما عدا ما هو محدد فى الفقرتين ) القياسات
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 :لواردة فى هذ المعيار على ما يلى تنطبق متطلبات القياس واإلفصاح اال - ٦

المدفوعات المبنية على أسهم التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى   ) أ(
 ) .٣٩(رقم 

) ٢٠(والتى يشملها نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم  معامالت التأجير   ) ب(
 .لتأجير التمويلى القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات ا

القياسات التى تتشابه مع القيمة العادلة إال أنها ليست قيمة عادلة ، مثل صافى ) ج(
ة أو القيم" المخزون) "٢( فى معيار المحاسبة المصرى القيمة االستردادية

  ".اضمحالل قيمة األصول) "٣١(اإلستخدامية فى معيار المحاسبة المصرى رقم 
 :المعيار ليست مطلوبة ألى مما يلىجب هذا اإلفصاحات المطلوبة بمو - ٧

) ٣٨( لمعيار المحاسبة المصرى أصول الخطة التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً  ) أ(
 ."مزايا العاملين"

التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة استثمارات خطة منافع التقاعد ) ب(   و
  ."عن نظم مزايا التقاعد والتقرير المحاسبة) "٢١(مصرى ال

األصول التى يكون مبلغها القابل لالسترداد عبارة عن القيمة العادلة مطروحاً منها ) ج(  و
  ).٣١(تكاليف التصرف وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى 

ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح فى هذا المعيار على القياس األولى والالحق فى  -٨
 . أو مسموح بها من قبل معايير محاسبة مصرية أخرىلعادلة مطلوبةاحال كانت القيمة 

  القياس
 تعريف القيمة العادلة

العادلة على أنها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو   القيمةيعرف هذا المعيار - ٩
 .الذى سيتم دفعه لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس

 . القيمة العادلةالمنهج العام لقياس" ٢أت" الفقرة تبين -١٠

 اإللتزاماألصل أو  

وتبعاً لذلك ، يتعين على . يعتبر قياس القيمة العادلة متعلقاً بأصل أو إلتزام محدد  -١١
المنشأة عند قياس القيمة العادلة أن تأخذ بعين االعتبار خصائص األصل أو اإللتزام 



١١٥٢ ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل فى حال أخذ المشاركون فى السوق 
 :لخصائص ، على سبيل المثال ما يلىوتشتمل ا. أو اإللتزام فى تاريخ القياس 

 .حالة األصل وموقعه  ) أ(
  .القيود على بيع األصل أو استخدامه ، إن وجدت ) ب(   و
ن فى شاركي لكيفية نظر الميختلف األثر المترتب عن خاصية معينة على القياس وفقاً -١٢

 .السوق إلى تلك الخاصية
 : بالقيمة العادلة واحداً مما يلىقد يكون األصل أو االلتزام الذى يتم قياسه -١٣

 ، ) على سبيل المثال ، أداة مالية أو أصل غير مالى(أصل أو التزام مستقل   ) أ(
علـى  (و مجموعة أصول وإلتزامـات      مجموعة أصول أو مجموعة إلتزامات أ       ) ب(

 ). نقد أو مؤسسة أعمال، وحدة توليدسبيل المثال 
ل أو اإللتزام أصالً أو إلتزاماً مستقالً ، فإن مجموعة من ـان األصـواء كـس -١٤

ول واإللتزامات ألغراض ـة األصـاألصول أو مجموعة من اإللتزامات أو مجموع
باستثناء ما هو وارد و. األعتراف أو االفصاح تعتمد على وحدة الحساب الخاصة بها 

م تحديد وحدة الحساب لألصل أو اإللتزام وفقاً لمعيار المحاسبة يتفى هذا المعيار 
 . أو يسمح بقياس القيمة العادلةيتطلبالمصرى الذى 

 المعاملة 
 مبادلة األصل أو اإللتزام تتم فى معاملة منظمة بين أنيفترض قياس القيمة العادلة  -١٥

ياس وفقاً لظروف المشاركين فى السوق لبيع األصل أو تحويل اإللتزام فى تاريخ الق
 .السوق الحالية 

 :يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم إما  -١٦
 . لألصل أو اإللتزام Principle marketفى السوق األساسى   ) أ(
 Most advantageousفى غياب السوق األساسى ، فى السوق األكثر نفعاً ) ب(أو

market لألصل أو االلتزام .  
ال تحتاج المنشأة إلجراء بحث شامل لكافة األسواق وفى حالة غياب السوق األساسى  -١٧

المحتملة لتحدد السوق األساسى أو السوق األكثر نفعاً ، ولكن يتعين عليها أن تأخذ 
وفى غياب دليل على خالف . بعين االعتبار جميع المعلومات المتوفرة بشكل معقول 

ذى تبرم فيه المنشأة بشكل عادى معاملة بيع أصل أو ذلك ، يفترض أن يكون السوق ال
 .نقل إلزام هو السوق األساسى أو السوق األكثر نفعاً في حال غياب السوق األساسى 
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في حالة وجود سوق أساسى لألصل أو االلتزام ، يمثل قياس القيمة العادلة للمنشأة  -١٨
 باستخدامو مقدراً سواء كان السعر ملحوظاً بشكل مباشر أ (السعر في ذلك السوق

، حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر في سوق مختلف أكثر ) أسلوب تقييم آخر
 .نفعاً في تاريخ القياس 

 .في تاريخ القياس ) أو السوق األكثر نفعاً( األساسيتحتاج المنشأة للوصول للسوق  -١٩
ت األنشطة ذا) األعمال داخل تلك المنشآتأنشطة و(ن المنشآت المختلفة ألونظراً 

أو ( األساسيالمختلفة قد يكون لديها فرصة الوصول ألسواق مختلفة ، فإن السوق 
أنشطة ومن ( ذاته قد يختلف من منشأة ألخرى االلتزام لألصل أو )السوق األكثر نفعاً

أو السوق ( األساسيوتبعاً لذلك ، يتعين أخذ السوق ) . األعمال داخل تلك المنشآت
من وجهة نظر المنشأة مما يسمح ) تبعية المشاركين في السوقوبال() األكثر نفعاً

 .بوجود اختالفات بين المنشآت ذات األنشطة المختلفة 

 المتالكتحتاج  على الرغم من حاجة المنشأة إلى الوصول إلى السوق ، إال أنها ال -٢٠
 من قياس تتمكن تاريخ القياس حتى فى محدد التزامالقدرة على بيع أصل محدد أو نقل 

 .القيمة العادلة على أساس السعر في ذلك السوق
حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظ يوفر معلومات التسعير المتعلقة ببيع أصل أو  -٢١

 في تاريخ القياس ، يفترض قياس القيمة العادلة أن المعاملة تتم في ذلك التزامنقل 
صل أو يدين نظر المشارك في السوق الذى يحتفظ باألالتاريخ مأخوذة من وجهة 

 .االلتزاموتحدد المعاملة المفترضة أساس لتقدير سعر بيع األصل أو تحويل  . بااللتزام

 المشاركون في السوق 
تقيس المنشأة القيمة العادلة لألصل او االلتزام باستخدام االفتراضات التي  -٢٢

إن على افتراض سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام 
 .المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم االقتصادية 

ال تحتاج المنشأة إلى تحديد مشاركين محددين في سوق عند وضع تلك االفتراضات ،  -٢٣
بدالً من ذلك يتعين على المنشأة تحديد الصفات التي تميز المشاركين في السوق بصفة 

 : مما يلى عامة مع األخذ بعين االعتبار العوامل المحددة لكل
 .األصل او االلتزام   ) أ(
 .  لألصل أو االلتزام )أو السوق األكثر نفعاً(السوق األساسى ) ب(و
 .المشاركين في السوق الذى ستبرم المنشأة معهم معاملة في ذلك السوق ) ج(و
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  السعر
تعد القيمة العادلة هي السعر الذى سيتم استالمه لبيع األصل أو الذى سيتم دفعه لنقل  -٢٤

في تاريخ ) أو السوق األكثر نفعاً(م في معاملة منظمة في السوق األساسي التزا
بغض النظر عما إذا كان ) أي سعر الخروج(القياس وفقاً لظروف السوق الحالية 

 . ملحوظاً بشكل مباشر أو مقدراً باستخدام أسلوب تقييم آخر اًسعر
المستخدم لقياس القيمة ) عاًأو السوق األكثر نف(ال يتم تعديل السعر في السوق االساسى  -٢٥

وتتم المحاسبة عن تكلفة المعاملة . العادلة لألصل أو االلتزام بسبب تكلفة المعاملة 
وال تعتبر تكاليف المعاملة من صفات أي . وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية األخرى 

م أصل أو التزام وإنما تعد محددة لكل معاملة وسوف تختلف بناء على طريقة إبرا
  .المنشأة لمعاملة األصل أو االلتزام 

كما (وإذا كان الموقع من صفات األصل . ال تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف النقل  -٢٦
أو السوق (، فيتعين تعديل السعر في السوق األساسى ) هو الحال مع السلع األولية

 موقعه الحالي  بالتكاليف ، إن وجدت ، والتي سيتم تكبدها لنقل األصل من)األكثر نفعاً
  .إلى ذلك السوق 

  التطبيق على األصول غير المالية 
 أفضل وأحسن استخدام لألصول غير المالية 

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالى بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق  -٢٧
على توليد المنافع االقتصادية من خالل استخدام األصل بأفضل وأحسن استخدام له 

 .أفضل وأحسن استخدام له في بيعه لمشارك آخر سيستخدم األصل أو 
يأخذ االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالى بعين االعتبار استخدام األصل  -٢٨

 :الممكن مادياً والمسموح به قانونياً والمجدى مادياً على النحو اآلتى 
ة لألصل والتي يتخذها يأخذ االستخدام الممكن مادياً بعين االعتبار الصفات المادي  ) أ(

 ، موقع المثالعلى سبيل (بعين االعتبار عند تسعير األصل المشاركون في السوق 
 ).العقار أو حجمه

على سبيل (بار عند تسعير األصل بعين االعتيأخذ االستخدام المسموح به قانونياً   ) ب(
 .داخل حدود العمران أو منطقة زراعيةالمثال ، 

ما إذا كان استخدام األصل الممكن مادياً  مادياً بعين االعتباريأخذ االستخدام المجدى ) ج(
مع األخذ في االعتبار تكاليف تحويل (دخالً أو تدفقاً مالياً كافياً والمسموح به قانونياً يولد 

 المشاركون في ينتظرهإلنتاج عائد استثمارى ) إلعداده لالستخدام المعد من أجلهاألصل 
 .صل في نطاق ذلك االستخدام السوق من االستثمار في األ
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 وجهة نظر مستخدمى السوق ، حتى لو بناء علىيحدد االستخدام األفضل واالحسن  -٢٩
ولكن يفترض أن يكون استخدام المنشأة الحالي .  مختلف الستخدامالمنشأة تهدف كانت 

 األفضل واألحسن ما لم يوحى السوق أو أي عامل االستخداملألصل غير المالى هو 
 . المختلف من قبل المشاركين في السوق سيزيد قيمة األصل  الستخداماآخر أن 

قد تنوى المنشأة ، بغرض حماية موقعها التنافسى أو ألى سبب آخر ، عدم استخدام  - ٣٠
األصل غير المالى المشترى بشكل فاعل أو قد تنوى  عدم استخدام األصل وفقاً الستخدامه 

كون تلك هي الحالة بالنسبة لألصل غير فعلى سبيل المثال قد ت. األفضل واالحسن 
الملموس الذى تخطط المنشأة الستخدامه بشكل دفاعى من خالل منع اآلخرين من 

وعلى الرغم من ذلك يكون على المنشأة قياس القيمة العادلة لألصل غير . استخدامه 
 .المالى على أفتراض استخدامه األفضل واألحسن من قبل المشاركين في السوق 

   تقييم األصول غير المالية أساس
 المستخدم لقياس  واألحسن لألصل غير المالى أساس التقييميحدد االستخدام األفضل -٣١

 :القيمة العادلة لألصل على النحو التالى 
االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالى القيمة القصوى للمشتركين قد يوفر   ) أ(

حسبما تم تركيبها أو (وعة مجمفي السوق من خالل استخدامه مع أصول أخرى ك
 ).مثل مؤسسات األعمال(أو مع أصول والتزامات مختلفة )  لالستخدامهاإعداد

 في استخدام األصل يكمناالستخدام األفضل واألحسن لألصل كان في حالة  )١(
مع مجموعة من األصول األخرى أو أصول والتزامات أخرى ، تكون القيمة 

م الحصول عليه في معاملة بيع األصل العادلة ألصل هي السعر الذى سيت
الحالية على افتراض أنه سيتم استخدام األصل مع أصول أخرى أو أصول 

 أي األصول(امات وأنه سوف تكون تلك األصول وااللتزوالتزامات أخرى 
 .متوفرة للمشاركين في السوق) التكميلية وااللتزامات المرتبطة

صول التكميلية االلتزامات التي تتضمن االلتزامات المرتبطة باألصل واأل )٢(
تمول رأس المال العامل ولكنها ال تتضمن االلتزامات المستخدمة لتمويل 

 .أصول غير تلك التي تقع ضمن مجموعة األصول 
يجب أن تكون االفتراضات حول االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير  )٣(

حسن ذا عالقة التي يكون االستخدام األفضل واأل( أصول لكافةالمالى متسقة 
  ضمنهامجموعة األصول أو مجموعة األصول وااللتزامات التي سيتم) بها

 .استخدام األصل
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 قد يوفر االستخدام األفضل واالستخدام األحسن لألصل غير المالى القيمة   ) ب(
وفى حال كان االستخدام . القصوى للمشاركين في السوق على أساس مستقل 

خدامه على أساس مستقل ، فتكون القيمة األفضل واالحسن لألصل يتمثل باست
 هي السعر الذى سيتم الحصول عليه في معاملة بيع األصل الحالية حينئذالعادلة 

 .للمشاركين في السوق الذين يستخدمون األصل على أساس مستقل
يفترض قياس القيمة العادلة لألصل غير المالى أن بيع األصل يتم بما يتفق مع وحدة  - ٣٢

. )التي قد تكون أصل واحد(عايير المحاسبة المصرية األخرى  في مالحساب المحددة
ويكون هذا هو الحال عندما يفترض قياس القيمة العادلة أن االستخدام األفضل واألحسن 
لألصل يكون باستخدامه مع أصول أخرى أو أصول والتزامات أخرى ألن قياس القيمة 

 التكميلية وااللتزامات عل األصولالعادلة يفترض أن المشارك في السوق يمتلك بالف
 .المرتبطة

 .كيفية تطبيق مفهوم أساس التقييم لألصول غير المالية " ٣أت"توضح الفقرة  -٣٣

  ملكية المنشأةلتزامات وأدوات حقوق االالتطبيق على 
  المبادئ العامة

داة لى أو أتحويل االلتزام المالى أو االلتزام غير الما تماميفترض قياس القيمة العادلة  -٣٤
رة كمبلغ مالى على سبيل المثال ، حصص حقوق الملكية الصاد(حقوق ملكية المنشأة 
ويفترض تحويل . اسإلى المشارك في السوق في تاريخ القي) في اندماج األعمال

 :داة حقوق الملكية للمنشأة ما يلىااللتزام أو أ

وأنه . الوفاء بااللتزام يبقى االلتزام قائماً ويتعين على المشارك في السوق المنقول إليه   ) أ(
 .فاً لذلك سداده في تاريخ القياسلن تتم تسوية االلتزام مع الطرف الدائن أو خال

تبقى أداة حقوق ملكية المنشأة قائمة ويحصل المشارك في السوق المنقول إليه األداة   ) ب(
ها ال يتم إلغاء األداة أو سدادأنه على الحقوق ويتحمل المسئوليات المرتبطة باألداة و

 .في تاريخ القياس 
ام حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظ لتزويد معلومات التسعير حول تحويل االلتز -٣٥

