
 

 

 2015( 45)رقم المصرى  ةمحاسبالمعيار 
 قياس القيمة العادلة

 
  المعيار هدف

 

 ما يلى : إلىهذا المعيار  يهدف -1

 .تعريف القيمة العادلة (أ)

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

 
ما  على السوق ، وليس خاص بمنشأة بذاتها . وبالنسبة لبعض األصول واإللتزامات قائ تعتبر القيمة العادلة قياسا   -2

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

 Orderlyتقدير السعر الذى تستند عليه معاملة منظمة  –ياس القيمة العادلة فى كلتا الحالتين ال يتغير وهو ق

transaction   لبيع األصل أو تحويل اإللتزام بين المشاركين فى السوقMarket participants  فى تاريخ
تاريخ القياس من وجهة نظر مشارك فى  فى Exit priceلظروف السوق الحالية ) أى سعر الخروج  القياس وفقا  

 السوق يحتفظ باألصل أو يدين باإللتزام (.

  

مماثل غير ملحوظ ، تقيس المنشأة القيمة العادلة بإستخدام أسلوب تقييم  التزامعندما يكون سعر أصل أو  -3
عادلة قائم . حيث أن قياس القيمة ال Observable inputsاستخدام المدخالت الملحوظة  يغلب عليهمختلف 

على السوق ، ويتم القياس بإستخدام االفتراضات التى يستخدمها المشاركون فى السوق عند تسعير األصل أو 
اإللتزام ، بما فى ذلك االفتراضات المتعلقة بالمخاطر ، ونتيجة لذلك ، ال تعتبر نية المنشأة لالحتفاظ باألصل أو 

 ند قياس القيمة العادلة .تسوية أو الوفاء باإللتزام أمرا  ذا عالقة ع

 

يركز على األصول واإللتزامات ألنها الموضوع األساسى للقياس المحاسبى . إضافة لذلك  العادلةتعريف القيمة  -4
 والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة . بالمنشأة ، يطبق هذا المعيار على أدوات حقوق الملكية الخاصة 

 

 نطاق المعيار 
 

دما يقتضى معيار محاسبة مصرى آخر أو يسمح بقياسات القيمة العادلة أو يتطلب يطبق هذا المعيار عن  -5
بناء )العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع  ةاإلفصاح حول قياس القيمة العادلة ) وكذلك القياسات ، مثل القيم

 ".7" و "6"على القيمة العادلة أو اإلفصاحات حول تلك القياسات( فيما عدا ما هو محدد فى الفقرتين 
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 ال تنطبق متطلبات القياس واإلفصاح الواردة فى هذ المعيار على ما يلى : -6

 ( .39المدفوعات المبنية على أسهم التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم ) (أ)

سبية ( القواعد والمعايير المحا20والتى يشملها نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم ) معامالت التأجير  (ب)
 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى .

)ج( القياسات التى تتشابه مع القيمة العادلة إال أنها ليست قيمة عادلة ، مثل صافى القيمة االستردادية فى 
( " المخزون" أو القيمة اإلستخدامية فى معيار المحاسبة  المصرى رقم 2معيار المحاسبة المصرى )

 ل".( " اضمحالل قيمة األصو 31)
 

 اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ليست مطلوبة ألى مما يلى : -7

 ."( " مزايا العاملين38أصول الخطة التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقا  لمعيار المحاسبة المصرى ) (أ)

(        " 21مصرى )التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقا  لمعيار المحاسبة الو)ب( استثمارات خطة منافع التقاعد    
 المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد" .

و)ج( األصول التى يكون مبلغها القابل لالسترداد عبارة عن القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف التصرف وفقا    
 (.31لمعيار المحاسبة المصرى )

 

ياس األولى والالحق فى حال كانت القيمة ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح فى هذا المعيار على الق -8
 أو مسموح بها من قبل معايير محاسبة مصرية أخرى. العادلة مطلوبة

 
 القياس

 
 تعريف القيمة العادلة

العادلة على أنها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم دفعه  القيمة يعرف هذا المعيار -9
 المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس. لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بين

 

 القيمة العادلة. المنهج العام لقياس" 2أتتبين الفقرة " -10

 
 

 اإللتزاماألصل أو   
 

يعتبر قياس القيمة العادلة متعلقًا بأصل أو إلتزام محدد . وتبعًا لذلك ، يتعين على المنشأة عند قياس القيمة  -11
صل أو اإللتزام فى حال أخذ المشاركون فى السوق تلك العادلة أن تأخذ بعين االعتبار خصائص األ

الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام فى تاريخ القياس . وتشتمل الخصائص ، على سبيل 
 المثال ما يلى :

 حالة األصل وموقعه. (أ)

 و)ب( القيود على بيع األصل أو استخدامه ، إن وجدت .   
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 .شاركين فى السوق إلى تلك الخاصيةلكيفية نظر الم خاصية معينة على القياس وفقا   يختلف األثر المترتب عن -12

 

 قد يكون األصل أو االلتزام الذى يتم قياسه بالقيمة العادلة واحدا  مما يلى : -13

 أصل أو التزام مستقل ) على سبيل المثال ، أداة مالية أو أصل غير مالى ( ،  (أ)

لتزامات ) على سبيل المثال ، وحدة توليد مجموعة أصول أو مجموعة إلتزامات أ (ب) و مجموعة أصول وا 
 نقد أو مؤسسة أعمال (.

 
سواء كان األصل أو اإللتزام أصال  أو إلتزاما  مستقال  ، فإن مجموعة من األصول أو مجموعة من اإللتزامات أو  -14

 الخاصة بها . ومجموعة األصول واإللتزامات ألغراض األعتراف أو االفصاح تعتمد على وحدة الحساب 
يتم تحديد وحدة الحساب لألصل أو اإللتزام وفقا  لمعيار المحاسبة المصرى باستثناء ما هو وارد فى هذا المعيار 

 أو يسمح بقياس القيمة العادلة. يتطلبالذى 

 
 المعاملة 

ين فى السوق مبادلة األصل أو اإللتزام تتم فى معاملة منظمة بين المشارك أنيفترض قياس القيمة العادلة  -15
 لبيع األصل أو تحويل اإللتزام فى تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية .

 

 يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم إما : -16

 

 لألصل أو اإللتزام . Principle marketفى السوق األساسى  (أ)

لألصل  Most advantageous marketكثر نفعاً أو)ب( فى غياب السوق األساسى ، فى السوق األ 
 أو االلتزام .

 
ال تحتاج المنشأة إلجراء بحث شامل لكافة األسواق المحتملة لتحدد السوق وفى حالة غياب السوق األساسى  -17

األساسى أو السوق األكثر نفعا  ، ولكن يتعين عليها أن تأخذ بعين االعتبار جميع المعلومات المتوفرة بشكل 
وفى غياب دليل على خالف ذلك ، يفترض أن يكون السوق الذى تبرم فيه المنشأة بشكل عادى ول . معق

 معاملة بيع أصل أو نقل إلزام هو السوق األساسى أو السوق األكثر نفعا  في حال غياب السوق األساسى .

 

)      أة السعر في ذلك السوقفي حالة وجود سوق أساسى لألصل أو االلتزام ، يمثل قياس القيمة العادلة للمنش  -18
أسلوب تقييم آخر ( ، حتى لو كان من المحتمل أن  باستخدامسواء كان السعر ملحوظا  بشكل مباشر أو مقدرا  

 يكون السعر في سوق مختلف أكثر نفعا  في تاريخ القياس .
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ن المنشتت ألونظرا   . ) أو السوق األكثر نفعا ( في تاريخ القياس األساسيتحتاج المنشأة للوصول للسوق  -19
األعمال داخل تلك المنشتت( ذات األنشطة المختلفة قد يكون لديها فرصة الوصول ألسواق أنشطة المختلفة ) و 

ذاته قد يختلف من منشأة ألخرى  االلتزام) أو السوق األكثر نفعا  ( لألصل أو  األساسيمختلفة ، فإن السوق 
) أو السوق األكثر نفعا (  األساسي. وتبعا  لذلك ، يتعين أخذ السوق  األعمال داخل تلك المنشتت(أنشطة )ومن 

) وبالتبعية المشاركين في السوق( من وجهة نظر المنشأة مما يسمح بوجود اختالفات بين المنشتت ذات 
 األنشطة المختلفة .

 

درة على بيع أصل محدد الق المتالكتحتاج  على الرغم من حاجة المنشأة إلى الوصول إلى السوق ، إال أنها ال -20
 من قياس القيمة العادلة على أساس السعر في ذلك السوق. تتمكنتاريخ القياس حتى  فىمحدد  التزامأو نقل 

 

في تاريخ  التزامحتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظ يوفر معلومات التسعير المتعلقة ببيع أصل أو نقل  -21
نظر المشارك في املة تتم في ذلك التاريخ مأخوذة من وجهة القياس ، يفترض قياس القيمة العادلة أن المع

. وتحدد المعاملة المفترضة أساس  لتقدير سعر بيع األصل أو  بااللتزامالسوق الذى يحتفظ باألصل أو يدين 
 . االلتزامتحويل 

 

 
 المشاركون في السوق 

 

ت التي سيستخدمها المشاركون في السوق تقيس المنشأة القيمة العادلة لألصل او االلتزام باستخدام االفتراضا -22
إن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم على افتراض عند تسعير األصل أو االلتزام 

 االقتصادية .

 

ال تحتاج المنشأة إلى تحديد مشاركين محددين في سوق عند وضع تلك االفتراضات ، بدال  من ذلك يتعين على  -23
تي تميز المشاركين في السوق بصفة عامة مع األخذ بعين االعتبار العوامل المحددة المنشأة تحديد الصفات ال

 لكل مما يلى :

 

 األصل او االلتزام .  (أ)

 السوق األساسى ) أو السوق األكثر نفعا  ( لألصل أو االلتزام . و)ب( 

 .)ج( المشاركين في السوق الذى ستبرم المنشأة معهم معاملة في ذلك السوق و

 

 السعر
عد القيمة العادلة هي السعر الذى سيتم استالمه لبيع األصل أو الذى سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة ت -24

منظمة في السوق األساسي ) أو السوق األكثر نفعًا ( في تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية ) أي 
 درًا باستخدام أسلوب تقييم آخر .ملحوظًا بشكل مباشر أو مق اً سعر الخروج( بغض النظر عما إذا كان سعر 
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ال يتم تعديل السعر في السوق االساسى ) أو السوق األكثر نفعا ( المستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل أو  -25
وال . االلتزام بسبب تكلفة المعاملة . وتتم المحاسبة عن تكلفة المعاملة وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية األخرى 

نما تعد محددة لكل معاملة وسوف تختلف بناء  على تعتبر تكاليف ا لمعاملة من صفات أي أصل أو التزام وا 
  طريقة إبرام المنشأة لمعاملة األصل أو االلتزام .

 

ذا كان الموقع من صفات األصل ) كما هو الحال مع السلع  -26 ال تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف النقل . وا 
ي السوق األساسى ) أو السوق األكثر نفعا  ( بالتكاليف ، إن وجدت ، والتي األولية( ، فيتعين تعديل السعر ف

 سيتم تكبدها لنقل األصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق .
 

 التطبيق على األصول غير المالية 
 أفضل وأحسن استخدام لألصول غير المالية 

ة المشارك في السوق على توليد المنافع يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالى بعين االعتبار قدر  -27
في االقتصادية من خالل استخدام األصل بأفضل وأحسن استخدام له أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم األصل 

 أفضل وأحسن استخدام له .

 

يأخذ االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالى بعين االعتبار استخدام األصل الممكن ماديا  والمسموح به  -28
 انونيا  والمجدى ماديا  على النحو اآلتى :ق

 

يأخذ االستخدام الممكن ماديا  بعين االعتبار الصفات المادية لألصل والتي يتخذها المشاركون في السوق   (أ)
 (.، موقع العقار أو حجمه المثالبعين االعتبار عند تسعير األصل ) على سبيل 

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

ما إذا كان استخدام األصل الممكن ماديا  والمسموح به قانونيا   )ج( يأخذ االستخدام المجدى ماديا  بعين االعتبار
صل إلعداده لالستخدام المعد من أجله يولد دخال  أو تدفقا  ماليا  كافيا  ) مع األخذ في االعتبار تكاليف تحويل األ

 المشاركون في السوق من االستثمار في األصل في نطاق ذلك االستخدام . ينتظره( إلنتاج عائد استثمارى 

 

المنشأة تهدف وجهة نظر مستخدمى السوق ، حتى لو كانت  بناء علىيحدد االستخدام األفضل واالحسن  -29
األفضل  االستخداماستخدام المنشأة الحالي لألصل غير المالى هو مختلف . ولكن يفترض أن يكون  الستخدام

المختلف من قبل المشاركين في السوق سيزيد   االستخدامواألحسن ما لم يوحى السوق أو أي عامل آخر أن 
 قيمة األصل .
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الى قد تنوى المنشأة ، بغرض حماية موقعها التنافسى أو ألى سبب آخر ، عدم استخدام األصل غير الم -30
المشترى بشكل فاعل أو قد تنوى  عدم استخدام األصل وفقا  الستخدامه األفضل واالحسن . فعلى سبيل المثال 
قد تكون تلك هي الحالة بالنسبة لألصل غير الملموس الذى تخطط المنشأة الستخدامه بشكل دفاعى من خالل 

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

 

 

 أساس تقييم األصول غير المالية 
المستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل على  واألحسن لألصل غير المالى أساس التقييم يحدد االستخدام األفضل -31

 النحو التالى :

االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالى القيمة القصوى للمشتركين في السوق من خالل ر قد يوف (أ)
لالستخدام ( أو مع أصول  هاوعة ) حسبما تم تركيبها أو إعداداستخدامه مع أصول أخرى كمجم

 والتزامات مختلفة ) مثل مؤسسات األعمال (.

في استخدام األصل مع مجموعة من  يكمناالستخدام األفضل واألحسن لألصل كان في حالة  (1)
األصول األخرى أو أصول والتزامات أخرى ، تكون القيمة العادلة ألصل هي السعر الذى سيتم 
الحصول عليه في معاملة بيع األصل الحالية على افتراض أنه سيتم استخدام األصل مع أصول 

امات ) أي األصول التكميلية وأنه سوف تكون تلك األصول وااللتز أخرى أو أصول والتزامات أخرى 
 وااللتزامات المرتبطة ( متوفرة للمشاركين في السوق .

تتضمن االلتزامات المرتبطة باألصل واألصول التكميلية االلتزامات التي تمول رأس المال العامل  (2)
ولكنها ال تتضمن االلتزامات المستخدمة لتمويل أصول غير تلك التي تقع ضمن مجموعة األصول 

. 

 لكافةأن تكون االفتراضات حول االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالى متسقة  يجب (3)
أصول ) التي يكون االستخدام األفضل واألحسن ذا عالقة بها( مجموعة األصول أو مجموعة 

 استخدام األصل. ضمنها األصول وااللتزامات التي سيتم

ل غير المالى القيمة القصوى للمشاركين في قد يوفر االستخدام األفضل واالستخدام األحسن لألص  (ب)
السوق على أساس مستقل . وفى حال كان االستخدام األفضل واالحسن لألصل يتمثل باستخدامه على 

هي السعر الذى سيتم الحصول عليه في معاملة بيع األصل  حينئذأساس مستقل ، فتكون القيمة العادلة 
 ون األصل على أساس مستقل.الحالية للمشاركين في السوق الذين يستخدم

 

الحساب المحددة في يفترض قياس القيمة العادلة لألصل غير المالى أن بيع األصل يتم بما يتفق مع وحدة  -32
معايير المحاسبة المصرية األخرى ) التي قد تكون أصل واحد( . ويكون هذا هو الحال عندما يفترض قياس 

ن لألصل يكون باستخدامه مع أصول أخرى أو أصول والتزامات القيمة العادلة أن االستخدام األفضل واألحس
أخرى ألن قياس القيمة العادلة يفترض أن المشارك في السوق يمتلك بالفعل األصول التكميلية وااللتزامات 

 المرتبطة .
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 " كيفية تطبيق مفهوم أساس التقييم لألصول غير المالية .3أتتوضح الفقرة " -33

 
 ملكية المنشأةت وأدوات حقوق لتزامااال التطبيق على 
 المبادئ العامة

تحويل االلتزام المالى أو االلتزام غير المالى أو أداة حقوق ملكية المنشأة ) على  تماميفترض قياس القيمة العادلة  -34
سبيل المثال ، حصص حقوق الملكية الصادرة كمبلغ مالى في اندماج األعمال ( إلى المشارك في السوق في 

 اس . ويفترض تحويل االلتزام أو أداة حقوق الملكية للمنشأة ما يلى :تاريخ القي

يبقى االلتزام قائما  ويتعين على المشارك في السوق المنقول إليه الوفاء بااللتزام . وأنه لن تتم تسوية االلتزام  (أ)
 مع الطرف الدائن أو خالفا  لذلك سداده في تاريخ القياس .