ية األخرى تمنع تحويل مثالً ألن القيود التعاقدية أو القانون(أو أداة حقوق ملكية المنشأة 
من ، فقد يكون هناك سوق ملحوظ لهذه البنود في حال كانت محتفظاً بها ) هذه البنود

ركة أو خيار شراء على سبيل المثال ، سند ش(قبل أطراف آخرون على أنها أصول 
 ).على أسهم منشأة
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 الحاالت أن تزيد من استخدام المدخالت الملحوظة ذات كليتعين على المنشأة في  -٣٦
الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة لتلبى هدف قياس القيمة العادلة 

لذى ستتم به المعاملة المنظمة لتحويل االلتزام او أداة حقوق الملكية وهو تقدير السعر ا
 .لقياس وفقاً لظروف السوق الحاليةبين المشاركين في السوق في تاريخ ا

  االلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول 
أو مماثل أو أداة حقوق ملكية عندما ال يتوفر سعر معلن لعملية نقل التزام مطابق  -٣٧

المنشأة ويكون البند المطابق محتفظاً به من قبل طرف آخر على أنه أصل ، يتعين 
على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية من وجهة نظر 

  .مشارك في السوق الذى يحتفظ بالبند المطابق على أنه أصل في تاريخ القياس
هذه الحاالت أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو حقوق مثل على المنشأة في يتعين  -٣٨

 :الملكية كما يلى 
النشط للبند المطابق المحتفظ به من قبل استخدام السعر المعلن في السوق   ) أ(

 .طرف آخر على أنه أصل في حال كان ذلك السعر متاحاً 
ير النشط للبند استخدام مدخالت ملحوظة مثل السعر المعلن في السوق غ  ) ب(

عدم وجود  ةالمطابق المحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل في حال
 . متاحاًسعر

استخدام أسلوب تقييم آخر كالمذكور أدناه في حال كانت األسعار الملحوظة ) ج(
  .غير متوفرة ) ب(و ) أ(والمذكورة في النقطتين 

ذ بعين االعتبار التدفقات مثل أسلوب القيمة الحالية الذى يأخ(منهج الدخل ) ١(
النقدية المستقبلية التي يتوقع المشترك في السوق أن يحصل عليها من امتالك 

  ".١١أت"و " ١٠أت" الفقرتين  راجعااللتزام أو أداة حقوق الملكية كأصل ، 
مثل استخدام األسعار المعلنة لاللتزامات و أدوات حقوق الملكية (منهج السوق ) ٢(

 الفقرات راجعف أخرى على أنها أصول  ، اظ بها من قبل أطرالمماثلة المحتف
  .)"٧أت"و " ٥أت"

يتعين على المنشأة تعديل السعر المعلن لاللتزام أو أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة  -٣٩
عوامل خاصة وجود  ةوالمحتفظ بها من قبل طرف آخر على أنها أصل في حال

ويتعين .  حقوق الملكية ةدلة لاللتزام أو أداطبق على قياس القيمة العانال ت، باألصل 
 .ل على المنشأة أن تضمن أال يعكس سعر األصل أثر قيد ما قد يمنع بيع ذلك األص
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ويتضمن ما يلى بعض العوامل التي قد تدل على أن السعر المعلن لألصل يحتاج إلى 
 :تعديل 

) بغير تطابق(ة مماثلة  حقوق ملكي السعر المعلن لألصل بالتزام مماثل أو أداةارتباط  ) أ(
على سبيل المثال ، قد يكون . محتفظ بها من قبل طرف آخر على أنها أصل 

) مثل جودة االئتمان للجهة المصدرة (   االلتزام أو أداة حقوق الملكية خصائص
أو أداة حقوق الملكية المماثلة تختلف عن تلك المعكوسة في القيمة العادلة لاللتزام 

 . أنها أصل المحتفظ بها علىو

.  بااللتزام أو أداة حقوق الملكية ذلك الخاص حساب األصل عن ساسأاختالف   ) ب(
على سبيل المثال ، يعكس سعر األصل في بعض الحاالت ، بالنسبة لاللتزامات ، 
سعراً مدمجاً لحزمة تتألف من المبالغ المستحقة من الجهة المصدرة باإلضافة إلى 

 يكون لنفي هذه الحالة . نوح من  طرف ثالث مم)  الضمانمثل (تحسين ائتماني
 للحزمة المدمجة ، بينما الهدف يتمثل في قياس أساس حساب االلتزام مخصص

، وعليه.  العادلة للحزمة المدمجة القيمة العادلة اللتزام الجهة المصدرة وليس القيمة
 التحسين  أثردتقوم المنشأة في هذه الحاالت بتعديل السعر الملحوظ لألصل الستبعا

 .ئتماني الممنوح من الطرف الثالثاال

 االلتزامات وأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصل 

عندما ال يتوافر سعر معلن لنقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية المنشأة  -٤٠
طابق على أنه أصل ، مطابقة أو مماثلة في الوقت الذى ال يحتفظ طرف آخر ببند م

يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية باستخدام 
أسلوب التقييم من وجهة نظر مشارك في السوق يدين بااللتزام أو قام بالمطالبة 

 .بحقوق الملكية 
 : ية قد تأخذ المنشأة أي مما يلى على سبيل المثال عند تطبيق أسلوب القيمة الحال -٤١

التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدها   ) أ(
 السوق ، بما في ذلك التعويض الذى سيطلبه مشارك فيعند سداد االلتزام 

 ").٣٣أت "إلى" ٣١أت"من  الفقرات راجع(مقابل التكفل بااللتزام 
صدار التزام مطابق أو المبلغ الذى سيحصل عليه مشارك في السوق إلبرام أو أ  ) ب(

 االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركون باستخدامأداة حقوق ملكية مطابقة 
، الذى يتمتع بذات على سبيل المثال( عند تسعير البند المطابق في السوق
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إلصدار التزام ) أو السوق األكثر نفعاً(في السوق األساسى ) االئتمانيةالصفات 
  .الشروط التعاقديةقوق ملكية بنفس أو أداة ح

  األداء ممخاطر عد
تشمل مخاطر عدم األداء على و. ة لاللتزام أثر مخاطر عدم األداءتعكس القيمة العادل -٤٢

كما هو محدد في معيار المحاسبة (صر المخاطر االئتمانية للمنشأة سبيل المثال ال الح
 عدم األداء يفترض أن تكون مخاطر و.)"االفصاحات: الماليةاألدوات ") ٢٥(المصرى 

 .هي نفسها قبل وبعد تحويل االلتزام 
عتبار أثر مخاطرها يتعين على المنشأة عند تقييم القيمة العادلة لاللتزام أن تأخذ بعين اال - ٤٣

أي عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على احتمالية أن يتم و) الجدارة االئتمانية(االئتمانية 
 :بعاً لاللتزام ، على سبيل المثالر تقد يختلف األث و.الوفاء بااللتزام أم ال 

 بتسليم بضائع أو تعهد ) التزام مالى(تزام عبارة عن تعهد بتسليم نقد إذا كان االل  ) أ(
 .)التزام غير مالى( أو خدمات

 .بااللتزام، إن وجدتشروط تحسين االئتمان المرتبطة    ) ب(
.  الحسابيةاتعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر مخاطر عدم األداء على أساس وحدته -٤٤

يتعين على مصدر االلتزام الذى تم إصداره مع تحسين ائتمانى لطرف ثالث باعتباره و
 ال يتجزأ وتم حسابه بشكل منفصل عن االلتزام أال يشمل أثر تحسين االئتمان اًجزء

إذا ما و.  في قياس القيمة العادلة لاللتزام )على سبيل المثال ، كفالة طرف ثالث للدين(
، فسيأخذ المصدر بعين االئتمان بشكل منفصل عن االلتزامثر تحسين تم حساب أ

 الخاص به وليس الخاص بالضامن عند قياس القيمة العادلة االئتمانىاالعتبار الموقف 
 .لاللتزام 

 القيد الذى يمنع تحويل االلتزام أو أداة حقوق ملكية المنشأة 
ام أو أداة حقوق ملكية للمنشأة أال يتعين على المنشأة عند قياس القيمة العادلة اللتز -٤٥

. مرتبطة بوجود قيد يمنع نقل البند أو تعديالت لمدخالت أخرى  منفصالًتتضمن مدخالً
ويكون أثر القيد الذى يمنع نقل التزام أو أداة حقوق ملكية للمنشأة مدرجاً إما ضمنياً أو 

 .لة بشكل صريح في المدخالت األخرى المستخدمة في قياس القيمة العاد

على سبيل المثال ، يقبل كل من الدائن والمدين ، في تاريخ المعاملة ، سعر المعاملة  - ٤٦
كنتيجة إلدراج القيد في تحديد . لاللتزام مع معرفة تامة بأن االلتزام يتضمن قيداً يمنع نقله 

 أحد المدخالت  أو تعديالً منفصالًال يكون مطلوباً استخدام مدخالًوسعر المعاملة ، 
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، وعلى نحو مماثل. فروض على النقل تخدمة في تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المالمس
 أحد  أو تعديالً منفصالًال يكون مطلوباً في تواريخ القياس الالحقة استخدام مدخالً

 .المدخالت المستخدمة في تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المفروض على النقل 

 االلتزام المالى تحت الطلب
 عن المبلغ )مثل الوديعة تحت الطلب(قل القيمة العادلة لاللتزام المالى تحت الطلب ال ت -٤٧

 . دفع المبلغ فيهالمستحق عند الطلب ، مخصومة من أول تاريخ قد يتعين 

التطبيق على األصول المالية وااللتزامات المالية ذات المراكز المتقابلة في مخاطر 
  سوق أو مخاطر ائتمان الطرف المقابل 

تتعرض المنشأة التي تمتلك مجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية لمخاطر  -٤٨
 ولمخاطر ))٤٠( في معيار المحاسبة المصرى رقم معرفوفقاً لما هو (السوق 
 الخاصة بكل ))٤٠( في معيار المحاسبة المصرى رقم معرفوفقاً لما هو (اإلئتمان 

ة مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية وإذا أدارت المنشأ. األطراف المقابلة 
تلك على أساس صافى تعرضها إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان فيكون من 

 من هذا المعيار المصرى لقياس القيمة استثناءالمسموح للمنشأة بأن تقوم بتطبيق 
 صول الماليةاألويسمح االستثناء المذكور بقياس القيمة العادلة لمجموعة من . العادلة 

وااللتزامات المالية على أساس السعر الذى يتم الحصول عليه لبيع صافى المركز 
 لمخاطر محددة أو الذى مع التعرض )أي مركز أصول(  Long positionالموجب 

مع  )مركز االلتزامأي (  Short positionسيتم دفعه لنقل صافى المركز السالب 
نظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس  لمخاطر محددة في معاملة مالتعرض

وتبعاً لذلك يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة . وفقاً لظروف السوق الحالية 
لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية باتساق مع الكيفية التي سيقوم بها 

 .س المشاركون في السوق بتسعير صافى التعرض للمخاطر في تاريخ القيا

فقط في حال قيام المنشأة " ٤٨"يتم السماح للمنشأة باستخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٤٩
 :بكل ما يلى 

االلتزامات المالية على أساس صافى تعرض إدارة مجموعة األصول المالية و  ) أ(
 سوق محددة أو تعرضها لخطر إئتمان أحد األطراف )أو مخاطر(المنشأة لخطر 

 .أو استراتيجية االستثمار الموثقة للمنشأة  ة المخاطرالمقابلة وفقاً إلدار
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تقديم معلومات على ذلك األساس عن مجموعة األصول المالية وااللتزامات ) ب(و
عيار شأة ، كما تم تعريفهم في مالمالية لألعضاء األساسيين في اإلدارة العليا للمن

 ." ةاإلفصاح عن األطراف ذوى العالق) "١٥(المحاسبة المصرى رقم 

 من المنشأة أو اختارت قياس تلك األصول المالية أو االلتزامات اً كان مطلوب) ج(و
المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالى في نهاية كل فترة يتم إعداد القوائم 

 .المالية عنها 

، االتح بعض الففى.  بعرض القوائم المالية"٤٨:تعلق االستثناء الوارد في الفقرة يال -٥٠
يختلف أساس عرض األدوات المالية في قائمة المركز المالي عن أساس قياس 
األدوات المالية، مثال إذا لم يطلب أحد معايير المحاسبة المصرية أو يسمح بعرض 

وقد تحتاج المنشأة في الحاالت المماثلة لتوزيع . األدوات المالية على أساس الصافي
على مفردات ) "٥٦"إلى " ٥٣"من الفقرات  راجع(التعديالت على مستوى المحفظة 

األصول أو االلتزامات المختلفة التي تمثل مجموعة األصول وااللتزامات المالية التي 
ويتعين على المنشأة القيام . تتم إدارتها على أساس صافي تعرض المنشأة للمخاطر

 .بهذا التوزيع على أساس منطقي ومتناغم باستخدام منهجية مالئمة للظروف

يتعين على المنشأة أن تقرر السياسة المحاسبية التي تتبعها وفقاً لمعيار المحاسبة  -٥١
" التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء والسياسات المحاسبية ")٥(  رقمالمصري

هذا ويتعين على المنشأة التي تستخدم . "٤٨"الستخدام االستثناء الوارد في الفقرة 
سياسات المحاسبية، بما في ذلك سياستها لتوزيع تعديالت الفرق االستثناء تطبيق تلك ال

وتعديالت ) "٥٥" إلى "٥٣"  من الفقراتراجع(بين سعر العرض وسعر الطلب 
بشكل منتظم من فترة لمحفظة معينة  ،، إذا انطبق ذلك)"٥٦" الفقرة راجع(االئتمان 
 .ألخرى

صول المالية وااللتزامات المالية  فقط على األ"٤٨"ينطبق االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٢
: األدوات المالية") ٢٦(رقم التي تقع ضمن نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصري 

 . "االعتراف والقياس

  التعرض لمخاطر السوق
 لقياس القيمة العادلة "٤٨"يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٣

تزامات المالية التي تتم إدارتها على أساس صافي لمجموعة األصول المالية واالل
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 سوق محددة أن تقوم بتطبيق السعر الذي يقع )أو مخاطر(لخطر تعرض المنشأة 
ضمن الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب الذي هو وفقاً للظروف األكثر تمثيالً 

 "٧٠" الفقرتين راجع(للقيمة العادلة لصافي تعرض المنشأة لتلك المخاطر للسوق 
 .)"٧١"و

 أن تضمن أن خطر "٤٨"يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٤
 السوق التي تتعرض لها المنشأة ضمن مجموعة األصول المالية )أو مخاطر(

فعلى سبيل المثال قد ال تدمج المنشأة مخاطر . وااللتزامات المالية مماثلة إلى حد بعيد
 باألصل المالي مع مخاطر سعر السلعة األولية المرتبط بااللتزام معدل الفائدة المرتبط

المالي ألن عملية الدمج المماثلة لن تخفف من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو 
، يتعين " ٤٨"وعند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة . مخاطر سعر السلعة األولية

 عن عوامل مخاطر السوق غير المطابقة ةأي مخاطر أساس ناجم في االعتبار خذ األ
 .عند قياس القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية ضمن المجموعة

 سوق محدد ) لمخاطرأو (لخطر على نحو مماثل، يتعين أن تكون مدة تعرض المنشأة  - ٥٥
 المثال، فعلى سبيل.  إلى حد بعيدمتماثلة ناجم عن األصول المالية وااللتزامات المالية 

 شهراً مقابل التدفقات النقدية المرتبطة بقيمة ١٢المنشأة التي تستخدم عقداً مستقبلياً مدته 
التعرض لمخاطر معدل الفائدة الثني عشر شهراً على أداة مالية مدتها خمس سنوات 
ضمن المجموعة التي تتألف فقط من تلك األصول المالية وااللتزامات المالية، تقوم بقياس 

يمة العادلة للتعرض لمخاطر معدل الفائدة لالثني عشر شهراً على أساس صافي وما الق
 .على أساس إجمالي)  سنوات٥- ٢أي (تبقى من التعرض لمخاطر سعر فائدة 