قائمة ويحصل المشارك في السوق المنقول إليه األداة على الحقوق ويتحمل  تبقى أداة حقوق ملكية المنشأة (ب)
 ال يتم إلغاء األداة أو سدادها في تاريخ القياس .أنه المسئوليات المرتبطة باألداة و 

 

حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظ لتزويد معلومات التسعير حول تحويل االلتزام أو أداة حقوق ملكية  -35
ال  ألن القيود التعاقدية أو القانونية األخرى تمنع تحويل هذه البنود ( ، فقد يكون هناك سوق ملحوظ المنشأة ) مث

لهذه البنود في حال كانت محتفظا  بها من قبل أطراف آخرون على أنها أصول ) على سبيل المثال ، سند 
 شركة أو خيار شراء على أسهم منشأة (.

 

أن تزيد من استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام  الحاالت كليتعين على المنشأة في  -36
المدخالت غير الملحوظة لتلبى هدف قياس القيمة العادلة وهو تقدير السعر الذى ستتم به المعاملة المنظمة 

 .الحالية لقياس وفقا  لظروف السوقلتحويل االلتزام او أداة حقوق الملكية بين المشاركين في السوق في تاريخ ا

 

 االلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول 
عندما ال يتوفر سعر معلن لعملية نقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية المنشأة ويكون البند  -37

القيمة العادلة لاللتزام  المطابق محتفظًا به من قبل طرف آخر على أنه أصل ، يتعين على المنشأة أن تقيس
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 الملكية كما يلى :مثل يتعين على المنشأة في  -38

لنشط للبند المطابق المحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل ااستخدام السعر المعلن في السوق  (أ)
 في حال كان ذلك السعر متاحا  .

استخدام مدخالت ملحوظة مثل السعر المعلن في السوق غير النشط للبند المطابق المحتفظ به من  (ب)
 متاحا . عدم وجود سعر ةقبل طرف آخر على أنه أصل في حال

لمذكور أدناه في حال كانت األسعار الملحوظة والمذكورة في النقطتين )أ( )ج( استخدام أسلوب تقييم آخر كا
 و )ب( غير متوفرة .
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منهج الدخل ) مثل أسلوب القيمة الحالية الذى يأخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية التي ( 1)
 راجعلملكية كأصل ، يتوقع المشترك في السوق أن يحصل عليها من امتالك االلتزام أو أداة حقوق ا

 ".11أت" و "10أتالفقرتين  "
( منهج السوق ) مثل استخدام األسعار المعلنة لاللتزامات و أدوات حقوق الملكية المماثلة المحتفظ بها 2)

 " (.7أت" و "5أتالفقرات " راجعف أخرى على أنها أصول  ، امن قبل أطر 
 

أو أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة والمحتفظ بها من قبل يتعين على المنشأة تعديل السعر المعلن لاللتزام  -39
طبق على قياس القيمة العادلة لاللتزام نال ت، عوامل خاصة باألصل وجود  ةطرف آخر على أنها أصل في حال

حقوق الملكية . ويتعين على المنشأة أن تضمن أال يعكس سعر األصل أثر قيد ما قد يمنع بيع ذلك  ةأو أدا
 ل .األص

 ويتضمن ما يلى بعض العوامل التي قد تدل على أن السعر المعلن لألصل يحتاج إلى تعديل :

السعر المعلن لألصل بالتزام مماثل أو أداة حقوق ملكية مماثلة ) بغير تطابق ( محتفظ بها من قبل  ارتباط (أ)
)     كية خصائصطرف آخر على أنها أصل . على سبيل المثال ، قد يكون االلتزام أو أداة حقوق المل

مثل جودة االئتمان للجهة المصدرة( تختلف عن تلك المعكوسة في القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق 
 الملكية المماثلة و المحتفظ بها على أنها أصل .

بااللتزام أو أداة حقوق الملكية . على سبيل المثال ،  ذلك الخاصحساب األصل عن  اختالف اساس (ب)
ل في بعض الحاالت ، بالنسبة لاللتزامات ، سعرا  مدمجا  لحزمة تتألف من المبالغ يعكس سعر األص

الضمان ( ممنوح من  طرف ثالث . في  )مثل المستحقة من الجهة المصدرة باإلضافة إلى تحسين ائتماني
يمة للحزمة المدمجة ، بينما الهدف يتمثل في قياس الق يكون أساس حساب االلتزام مخصص لنهذه الحالة 

العادلة اللتزام الجهة المصدرة وليس القيمة العادلة للحزمة المدمجة . وعليه ، تقوم المنشأة في هذه الحاالت 
 .ئتماني الممنوح من الطرف الثالثأثر التحسين اال دبتعديل السعر الملحوظ لألصل الستبعا

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

عندما ال يتوافر سعر معلن لنقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية المنشأة مطابقة أو مماثلة في  -40
الوقت الذى ال يحتفظ طرف آخر ببند مطابق على أنه أصل ، يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة 

من وجهة نظر مشارك في السوق يدين بااللتزام أو  لاللتزام أو أداة حقوق الملكية باستخدام أسلوب التقييم
 قام بالمطالبة بحقوق الملكية .

 

 قد تأخذ المنشأة أي مما يلى على سبيل المثال عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية :  -41

، بما التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدها عند سداد االلتزام  (أ)
" 31أت"من الفقرات  راجعذلك التعويض الذى سيطلبه مشارك في السوق مقابل التكفل بااللتزام ) في 
 "(.33أت" إلى
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المبلغ الذى سيحصل عليه مشارك في السوق إلبرام أو أصدار التزام مطابق أو أداة حقوق ملكية  (ب)
تسعير البند المطابق      االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركون في السوق عند  باستخداممطابقة 

) على سبيل المثال ، الذى يتمتع بذات الصفات االئتمانية ( في السوق األساسى ) أو السوق األكثر 
 نفعا ( إلصدار التزام أو أداة حقوق ملكية بنفس الشروط التعاقدية .

 
 األداء  ممخاطر عد

مخاطر عدم األداء على سبيل المثال ال الحصر  تشملو تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر مخاطر عدم األداء .  -42
" األدوات المالية : ( 25المخاطر االئتمانية للمنشأة ) كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى )

 يفترض أن تكون مخاطر عدم األداء هي نفسها قبل وبعد تحويل االلتزام .و  .(االفصاحات " 

 

دلة لاللتزام أن تأخذ بعين االعتبار أثر مخاطرها االئتمانية ) الجدارة يتعين على المنشأة عند تقييم القيمة العا -43
قد يختلف األثر و  االئتمانية( و أي عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على احتمالية أن يتم الوفاء بااللتزام أم ال .

 تبعا  لاللتزام ، على سبيل المثال :

بتسليم بضائع أو خدمات        )  زام مالى ( أو تعهد إذا كان االلتزام عبارة عن تعهد بتسليم نقد ) الت (أ)
 التزام غير مالى ( .

 بااللتزام ، إن وجدت .شروط تحسين االئتمان المرتبطة   (ب)

 
يتعين على مصدر االلتزام و الحسابية .  تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر مخاطر عدم األداء على أساس وحدتها -44

ال يتجزأ وتم حسابه بشكل منفصل عن االلتزام  ا  ى لطرف ثالث باعتباره جزءالذى تم إصداره مع تحسين ائتمان
أال يشمل أثر تحسين االئتمان ) على سبيل المثال ، كفالة طرف ثالث للدين ( في قياس القيمة العادلة لاللتزام 

ذا ما تم حساب أثر تحسين االئتمان بشكل منفصل عن االلتزام ، فسيأخذ المصدر بعين االو .  عتبار الموقف ا 
 الخاص به وليس الخاص بالضامن عند قياس القيمة العادلة لاللتزام . االئتمانى

 
 القيد الذى يمنع تحويل االلتزام أو أداة حقوق ملكية المنشأة 

أو  منفصال   يتعين على المنشأة عند قياس القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية للمنشأة أال تتضمن مدخال   -45
ت لمدخالت أخرى مرتبطة بوجود قيد يمنع نقل البند . ويكون أثر القيد الذى يمنع نقل التزام أو أداة تعديال

حقوق ملكية للمنشأة مدرجا  إما ضمنيا  أو بشكل صريح في المدخالت األخرى المستخدمة في قياس القيمة 
 العادلة .
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لاللتزام مع معرفة تامة بأن يخ المعاملة ، سعر المعاملة على سبيل المثال ، يقبل كل من الدائن والمدين ، في تار  -46
 ال يكون مطلوبا  استخدام مدخال  و االلتزام يتضمن قيدا  يمنع نقله . كنتيجة إلدراج القيد في تحديد سعر المعاملة ، 

. وعلى أحد المدخالت المستخدمة في تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المفروض على النقل  أو تعديال   منفصال  
أحد المدخالت  أو تعديال   منفصال   نحو مماثل ، ال يكون مطلوبا  في تواريخ القياس الالحقة استخدام مدخال  

 المستخدمة في تاريخ المعاملة لعكس أثر القيد المفروض على النقل .