  التعرض لمخاطر االئتمان لطرف مقابل معين

  لقياس القيمة العادلة لمجموعة األصول"٤٨"عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٥٦
المالية وااللتزامات المالية التي يتم إبرامها مع طرف مقابل معين، يتعين على المنشأة 
أن تقوم بتضمين أثر صافي تعرض المنشأة لمخاطر االئتمان لذلك الطرف المقابل أو 
صافي تعرض الطرف المقابل لمخاطر ائتمان المنشأة في قياس القيمة العادلة عندما 

 من التعرض لمخاطر تحد بعين االعتبار أي ترتيبات قائمة يأخذ المشاركون في السوق
على سبيل المثال، اتفاقية مقاصة رئيسية (االئتمان في حالة التخلف عن السداد 

master netting agreement مع الطرف المقابل أو اتفاقية تطلب تبادل ضمان 
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تعين وي) إضافي على أساس صافي تعرض كل طرف لمخاطر ائتمان الطرف اآلخر
أن يعكس قياس القيمة العادلة توقعات المشاركين في السوق حول احتمالية أن يكون 

 . في حالة التخلف عن السدادقانوناً للتنفيذ الترتيب قابالً

  القيمة العادلة عند االعتراف األولي
 سعر المعاملة عندما يتم شراء أصل أو تحمل التزام في عملية تبادل لذلك األصل يتمثل -٥٧

سعر الدخول (السعر المدفوع لشراء األصل أو المستلم لتحمل االلتزام في لتزام أو اال
entry price .( وعلى العكس، تتمثل القيمة العادلة لألصل أو االلتزام في السعر الذي

 exitسعر الخروج (سيتم الحصول عليه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام 
price(وعلى .  بالضرورة األصول باألسعار التي تم دفعها لشرائها، وال تبيع المنشآت

 .نحو مماثل، ال تنقل المنشأة بالضرورة االلتزامات باألسعار المقبوضة لتحملها
على سبيل المثال، ( للقيمة العادلة مساوياًفي العديد من الحاالت، يكون سعر المعاملة  -٥٨

 في تاريخ المعاملة في السوق قد تنطبق هذه الحالة عندما تتم معاملة شراء األصل
 ).الذي يمكن بيع األصل فيه

 سعر المعاملة، تساوى األولىعند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف  -٥٩
يتعين على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو 

ر فيها سعر المعاملة عن القيمة  المواقف التي قد ال يعب"٤أت "وتصف فقرة . االلتزام
 .العادلة لألصل أو االلتزام عند االعتراف األولي

 معيار محاسبة مصري آخر أو سمح للمنشأة بقياس أصل أو التزام طلب ةفي حال -٦٠
مبدئياً بالقيمة العادلة وكان سعر المعاملة مختلف عن القيمة العادلة، يتعين على المنشأة 

الخسارة ما لم يحدد ذلك  وأ في الربح الناتجة أو الخسارة بالمكسبأن تقوم باالعتراف 
 .المعيار خالف ذلك

  أساليب التقييم

يتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم التي تعتبر مالئمة وفقاً للظروف والتي  -٦١
 للمدخالت تعظيم االستفادةتتوافر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع 

 . استخدام المدخالت غير الملحوظةوالحد منصلة الملحوظة ذات ال
إن الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو تقدير السعر الذي قد تتم به المعاملة المنظمة  -٦٢

لبيع األصل أو تحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقاً 
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منهج نطاق واسع هي ويوجد ثالثة مناهج يتم استخدامها على . لظروف السوق الحالية
 األوجه " ١١أت"إلى " ٥أت"من وتلخص الفقرات .  ومنهج الدخلومنهج التكلفةالسوق 

ويتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم المتسقة مع واحد . الرئيسية لتلك المناهج
 .أو أكثر من تلك المناهج لقياس القيمة العادلة

على سبيل المثال، عند ( واحد مناسب في بعض الحاالت، يكون هناك أسلوب تقييم -٦٣
تقييم أصل أو التزام باستخدام األسعار المعلنة في سوق نشط ألصول أو التزامات 

على سبيل المثال، (وفي حاالت أخرى، يكون هناك عدة أساليب تقييم مناسبة ). مطابقة
يب ة أسال استخدام عدةفي حالو). تولد النقديةقد تكون هذه هي الحالة عند تقييم وحدة 

) أي المؤشرات الخاصة بالقيمة العادلة(يجب تقييم النتائج تقييم لقياس القيمة العادلة، 
.  تلك النتائجمنمع األخذ بعين االعتبار معقولية مجال القيم التي تم التوصل إليها 

وقياس القيمة العادلة هو النقطة التي تقع ضمن ذلك المجال والتي تعتبر األكثر تمثيالً 
 .يمة العادلة وفقاً للظروفللق

اذا كان سعر المعاملة هو القيمة العادلة عند االعتراف األولي وكان سيتم استخدام  -٦٤
أسلوب تقييم يستخدم مدخالت غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة في الفترات الالحقة، 
 فيجب معايرة أسلوب التقييم بحيث تكون نتيجة أسلوب التقييم عند االعتراف األولي

وتضمن المعايرة أن يعكس أسلوب التقييم ظروف السوق .  لسعر المعاملةمساوية
جراء تعديل إلضرورة ما إذا كان هناك  تحديد فىتساعد المنشأة كما أنها الحالية 

على سبيل المثال، قد يكون هناك صفة لألصل أو االلتزام غير مشمولة (أسلوب التقييم 
 بعد االعتراف األولي وعند قياس القيمة العادلة نشأةيتعين على المو.  )بأسلوب التقييم

باستخدام أسلوب أو أساليب تقييم تستخدم مدخالت غير ملحوظة، أن تضمن أن تعكس 
على سبيل المثال، سعر األصل أو (تلك األساليب للتقييم بيانات السوق الملحوظة 

 .في تاريخ القياس) االلتزام المماثل
غير أنه من .  يم المستخدمة لقياس القيمة العادلة بثباتيتعين تطبيق أساليب التقي -٦٥

على سبيل المثال، تغيير في (المالئم أن يتم تغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه 
الترجيح عند استخدام أساليب متعددة للتقييم أو تغيير في التعديل الذي يتم إجراؤه على 

 نفس القدر أو أكثر عن عنقياس في ال لالتعدي تغيير ةوذلك في حال) أسلوب التقييم
 هذه هي الحالة على سبيل المثال، إن وقع أي تظهروقد .  القيمة العادلة وفقاً للظروف

 :من األحداث التالية
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 . أسواق جديدةتواجد  ) أ(
 .توافر معلومات جديدة  ) ب(أو
  .  عدم توافر المعلومات المستخدمة سابقاً) ج(أو
  .يم تحسن أساليب التقي)    د(أو
  .تغير ظروف السوق ) هـ(أو

يتعين المحاسبة عن التغيرات الناجمة عن التغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه  -٦٦
غير أن . ) ٥(رقم  وفقاً لمعيار المحاسبة المصري تقديراً محاسبياًباعتبارها تغييراً في 

لتقدير المحاسبي  للتغيير في ا)٥(رقم اإلفصاحات الواردة في معيار المحاسبة المصري 
 . عن التغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقهالناتجةليست مطلوبة للتعديالت 
  مدخالت أساليب التقييم

  المبادئ العامة 
 المدخالت استخدامالعادلة أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة يجب أن تعظم  -٦٧

 .الملحوظة غير المدخالت استخداممن والتقليل الملحوظة ذات الصلة 
تتضمن األمثلة على األسواق التي فيها مدخالت ملحوظة لبعض األصول وااللتزامات  -٦٨

أسواق البورصة وأسواق التجار وأسواق ) على سبيل المثال، األدوات المالية(
 .)"٣٤أت" الفقرة راجع(األصيلة -السماسرة وأسواق األطراف

 خصائص األصل أو االلتزام يتعين على المنشأة أن تختار المدخالت التي تتفق مع -٦٩
التي سيأخذها المشاركون في السوق بعين االعتبار في معاملة على األصل أو االلتزام 

وفي بعض الحاالت، يتم إجراء تعديل كنتيجة لتلك ). "١٢" و "١١" الفقرتين راجع(
حقوق على سبيل المثال، عالوة السيطرة أو خصم (الخصائص مثل العالوة أو الخصم 

ولكن ينبغي أال يشمل قياس القيمة العادلة عالوة أو ). الحقوق غير المسيطرة/ ة األقلي
خصما غير متسق مع وحدة الحساب الواردة في معيار المحاسبة المصري الذي 

ال يسمح عند و )."١٤" و "١٣" الفقرتين راجع( أو يسمح بقياس القيمة العادلة يتطلب
احتفاظ صفة ومات التي تعكس الحجم باعتباره قياس القيمة العادلة بالعالوات أو الخص

عامل الذي يعدل السعر المعلن لاتحديداً، ( أو االلتزام باألصلالمنشأة من صفات 
لألصل أو االلتزام بسبب أن حجم التداول اليومي العادي في السوق ال يكفي الستيعاب 

 من صفة لألصل أو بدالً) "٨٠"الكمية التي تحتفظ بها المنشأة كما هو مبين في الفقرة 
 )على سبيل المثال، عالوة السيطرة عند قياس القيمة العادلة للحصة المسيطرة(االلتزام 
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باستثناء ما هو وارد في  و وفي جميع الحاالت. القيمة العادلةبه في قياسال يسمح 
) ١مدخالت المستوىأي (، إذا كان هناك سعر معلن في سوق نشط ."٧٩"الفقرة 

تزام فيجب على المنشأة أن تقوم باستخدام ذلك السعر دون تعديل عند لألصل أو االل
  .قياس القيمة العادلة

  المدخالت على أساس أسعار العرض والطلب 
 لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وطلبوجود  ةفي حال -٧٠

اً يقع في مجال ، فينبغي استخدام سعر)على سبيل المثال مدخالت من سوق التجار(
والذي يعتبر األكثر تمثيالً  bid-ask spreadالفرق بين سعر العرض وسعر الطلب 

للقيمة العادلة وفقاً للظروف وذلك لقياس القيمة العادلة بصرف النظر عن المكان الذي 
 راجع  .٣ أو ٢ أو ١أي المستوى (تصنف به المدخالت ضمن تسلسل القيمة العادلة 

 باستخدام أسعار العرض لمراكز األصول ويسمح.  )"٩٠"إلى " ٧٢" من الفقرات 
 .وأسعار الطلب لمراكز االلتزامات إال أنه غير مطلوباً

 اتفاقيات أو mid-marketالسوق - هذا المعيار استخدام تسعير متوسطعال يمن -٧١
التسعير األخرى المستخدمة من قبل المشاركين في السوق كوسيلة عملية لقياسات 

 .لعادلة تقع في مجال الفرق بين سعر العرض وسعر الطلبالقيمة ا

  تسلسل القيمة العادلة 
 مدخالت أساليب عن طريق تصنيفيحدد هذا المعيار المصري تسلسل للقيمة العادلة  -٧٢

 "٧٦"من الفقرات راجع(التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن ثالث مستويات 
لية المقارنة بين قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات وذلك لزيادة الثبات وقاب) "٩٠"إلى 

غير (يعطي تسلسل القيمة العادلة األولوية القصوى لألسعار المعلنة و. ذات العالقة
) ١مدخالت المستوى (في أسواق نشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة ) المعدلة

 .)٣مدخالت المستوى (واألولوية الدنيا للمدخالت غير الملحوظة 

في بعض الحاالت، يمكن تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو  - ٧٣
وفي تلك الحاالت، يتم تصنيف . االلتزام ضمن مستويات مختلفة لتسلسل القيمة العادلة

قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس مستوى تسلسل القيمة العادلة لمدخالت المستوى األدنى 
ويقتضي تقييم أهمية مدخالت محددة للقياس بأكمله .  للقياس بأكملهالذي يعتبر مهماً

. استخدام التقدير الحكمي مع األخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة باألصل أو االلتزام
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ال عند تحديد مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمنه و
الت للوصول إلى القياسات القائمة على القيمة العادلة مثل  التعدياألخذ بعين االعتباريتعين 

 ."ة ناقصاً تكاليف البيععند قياس القيمة العادل"تكاليف البيع 
قد يؤثر توافر المدخالت ذات الصلة والموضوعية النسبية لها على عملية اختيار  -٧٤

لعادلة أولوية ولكن يرتب تسلسل القيمة ا). "٦١" الفقرة راجع(أساليب التقييم المالئمة 
على . مدخالت أساليب التقييم وليس أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة

سبيل المثال، يمكن تصنيف قياس القيمة العادلة الذي يتم صياغته باستخدام أسلوب 
، وفقاً للمدخالت الهامة للقياس بالكامل ومستوى ٣ أو ٢القيمة الحالية ضمن المستوى 

 .مة العادلة الذي يتم تصنيف تلك المدخالت ضمنهتسلسل القي
 المدخالت الملحوظة تعديال باستخدام مدخالت غير ملحوظة وكان عندما تتطلب -٧٥

التعديل يؤدي لقياس قيمة عادلة أعلى أو أقل بكثير، يتم تصنيف القياس الناتج ضمن 
شارك في فعلى سبيل المثال، في حال كان الم.  لتسلسل القيمة العادلة٣المستوى 

السوق يأخذ بعين االعتبار تأثير قيد مفروض على بيع األصل عند تقييم سعر األصل، 
وفي حال كان ذلك . ينبغي على المنشأة تعديل السعر المعلن لتعكس أثر ذلك القيد

 وكان التعديل عبارة عن مدخالت غير ٢مدخالت المستوى السعر المعلن ضمن 
 من تسلسل ٣غي تصنيف القياس ضمن المستوى ، فينببأكملهملحوظة هامة للقياس 

 .القيم العادلة
  ١مدخالت المستوى 

في سوق نشط ألصول أو ) معدلةالغير (معلنة ال سعاراأل هى ١مدخالت المستوى  -٧٦
 .التزامات مطابقة تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس

 للقيمة العادلة ويتعين استخدامه يقدم السعر المعلن في السوق النشط الدليل األكثر موثوقية - ٧٧
 ."٧٩" في الفقرة وارددون تعديل لقياس القيمة العادلة حيثما أمكن باستثناء ما هو 

 للعديد من األصول وااللتزامات المالية ممكن أن تكون متاحة ١إن مدخالت المستوى  -٧٨
 لذلك، ، وتبعاً)على سبيل المثال، في بورصات مختلفة(في العديد من األسواق النشطة 

 : على تحديد كل مما يلي١يتم التركيز في المستوى 
السوق األساسي لألصل أو االلتزام أو السوق األكثر نفعاً لألصل أو االلتزام   ) أ(

 .عند غياب السوق األساسي
ما إذا كان بإمكان المنشأة أن تبرم معاملة لألصل أو االلتزام بسعر ذلك السوق ) ب(و

 .في تاريخ القياس
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 فيما عدا الحاالت ١ تقوم بأي تعديل لمدخالت المستوى أن على المنشأة  ال ينبغى -٧٩
 :التالية

ولكن غير (عندما تمتلك المنشأة عددا كبيرا من األصول أو االلتزامات المماثلة   ) أ(
التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ) على سبيل المثال، األوراق المالية للديون) (مطابقة

في السوق النشط متاحاً ولكن ال يمكن الوصول إليه وعندما يكون السعر المعلن 
أي أنه سيكون من الصعب (بسهولة لكل من تلك األصول وااللتزامات بشكل منفرد 

الحصول على معلومات التسعير لكل أصل أو التزام منفرداً في تاريخ القياس نظراً 
في مثل هذه ).  نشأةإلى العدد الكبير لألصول أو االلتزامات المماثلة التي تمتلكها الم

القيمة العادلة باستخدام طريقة المنشأة   من العملى والمناسب ، أن تقيسفإنهالحالة، 
على سبيل المثال، تسعير (تسعير بديلة ال تعتمد حصرياً على األسعار المعلنة 

 ، غير أن استخدام طريقة تسعير بديلة يؤدي إلى)matrix pricingالمصفوفة 
 .عادلة ضمن مستوى أقل في تسلسل القيمة العادلة قياس قيمة تصنيف 

ويمكن . عندما ال يمثل السعر المعلن في سوق نشط القيمة العادلة في تاريخ القياس  ) ب(
كالمعامالت في (أن تكون هذه هي الحالة على سبيل المثال إذا وقعت أحداث هامة 

بعد ) ىاراألصيلة أو المتاجرة في سوق السماسرة أو إعالن إخب- أسواق األطراف
ويتعين على المنشأة وضع وتطبيق سياسة . إغالق السوق ولكن قبل تاريخ القياس

ولكن في حال تم .  لتحديد تلك األحداث التي قد تؤثر على قياس القيمة العادلةثابتة
 قياس قيمة  تصنيفتعديل السعر المعلن بالمعلومات الجديدة، فان التعديل يؤدى إلى

 . تسلسل القيمة العادلةعادلة ضمن مستوى أقل في
عند قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة باستخدام ) ج    (

السعر المعلن للبند المطابق الذي يتم المتاجرة عليه على أنه أصل في سوق نشط 
 راجع(وكان ذلك السعر يحتاج إلى تعديل تبعاً للعوامل الخاصة بالبند أو األصل 

وإذا لم يكن هناك تعديل مطلوب على السعر المعلن لألصل، فينتج ). "٣٩"الفقرة 
ولكن أي .  من تسلسل القيمة العادلة١عن ذلك قيمة عادلة تصنف ضمن المستوى 

قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل تصنيف تعديل للسعر المعلن لألصل سينتج عنه 
  .في تسلسل القيمة العادلة

بما في ذلك مركز يتضمن ( في أصل أو التزام منفرد اً تمتلك مركزإذا كانت المنشأة -٨٠
وكان ) عدداً كبيراً من األصول أو االلتزامات المطابقة، مثل امتالك أدوات مالية

  األصل أو االلتزام متداوالً في سوق نشط، فينبغي قياس القيمة العادلة لألصل
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عر المعلن لوحدة األصل أو  باعتبارها ناتج ضرب الس١أو االلتزام ضمن المستوى 
وهذه هي الحالة حتى لو كان حجم التداول . االلتزام في الكمية التي تحتفظ بها المنشأة

اليومي الطبيعي للسوق غير كاف الستيعاب الكمية المحتفظ بها وكان تقديم طلبات بيع 
 .المركز في معاملة واحدة قد يؤثر على السعر المعلن

  

 ٢مدخالت المستوى 
 في كافة المدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن المستوى ٢ مدخالت المستوى تتمثل - ٨١

 . وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر١
ينبغي بالضرورة أن تكون مدخالت ) تعاقدية(إذا كان لألصل أو االلتزام مدة محددة  - ٨٢

 : ما يلي٢تتضمن مدخالت المستوى و.  زام ملحوظة طوال مدة األصل أو االلت٢المستوى 
 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة  ) أ(
 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المطابقة أو المماثلة في أسواق غير نشطة  ) ب(
  :المدخالت الملحوظة لألصل أو االلتزام عدا األسعار المعلنة، على سبيل المثال) ج(

الملحوظة التي يتم اإلعالن  yield curvesأسعار الفائدة ومنحنيات العوائد  ) ١( 
  .عنها بصورة دورية شائعة

  ،implied volatilitiesالتذبذبات الضمنية ) ٢(و
  ،credit spreadsالهوامش االئتمانية ) ٣(و

  .market-corroboratedلمدخالت التي يتم معايرتها في السوق ا) د(
 على العوامل الخاصة باألصل أو  بناء٢ت ومدخالت المستوى ستختلف تعديال -٨٣

 :تتضمن تلك العوامل ما يليو. االلتزام
 .حالة األصل أو موقعه  ) أ(
بما في ذلك (مدى ارتباط المدخالت بالبنود القابلة للمقارنة مع األصل أو االلتزام ) ب(و

 ).٣٩"العوامل المبينة في الفقرة 
  . األسواق الذي تتم مالحظة المدخالت بهاحجم أو مستوى النشاط في ) ج(و
 الذي يعد هاماً للقياس بأكمله قد ينتج ٢إن إجراء تعديل على أحد مدخالت المستوى  -٨٤

 لتسلسل القيمة العادلة وذلك إذا كان ٣قياس قيمة عادلة ضمن المستوى  تصنيف عنه
 .التعديل يستخدم مدخالت هامه غير ملحوظة

 . ألصول والتزامات معينة٢ مدخالت المستوى  استخدام"٣٥أت"توضح الفقرة  -٨٥
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 ٣مدخالت المستوى 
 .ملحوظة لألصل أو االلتزامال هي المدخالت غير ٣مدخالت المستوى  -٨٦
يتم استخدام المدخالت غير الملحوظة لقياس القيمة العادلة في حالة عدم توافر  -٨٧

يكون فيها مدخالت ملحوظة ذات عالقة بحيث يتم األخذ في االعتبار المواقف التي 
ولكن . نشاط السوق ضئيل، إن وجد نشاط بالمرة، لألصل أو االلتزام في تاريخ القياس

يبقى هدف قياس القيمة العادلة كما هو، أي سعر البيع في تاريخ القياس من وجهة 
لذلك، يتعين أن . نظر المشارك في السوق الذي يحتفظ باألصل أو يدين بااللتزام

حوظة االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق تعكس المدخالت غير المل
 .عند تسعير األصل أو االلتزام، بما في ذلك االفتراضات حول الخطر

تتضمن االفتراضات حول الخطر كل من الخطر المتأصل في أسلوب تقييم معين يتم  -٨٨
والخطر المتأصل في مدخالت ) مثل نموذج تسعير(استخدمه لقياس القيمة العادلة 

 للخطر قياساً للقيمة العادلة إذا وال يعد القياس الذي ال يتضمن تعديالً. سلوب التقييمأ
 للخطر عند تسعير األصل أو كان المشاركون في السوق يقومون بإجراء تعديالً

فعلى سبيل المثال، قد يكون إجراء تعديل للخطر ضرورياً عندما يكون هناك . االلتزام
على سبيل المثال، عندما حدوث انخفاض كبير (اس عدم تأكد جوهري بخصوص القي

في حجم أو مستوى النشاط مقارنة مع نشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام أو 
 المنشأة أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل ورأتألصول أو التزامات مماثلة، 

 .)"٤٧أت" إلى "٣٧أت"  منالقيمة العادلة كما هو مبين في الفقرات
ملحوظة باستخدام أفضل معلومات متوفرة ال غيرمدخالت ال تطويريتعين على المنشأة  -٨٩

 المدخالت تطويروعند .  وفقاً للظروف والتي قد تتضمن البيانات الخاصة بالمنشأة
مكن أن تبدأ المنشأة ببياناتها الخاصة ولكن يتعين عليها تعديل تلك يغير الملحوظة، 
ات متوفرة بشكل معقول تبين أن المشاركين اآلخرين  معلوموجود ةالبيانات في حال

في السوق يستخدمون بيانات مختلفة أو أن هناك شيئاً خاصاً بالمنشأة غير متاح 
وال تحتاج ). على سبيل المثال، تميز خاص بالمنشأة(للمشاركين اآلخرين في السوق 

ضات المنشأة إلى بذل جهود مستفيضة للحصول على معلومات متعلقة بافترا
ولكن يتعين على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار كافة . المشاركين في السوق

 . السوق والتي تتوفر بشكل معقولالمعلومات المتعلقة بافتراضات المشارك في
 افتراضات تعتبر بالطريقة المبينة أعاله تطويرهاالمدخالت غير الملحوظة التي تم و

 .ي هدف قياس القيمة العادلةتلبوبالتالي فهى المشاركين في السوق 
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 . ألصول والتزامات محددة٣ استخدام مدخالت المستوى "٣٦أت"توضح فقرة  -٩٠
  اإلفصاح 

يتعين على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية  -٩١
 :البندين التاليينعلى تقييم 

 بالنسبة  القيمة العادلةقياساتأساليب التقييم والمدخالت المستخدمة للوصول إلى   ) أ(
لألصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير 

 .متكرر في قائمة المركز المالي بعد االعتراف األولي
أثر القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة بالنسبة لقياسات   ) ب(

 ).٣المستوى (ام مدخالت غير ملحوظة هامة القيمة العادلة المتكررة باستخد
 يلي في ما ، يتعين على المنشأة أن تأخذ كل" ٩١"لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة  -٩٢

 :االعتبار
 . الالزمة لتلبية متطلبات اإلفصاحمستوى التفاصيل  ) أ(
 . التركيز على المتطلبات المختلفةمقدار) ب(و
  .غي القيام بهأو التحليل الذي ينبمقدار التجميع ) ج(و
ما إذا كان مستخدمو البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات إضافية لتقييم ) د(و

  .المعلومات الكمية التي تم اإلفصاح عنها
إذا لم تكن اإلفصاحات المقدمة وفقاً لهذا المعيار ومعايير المحاسبة المصرية األخرى 

بغي على المنشأة اإلفصاح عن ، فين"٩١"كافية لتلبية األهداف الواردة في الفقرة 
  .المعلومات اإلضافية الالزمة لتلبية تلك األهداف

في قائمة ، يتعين على المنشأة أن تقوم باإلفصاح "٩١"لتلبية األهداف الواردة في الفقرة  -٩٣
عن المعلومات المذكورة أدناه كحد األدنى، لكل المركز المالي بعد االعتراف األولي 

 للحصول على معلومات حول تحديد "٩٤" الفقرة راجع(امات فئة من األصول وااللتز
بما في ذلك (التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ) الفئات المالئمة من األصول وااللتزامات

 .)القياسات على أساس القيمة العادلة في نطاق هذا المعيار

القيمة العادلة قياس القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية بالنسبة لقياسات   ) أ(
المتكررة وغير المتكررة وأسباب القياس بالنسبة لقياسات القيمة العادلة غير 

قياسات القيمة العادلة المتكررة لألصول أو االلتزامات هي تلك التي و.  المتكررة
 معايير المحاسبة المصرية األخرى أو تسمح بها في قائمة المركز المالي في تتطلبها
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قياسات القيمة العادلة غير المتكررة لألصول أو االلتزامات و. ليةنهاية كل فترة ما
هي تلك التي تقتضيها معايير المحاسبة المصرية األخرى أو تسمح بها في قائمة 

سبيل المثال، عندما تقيس منشأة األصل  على( المركز المالي في ظروف معينة
اليف البيع وفقاً لمعيار  البيع بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكبغرضالمحتفظ به 

 البيع غرضلاألصول غير المتداولة المحتفظ بها  ")٣٢(رقم المحاسبة المصري 
الن القيمة العادلة لألصل مطروحاً منها تكاليف البيع أقل " غير المستمرةوالعمليات 

 ).من قيمته الدفترية
ة بأكملها ضمنه مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياسات القيمة العادل   ) ب(

 .بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة) ٣ و٢ و١المستوى (
 من تسلسل القيمة العادلة وأسباب ٢ والمستوى ١مبالغ أي تحويالت بين المستوى ) ج(

تلك التحويالت وسياسة المنشأة في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها بحدوث 
بالنسبة لألصول وااللتزامات ) "٩٥" الفقرة راجع (التحويالت بين المستويات

فترة المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس الالمحتفظ بها في نهاية 
ويتعين اإلفصاح عن التحويالت إلى داخل كل مستوى ومناقشتها بشكل .  متكرر

  .منفصل عن التحويالت خارج كل مستوى
قييم والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة وصف ألسلوب أو أساليب الت) د(

 ٢بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة المصنفة في المستوى 
 تغيير في أسلوب التقييم حدوث ةفي حالو. لتسلسل القيمة العادلة ٣والمستوى 

دام أسلوب على سبيل المثال، التغيير من منهج السوق إلى منهج الدخل أو استخ(
، يتعين على المنشأة اإلفصاح عن ذلك التغيير والسبب أو األسباب )تقييم إضافي

ويتعين على المنشأة أن تقدم معلومات كمية فيم يتعلق بالمدخالت .  وراء القيام به
 الملحوظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة بالنسبة لقياسات القيمة غير

ال يتعين على المنشأة و.   من تسلسل القيمة العادلة٣لمستوى العادلة المصنفة في ا
 معلومات كمية بغرض االلتزام بمتطلب اإلفصاح إذا لم تكن المنشأة قد تضعأن 

على سبيل المثال، (صنعت مدخالت كمية غير ملحوظة عند قياس القيمة العادلة 
ير طرف ثالث عندما تستخدم المنشأة أسعار من معامالت سابقة أو معلومات تسع

ولكن عند تقديم هذا اإلفصاح ال تستطيع المنشأة أن تتجاهل المدخالت ). دون تعديل
  .الكمية غير الملحوظة الهامة لقياس القيمة العادلة والمتوفرة بشكل معقول للمنشأة
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بالنسبة لقياسات القيمة العادلة  تحليل الحركة بين األرصدة االفتتاحية والختامية) هـ(
مع اإلفصاح  من تسلسل القيمة العادلة، ٣ والمصنفة ضمن المستوى المتكررة

  :بشكل منفصل عن التغييرات خالل الفترة المنسوبة إلى ما يلي
الخسائر للفترة المعترف بها في الربح أو الخسارة والبند أو المكاسب أو إجمالي  )١(

 .ائر ضمنها أو الخسالمكاسبالبنود في الربح أو الخسارة التي تم االعتراف بتلك 
 أو الخسائر للفترة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر المكاسبإجمالي  )٢(

 أو المكاسبوالبند أو البنود في الدخل الشامل اآلخر التي تم االعتراف بتلك 
 .الخسائر ضمنها

اإلفصاح لكل منها بشكل يتم (المشتريات والمبيعات واإلصدارات والتسويات   )٣(
 .)منفصل

 من تسلسل القيمة العادلة ٣ت داخل أو خارج المستوى مبالغ أي تحويال )٤(
وأسباب تلك التحويالت وسياسة المنشأة في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها 

يتعين اإلفصاح عن و). "٩٥" الفقرة راجع(بحدوث التحويالت بين المستويات 
 خارج التحويالت ومناقشتها بشكل منفصل عن ٣ إلى المستوى التحويالت

  .٣ى المستو
 من تسلسل القيمة ٣بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة بين المستوى ) و(

  ")١) (هـ(" أو الخسائر للفترة المحددة في المكاسبالعادلة، مبلغ إجمالي 
 أو الخسائر المكاسب المنسوبة إلى التغيير في األرباح أو الخسائروالمتضمنة في 

فترة المالية الألصول وااللتزامات المحتفظ بها في نهاية با غير المحققة المرتبطة
 أو المكاسب االعتراف بتلك تم التي الخسائر أو األرباحوالبند أو البنود في 

  . غير المحققة ضمنهاالخسائر
بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وصف لعمليات التقييم المستخدمة من قبل المنشأة ) ز(

 من تسلسل القيمة العادلة، ٣المصنفة ضمن المستوى المتكررة وغير المتكررة 
بما في ذلك مثالً كيفية تحديد المنشأة لسياساتها وإجراءاتها وتحليلها للتغييرات في (

  ).قياسات القيمة العادلة من فترة ألخرى
 من تسلسل ٣بالنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى ) ح(

  :القيمة العادلة
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بالنسبة لجميع مثل تلك القياسات، وصف تفصيلي لحساسية قياس القيمة العادلة ) ١(
للتغييرات في المدخالت غير الملحوظة إذا كان التغيير في تلك المدخالت إلى 

وإذا كان هناك . مبلغ مختلف يؤدي إلى قياس أعلى أو أقل بكثير للقيمة العادلة
خالت غير الملحوظة األخرى عالقات متداخلة بين تلك المدخالت والمد

المستخدمة في قياس القيمة العادلة، يتعين على المنشأة أن تقدم وصفاً لتلك 
العالقات المتداخلة وكيف تعظم أو تخفف تلك العالقات المتداخلة أثر التغيرات 