 
 االلتزام المالى تحت الطلب

عة تحت الطلب ( عن المبلغ المستحق عند الطلب ال تقل القيمة العادلة لاللتزام المالى تحت الطلب ) مثل الودي -47
 دفع المبلغ . فيه، مخصومة من أول تاريخ قد يتعين 

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

 الطرف المقابل 
االلتزامات المالية لمخاطر السوق ) وفقا  لما هو تتعرض المنشأة التي تمتلك مجموعة من األصول المالية و  -48

في معيار المحاسبة  معرفولمخاطر اإلئتمان ) وفقا  لما هو  ((40في معيار المحاسبة المصرى رقم ) معرف
ذا أدارت المنشأة مجموعة األصول المالية وااللتزامات  ((40المصرى رقم ) الخاصة بكل األطراف المقابلة . وا 
ى أساس صافى تعرضها إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان فيكون من المسموح للمنشأة بأن المالية تلك عل
من هذا المعيار المصرى لقياس القيمة العادلة . ويسمح االستثناء المذكور بقياس القيمة  استثناءتقوم بتطبيق 

ى يتم الحصول عليه لبيع صافى وااللتزامات المالية على أساس السعر الذ األصول الماليةالعادلة لمجموعة من 
لمخاطر محددة أو الذى سيتم دفعه لنقل  مع التعرض) أي مركز أصول (   Long positionالمركز الموجب 

لمخاطر محددة في معاملة منظمة  مع التعرضمركز االلتزام ( ) أي   Short positionصافى المركز السالب 
لظروف السوق الحالية . وتبعا  لذلك يتعين على المنشأة قياس  بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقا  

القيمة العادلة لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية باتساق مع الكيفية التي سيقوم بها المشاركون في 
 السوق بتسعير صافى التعرض للمخاطر في تاريخ القياس .

 

 " فقط في حال قيام المنشأة بكل ما يلى :48ارد في الفقرة "يتم السماح للمنشأة باستخدام االستثناء الو  -49

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

 االستثمار الموثقة للمنشأة .استراتيجية 

تقديم معلومات على ذلك األساس عن مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية لألعضاء األساسيين و)ب( 
( " اإلفصاح عن 15شأة ، كما تم تعريفهم في معيار المحاسبة المصرى رقم )في اإلدارة العليا للمن

 .األطراف ذوى العالقة "  

من المنشأة أو اختارت قياس تلك األصول المالية أو االلتزامات المالية بالقيمة العادلة في  ا  كان مطلوب  )ج( و
 قائمة المركز المالى في نهاية كل فترة يتم إعداد القوائم المالية عنها .
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ض االت، يختلف أساس عر حبعض ال ففىبعرض القوائم المالية.  "48: يتعلق االستثناء الوارد في الفقرة ال -50
األدوات المالية في قائمة المركز المالي عن أساس قياس األدوات المالية، مثال إذا لم يطلب أحد معايير 
المحاسبة المصرية أو يسمح بعرض األدوات المالية على أساس الصافي. وقد تحتاج المنشأة في الحاالت 

( على مفردات األصول أو "56إلى " "53من "الفقرات  راجعالمماثلة لتوزيع التعديالت على مستوى المحفظة )
االلتزامات المختلفة التي تمثل مجموعة األصول وااللتزامات المالية التي تتم إدارتها على أساس صافي تعرض 
المنشأة للمخاطر. ويتعين على المنشأة القيام بهذا التوزيع على أساس منطقي ومتناغم باستخدام منهجية مالئمة 

 للظروف.

 

"السياسات  (5) رقم نشأة أن تقرر السياسة المحاسبية التي تتبعها وفقا  لمعيار المحاسبة المصرييتعين على الم -51
. ويتعين على "48"التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" الستخدام االستثناء الوارد في الفقرة و  المحاسبية

ية، بما في ذلك سياستها لتوزيع تعديالت االستثناء تطبيق تلك السياسات المحاسبهذا المنشأة التي تستخدم 
الفقرة  راجع( وتعديالت االئتمان )"55" إلى "53" من الفقرات راجعالفرق بين سعر العرض وسعر الطلب )

 بشكل منتظم من فترة ألخرى.لمحفظة معينة  ،  (، إذا انطبق ذلك"56"

 

وااللتزامات المالية التي تقع ضمن نطاق تطبيق  فقط على األصول المالية "48"ينطبق االستثناء الوارد في الفقرة  -52
 . "األدوات المالية: االعتراف والقياس" ( 26رقم )معيار المحاسبة المصري 

 

 التعرض لمخاطر السوق
لقياس القيمة العادلة لمجموعة األصول المالية  "48"يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -53

سوق محددة أن تقوم  لخطر )أو مخاطر(مالية التي تتم إدارتها على أساس صافي تعرض المنشأة وااللتزامات ال
بتطبيق السعر الذي يقع ضمن الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب الذي هو وفقا  للظروف األكثر تمثيال  

 (. "71"و  "70"الفقرتين  راجعللقيمة العادلة لصافي تعرض المنشأة لتلك المخاطر للسوق )

 

السوق التي  (أو مخاطر)أن تضمن أن خطر  "48"يتعين على المنشأة عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -54
تتعرض لها المنشأة ضمن مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية مماثلة إلى حد بعيد. فعلى سبيل المثال 

ل المالي مع مخاطر سعر السلعة األولية المرتبط قد ال تدمج المنشأة مخاطر معدل الفائدة المرتبط باألص
بااللتزام المالي ألن عملية الدمج المماثلة لن تخفف من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو مخاطر سعر 

أي مخاطر أساس في االعتبار  خذ األ، يتعين " 48"السلعة األولية. وعند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة 
وامل مخاطر السوق غير المطابقة عند قياس القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية عن ع ةناجم

 .ضمن المجموعة
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سوق محدد ناجم عن األصول  ( لمخاطرلخطر ) أو على نحو مماثل، يتعين أن تكون مدة تعرض المنشأة  -55
مثال، المنشأة التي تستخدم عقدا  مستقبليا  مدته إلى حد بعيد. فعلى سبيل ال متماثلة المالية وااللتزامات المالية 

شهرا  مقابل التدفقات النقدية المرتبطة بقيمة التعرض لمخاطر معدل الفائدة الثني عشر شهرا  على أداة مالية  12
مدتها خمس سنوات ضمن المجموعة التي تتألف فقط من تلك األصول المالية وااللتزامات المالية، تقوم بقياس 

العادلة للتعرض لمخاطر معدل الفائدة لالثني عشر شهرا  على أساس صافي وما تبقى من التعرض  القيمة
 سنوات( على أساس إجمالي. 5-2لمخاطر سعر فائدة )أي 

 

 التعرض لمخاطر االئتمان لطرف مقابل معين

لمالية وااللتزامات المالية لقياس القيمة العادلة لمجموعة األصول ا "48"عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -56
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 

من التعرض لمخاطر  تحدعين االعتبار أي ترتيبات قائمة القيمة العادلة عندما يأخذ المشاركون في السوق ب
 master nettingاالئتمان في حالة التخلف عن السداد )على سبيل المثال، اتفاقية مقاصة رئيسية 

agreement  مع الطرف المقابل أو اتفاقية تطلب تبادل ضمان إضافي على أساس صافي تعرض كل طرف
ين أن يعكس قياس القيمة العادلة توقعات المشاركين في السوق حول لمخاطر ائتمان الطرف اآلخر( ويتع

 في حالة التخلف عن السداد. قانونا  للتنفيذ  احتمالية أن يكون الترتيب قابال  

 

 القيمة العادلة عند االعتراف األولي
السعر في سعر المعاملة عندما يتم شراء أصل أو تحمل التزام في عملية تبادل لذلك األصل أو االلتزام  يتمثل -57

(. وعلى العكس، تتمثل القيمة entry priceالمدفوع لشراء األصل أو المستلم لتحمل االلتزام )سعر الدخول 
صل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام العادلة لألصل أو االلتزام في السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع األ

(، وال تبيع المنشتت بالضرورة األصول باألسعار التي تم دفعها لشرائها. وعلى نحو exit price)سعر الخروج 
 مماثل، ال تنقل المنشأة بالضرورة االلتزامات باألسعار المقبوضة لتحملها.