للقيام بهذا اإلفصاح، و. في المدخالت غير الملحوظة على قياس القيمة العادلة
التغيرات في المدخالت غير  وصف التفصيلي للحساسية تجاهيجب أن يتضمن ال

) د(الملحوظة تلك المدخالت غير الملحوظة التي يتم اإلفصاح عنها وفقاً للنقطة 
  .كحد األدنى

بالنسبة لألصول وااللتزامات المالية، إذا كان تغيير واحد أو أكثر من المدخالت ) ٢(
قولة لالفتراضات سيغير من القيمة غير الملحوظة ليعكس البدائل الممكنة المع

العادلة بشكل كبير، فينبغي على المنشأة أن توضح تلك الحقيقة وأن تقوم 
ويتعين على المنشأة أن تفصح عن كيفية حساب (. باإلفصاح عن تلك التغييرات

ولذلك . ) أثر التغيير الذي تم بغرض عكس بديل ممكن معقول لالفتراض
في ضوء الربح أو الخسارة، وإجمالي األصول أو الغرض، يتم تقدير األهمية 

إجمالي االلتزامات، أو إجمالي حقوق الملكية إذا كان يتم االعتراف بالتغييرات 
  .في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

بالنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة، إذا كان االستخدام األفضل ) ط(
ر المالي يختلف عن استخدامه الحالي، فيتعين على المنشأة واألحسن لألصل غي

أن تقوم باإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن سبب استخدام األصل غير المالي 
 .بطريقة مختلفة عن االستخدام األفضل واألحسن

 :يتعين على المنشأة أن تحدد الفئات المالئمة من األصول وااللتزامات على أساس -٩٤
 .األصل أو االلتزامطبيعة وخصائص ومخاطر   ) أ(
 .مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمنه) ب(و

 عدد الفئات بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المصنفة كبرقد يكون من الضروري 
 من تسلسل القيمة العادلة الن تلك القياسات لها درجة أكبر من عدم ٣ضمن المستوى 
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ويقتضي تحديد فئات األصول وااللتزامات المالئمة التي . ضوعيةالتأكد وعدم المو
الحكم المهنى ينبغي تقديم إفصاحات عنها بشأن قياسات القيمة العادلة ممارسة 

 األصول وااللتزامات بتجزئة أكبر في العادة من البنود  فئات تحديدويتم. الشخصى
أة أن تقدم معلومات كافية ولكن يجب على المنش. المعروضة في قائمة المركز المالي

 معياروعندما يحدد . تسمح بالمطابقة مع البنود المعروضة في قائمة المركز المالي
ألصل أو االلتزام، قد تستخدم المنشأة تلك الفئة في تقديم ا مصري آخر فئة محاسبة

  .لك الفئة متطلبات هذه الفقرةتعندما تلبى اإلفصاحات المطلوبة في هذا المعيار 
ن على المنشأة أن تفصح وتتابع سياستها في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها يتعي -٩٥

) ج (٩٣ "سل القيمة العادلة وفقاً للفقرةبحدوث التحويالت بين مستويات تسل
 يتعلق بتوقيت االعتراف اوينبغي أن تكون السياسة واحدة فيم. ")٤)(هـ(و

أمثلة سياسات تحديد تتضمن و. بالتحويالت إلى المستويات وخارج المستويات
 :توقيت التحويالت ما يلي

 .تسببت في التحويلتاريخ الحدث أو التغيير في الظروف الذي   ) أ(
 .لماليةاالفترة بداية   ) ب(
  . الماليةالفترةنهاية ) ج(

 في سياستها "٤٨"إذا اتخذت المنشأة قرار باستخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -٩٦
 .لحقيقةالمحاسبية، فعليها اإلفصاح عن تلك ا

لكل فئة من األصول وااللتزامات التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة في قائمة المركز  -٩٧
المالي ولكن يتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة، يجب على المنشأة أن تقوم باإلفصاح 

 لكن ال يتعين على ")ط(و ) د(و ) ب (٩٣"المعلومات التي تقتضيها الفقرة عن 
صاحات الكمية حول المدخالت غير الملحوظة الهامة المنشأة أن تقدم اإلف

 من تسلسل القيمة ٣المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة في المستوى 
 وبالنسبة لتلك األصول وااللتزامات، ال ".)د(٩٣"العادلة المطلوبة بموجب الفقرة 

 . هذا المعيارفىتحتاج المنشأة لتقديم اإلفصاحات األخرى المطلوبة 
الذي تم قياسه بالقيمة العادلة وإصداره بتحسين قابل للفصل الغير بالنسبة لاللتزام  -٩٨

ضمان طرف ثالث ، يتعين على الجهة المصدرة أن تفصح عن وجود تحسين 
 . في قياس القيمة العادلةوما إذا كان قد انعكسائتمان 

يار في شكل يتعين على المنشأة عرض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب هذا المع -٩٩
 . يكن هناك تنسيق آخر أكثر مالئمةجداول ما لم
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     ملحق
  إرشادات التطبيق 

  
 يشرحو ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه ) ٤٥( رقم هذا الملحق معيار المحاسبة المصري يرافق

  .مرجعية األجزاء األخرى من المعيار وله نفس "٩٩"إلى " ١"الفقرات من تطبيق 
.  المطبقة في مواقف التقييم المختلفةاألحكام المهنية الشخصيةيمكن أن تختلف    ١ ت أ 

 عندما تقيس المنشأة القيمة من الممكن تطبيقها التي األحكامن هذا الملحق يبيو
 .العادلة في مواقف تقييم مختلفة

 منهج قياس القيمة العادلة 
الهدف من قياس القيمة العادلة هو تقدير السعر الذي سيتم به بيع أصل أو تحويل    ٢ ت أ 

القياس وفقاً لشروط التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
 :ويقتضي قياس القيمة العادلة من المنشأة أن تحدد ما يلي. السوق الحالية

بشكل يتفق مع وحدته (األصل أو االلتزام المحدد الذي يمثل موضوع القياس   ) أ(
 .)الحسابية

بشكل يتفق مع االستخدام (أساس التقييم المالئم للقياس لألصول غير المالية   ) ب(
 ).صلواألنسب لألاألفضل 

  . لألصل أو االلتزام)إيجابيةأو السوق األكثر (السوق األساسي ) ج(
التقييم المالئمة للقياس مع األخذ بعين االعتبار توافر ) أساليب(أسلوب ) د(

البيانات التي سيتم وفقاً لها صنع المدخالت التي تمثل االفتراضات التي 
اللتزام ومستوى يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو ا

  . العادلة الذي يتم تصنيف المدخالت ضمنهالتسلسل الهرمى للقيمة
 )"٣٣"إلى " ٣١"من الفقرات (أساس تقييم األصول غير المالية 

عند قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي المستخدم إلى جانب أصول أخرى    ٣ ت أ 
التزامات أو مع أصول و) حسبما هي مجهزة أو معدة لالستخدام(كمجموعة 

 ، فان أثر أساس التقييم يعتمد على الظروف)مثل مؤسسة األعمال(أخرى 
 :، فعلى سبيل المثالالموجودة
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قد تكون القيمة العادلة لألصل هي نفسها سواء كان األصل مستخدماً على   ) أ(
وقد . أساس مستقل أو مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى

ل عبارة عن مؤسسة أعمال سيستمر تكون هذه هي الحالة إذا كان األص
وفي هذه الحالة، ستتضمن المعاملة تقييم .  المشاركون في السوق بتشغيلها

وسينجم عن استخدام األصول كمجموعة في .  مؤسسة األعمال بأكملها
مؤسسات األعمال المستمرة ميزات يمكن أن تكون متوفرة للمشاركين في 

التي يتعين أن تؤثر على القيمة أي ميزات المشاركين في السوق (السوق 
إما على أساس مستقل أو إلى جانب أصول أخرى أو  العادلة لألصل

 .) مجموعة أصول والتزامات أخرى
 استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول ضم عنصرقد يتم   ) ب(

والتزامات أخرى في قياس القيمة العادلة من خالل إجراء تعديالت على 
وقد تكون هذه هي الحالة إذا .  م على أساس مستقلقيمة األصل المستخد

كان األصل عبارة عن آلة وقياس القيمة العادلة يتم تحديده باستخدام سعر 
بعد تعديله بتكاليف ) غير مجهزة أو معدة لالستخدام(ملحوظ آللة مماثلة 

النقل والتركيب حيث يتم قياس القيمة العادلة للظرف والموقع الحاليين لآللة 
 ).بما هي مجهزة أو معدة االستخدامحس(

 استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول ضم عنصرقد يتم ) ج(
والتزامات أخرى في قياس القيمة العادلة من خالل االفتراضات المستخدمة 
لقياس القيمة العادلة لألصل من قبل المشاركين في السوق، على سبيل 

لتشغيل له خصائص فريدة وسيقوم المثال، إذا كان األصل مخزون تحت ا
المشاركين في السوق بتحويله إلى بضائع جاهزة، ستفترض القيمة العادلة 
لألصل أن المشاركين في السوق اشتروا أو سيشترون أي آلة متخصصة 

  . جاهزةبضاعةضرورية لتحويل المخزون إلى 
 استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول ضم عنصرقد يتم ) د(

. لتزامات أخرى في أسلوب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصلوا
 الفترات لعدد منقد تطبق هذه الحالة عند استخدام طريقة األرباح الفائضة 

multi-period excess earnings لقياس القيمة العادلة ألصل غير 
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اهمة أي ملموس ألن تلك األساليب للتقييم تحديداً تأخذ بعين االعتبار مس
أصول تكميلية وااللتزامات المرتبطة بها في المجموعة التي سيستخدم 

  .األصل غير الملموس فيها
 عندما تستخدم المنشأة أصل ضمن مجموعة أصول-محدودة وفي حاالت ) هـ(

يمكن للمنشأة قياس األصل بالمبلغ الذي يقارب قيمته العادلة عند توزيع  -
. ل على األصول الفردية المكونة للمجموعةالقيمة العادلة لمجموعة األصو

قد تنطبق هذه الحالة إن كان التقييم يتعلق بملكية عقارية وكانت القيمة و
موزعة على مكونات ) أي مجموعة األصل (للعقار الذى تم تحسينهالعادلة 
  ).مثل األرض والتحسينات(أصولها 

 " )٦٠"  إلى "٥٧"من الفقرات ( القيمة العادلة عند االعتراف األولى 
يتعين على المنشأة عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف األولي    ٤ ت أ 

تعادل سعر المعاملة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل 
على سبيل المثال، ال يمثل سعر المعاملة القيمة العادلة لألصل أو . أو االلتزام

 : أي من الحاالت التاليةفىاف األولي االلتزام عند االعتر
 المعاملة تتم بين أطراف ذات عالقة، رغم وجود إمكانية الستخدام كانت  ) أ(

السعر في معاملة الطرف ذي العالقة كمدخالت في قياس القيمة العادلة في 
  . بشروط السوقتمتحال كانت المنشأة تمتلك دليالً على أن المعاملة 

ط أو في حال كان البائع مجبراً على تقبل السعر كانت المعاملة تتم تحت ضغ  ) ب(
 كان البائع يواجه إذاعلى سبيل المثال، قد تطبق هذه الحالة . في المعاملة
 .ضائقة مالية

كانت وحدة الحساب الممثلة من خالل سعر المعاملة مختلفة عن وحدة ) ج(
يل المثال، على سب. الحساب لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة

قد تطبق هذه الحالة إن كان األصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة 
على سبيل المثال، في اندماج (واحدا من العناصر المختلفة في المعاملة 

أو إن كانت المعاملة تتضمن حقوق وامتيازات غير معلنة ويتم ) األعمال
صري أخر أو إن كان سعر قياسها بشكل منفصل وفقاً لمعيار محاسبة م

  .المعاملة يتضمن تكاليف المعاملة
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أو السوق (كان السوق الذي تتم فيه المعاملة مختلفاً عن السوق األساسي ) د(
على سبيل المثال، قد تكون تلك األسواق مختلفة إذا كانت ). إيجابية األكثر 

وق المنشأة تاجر يبرم معامالت مع عمالء في سوق التجزئة إال أن الس
لمعاملة الخروج تتم مع تجار آخرين في ) إيجابيةأو السوق األكثر (األساسي 

  .الوسطاء سوق
  )"٦٦"إلى " ٦١"من الفقرات ( أساليب التقييم 

  منهج السوق
يستخدم منهج السوق األسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة الناجمة عن    ٥ ت أ 

األصول سوق تتضمن أصول أو التزامات أو مجموعة من  بالمعامالت
 مثل مشروع تجاري )أي مماثلة(تكون مطابقة أو قابلة للمقارنة ووااللتزامات ، 

على سبيل المثال، عادة تستخدم أساليب التقييم المتفقة مع منهج السوق مضاعفات    ٦ ت أ 
قد تقع و.   المشتقة من مجموعات قابلة للمقارنة market multiplesالسوق 

. ضاعف لكل مجموعة قابلة للمقارنةالمضاعفات ضمن نطاقات بها أكثر من م
يقتضي اختيار المضاعف المالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم الشخصي مع و

 .األخذ بعين االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقياس

 matrixتتضمن أساليب التقييم المتسقة مع منهج السوق تسعير المصفوفة    ٧ ت أ 
pricing .أسلوب رياضي مستخدم بشكل أساسي لتقييم يعتبر تسعير المصفوفة و

بعض أنواع األدوات المالية مثل األوراق المالية للديون دون االعتماد حصريا 
على األسعار المعلنة لألوراق المالية المحددة وإنما باالعتماد على عالقة األوراق 

 .المالية باألوراق المالية المسعرة األخرى المتخذة كأساس قياسي

  كلفة منهج الت
والتي (يعكس منهج التكلفة المبلغ الذي يتم طلبه حالياً الستبدال الطاقة اإلنتاجية لألصل    ٨ ت أ 

 ).current replacement costيشار إليها في العادة بتكلفة االستبدال الحالية 

 من وجهة نظر المشارك مقابل بيع األصليستند السعر الذي يتم الحصول عليه    ٩ ت أ 
لفة التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من تملك في السوق كبائع على التك

 المشارك في ذلك ألن أو بناء أصل بديل له منفعة مماثلة، بعد تعديله للتقادم
الطاقة به السوق كمشترى لن يدفع في األصل أكثر من المبلغ الذي يستبدل 
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ي يتضمن التقادم تدهور الحالة المادية والتقادم الوظيفو. اإلنتاجية لألصل
، ويعد التقادم أشمل من اإلهالك )الخارجي(والتقادم االقتصادي ) التكنولوجي(

أو ألغراض الضرائب ) توزيع التكلفة التاريخية(ألغراض إعداد القوائم المالية 
وفي الكثير من الحاالت، يتم استخدام طريقة ). باستخدام أعمار إنتاجية محددة(

 العادلة لألصول الملموسة المستخدمة إلى تكلفة االستبدال الحالية لقياس القيمة
 .والتزامات أخرى جانب أصول أخرى أو مع أصول

     منهج الدخل
على سبيل المثال، التدفقات (المبالغ المستقبلية  تحويل الدخل يتممنهج ل طبقاً   ١٠ ت أ 

ندما يتم وع). أي مخصوم(إلى مبلغ حالي وحيد ) والمصروفاتالنقدية أو الدخل 
خل، يعكس قياس القيمة العادلة توقعات السوق الحالية حول استخدام منهج الد
 .المبالغ المستقبلية

 :، على سبيل المثال، ما يليهذهتتضمن أساليب التقييم    ١١ ت أ 
 ").٣٠أت"إلى  ١٢أت"من ( الفقرات راجع(أساليب القيمة الحالية   ) أ(
-Blackميرتون - شولز- بالكنموذجنموذج تسعير الخيارات، مثل  ) ب(و

Scholes-Merton  أو النموذج ذي الحدين binomial model)  أي
، الذي يدمج أساليب القيمة الحالية ويعكس كل من قيمة )latticeنموذج التيس 