 

للقيمة العادلة )على سبيل المثال، قد تنطبق هذه الحالة  مساويا  في العديد من الحاالت، يكون سعر المعاملة  -58
 عندما تتم معاملة شراء األصل في تاريخ المعاملة في السوق الذي يمكن بيع األصل فيه(.

 

سعر المعاملة، يتعين على المنشأة أن تأخذ  تساوى األولىعند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف  -59
المواقف التي قد ال يعبر  "4"أت امل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو االلتزام. وتصف فقرة بعين االعتبار العو 

 فيها سعر المعاملة عن القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عند االعتراف األولي.

 

 معيار محاسبة مصري آخر أو سمح للمنشأة بقياس أصل أو التزام مبدئيا  بالقيمة العادلة وكان طلب ةفي حال -60
 الناتجةأو الخسارة  بالمكسبسعر المعاملة مختلف عن القيمة العادلة، يتعين على المنشأة أن تقوم باالعتراف 

 الخسارة ما لم يحدد ذلك المعيار خالف ذلك. وأفي الربح 
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 أساليب التقييم

لها معلومات كافية  يتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم التي تعتبر مالئمة وفقًا للظروف والتي تتوافر -61
استخدام المدخالت  والحد منللمدخالت الملحوظة ذات الصلة  تعظيم االستفادةلقياس القيمة العادلة، مع 

 غير الملحوظة.
 
 

إن الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو تقدير السعر الذي قد تتم به المعاملة المنظمة لبيع األصل أو تحويل  -62
ويوجد ثالثة مناهج يتم السوق في تاريخ القياس وفقا  لظروف السوق الحالية.  االلتزام بين المشاركين في

" إلى 5من "أتومنهج الدخل. وتلخص الفقرات  ومنهج التكلفةمنهج السوق استخدامها على نطاق واسع هي 
احد أو أكثر األوجه الرئيسية لتلك المناهج. ويتعين على المنشأة استخدام أساليب التقييم المتسقة مع و  " 11"أت

 من تلك المناهج لقياس القيمة العادلة.
 
 

في بعض الحاالت، يكون هناك أسلوب تقييم واحد مناسب )على سبيل المثال، عند تقييم أصل أو التزام  -63
باستخدام األسعار المعلنة في سوق نشط ألصول أو التزامات مطابقة(. وفي حاالت أخرى، يكون هناك عدة 

 ةفي حالو (. تولد النقديةعلى سبيل المثال، قد تكون هذه هي الحالة عند تقييم وحدة أساليب تقييم مناسبة )
يجب تقييم النتائج )أي المؤشرات الخاصة بالقيمة العادلة( مع يب تقييم لقياس القيمة العادلة، استخدام عدة أسال

ج. وقياس القيمة العادلة هو النقطة تلك النتائ مناألخذ بعين االعتبار معقولية مجال القيم التي تم التوصل إليها 
 التي تقع ضمن ذلك المجال والتي تعتبر األكثر تمثيال  للقيمة العادلة وفقا  للظروف.

 

 

اذا كان سعر المعاملة هو القيمة العادلة عند االعتراف األولي وكان سيتم استخدام أسلوب تقييم يستخدم  -64
فترات الالحقة، فيجب معايرة أسلوب التقييم بحيث تكون نتيجة مدخالت غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة في ال

لسعر المعاملة. وتضمن المعايرة أن يعكس أسلوب التقييم ظروف  مساويةأسلوب التقييم عند االعتراف األولي 
جراء تعديل أسلوب التقييم )على إلضرورة ما إذا كان هناك تحديد  فىتساعد المنشأة كما أنها السوق الحالية 

بعد  يتعين على المنشأةو .  بيل المثال، قد يكون هناك صفة لألصل أو االلتزام غير مشمولة بأسلوب التقييم(س
االعتراف األولي وعند قياس القيمة العادلة باستخدام أسلوب أو أساليب تقييم تستخدم مدخالت غير ملحوظة، 

)على سبيل المثال، سعر األصل أو االلتزام أن تضمن أن تعكس تلك األساليب للتقييم بيانات السوق الملحوظة 
 المماثل( في تاريخ القياس.

 
 

يتعين تطبيق أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة بثبات.  غير أنه من المالئم أن يتم تغيير في  -65
ددة للتقييم أو أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه )على سبيل المثال، تغيير في الترجيح عند استخدام أساليب متع

نفس القدر  عنقياس في ال التعديل تغيير ةتغيير في التعديل الذي يتم إجراؤه على أسلوب التقييم( وذلك في حال
هذه هي الحالة على سبيل المثال، إن وقع أي من  تظهرأو أكثر عن القيمة العادلة وفقا  للظروف.  وقد 

 األحداث التالية:

 أسواق جديدة. تواجد (أ)
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 وافر معلومات جديدة.ت  أو)ب( 

 عدم توافر المعلومات المستخدمة سابقا .  )ج( أو
 .)د(    تحسن أساليب التقييم أو
 .)هـ( تغير ظروف السوق أو
 

تقديرا  يتعين المحاسبة عن التغيرات الناجمة عن التغيير في أسلوب التقييم أو كيفية تطبيقه باعتبارها تغييرا  في  -66
.  غير أن اإلفصاحات الواردة في معيار المحاسبة المصري ( 5رقم )حاسبة المصري وفقا  لمعيار الم محاسبيا  
عن التغيير في أسلوب التقييم أو كيفية  الناتجةللتغيير في التقدير المحاسبي ليست مطلوبة للتعديالت  ( 5رقم )

 تطبيقه.

 
 مدخالت أساليب التقييم

 
 المبادئ العامة 

 

المدخالت الملحوظة ذات الصلة  استخدامالعادلة مستخدمة لقياس القيمة أساليب التقييم اليجب أن تعظم  -67
 غير الملحوظة. المدخالت استخداممن والتقليل 

 

تتضمن األمثلة على األسواق التي فيها مدخالت ملحوظة لبعض األصول وااللتزامات )على سبيل المثال،  -68
الفقرة  راجعاألصيلة )-ماسرة وأسواق األطرافاألدوات المالية( أسواق البورصة وأسواق التجار وأسواق الس

 (." 34"أت

 

يتعين على المنشأة أن تختار المدخالت التي تتفق مع خصائص األصل أو االلتزام التي سيأخذها المشاركون  -69
(. وفي بعض "12"و  "11"الفقرتين  راجعفي السوق بعين االعتبار في معاملة على األصل أو االلتزام )

راء تعديل كنتيجة لتلك الخصائص مثل العالوة أو الخصم )على سبيل المثال، عالوة السيطرة الحاالت، يتم إج
(. ولكن ينبغي أال يشمل قياس القيمة العادلة عالوة أو خصما حقوق األقلية / الحقوق غير المسيطرةأو خصم 

بقياس القيمة العادلة  أو يسمح يتطلبغير متسق مع وحدة الحساب الواردة في معيار المحاسبة المصري الذي 
ال يسمح عند قياس القيمة العادلة بالعالوات أو الخصومات التي تعكس الحجم و (.  "14"و  "13"الفقرتين  راجع)

عامل الذي يعدل السعر المعلن لألصل لا)تحديدا ، أو االلتزام  باألصلالمنشأة من صفات احتفاظ صفة باعتباره 
اليومي العادي في السوق ال يكفي الستيعاب الكمية التي تحتفظ بها المنشأة أو االلتزام بسبب أن حجم التداول 

( بدال  من صفة لألصل أو االلتزام )على سبيل المثال، عالوة السيطرة عند قياس "80"كما هو مبين في الفقرة 
باستثناء ما هو و  .  وفي جميع الحاالتالقيمة العادلة  به في قياسال يسمح  القيمة العادلة للحصة المسيطرة(

( لألصل أو االلتزام 1مدخالت المستوى ، إذا كان هناك سعر معلن في سوق نشط )أي ."79"وارد في الفقرة 
  .فيجب على المنشأة أن تقوم باستخدام ذلك السعر دون تعديل عند قياس القيمة العادلة
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 المدخالت على أساس أسعار العرض والطلب 
لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة )على سبيل المثال مدخالت  سعر عرض وطلبوجود  ةفي حال -70

 bid-askمن سوق التجار(، فينبغي استخدام سعرا  يقع في مجال الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب 

spread نظر عن والذي يعتبر األكثر تمثيال  للقيمة العادلة وفقا  للظروف وذلك لقياس القيمة العادلة بصرف ال
من الفقرات  راجع . 3أو  2أو  1المكان الذي تصنف به المدخالت ضمن تسلسل القيمة العادلة )أي المستوى 

باستخدام أسعار العرض لمراكز األصول وأسعار الطلب لمراكز االلتزامات إال أنه  ويسمح(.  " 90" إلى "72" 
 غير مطلوبا .

 

التسعير األخرى المستخدمة  اتفاقياتأو  mid-marketالسوق -هذا المعيار استخدام تسعير متوسط عال يمن -71
من قبل المشاركين في السوق كوسيلة عملية لقياسات القيمة العادلة تقع في مجال الفرق بين سعر العرض 

 وسعر الطلب.

 

 تسلسل القيمة العادلة 
التقييم المستخدمة لقياس مدخالت أساليب  عن طريق تصنيفيحدد هذا المعيار المصري تسلسل للقيمة العادلة  -72

( وذلك لزيادة الثبات وقابلية المقارنة بين "90إلى " "76من"الفقرات  راجعالقيمة العادلة ضمن ثالث مستويات )
يعطي تسلسل القيمة العادلة األولوية القصوى لألسعار و قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة. 

( واألولوية الدنيا 1شطة لألصول أو االلتزامات المطابقة )مدخالت المستوى المعلنة )غير المعدلة( في أسواق ن
 (.3مدخالت المستوى للمدخالت غير الملحوظة )

 

في بعض الحاالت، يمكن تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ضمن  -73
يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس  مستويات مختلفة لتسلسل القيمة العادلة. وفي تلك الحاالت،

مستوى تسلسل القيمة العادلة لمدخالت المستوى األدنى الذي يعتبر مهما  للقياس بأكمله. ويقتضي تقييم أهمية 
مدخالت محددة للقياس بأكمله استخدام التقدير الحكمي مع األخذ بعين االعتبار العوامل الخاصة باألصل أو 

األخذ ال يتعين ند تحديد مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمنه عو االلتزام. 
عند قياس القيمة "التعديالت للوصول إلى القياسات القائمة على القيمة العادلة مثل تكاليف البيع  بعين االعتبار

 ."ة ناقصا  تكاليف البيعالعادل

 

 راجعصلة والموضوعية النسبية لها على عملية اختيار أساليب التقييم المالئمة )قد يؤثر توافر المدخالت ذات ال -74
(. ولكن يرتب تسلسل القيمة العادلة أولوية مدخالت أساليب التقييم وليس أساليب التقييم المستخدمة "61"الفقرة 

صياغته باستخدام أسلوب  لقياس القيمة العادلة. على سبيل المثال، يمكن تصنيف قياس القيمة العادلة الذي يتم
، وفقا  للمدخالت الهامة للقياس بالكامل ومستوى تسلسل القيمة العادلة 3أو  2القيمة الحالية ضمن المستوى 

 الذي يتم تصنيف تلك المدخالت ضمنه.
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المدخالت الملحوظة تعديال باستخدام مدخالت غير ملحوظة وكان التعديل يؤدي لقياس قيمة  عندما تتطلب -75
لتسلسل القيمة العادلة. فعلى سبيل  3ة أعلى أو أقل بكثير، يتم تصنيف القياس الناتج ضمن المستوى عادل

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

، فينبغي بأكملهوكان التعديل عبارة عن مدخالت غير ملحوظة هامة للقياس  2مدخالت المستوى ضمن 
 من تسلسل القيم العادلة. 3تصنيف القياس ضمن المستوى 

 

 1مدخالت المستوى 
 

التزامات مطابقة تستطيع  معدلة( في سوق نشط ألصول أوالمعلنة )غير ال سعاراأل هى 1مدخالت المستوى  -76
 المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.

 

يقدم السعر المعلن في السوق النشط الدليل األكثر موثوقية للقيمة العادلة ويتعين استخدامه دون تعديل لقياس  -77
 ."79"في الفقرة  واردالقيمة العادلة حيثما أمكن باستثناء ما هو 

 

ن األصول وااللتزامات المالية ممكن أن تكون متاحة في العديد من األسواق للعديد م 1إن مدخالت المستوى  -78
على تحديد كل مما  1النشطة )على سبيل المثال، في بورصات مختلفة(، وتبعا  لذلك، يتم التركيز في المستوى 

 يلي:

 

لسوق السوق األساسي لألصل أو االلتزام أو السوق األكثر نفعا  لألصل أو االلتزام عند غياب ا (أ)
 .األساسي

 ما إذا كان بإمكان المنشأة أن تبرم معاملة لألصل أو االلتزام بسعر ذلك السوق في تاريخ القياس.و)ب( 

 

 فيما عدا الحاالت التالية: 1تقوم بأي تعديل لمدخالت المستوى  أن على المنشأة  ال ينبغى -79

لة )ولكن غير مطابقة( )على سبيل عندما تمتلك المنشأة عددا كبيرا من األصول أو االلتزامات المماث (أ)
المثال، األوراق المالية للديون( التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وعندما يكون السعر المعلن في السوق النشط 
متاحا  ولكن ال يمكن الوصول إليه بسهولة لكل من تلك األصول وااللتزامات بشكل منفرد )أي أنه سيكون 

التسعير لكل أصل أو التزام منفردا  في تاريخ القياس نظرا  إلى العدد  من الصعب الحصول على معلومات
من العملى  فإنهالكبير لألصول أو االلتزامات المماثلة التي تمتلكها المنشأة(.  في مثل هذه الحالة، 

ار القيمة العادلة باستخدام طريقة تسعير بديلة ال تعتمد حصريا  على األسعالمنشأة  والمناسب ، أن تقيس
(، غير أن استخدام طريقة تسعير بديلة matrix pricingالمعلنة )على سبيل المثال، تسعير المصفوفة 

 قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل في تسلسل القيمة العادلة. تصنيف  يؤدي إلى



 2015 (54المصرى رقم ) معيار المحاسبة

17 - 45 

 

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

( بعد إغالق السوق ولكن قبل تاريخ القياس. ويتعين على المنشأة وضع ىسوق السماسرة أو إعالن إخبار 
العادلة. ولكن في حال تم تعديل  لتحديد تلك األحداث التي قد تؤثر على قياس القيمة ثابتةوتطبيق سياسة 

قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل في  تصنيف السعر المعلن بالمعلومات الجديدة، فان التعديل يؤدى إلى
 .تسلسل القيمة العادلة

 

عند قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة باستخدام السعر المعلن للبند )ج(     
طابق الذي يتم المتاجرة عليه على أنه أصل في سوق نشط وكان ذلك السعر يحتاج إلى تعديل تبعا  الم

ذا لم يكن هناك تعديل مطلوب على السعر المعلن "39"الفقرة  راجعللعوامل الخاصة بالبند أو األصل ) (. وا 
لة. ولكن أي تعديل من تسلسل القيمة العاد 1لألصل، فينتج عن ذلك قيمة عادلة تصنف ضمن المستوى 

 .قياس قيمة عادلة ضمن مستوى أقل في تسلسل القيمة العادلةتصنيف للسعر المعلن لألصل سينتج عنه 
 

في أصل أو التزام منفرد )بما في ذلك مركز يتضمن عددا  كبيرا  من األصول أو  ا  إذا كانت المنشأة تمتلك مركز  -80
وكان األصل أو االلتزام متداوال  في سوق نشط، فينبغي قياس االلتزامات المطابقة، مثل امتالك أدوات مالية( 
باعتبارها ناتج ضرب السعر المعلن لوحدة األصل أو االلتزام  1القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ضمن المستوى 

في الكمية التي تحتفظ بها المنشأة. وهذه هي الحالة حتى لو كان حجم التداول اليومي الطبيعي للسوق غير 
كاف الستيعاب الكمية المحتفظ بها وكان تقديم طلبات بيع المركز في معاملة واحدة قد يؤثر على السعر 

 المعلن.
 

 2مدخالت المستوى 

وتكون هذه  1في كافة المدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن المستوى  2تتمثل مدخالت المستوى  -81
 ر مباشر.المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غي

 

ملحوظة طوال  2ينبغي بالضرورة أن تكون مدخالت المستوى )تعاقدية( إذا كان لألصل أو االلتزام مدة محددة  -82
 ما يلي: 2تتضمن مدخالت المستوى و مدة األصل أو االلتزام.  

 األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة. (أ)

 زامات المطابقة أو المماثلة في أسواق غير نشطة.األسعار المعلنة لألصول أو االلت (ب)

 المدخالت الملحوظة لألصل أو االلتزام عدا األسعار المعلنة، على سبيل المثال:)ج( 
الملحوظة التي يتم اإلعالن عنها بصورة دورية  yield curvesأسعار الفائدة ومنحنيات العوائد  ( 1) 

 .شائعة
 ،implied volatilitiesالتذبذبات الضمنية ( 2)و
 ،credit spreadsالهوامش االئتمانية ( 3)و
 .market-corroboratedلمدخالت التي يتم معايرتها في السوق ا)د( 
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تتضمن تلك العوامل و على العوامل الخاصة باألصل أو االلتزام.  بناء 2ستختلف تعديالت ومدخالت المستوى   -83

 ما يلي:

 .حالة األصل أو موقعه (أ)

ط المدخالت بالبنود القابلة للمقارنة مع األصل أو االلتزام )بما في ذلك العوامل المبينة في الفقرة مدى ارتباو)ب( 
"39.) 

 حجم أو مستوى النشاط في األسواق الذي تتم مالحظة المدخالت بها. و)ج( 
 

قياس قيمة تصنيف  الذي يعد هاما  للقياس بأكمله قد ينتج عنه 2إن إجراء تعديل على أحد مدخالت المستوى  -84
 لتسلسل القيمة العادلة وذلك إذا كان التعديل يستخدم مدخالت هامه غير ملحوظة. 3عادلة ضمن المستوى 

 

 ألصول والتزامات معينة. 2استخدام مدخالت المستوى  "35أت"توضح الفقرة  -85

 

 3مدخالت المستوى 

 

 ملحوظة لألصل أو االلتزام.الهي المدخالت غير  3مدخالت المستوى  -86

 

استخدام المدخالت غير الملحوظة لقياس القيمة العادلة في حالة عدم توافر مدخالت ملحوظة ذات عالقة  يتم -87
بحيث يتم األخذ في االعتبار المواقف التي يكون فيها نشاط السوق ضئيل، إن وجد نشاط بالمرة، لألصل أو 

، أي سعر البيع في تاريخ القياس من االلتزام في تاريخ القياس. ولكن يبقى هدف قياس القيمة العادلة كما هو
وجهة نظر المشارك في السوق الذي يحتفظ باألصل أو يدين بااللتزام. لذلك، يتعين أن تعكس المدخالت غير 
الملحوظة االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، بما في ذلك 

 االفتراضات حول الخطر.

 

فتراضات حول الخطر كل من الخطر المتأصل في أسلوب تقييم معين يتم استخدمه لقياس القيمة تتضمن اال -88
العادلة )مثل نموذج تسعير( والخطر المتأصل في مدخالت أسلوب التقييم. وال يعد القياس الذي ال يتضمن 

للخطر عند تسعير  عديال  للخطر قياسا  للقيمة العادلة إذا كان المشاركون في السوق يقومون بإجراء ت تعديال  
األصل أو االلتزام. فعلى سبيل المثال، قد يكون إجراء تعديل للخطر ضروريا  عندما يكون هناك عدم تأكد 
جوهري بخصوص القياس )على سبيل المثال، عندما حدوث انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط مقارنة 

المنشأة أن سعر المعاملة أو  ورأتأو التزامات مماثلة،  مع نشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام أو ألصول
 .(" 47أت" إلى "37أت" من السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة كما هو مبين في الفقرات
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ملحوظة باستخدام أفضل معلومات متوفرة وفقا  للظروف والتي قد ال غيرمدخالت ال تطويريتعين على المنشأة  -89
مكن أن تبدأ المنشأة ببياناتها يالمدخالت غير الملحوظة،  تطويربالمنشأة.  وعند  تتضمن البيانات الخاصة

معلومات متوفرة بشكل معقول تبين أن المشاركين  وجود ةالخاصة ولكن يتعين عليها تعديل تلك البيانات في حال
ح للمشاركين اآلخرين اآلخرين في السوق يستخدمون بيانات مختلفة أو أن هناك شيئا  خاصا  بالمنشأة غير متا

في السوق )على سبيل المثال، تميز خاص بالمنشأة(. وال تحتاج المنشأة إلى بذل جهود مستفيضة للحصول 
على معلومات متعلقة بافتراضات المشاركين في السوق. ولكن يتعين على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار كافة 

المدخالت غير الملحوظة التي و ق والتي تتوفر بشكل معقول.  المعلومات المتعلقة بافتراضات المشارك في السو 
تلبي هدف قياس القيمة وبالتالي فهى افتراضات المشاركين في السوق  تعتبربالطريقة المبينة أعاله  تطويرهاتم 

 العادلة.

 

 ألصول والتزامات محددة. 3استخدام مدخالت المستوى  "36أت"توضح فقرة  -90

 

 اإلفصاح 

 

البندين نشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية على تقييم يتعين على الم -91
 :التاليين

بالنسبة لألصول وااللتزامات  قياسات القيمة العادلةأساليب التقييم والمدخالت المستخدمة للوصول إلى  (أ)
مركز المالي بعد االعتراف التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير متكرر في قائمة ال

 .األولي

أثر القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة بالنسبة لقياسات القيمة العادلة  (ب)
 (.3المتكررة باستخدام مدخالت غير ملحوظة هامة )المستوى 

 

 ي في االعتبار:يل ما ، يتعين على المنشأة أن تأخذ كل" 91"لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة  -92

 .الالزمة لتلبية متطلبات اإلفصاح مستوى التفاصيل (أ)

 .التركيز على المتطلبات المختلفة مقدارو)ب( 

 .أو التحليل الذي ينبغي القيام بهمقدار التجميع )ج( و
 ما إذا كان مستخدمو البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات إضافية لتقييم المعلومات الكمية التي تم)د( و

 اإلفصاح عنها.
إذا لم تكن اإلفصاحات المقدمة وفقا  لهذا المعيار ومعايير المحاسبة المصرية األخرى كافية لتلبية األهداف 

 .، فينبغي على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات اإلضافية الالزمة لتلبية تلك األهداف"91"الواردة في الفقرة 
 

في قائمة المركز المالي بعد يتعين على المنشأة أن تقوم باإلفصاح  ،"91"لتلبية األهداف الواردة في الفقرة  -93
 "94"الفقرة  راجععن المعلومات المذكورة أدناه كحد األدنى، لكل فئة من األصول وااللتزامات )االعتراف األولي 

مة العادلة للحصول على معلومات حول تحديد الفئات المالئمة من األصول وااللتزامات( التي يتم قياسها بالقي
 .()بما في ذلك القياسات على أساس القيمة العادلة في نطاق هذا المعيار 
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قياس القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة   (أ)
قيمة العادلة المتكررة لألصول أو قياسات الو وأسباب القياس بالنسبة لقياسات القيمة العادلة غير المتكررة.  

معايير المحاسبة المصرية األخرى أو تسمح بها في قائمة المركز المالي  تتطلبهاااللتزامات هي تلك التي 
قياسات القيمة العادلة غير المتكررة لألصول أو االلتزامات هي تلك التي و في نهاية كل فترة مالية. 

 )على خرى أو تسمح بها في قائمة المركز المالي في ظروف معينةتقتضيها معايير المحاسبة المصرية األ
البيع بالقيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف  بغرضسبيل المثال، عندما تقيس منشأة األصل المحتفظ به 

البيع  غرضل"األصول غير المتداولة المحتفظ بها  (32رقم )البيع وفقا  لمعيار المحاسبة المصري 
 " الن القيمة العادلة لألصل مطروحا  منها تكاليف البيع أقل من قيمته الدفترية(.المستمرةغير والعمليات 

 2و 1مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة بأكملها ضمنه )المستوى   (ب)
 .( بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة3و

من تسلسل القيمة العادلة وأسباب تلك التحويالت وسياسة  2والمستوى  1بين المستوى  مبالغ أي تحويالت)ج( 
( بالنسبة "95"الفقرة  راجعالمنشأة في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها بحدوث التحويالت بين المستويات )

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

 .خارج كل مستوى
وصف ألسلوب أو أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة بالنسبة لقياسات القيمة )د( 

 ةفي حالو لتسلسل القيمة العادلة.  3والمستوى  2ة في المستوى العادلة المتكررة وغير المتكررة المصنف
تغيير في أسلوب التقييم )على سبيل المثال، التغيير من منهج السوق إلى منهج الدخل أو استخدام  حدوث

أسلوب تقييم إضافي(، يتعين على المنشأة اإلفصاح عن ذلك التغيير والسبب أو األسباب وراء القيام به.  
الملحوظة الهامة المستخدمة في  غيرلى المنشأة أن تقدم معلومات كمية فيم يتعلق بالمدخالت ويتعين ع

ال و من تسلسل القيمة العادلة.   3قياس القيمة العادلة بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المصنفة في المستوى 
ا لم تكن المنشأة قد معلومات كمية بغرض االلتزام بمتطلب اإلفصاح إذ تضعيتعين على المنشأة أن 

صنعت مدخالت كمية غير ملحوظة عند قياس القيمة العادلة )على سبيل المثال، عندما تستخدم المنشأة 
أسعار من معامالت سابقة أو معلومات تسعير طرف ثالث دون تعديل(. ولكن عند تقديم هذا اإلفصاح ال 

الهامة لقياس القيمة العادلة والمتوفرة بشكل تستطيع المنشأة أن تتجاهل المدخالت الكمية غير الملحوظة 
 معقول للمنشأة.

بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن  تحليل الحركة بين األرصدة االفتتاحية والختامية( )هـ
 مع اإلفصاح بشكل منفصل عن التغييرات خالل الفترة المنسوبة إلىمن تسلسل القيمة العادلة،  3المستوى 
 ما يلي:

الخسائر للفترة المعترف بها في الربح أو الخسارة والبند أو البنود في الربح أو المكاسب أو إجمالي  (1)
 .أو الخسائر ضمنها المكاسبالخسارة التي تم االعتراف بتلك 
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أو الخسائر للفترة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر والبند أو البنود في الدخل  المكاسبإجمالي  (2)
 .أو الخسائر ضمنها المكاسبامل اآلخر التي تم االعتراف بتلك الش

 .اإلفصاح لكل منها بشكل منفصل(يتم المشتريات والمبيعات واإلصدارات والتسويات )  (3)

من تسلسل القيمة العادلة وأسباب تلك التحويالت  3مبالغ أي تحويالت داخل أو خارج المستوى  (4)
الفقرة  راجعتعتقد فيها بحدوث التحويالت بين المستويات ) وسياسة المنشأة في تحديد الحاالت التي

 التحويالتومناقشتها بشكل منفصل عن  3إلى المستوى  التحويالتيتعين اإلفصاح عن و (. "95"
 .3خارج المستوى 

ي من تسلسل القيمة العادلة، مبلغ إجمال 3بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة بين المستوى ( )و
المنسوبة إلى  األرباح أو الخسائروالمتضمنة في  " (1)هـ( )"أو الخسائر للفترة المحددة في  المكاسب

فترة الباألصول وااللتزامات المحتفظ بها في نهاية  أو الخسائر غير المحققة المرتبطة المكاسبالتغيير في 
غير المحققة  الخسائرأو  المكاسباف بتلك االعتر  تمالتي  الخسائرأو  األرباحالمالية والبند أو البنود في 

 ضمنها.
بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة وصف لعمليات التقييم المستخدمة من قبل المنشأة )ز( 

من تسلسل القيمة العادلة، )بما في ذلك مثال  كيفية تحديد المنشأة لسياساتها  3المصنفة ضمن المستوى 
جراءاتها و   تحليلها للتغييرات في قياسات القيمة العادلة من فترة ألخرى(.وا 

 من تسلسل القيمة العادلة: 3بالنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى )ح( 
بالنسبة لجميع مثل تلك القياسات، وصف تفصيلي لحساسية قياس القيمة العادلة للتغييرات في ( 1)

ظة إذا كان التغيير في تلك المدخالت إلى مبلغ مختلف يؤدي إلى قياس أعلى أو المدخالت غير الملحو 
ذا كان هناك عالقات متداخلة بين تلك المدخالت والمدخالت غير الملحوظة  أقل بكثير للقيمة العادلة. وا 

متداخلة األخرى المستخدمة في قياس القيمة العادلة، يتعين على المنشأة أن تقدم وصفا  لتلك العالقات ال
وكيف تعظم أو تخفف تلك العالقات المتداخلة أثر التغيرات في المدخالت غير الملحوظة على قياس 

التغيرات في  للقيام بهذا اإلفصاح، يجب أن يتضمن الوصف التفصيلي للحساسية تجاهو القيمة العادلة. 
ا وفقا  للنقطة )د( كحد المدخالت غير الملحوظة تلك المدخالت غير الملحوظة التي يتم اإلفصاح عنه

 .األدنى
بالنسبة لألصول وااللتزامات المالية، إذا كان تغيير واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة ليعكس ( 2)

البدائل الممكنة المعقولة لالفتراضات سيغير من القيمة العادلة بشكل كبير، فينبغي على المنشأة أن 
ويتعين على المنشأة أن تفصح عن كيفية )عن تلك التغييرات.  توضح تلك الحقيقة وأن تقوم باإلفصاح

. ولذلك الغرض، يتم تقدير ( حساب أثر التغيير الذي تم بغرض عكس بديل ممكن معقول لالفتراض
جمالي األصول أو إجمالي االلتزامات، أو إجمالي حقوق الملكية  األهمية في ضوء الربح أو الخسارة، وا 

 .التغييرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخرإذا كان يتم االعتراف ب
بالنسبة لقياس القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة، إذا كان االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير )ط( 

المالي يختلف عن استخدامه الحالي، فيتعين على المنشأة أن تقوم باإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن 
 غير المالي بطريقة مختلفة عن االستخدام األفضل واألحسن. سبب استخدام األصل
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 يتعين على المنشأة أن تحدد الفئات المالئمة من األصول وااللتزامات على أساس: -94

 .طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام (أ)

 مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمنه.و)ب( 

من  3عدد الفئات بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  كبرروري قد يكون من الض
تسلسل القيمة العادلة الن تلك القياسات لها درجة أكبر من عدم التأكد وعدم الموضوعية. ويقتضي تحديد 

ادلة ممارسة فئات األصول وااللتزامات المالئمة التي ينبغي تقديم إفصاحات عنها بشأن قياسات القيمة الع
األصول وااللتزامات بتجزئة أكبر في العادة من البنود  فئات تحديد ويتم. الحكم المهنى الشخصى

المعروضة في قائمة المركز المالي. ولكن يجب على المنشأة أن تقدم معلومات كافية تسمح بالمطابقة مع 
ألصل أو امصري آخر فئة  بةمحاس معياروعندما يحدد البنود المعروضة في قائمة المركز المالي. 

لك الفئة تعندما تلبى االلتزام، قد تستخدم المنشأة تلك الفئة في تقديم اإلفصاحات المطلوبة في هذا المعيار 
 .متطلبات هذه الفقرة

 

يتعين على المنشأة أن تفصح وتتابع سياستها في تحديد الحاالت التي تعتقد فيها بحدوث التحويالت بين  -95
 ا. وينبغي أن تكون السياسة واحدة فيم"  (4)ج( و )هـ() 93" القيمة العادلة وفقا  للفقرةسل مستويات تسل

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

 .تسببت في التحويلتاريخ الحدث أو التغيير في الظروف الذي  (أ)

 لمالية.االفترة اية بد (ب)

 المالية. الفترةنهاية )ج( 
 

في سياستها المحاسبية، فعليها اإلفصاح  "48"إذا اتخذت المنشأة قرار باستخدام االستثناء الوارد في الفقرة  -96
 .عن تلك الحقيقة

 

ن يتم لكل فئة من األصول وااللتزامات التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي ولك -97
المعلومات التي تقتضيها الفقرة اإلفصاح عن قيمتها العادلة، يجب على المنشأة أن تقوم باإلفصاح عن 

لكن ال يتعين على المنشأة أن تقدم اإلفصاحات الكمية حول المدخالت غير  ")ب( و )د( و )ط( 93"
العادلة من تسلسل القيمة  3 الملحوظة الهامة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة في المستوى

وبالنسبة لتلك األصول وااللتزامات، ال تحتاج المنشأة لتقديم اإلفصاحات  ".)د(93"المطلوبة بموجب الفقرة 
 .هذا المعيار فىاألخرى المطلوبة 

 

صداره بتحسين ضمان طرف ثالث ، قابل للفصل الغير بالنسبة لاللتزام  -98 الذي تم قياسه بالقيمة العادلة وا 
في قياس القيمة  وما إذا كان قد انعكسعين على الجهة المصدرة أن تفصح عن وجود تحسين ائتمان يت

 .العادلة
 

يكن  يتعين على المنشأة عرض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب هذا المعيار في شكل جداول ما لم -99
 .هناك تنسيق آخر أكثر مالئمة