 . للخيار intrinsic value الحقيقيةالزمن و القيمة 
 لعدد من الفترات والتي يتم استخدامها لقياس القيمة الزائدةنموذج األرباح ) ج(و

  .صول غير الملموسةالعادلة لبعض األ
  أساليب القيمة الحالية 

 استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس " ٣٠أت"إلى " ١٣أت"من توضح الفقرات    ١٢ ت أ 
تركز تلك الفقرات على أسلوب تعديل معدل الخصم وأسلوب و. القيمة العادلة

ام ال تفرض تلك الفقرات استخدو). القيمة الحالية المتوقعة (التدفق النقدي المتوقع
أسلوب قيمة حالية واحد تحديداً أو تقيد استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس 

 أسلوب القيمة الحالية ويعتمد. القيمة العادلة على األساليب التي تم مناقشتها
المستخدم لقياس القيمة العادلة على الحقائق والظروف الخاصة باألصل أو 

ال، إذا كان باإلمكان مالحظة األسعار على سبيل المث(االلتزام الذي يتم قياسه 
 .وتوافر البيانات الكافية) لألصول القابلة للمقارنة في السوق
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 عناصر قياس القيمة الحالية 
أداة مستخدمة لربط المبالغ ) أي تطبيق منهج الدخل(تعتبر القيمة الحالية    ١٣ ت أ 

ي باستخدام بمبلغ حال) على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو القيم(المستقبلية 
 قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام أسلوب ويجمع. معدل خصم

القيمة الحالية كل من العناصر المذكورة أدناه من وجهة نظر المشاركين في 
 :السوق في تاريخ القياس

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه  ) أ(
ختالفات الممكنة في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية بما التوقعات حول اال  ) ب(

 .يمثل عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية
القيمة الزمنية للنقود التي يتم التعبير عنها بالمعدل المفروض على األصول ) ج(

ذات الطبيعة النقدية الخالية من المخاطر والتي لها تواريخ استحقاق أو 
ال يوجد بها ق مع الفترة المغطاة بالتدفقات النقدية والتي فترات زمنية تتف

أي معدل ( عدم التأكد في التوقيت أو خطر التخلف عن السداد للمالك خطر
  ).risk-free interest rateفائدة خالي من المخاطر 

أي عالوة (عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية خطر سعر مقابل تحمل ) د(
  ).risk premiumالخطر 

األخرى التي قد يأخذها المشاركون في السوق بعين االعتبار في العوامل ) هـ(
  .تلك األحوال

فيما يخص االلتزامات، مخاطر عدم األداء المرتبط بااللتزام، بما في ذلك ) و(
  ).الطرف الملتزم(مخاطر االئتمان الذاتية للمنشأة 

 المبادئ العامة 
 بها العناصر الواردة في تستخدمي الطريقة التي تختلف أساليب القيمة الحالية ف   ١٤ ت أ 

ولكن كافة المبادئ العامة المذكورة أدناه تحكم تطبيق أي أسلوب . "١٣أت"الفقرة 
 :قيمة حالية مستخدم لقياس القيمة العادلة

يتعين أن تعكس التدفقات النقدية ومعدالت الخصم االفتراضات التي   ) أ(
 .عير األصل أو االلتزامسيستخدمها المشاركون في السوق عند تس

يتعين أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدالت الخصم في الحسبان فقط العوامل   ) ب(
 .المنسوبة لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه
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لتجنب االزدواجية أو إهمال أثار عوامل المخاطر، يتعين أن تعكس معدالت ) ج(
على سبيل . نقديةالخصم افتراضات متفقة مع تلك المتأصلة في التدفقات ال

يتعين أن تكون التدفقات النقدية التي تتضمن أثر التضخم مخصومة المثال، 
  .بمعدالت الفائدة الخالية من المخاطر متضمنة أثر التضخم 

يتعين أن تتفق معدالت الخصم مع العوامل االقتصادية الضمنية للعملة التي ) د(
 .يتم إعداد التدفقات النقدية بها

 كدخطر عدم التأ
تتم عملية قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب القيمة الحالية في ظل أوضاع من    ١٥ ت أ 

. عدم التأكد ألن التدفقات النقدية المستخدمة تكون مقدرة وليست قيم معروفة
. وتكون كال من قيمة التدفقات النقدية وتوقيتها غير مؤكدة في الكثير من الحاالت

ل المدفوعات على قرض معرضة لعدم التأكد في وحتى القيم الثابتة تعاقدياً مث
 .حال كان هناك خطر تخلف عن السداد

 riskأي عالوة مخاطر (يبحث المشاركون في السوق بشكل عام عن تعويض    ١٦ ت أ 
premium (عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزاملتحمل  .

ر لتعكس القيمة التي يطلبها يتعين أن يتضمن قياس القيمة العادلة عالوة مخاطو
المشاركون في السوق كتعويض عن عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية، 

قد يكون تحديد عالوة و. بصورة حقيقية وإال لن يعكس القياس القيمة العادلة 
ولكن درجة الصعوبة وحدها ليست . المخاطر المالئمة صعباً في بعض الحاالت

 .وة المخاطرسبب كافي الستبعاد عال
تختلف أساليب القيمة الحالية في كيفية تعديلها بالخطر وبنوع التدفقات النقدية    ١٧ ت أ 

 :على سبيل المثال. التي تستخدمها
إلـى  "  ١٨أت"مـن   (فقـرات   ال راجـع (يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم        ) أ(

 أو  متفقاً عليهـا  معدل خصم معدل بالخطر، وتدفقات نقدية تعاقدية أو         ) "٢٢أت"
 .اًه حدوثاألرجح

 الفقـرة   راجـع ( تقييم القيمة الحالية المتوقعـة       أساليب من   ١تستخدم الطريقة     ) ب(
 .التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالخطر ومعدل خالي من المخاطر) " ٢٥أت"

 الفقـرة   راجـع ( الحالية المتوقعـة     تقييم القيمة  من أساليب    ٢تستخدم الطريقة   ) ج(
وقعة غير المعدلة ألي مخاطر ومعـدل خـصم         التدفقات النقدية المت  ) "٢٦أت"
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يختلف ذلـك   و. معدل ليشمل عالوة مخاطر التي يطلبها المشاركون في السوق        
  .المعدل عن هذا المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم

  

  أسلوب تعديل معدل الخصم 
يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم مجموعة واحدة من التدفقات النقدية من    ١٨ ت أ 

الغ المتوقعة الممكنة بغض النظر عما إذا كانت تدفقات نقدية مجموعات المب
أو التدفقات النقدية األرجح ) كما الحال مع السندات (متفق عليهاتعاقدية أو 

وفي جميع الحاالت، تكون تلك التدفقات النقدية مشروطة بوقوع أحداث . حدوثاً
 لسند المتفق عليهاأو على سبيل المثال، تكون التدفقات النقدية التعاقدية (محددة 

 سعر استخراجيتم و). مشروطة بحدوث عدم التخلف عن السداد من قبل المدين
الخصم المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم من معدالت العائد الملحوظة 

وتبعاً لذلك، يتم . لألصول أو االلتزامات القابلة للمقارنة المتداولة في السوق
 األرجح حدوثاً بمعدل السوق عليها أوالمتفق قدية أو خصم التدفقات النقدية التعا

 ).أي معدل العائد السوقي(الملحوظ أو المقدر لهذه التدفقات النقدية المشروطة 

يقتضى أسلوب تعديل معدل الخصم تحليل بيانات السوق لألصول أو االلتزامات    ١٩ ت أ 
بيعة التدفقات  مقارنة من خالل األخذ بعين االعتبار طعمليتم و. القابلة للمقارنة

على سبيل المثال، ما إذا كانت التدفقات النقدية تعاقدية أو غير تعاقدية (النقدية 
، إلى جانب )ويرجح استجابتها على نحو مماثل للتغيرات في الظروف االقتصادية

على سبيل المثال، درجة المالءة والضمان والمدة والشروط (عوامل أخرى 
 األصل أو االلتزام المفرد القابل عندما يكونن ذلك، بدالً مو). المقِيدة والسيولة

للمقارنة يعكس المخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام الذي 
 سعر الخصم باستخدام بيانات ألصول أو استخراجتتم قياسه بعدالة، يمكن 

أي (لمخاطر التزامات عديدة قابلة للمقارنة بالتزامن مع منحنى العائد الخالي من ا
 ).build-up" التراكم"استخدام منهج 

يمثل حق تعاقدي للحصول ) أ(وبغرض توضيح منهج التراكم، افترض أن األصل    ٢٠ ت أ 
يوجد و). أي ال يوجد عدم تأكد بخصوص التوقيت( في عام واحد جنيه ٨٠٠على 

هناك سوق ألصول قابلة للمقارنة والمعلومات عن تلك األصول بما في ذلك 
 :هذا وتشمل األصول القابلة للمقارنة كل مما يلي. سعر متوفرةمعلومات ال
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 في السنة الواحدة جنيه ١,٢٠٠هو حق تعاقدي للحصول على ) ب(ألصل ا  ) أ(
وتبعاً لذلك، يبلغ معدل العائد السنوي . جنيه ١,٠٨٣ويبلغ سعر السوق له 

 ١,٢٠٠% [(١٠,٨ما قيمته ) أي سعر العائد السوقي لسنة واحدة(الضمني 
 .]١- ) جنيه ١,٠٨٣ / جنيه

 في عامين ويبلغ جنيه ٧٠٠هو حق تعاقدي للحصول على ) ج(األصل    ) ب(
وتبعاً لذلك، يبلغ المعدل العائد السنوي الضمني . جنيه ٥٦٦سعر السوق له 

 ٥٦٦/ جنيه ٧٠٠([% ١١,٢ما قيمته ) أي سعر العائد السوقي لسنتين(
 .]١ – ٠,٥^) جنيه

أي توزيع (قابلة للمقارنة فيما يخص الخطر تعتبر كافة األصول الثالثة ) ج(
 ).السداد واالئتمان الممكن

فيما ) أ(على أساس توقيت المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصل    ٢١ ت أ 
مقابل سنتين ) ب(سنة واحدة لألصل ) (ج(واألصل ) ب(يتعلق بالتوقيت لألصل 

باستخدام ). أ( باألصل أكثر قابلية للمقارنة) ب(، يعتبر األصل ))ج(لألصل 
ومعدل ) جنيه ٨٠٠) (أ(المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصل 

، تكون القيمة العادلة لألصل %)١٠,٨) (ب(السوق لسنة واحدة الخاص باألصل 
بدالً عن ذلك، في غياب معلومات سوق ). ١,١٠٨/  جنيه ٨٠٠( جنيه ٧٢٢) أ(

) ج( معدل السوق لسنة واحدة من األصل ، يمكن اشتقاق)ب(متاحة لألصل 
في هذه الحالة، يمكن تعديل معدل السوق لسنتين الخاص . باستخدام منهج التراكم

ليصبح معدل سوق لسنة واحدة باستخدام الهيكل %) ١١,٢) (ج(باألصل 
قد يكون مطلوباً معلومات إضافية .  لمنحنى العائد الخالي من المخاطرالمستحق

وإذا .  ما إذا كانت عالوتي الخطر لسنة واحدة وسنتين متماثلتينومحللين لتحديد
تم تحديد أن عالوتي الخطر لسنة واحدة وسنتين غير متماثلتين، يتم تعديل معدل 

 .السوق لسنتين مرة إضافية بهذا األثر
عندما يتم تطبيق أسلوب تعديل معدل الخصم على المقبوضات أو المدفوعات    ٢٢ ت أ 

لخصم التعديل للمخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية الثابتة، يتضمن معدل ا
وفي بعض التطبيقات ألسلوب تعديل معدل .  لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه

الخصم للتدفقات النقدية التي ال تمثل مقبوضات أو مدفوعات ثابتة، قد يكون 
صل أو إجراء تعديل التدفقات النقدية ضرورياً لتحقيق قابلية المقارنة مع األ

 . معدل الخصم منهاستخراج يتمااللتزام الملحوظ الذي 
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  أسلوب القيمة الحالية المتوقعة 
تستخدم أسلوب القيمة الحالية المتوقعة كنقطة بدء حزمة من التدفقات النقدية التي    ٢٣ ت أ 

أي (تمثل المتوسط المرجح المحتمل لكافة التدفقات النقدية المستقبلية الممكنة 
يكون التقدير الناتج مطابقاً للقيمة المتوقعة والتي و). المتوقعةالتدفقات النقدية 

 المرجح للقيم الممكنة للمتغير المتوسطيعبر عنها في المصطلحات اإلحصائية بـ 
وحيث أن جميع . كل االحتماالت المرتبطةل المنفصل ودالة الترجيح العشوائي 

 التدفق النقدي المتوقع الناتج التدفقات النقدية الممكنة تم ترجيح احتمالها، ال يكون
على خالف التدفقات النقدية المستخدمة في (مشروطاً بوقوع أي حدث معين 

 .)أسلوب تعديل معدل الخصم
عند اتخاذ القرارات االستثمارية، يأخذ المشاركون في السوق الذين يتجنبون    ٢٤ ت أ 

فقات النقدية الخطر بعين االعتبار خطر أن تختلف التدفقات النقدية الفعلية عن التد
 :الخطرمن تميز نظرية المحفظة بين نوعين و. المتوقعة

 ، وهو خطر خاص بأصل أو التزام معين)القابل للتنوع(خطر عدم االنتظام   ) أ(
، وهو الخطر الشائع المشترك بين أحد )غير القابل للتنوع(الخطر المنتظم   ) ب(

 .أخرى بمحفظة متنوعةاألصول أو االلتزامات مع بنود 
 عندما يكون السوق في حالة التوازن، يكون تعويض أنهة المحفظة تتبنى نظري

المشاركين في السوق مقابل تحمل الخطر المنتظم المتأصل في التدفقات النقدية 
قد تكون هناك أشكال أخرى للعائد أو التعويض متوفرة في األسواق غير . (فقط

 ).الفعالة أو خارج حالة التوازن
قيمة العادلة المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعة لألصل  ألسلوب ال١تعدل الطريقة    ٢٥ ت أ 

أي (من خالل طرح عالوة الخطر النقدي ) أي خطر السوق(للخطر المنتظم 
تمثل التدفقات النقدية المتوقعة و). التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالخطر

دل الفائدة المعدلة بالخطر تلك التدفقات النقدية شبه المؤكدة، وهي مخصومة بمع
يشير التدفق النقدي شبه المؤكد إلى التدفق النقدي المتوقع و. الخالي من المخاطر

معدل بالخطر بحيث يكون المشارك في السوق ال يجد فرق في ) كما هو معرف(
على سبيل المثال، إذا كان . تداول تدفق نقدي مؤكد مقابل تدفق نقدي متوقع

مقابل  جنيه ١,٢٠٠تدفق نقدي متوقع يبلغ المشارك في السوق راغباً في تداول 
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 معادل مؤكد لمبلغ جنيه ١,٠٠٠، يعد مبلغ  جنيه ١,٠٠٠تدفق نقدي مؤكد يبلغ 
في تلك الحالة، ). عالوة الخطر النقدي جنيه ٢٠٠أي تمثل الـ ( جنيه ١,٢٠٠

 .لن يجد مشارك السوق فرق في األصل المحتفظ به
يب القيمة الحالية المتوقعة للخطر المنتظم  من أسال٢وفي المقابل، تعدل الطريقة    ٢٦ ت أ 

من خالل تطبيق عالوة الخطر على معدل الفائدة الخالي من ) أي خطر السوق(
وتبعاً لذلك، يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل يتوافق مع . المخاطر

د أي معدل العائ(المرجحة باحتماالتها  المعدل المتوقع المرتبط بالتدفقات النقدية
يمكن استخدام النماذج المستخدمة لتسعير األصول الخطرة مثل و). المتوقع

حيث أن . نموذج تسعير األصل الرأسمالي بغرض تقدير معدل العائد المتوقع
معدل الخصم المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم هو معدل العائد المرتبط 

عدل الخصم المستخدم بالتدفقات النقدية المشروطة، فيرجح أن يكون أعلى من م
 من أساليب القيمة الحالية المتوقعة، أي معدل العائد المتوقع ٢في الطريقة 

 .المتعلق بالتدفقات النقدية المتوقعة أو المرجحة باحتماالتها
، افترض إن لألصل تدفقات نقدية )٢(و ) ١(وبغر ض توضيح الطريقتين    ٢٧ ت أ 

ساس التدفقات النقدية الممكنة في سنة واحدة محددة على أ جنيه ٧٨٠متوقعة تبلغ 
واالحتماالت المبينة أدناه، ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر القابل للتطبيق على 

، وعالوة الخطر المنتظم ألحد األصول %٥التدفقات النقدية لمدة سنة واحدة هو 
 .%٣له نفس مواصفات الخطر 

المرجحة التدفقات النقدية   االحتمال  التدفقات النقدية المحتملة
  باحتماالتها

  جنيه ٧٥  %١٥  جنيه ٥٠٠

  جنيه ٤٨٠  %٦٠  جنيه ٨٠٠

  جنيه ٢٢٥  %٢٥    جنيه ٩٠٠

  جنيه ٧٨٠    التدفقات النقدية المتوقعة

 المتوسط جنيه ٧٨٠وفي هذا التوضيح البسيط، تمثل التدفقات النقدية المتوقعة    ٢٨ ت أ 
كثر واقعية، قد يكون وفي المواقف األ. المرجح لالحتماالت للنتائج الممكنة الثالثة
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ولكن وبغرض تطبيق أسلوب القيمة الحالية . هناك العديد من النتائج الممكنة
المتوقعة، ليس من الضروري دائماً أن تأخذ توزيعات كافة التدفقات النقدية 

بدالً عن ذلك، قد . الممكنة باستخدام النماذج واألساليب المعقدة بعين االعتبار
 عدد محدود من السيناريوهات واالحتماالت المنفصلة يكون من الممكن تصميم

على سبيل المثال، قد تستخدم .  التدفقات النقدية الممكنةمصفوفةالتي تجسد 
 ذات صلة، معدلة بالتغيرات في المنشأة التدفقات النقدية المحققة لفترة ماضية

على سبيل المثال، التغيرات في العوامل الخارجية، (الظروف التي تحدث الحقاً 
بما في ذلك الظروف االقتصادية أو السوقية واتجاهات الصناعة والمنافسة وكذلك 

، مع )التغيرات في العوامل الداخلية التي تؤثر على المنشأة بوجه أكثر تحديداً
 .ين االعتبار افتراضات المشاركين في السوقاألخذ بع

للتدفقات النقدية لألصل هي نفسها ) أي القيمة العادلة(نظرياً، تكون القيمة الحالية    ٢٩ ت أ 
 : كاآلتي٢ أو الطريقة ١بغض النظر سواء تم تحديدها باستخدام الطريقة 

أي (تظم ، يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة للخطر المن١عند استخدام الطريقة   ) أ(
وفي غياب بيانات السوق التي تشير مباشرة إلى مقدار تعديل ). خطر السوق

الخطر، يمكن اشتقاق هذا التعديل من نموذج تسعير األصل باستخدام مبدأ أشباه 
أي عالوة الخطر النقدي (على سبيل المثال، يمكن تحديد تعديل الخطر . التأكد
 – جنيه ٧٨٠% (٣طر المنتظم البالغة باستخدام عالوة الخ)  وحدة نقد٢٢البالغ 

، الذي ينتج عنه تدفقات نقدية متوقعة معدلة )])١,٠٥/١,٠٨(×  جنيه ٧٨٠[
 ٧٥٨تمثل القيمة البالغة ). جنيه ٢٢ – جنيه ٧٨٠( جنيه ٧٥٨بالخطر بقيمة 

 ويتم خصمها بمعدل الفائدة جنيه ٧٨٠المبلغ شبه المؤكد للقيمة البالغة  جنيه
) أي القيمة العادلة(تمثل القيمة الحالية لألصل %). ٥(اطر الخالية من المخ

  ).١,٠٥/ جنيه ٧٥٨( جنيه ٧٢٢
، ال يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة بالخطر المنتظم ٢م الطريقة اعند استخد  ) ب(

. وبدالً عن ذلك، يشمل معدل الخصم التعديل بذلك الخطر). أي خطر السوق(
% ٨ت النقدية المتوقعة بمعدل العائد المتوقع البالغ وتبعاً لذلك، يتم خصم التدفقا

مضافاً إليه عالوة الخطر % ٥أي معدل الفائدة الخالي من المخاطر البالغ (
 جنيه ٧٢٢لألصل ) أي القيمة العادلة(تبلغ القيمة الحالية %. ٣المنتظم البالغة 

 ).١,٠٨/ جنيه ٧٨٠(
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استخدام أسلوب القيمة الحالية عند ) ٢(أو ) ١(يمكن استخدام أي من الطريقتين    ٣٠ ت أ 
على الحقائق ) ٢(أو ) ١(ويعتمد اختيار الطريقة . المتوقعة لقياس القيمة العادلة

والظروف الخاصة لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه والمدى الذي تتاح فيه 
 .بيانات كافية واألحكام الشخصية المستخدمة

ت وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة تطبيق أساليب القيمة الحالية على االلتزاما
 )"٤١" و "٤٠"الفقرتين ( محتفظ بها من قبل أطراف آخرين على أنها أصول والغير 

عند استخدام المنشأة أسلوب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة اللتزام غير    ٣١ ت أ 
على سبيل المثال، التزامات  (أصلمحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه 

األمور  بعض ، يجب أن تقوم المنشأة، بجانب) أو إعادة األصول لحالتهااإلزالة
األخرى، بتقدير التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشاركين في 

ويجب أن تشتمل التدفقات النقدية المستقبلية . السوق تكبدها عند الوفاء بااللتزام
كاليف الوفاء بااللتزام والتعويض الصادرة توقعات المشاركين في السوق حول ت

يشتمل مثل هذا التعويض . الذي يطلبه المشاركون في السوق مقابل تحمل االلتزام
 :على العائد الذي يطلبه المشارك في السوق عما يلي

أي قيمة الوفاء بااللتزام، على سبيل المثال، باستخدام الموارد (القيام بالنشاط   ) أ(
 .)أخرىلتي يمكن استخدامها ألنشطة ا

أي عالوة الخطر الذي يعكس خطر أن (تحمل المخاطر المرتبط بااللتزام ) ب(و
 راجع ( تختلف التدفقات النقدية الصادرة الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة

 )." ٣٣أت "الفقرة
على سبيل المثال، ال يتضمن االلتزام غير المالي معدل تعاقدي للعائد وال يوجد    ٣٢ ت أ 

وفي بعض الحاالت، تكون عناصر .  ملحوظ لذلك االلتزام سوقيعائدهناك 
العائد التي يطلبها المشاركون في السوق غير قابلة للتمييز من بعضها البعض 

على سبيل المثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه مقاول يمثل طرف ثالث (
وفي حاالت أخرى، تحتاج المنشأة إلى تقدير تلك ). على أساس رسوم ثابتة

على سبيل المثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه (عناصر بشكل منفصل ال
مقاول يمثل طرف ثالث على أساس التكلفة مضافا إليه رسم معين ألن المقاول 

 ).في تلك الحالة لن يتحمل خطر التغيرات المستقبلية في التكاليف
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ام أو أداة يمكن للمنشأة أن تشمل عالوة الخطر في قياس القيمة العادلة لاللتز   ٣٣ ت أ 
حقوق ملكية خاصة بالمنشأة غير المحتفظ بها من قبل طرف آخر كأصل بإحدى 

 :الطرق التالية
 .) مبلغ التدفقات النقدية الصادرةأي كزيادة في(تعديل التدفقات النقدية   ) أ(

أي (تعديل المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لقيمتها الحالية ) ب(أو
 ). الخصمكتخفيض في سعر

على .  التعديالت بالخطراهماليتعين على المنشأة أن تتأكد أنها لم تقم بازدواج أو و
 تم زيادة التدفقات النقدية المقدرة لتأخذ بعين االعتبار التعويض مقابل إذاسبيل المثال، 

  . المرتبط بااللتزام، يتعين أال يتم تعديل معدل الخصم ليعكس ذلك الخطرالخطرتحمل 
 )"٧١"إلى " ٦٧"منالفقرات (  التقييم إلى أساليبالت المدخ

تتضمن أمثلة األسواق التي قد تكون بها مدخالت ملحوظة لبعض األصول    ٣٤ ت أ 
  :ما يلي) على سبيل المثال، األدوات المالية(وااللتزامات 

تتوافر أسعار اإلقفال في حيث . Exchange marketsأسواق البورصة   ) أ(
 ..قيمة العادلة بشكل عامسوق البورصة بسهولة وتمثل ال

 الوسطاءيكون التجار في سوق . Dealer markets الوسطاءأسواق   ) ب(
، بما يتيح سيولة )إما بيعاً أو شراء لحساباتهم الخاصة(مستعدون للتداول 

. بهاباستخدام رأس مالهم لالحتفاظ بمخزون من البنود التي يصنعون السوق 
 الذي يرغب التاجر بالشراء به ممثلة السعر(وتكون أسعار الطلب والعرض 

متوفرة بشكل أكثر ) والسعر الذي يرغب التاجر بالبيع به على التوالي
 Over-the-counterتمثل األسواق المباشرة و. سهولة عن أسعار اإلقفال

markets) تتواجد أسواق و. وسطاءأسواق ) التي يتم نشر أسعارها عالنية
خرى بما في ذلك بعض األدوات  لبعض األصول وااللتزامات األالوسطاء

 ).مثل المعدات المستخدمة(المالية والسلع األولية واألصول المادية 

يحاول السماسرة في أسواق . Brokered marketsأسواق السمسرة ) ج(
السمسرة التوفيق بين المشترين والبائعين ولكن ال يكونون مستعدين للتداول 

 يستخدم السماسرة رأس مالهم لالحتفاظ وبعبارة أخرى، ال. لحساباتهم الخاصة
يعلم السمسار األسعار و. بهابمخزون من البنود التي يصنعون السوق 
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 ، ولكن كل طرف ال يدرك المعنيةالمطلوبة والمعروضة من قبل األطراف 
. التي تمتالمعامالت  وتتوافر أحياناً أسعار. متطلبات سعر الطرف اآلخر

تواصل إلكترونية يتم فيها مطابقة طلبات تتضمن أسواق السمسرة شبكات و
  .الشراء والبيع وتتضمن أيضاً أسواق العقارات التجارية والسكنية

يتم . Principal-to-principal markets المستفيدين الرئيسيينأسواق ) د(
 سواء -  حول المعامالت المستفيدين الرئيسيينالتفاوض في أسواق 

قد و.  بشكل مستقل دون وساطة-   سواءاإلصدارات أو إعادة البيع على حد
  .تتم إتاحة معلومات قليلة فيما يتعلق بتلك المعامالت علنياً

  )" ٩٠"إلى " ٧٢"من  الفقرات (العادلة التسلسل الهرمى للقيمة 
  )"٨٥"إلى " ٨١"من  الفقرات( ٢مدخالت المستوى 

  :لي ألصول والتزامات معينة ما ي٢تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى    ٣٥ ت أ 
 Receive-fixed-pay-variable (الثابتة بالمتغيرةمبادلة معدل الفائدة عقد   ) أ(

interest rate swap ( على معدل ما بين الفائدة السائدة للمبادلةبناء 
 أحد مدخالتيمثل معدل ليبور للمبادلة قد . )سعر الليبور(البنوك في لندن 

نية مسعرة بشكل كبير ت زمفترا المعدل ملحوظ في عندما يكون ٢المستوى 
 .لكامل فترة العقد

 الصادر بناء على منحنى العائد الثابتة بالمتغيرةمبادلة معدل الفائدة  عقد   ) ب(
المبادلة معدل عقد  هو ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد و. بالعملة األجنبية

فترات زمنية  بالعملة األجنبية الملحوظ في الصادربناء على منحنى العائد 
 مدة عندما تكون قد تنطبق هذه الحالة و. بشكل كبير لكامل الفترة مسعره 

 لمدة مسعرة زمنية فترات سنوات وكان ذلك المعدل ملحوظ في ١٠ العقد
للسنة يكون أي استقراء معقول لمنحنى العائد ال  أنتسع سنوات، شريطة 

 .للعقد ككلهاماً لقياس القيمة العادلة  العشرة 
  prime rateبناء على المعدل الرئيسي دة الثابتة بالمتغيرة عقد مبادلة الفائ) ج(

 الرئيسي معدل الفائدة هو ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد و. لبنك محدد
 القيم عندما تكون extrapolation من خالل االستقراء المستخرجللبنك 

المستقرأة مدعمة ببيانات سوق ملحوظة، على سبيل المثال، من خالل الربط 
  .العقد كامل فترة خاللبشكل كبير  معدل فائدة ملحوظ مع

 أحد مدخالتيكون قد . خيار ثالث سنوات على سهم متداول في البورصة) د(
 لسعر السهم implied volatility التقلب الضمني  في  متمثال٢ًالمستوى 
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 من خالل االستقراء حتى السنة الثالثة إن انطبقت الحالتين المستخرج
  :معاًالتاليتين 

  .كانت هناك أسعار ملحوظة لخيارات سنة واحدة وسنتين على األسهم) ١(  
 لخيار الثالث  من خالل االستقراءالمستخرجالتقلب الضمنى للسهم ) ٢ (

  .العقدسنوات مؤيدة ببيانات سوق ملحوظة في معظم كامل فترة 
 التقلب الضمني من خالل االستقراء من استخراجفي تلك الحالة، يمكن 

لتقلب الضمني لخيارات السنة الواحدة والسنتين على األسهم ويمكن تأييدها ا
من خالل التقلب الضمني لخيارات الثالث سنوات على أسهم المنشآت القابلة 

 بينها وبين التقلبات الضمنية للسنة ربطللمقارنة شريطة أن يتم إنشاء 
  .والسنتين الواحدة

قية الترخيص التي تم الحصول عليها في فيما يخص اتفا. اتفاقية الترخيص) هـ(
التي هي طرف في (اندماج أعمال وتفاوضت عليها حديثاً المنشأة المشتراة 

 المستوى أحد مدخالتيتمثل قد مع طرف غير ذا عالقة، ) اتفاقية الترخيص
 العالقة عند نشأة وغير ذ في رسوم االمتياز في العقد مع الطرف ٢

  .االتفاقية
 أحد مدخالتيكون قد .  في متاجر البيع بالتجزئةاج التاممخزون اإلنت) و(

 الذي يتم اقتناؤه في اندماج أعمال إما سعر اإلنتاج التام لمخزون ٢المستوى 
في سوق البيع البيع لتجار التجزئة العمالء في سوق التجزئة أو سعر 

 بين حالة وموقع بنود المخزون وبنود المخزون بالفروقمعدالً  بالجملة
بحيث تعكس القيمة العادلة السعر الذي سيتم ) أي مماثلة(ابلة للمقارنة الق

الحصول عليه في معاملة بيع المخزون إلى بائع تجزئة آخر سيقوم بإتمام 
ومن ناحية المبدأ، سيكون قياس القيمة العادلة هو ذاته . جهود البيع المطلوبة

عر الجملة أو س) بالتخفيض(على سعر التجزئة  سواء تمت التعديالت
وبشكل عام، يتعين استخدام السعر الذي يتطلب أقل حد ممكن من ). بالزيادة(

  .التعديالت الموضوعية لقياس القيمة العادلة
 هو سعر ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد . المبنى المحتفظ به والمستخدم) ز(

مشتق من بيانات سوق ) مضاعفات التقييم (للمبنىالمتر المربع الواحد 
 من األسعار في المستخرجةحوظة، على سبيل المثال، المضاعفات مل
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في مواقع ) أي مماثلة(معامالت ملحوظة تتضمن مباني قابلة للمقارنة 
  .مماثلة

 هو مضاعف التقييم ٢ المستوى أحد مدخالتيكون قد . وحدة توليد النقد) ح(
) لعلى سبيل المثال، مضاعف األرباح أو اإليراد أو قياس أداء مماث(

 من بيانات سوق ملحوظة، على سبيل المثال، المضاعفات مستخرج
 من األسعار في معامالت ملحوظة تتضمن أعمال تجارية قابلة المستخرجة
مع األخذ بعين االعتبار العوامل التشغيلية والسوقية ) أي مماثلة(للمقارنة 

  .والمالية وغير المالية
 )"٩٠"إلى " ٨٦"من الفقرات  (٣مدخالت المستوى 

 : ألصول والتزامات معينة ما يلي٣تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى    ٣٦ ت أ 
قد . Long dated currency swapمبادلة العملة طويل األجل عقد   ) أ(

 هو معدل الفائدة بعملة محددة غير ملحوظة ٣  المستوىأحد مدخالتيكون 
ل فترات زمنية مسعرة أو خالوال يمكن تأييدها ببيانات سوق ملحوظة في 

تمثل أسعار الفائدة في مبادلة العملة بأسعار المبادلة و.  فترة العقد بالكامل
  .محسوبة من منحنيات العائد للدول المعنيةال

 أحد مدخالتيكون قد . خيار ثالث سنوات على أسهم متداولة بالبورصة  ) ب(
 من ةالمستخرج ألسعار األسهم هو التقلب التاريخي، أي التقلب ٣المستوى 
 يمثل التقلب التاريخي توقعات المشاركين وال. لتاريخية لألسهماألسعار ا
 المعلومة الوحيدة تفي السوق حول التقلب المستقبلي حتى لو كانالحاليين 

 .المتوفرة لتسعير أحد الخيارات
 هو تعديل على ٣ المستوى أحد مدخالتيكون قد . مبادلة معدل الفائدةعقد ) ج(

غير  (mid-market consensusسعر منتصف السوق المتفق عليه 
للمبادلة يتم صنعه باستخدام بيانات غير ملحوظة مباشرة والتي ال ) الملزم

  . لذلك ببيانات سوق ملحوظةبصورة أخرىيمكن تأييدها 
. األعمال في اندماج الداخل Decommissioning liabilityالتزام اإلزالة ) د(

خاصة م بيانات استخدباي تقدير جارهو  ٣ المستوى أحد مدخالتيكون قد 
 دفعها للوفاء يجب بالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي تتعلقالمنشأة ب
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السوق حول تكاليف الوفاء  بما في ذلك توقعات المشاركين في(بااللتزام 
تحمل التزام فك قد يطلبه المشارك في السوق مقابل بااللتزام والتعويض الذي 

 أن تدل علىهناك معلومات متوفرة بشكل معقول ن لم يكن وذلك إ) األصل
هذا يتم استخدام قد و. ستخدمون افتراضات مختلفةقد يالمشاركين في السوق 

 جانب مدخالت أخرى، القيمة الحالية إلى في أسلوب تقييم ٣لمستوى لل دخَمال
خالي ال السعرحالي أو الخالي من المخاطر الفائدة ال معدلعلى سبيل المثال، و

 يةاالئتمانالجودة  أثر في حال انعكاساالئتمان بخطر  المعدلالمخاطر من 
 سعر الخصم بدالً من علىلمنشأة المستحق على القيمة العادلة لاللتزام ل

  .تقدير التدفقات النقدية الصادرة المستقبليةانعكاسها على 
بيل على س(وقع مالي ت ٣ المستوى أحد مدخالتيكون قد . وحدة توليد النقد) هـ(

بيانات ال يتم تطويره باستخدام) المثال، تدفقات نقدية أو ربح أو خسارة
 معلومات متوفرة بشكل معقول تشير عدم وجود ةالمنشأة في حالالخاصة ب

  .يستخدمون افتراضات مختلفةقد إلى أن المشاركين في السوق 
 قياس القيمة العادلة عند انخفاض حجم ومستوى النشاط لألصل أو االلتزام

 بشكل كبير 
قد تتأثر القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عندما يكون هناك انخفاض كبير في    ٣٧ ت أ 

حجم أو مستوى النشاط لذلك األصل أو االلتزام بالنسبة لنشاط السوق العادي 
وبغرض تحديد ما إذا ). أو األصول أو االلتزامات المماثلة(لألصل أو االلتزام 

توى النشاط لألصل أو االلتزام على أساس كان هناك انخفاض في حجم أو مس
 : التاليةالعوامل  مثل  مةمالءالدليل المتاح، يتعين على المنشأة تقييم أهمية ومدى 

 .الحديثةيوجد هناك عدد قليل من المعامالت   ) أ(
  عروض األسعار باستخدام المعلومات الحاليةصنعال يتم   ) ب(
-صانعيبين أو ت تختلف عروض األسعار بشكل كبير إما على مدار الوق  ) ج(

 ).على سبيل المثال، بعض أسواق السماسرة(السوق 
سابقاً بالقيم بدرجة كبيرة  المؤشرات التي كانت مرتبطة يمكن توضيح أن) د(

بالمؤشرات الحديثة للقيم أصبحت غير مرتبطة العادلة لألصل أو االلتزام 
  . لذلك األصل أو االلتزامالعادلة



  ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١١٩٤

 أو العوائد أو ة مخاطر السيولة الضمنيعالواتفي يوجد هناك زيادة كبيرة ) هـ(
لمعامالت ملحوظة )  الخسارةحدة أو اإلخفاق تمثل معدال(مؤشرات األداء 

أو األسعار المعلنة عند مقارنتها مع تقدير المنشأة للتدفقات النقدية المتوقعة 
االئتمان خطر  احة عنمع األخذ بعين االعتبار كافة بيانات السوق المت

  .لألصل أو االلتزاماألخرى عدم األداء طر ومخا
 بين سعر العرض وسعر الطلب أو زيادة كبيرة في كبير فرقيوجد هناك ) و(

  .الفرقذلك 
أي السوق (سوق إلصدارات جديدة ل أو غياب كبيريوجد هناك انخفاض ) ز(

لألصل أو االلتزام أو األصول أو االلتزامات ) primary market األولى
  .المماثلة

عن على سبيل المثال، (ال يتوافر سوى كم معلومات ضئيل للعامة ) ح(
  ).المستفيدين الرئيسيينلمعامالت التي تتم في سوق ا

عندما لمعامالت أو األسعار المعلنة سعار ايكون هناك حاجة لتحليل إضافي ألس   ٣٨ ت أ 
صل لألنشاط الطرأ انخفاض كبير على حجم أو مستوى أنه  المنشأة إلى تتوصل
األصول أو أو (شاط السوق العادي لألصل أو االلتزام بالمقارنة بنلتزام أو اال

قد ال يشير االنخفاض في حجم أو مستوى النشاط بحد و). االلتزامات المماثلة
ذاته إلى أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة أو أن المعاملة 

المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل ر سع المنشأة أن تحدد عندماولكن . غير منظمة
، سيلزم )على سبيل المثال، فد يكون هناك معامالت غير منتظمة(القيمة العادلة 

 كانت المنشأة تستخدم تلك األسعار إذاالمعامالت أو األسعار المعلنة أسعار تعديل 
دلة كأساس لقياس القيمة العادلة وقد يكون ذلك التعديل هاماً لقياس القيمة العا

على سبيل المثال، (في ظروف أخرى ضرورية وقد تكون التعديالت . ككل
ألصل المماثل ليصبح قابالً للمقارنة مع السعر  تعديل هامإجراء عندما يستلزم 

 ).اًعندما يكون السعر متقادمأو األصل الذي تم قياسه 

 وأمالت لمعاعلى أسعار االمعيار منهجية إلجراء التعديالت الهامة هذا  يفرضال    ٣٩ ت أ 
 " ١١أت"إلى  "٥أت"من  و "٦٦"إلى " ٦١"من  الفقرات راجع. األسعار المعلنة

يتعين و. للحصول على تفاصيل استخدام أساليب التقييم عند قياس القيمة العادلة
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 تستخدمه أن تشمل تعديالت ذيب التقييم الوعلى المنشأة بغض النظر عن أسل
ي سيطلبه ذ الالمبلغعكس تي تللخطر اا عالوةمخاطر مالئمة بما في ذلك 

المتأصل في التدفقات النقدية ) الشك(المشاركون في السوق كتعويض لعدم التأكد 
 القيمة العادلة لن يصبح قياسال وإ). "١٧أت" فقرة راجع(لألصل أو االلتزام 

. قد يكون تحديد التعديالت المالئمة بالمخاطر صعباً في بعض األحيان. صادقاً
يتعين و. جة الصعوبة وحدها أساساً كافياً الستبعاد تعديل المخاطرولكن ليست در

 تعديل المخاطر معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ يعكسأن 
 .القياس بموجب شروط السوق الحالية

 هناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام، قد عندما يكون   ٤٠ ت أ 
على (لتقييم ل التقييم أو استخدام أساليب متعددة بأسلوتغيير من المالئم يكون 

 ترجيحعند و). سبيل المثال، استخدام منهج السوق وأسلوب القيمة الحالية
 يتعين على ،لتقييممتعددة لمؤشرات القيمة العادلة الناجمة من استخدام أساليب 

هدف هو وال. لقيمة العادلةأن تأخذ في االعتبار معقولية نطاق قياسات االمنشأة 
تحديد النقطة داخل النطاق التي تعد أكثر تعبيراً عن القيمة العادلة وفقاً لظروف 

نطاق قياسات القيمة العادلة مؤشراً على وجود اتساع قد يكون و.  السوق الحالية
 .حاجة لتحليل إضافي

يبقى هدف قياس القيمة العادلة هو ذاته حتى عندما يكن هناك انخفاضاً كبيراً في    ٤١ ت أ 
 السعر الذي سيتم يالقيمة العادلة هو. مستوى النشاط لألصل أو االلتزامأو حجم 

الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام في معاملة منظمة 
بين المشاركين في السوق في ) أو بيع اضطراريإجبارية أي ليست تصفية (

 .تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق الحالية

يعتمد  ، هناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزامعندما يكون   ٤٢ ت أ 
معاملة به في في  السعر الذي سيرغب المشاركون في السوق بالدخول تحديد

 السوق الحالية على الحقائق والظروف في تاريخ فرولظ وفقاًتاريخ القياس 
الك األصل ال تعد نية المنشأة بامتو  . مهنى  شخصىالقياس ويتطلب إصدار حكم

ن القيمة العادلة  ذات صلة عند قياس القيمة العادلة ألأو أداؤهأو تسوية االلتزام 
 .هي قياس قائم على أساس السوق وليس قياس خاص بالمنشأة
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  تحديد المعامالت غير المنظمة 
 كان إذا أكثر صعوبة )أو غير منظمة(يكون تحديد ما إذا كانت المعاملة منظمة    ٤٣ ت أ 

ير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام فيما يتعلق هناك انخفاض كب
). أو األصول أو االلتزامات المماثلة(بنشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام 

وفي مثل هذه الظروف، ال يعد مالئماً أن يتم اعتبار كافة المعامالت في ذلك 
شمل الحاالت هذا وت).  بيع اضطراريإجبارية أوأي تصفية (السوق غير منظمة 

 :التي تدل على أن المعاملة ليست منظمة ما يلي
ال يوجد تعرض كاف للسوق للفترة التي تسبق تاريخ القياس للسماح بأنشطة   ) أ(

للمعامالت التي تشمل أصول أو وذلك التسويق المعتادة والخاضعة لألعراف 
 .التزامات مماثلة وفقاً لظروف السوق الحالية

ق يسوقام بت إال أن البائع ،فاعرادة وخاضعة لألكان هناك فترة تسويق معت  ) ب(
 .األصل أو االلتزام لمشارك واحد في السوق

أي أن البائع  (كان البائع مفلس أو شبه مفلس أو خاضع للحراسة القضائية) ج(
  .)مضطراً

أي كان البائع (قانونية أو تنظيمية  كان البائع ملزماً على البيع لتلبية متطلبات) د(
  ).مجبراً

نفس يعد سعر المعاملة شاذاً عندما يقارن مع المعامالت الحديثة األخرى ل) هـ(
  .مماثلأو أصل أو التزام  االلتزامصل أو األ

في  أم اليتعين على المنشأة تقييم الظروف لتحديد ما اذا كانت المعاملة منظمة 
  . وزن الدليل المتاحضوء

د قياس القيمة العادلة أو تقييم  جميع ما يلي ذكره عنتدرسيتعين على المنشأة أن    ٤٤ ت أ 
 : خطر السوقعالوات

إلى أن المعاملة غير منظمة، يتعين على المنشأة أن الدليل  يشيرعندما   ) أ(
مقارنة مع مؤشرات (لمعاملة هذه ا، إن وجد، لسعر ترجيح خفيفتعطي 

 ).القيمة العادلة األخرى
ظمة أن يأخذ بعين يتعين على المنشأة إذا كان الدليل يشير إلى أن المعاملة من  ) ب(

هذه سعر الترجيح الذي يتم وضعه على ويعتمد . المعاملةهذه االعتبار سعر 
 :المعاملة عند مقارنته مع المؤشرات األخرى على الحقائق والظروف اآلتية

 .حجم المعاملة )١(



  ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

١١٩٧

 .لمقارنةلااللتزام الذي تم قياسه  قابلية معاملة األصل أو )٢(
 .مدى قرب المعاملة من تاريخ القياس )٣(

 تمتلك معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت عندما اليتعين على المنشأة ) ج(
ولكن قد ال يمثل سعر . ن تأخذ بعين االعتبار سعر المعاملةأالمعاملة منظمة 

أي سعر المعاملة ليس بالضرورة األساس الوحيد أو (المعاملة القيمة العادلة 
عندما ال و).  خطر السوقتعالوااألساسي لقياس القيمة العادلة أو تقدير 

تعد تمتلك المنشأة معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت معامالت محددة 
لتلك المعامالت عند المقارنة مع أقل  ترجيحاًمنظمة، يتعين عليها أن تعطي 

  .معامالت أخرى من المعروف أنها منظمة
 منظمة عاملة الم إضافية مكثفة لتحديد ما إذا كانتبجهودللقيام ال تحتاج المنشأة 

عندما تكون و  .ولكن ال ينبغي أن تتجاهل المعلومات المتوفرة بشكل معقول
 كم جيد من المعلومات كافي لتحديد لديهاالمنشأة طرفاً في معاملة، فيفترض أن 

 .منظمةالمعاملة ما إذا كانت 
 استخدام األسعار المعلنة المقدمة من أطراف ثالثة 

 استخدام األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة ال يحول هذا المعيار دون   ٤٥ ت أ 
 المنشأة أن األسعار المقدمة من رىعندما ت، سماسرةمثل خدمات التسعير أو ال

 .قبل تلك األطراف موضوعة وفقاً لهذا المعيار
 كان هناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط إنيتعين على المنشأة    ٤٦ ت أ 

 بتقييم ما إذا كانت األسعار المعلنة المقدمة من  االلتزام أن تقومولألصل أ
األطراف الثالثة موضوعة باستخدام المعلومات الحالية التي تعكس المعامالت 

بما فيها (عكس افتراضات المشارك في السوق يالمنظمة أو أسلوب تقييم 
 السعر المعلن ترجيحتعطي المنشأة عند و). االفتراضات المتعلقة بالخطر

 نتائجتعكس ال التي سعار المعلنة لأل  أقلترجيحاًقياس القيمة العادلة كمدخالت ل
عند المقارنة مع مؤشرات أخرى بالقيمة العادلة التي تعكس نتائج (المعامالت 
 .) المعامالت

على سبيل المثال،  (األسعار المعلنةعالوة على ما سبق، يتعين النظر في طبيعة    ٤٧ ت أ 
 الدليل المتاح مع ترجيحعند و) لزم أم عرض ماسترشاديما إذا كان سعر 

التي تمثل و ةف ثالثاطرأ المقدمة من لألسعار المعلنة أكبر ترجيحإعطاء 
 .ض ملزمةوعر
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