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 )أ( ملحق

 استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة االستخدامية
 

ن استخدام حيث يقدم إرشادات بشأويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه   (31معيار المحاسبة المصرى رقم )هذا الملحق يرافق 
إلى مجموعة  ضاأي" أصلدامية وفى هذا السياق يشير مصطلح " قياس القيمة االستخأساليب القيمة الحالية في 

 األصول التي تكون وحدة مولدة للنقد.
 

 عناصر قياس القيمة الحالية
 الفروق االقتصادية بين األصول : مجتمعةتمثل العناصر التالية  -1أ

تقدير التدفق النقدي المستقبلي أو في الحاالت األكثر تعقيدًا سلسلة من التدفقات النقدية المستقبلية التي  )أ(   
 الحصول عليها من األصل. نشأةالمتتوقع 

 ن االختالفات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية.قعات بشأالتو  )ب(و 
 المتمثلة في سعر الفائدة السائد في األسواق في الوقت الحالي دون مخاطر. للنقودالقيمة الزمنية  )ج(و 
 مقابل تحمل درجة عدم التأكد المتأصلة في األصل . )د(و 
وهذه العناصر تظهر من خالل  ،األصل تسييلعناصر أخرى أحيانا ال يمكن تحديدها مثل عدم قابلية  )هـ(و

الحصول عليها من  المنشأةالتي تتوقع المستقبلية المشاركين في السوق عند تقدير التدفقات النقدية 
 األصل.

 

استخدام احدهما لتقدير القيمة االستخدامية  القيمة الحالية ويمكن لحسابفي هذا الملحق مقارنة بين منهجين  -2أ
 هبعالي "1أ"فقرة الفي  )هـ(إلى  )ب(وطبقا للمنهج التقليدي نجد أن التسويات الخاصة بالعناصر من  .لألصل

ؤدى إلى )هـ( ت،  )د(،  )ب(ن العناصر ا لمنهج التدفق النقدي المتوقع فإولكن طبق ،تدخل ضمن سعر الخصم
كان  وأياً  .وصول إلى التدفقات النقدية المتوقعة بعد عمل التسويات الخاصة بالمخاطرإحداث تسويات عند ال

ت التدفقات النقدية ن االختالفات الممكنة في قيمة وتوقيإلظهار التوقعات بشأ المنشأةخدمه المنهج الذي تست
أو بمعنى المستقبلية النقدية ن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية المتوقعة من التدفقات المستقبلية فإ

 المتوسط المرجح لجميع النتائج الممكنة. آخر
 

 مبادئ عامة
يختلف األسلوب المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة من موقف آلخر اعتمادًا على  -3أ

تطبيق ألساليب القيمة الحالية  أىالظروف المحيطة باألصل محل الدراسة إال أن المبادئ العامة التالية تحكم 
 عند قياس األصول :



 2015المعدل  (31ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )

2 – 31ملحق   

    

االفتراضات المتفقة مع االفتراضات و  التدفقات النقدية لخصميجب أن تظهر أسعار الفائدة المستخدمة  )أ(
ال سوف يتكرر تأثير بعض االفتراضات أو سوف يتم تجاهل  المقدرةالمتأصلة في التدفقات النقدية  وا 

على تدفقات نقدية تعاقدية خاصة  %12المثال يمكن تطبيق سعر خصم بواقع هذا التأثير، على سبيل 
عكس التوقعات بشان عدم السداد من القروض ذات السمات الخاصة،  وال ذا السعر يه، بقرض لعميل 

هذه التدفقات النقدية تعكس بالفعل عدم  ألنالتدفقات النقدية  لخصم %12يجب استخدام نفس سعر الـ 
 مستقبل.السداد في ال

وكذلك يجب أن ،  يكون هناك اى تحيز بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وأسعار الخصم أاليجب  )ب(
على و باألصل محل الدراسة  أية عوامل ليس لها صلةتكون هذه التدفقات وأسعار الخصم خالية من 

م الربحية المستقبلية لألصل من قيمتها لدع بأقل المقدرةصافي التدفقات النقدية  إثبات فإنسبيل المثال 
 من التحيز في عملية القياس.ظاهريا يعد نوعا 

يجب أن تعكس التدفقات النقدية أو أسعار الخصم مجموعة من النتائج الممكنة وليس فقط قيمة الحد  )ج(
 األدنى أو الحد االقصي المحتملة.

 
 القيمة الحاليةيتعلق ب فيماالمنهج التقليدي ومنهج التدفقات النقدية المتوقعة 

 المنهج التقليدي
من التدفقات النقدية المقدرة وسعر  واحدةاستخدمت التطبيقات المحاسبية للقيمة العادلة بشكل تقليدي مجموعة  -4أ

ومن الناحية العملية يفترض المنهج  ،المخاطرالسعر المتكافئ مع  والذي غالبًا ما يوصف بأنه واحدخصم 
المستقبلية ن التدفقات النقدية يمكن أن يتضمن جميع التوقعات بشأ سعر الخصمل اً واحدالتقليدي أن مبدأ 

 على اختيار سعر الخصم . ةن المنهج التقليدي يركز بشدالمناسب لتحمل المخاطرة ومن ثم فإوالقسط 
 
ون في السوق، قد يك األصولقد يمكن فيها مالحظة ومراقبة  - على سبيل المثال - في بعض األحوال التي -5أ

ذات التدفقات النقدية التعاقدية يتفق المنهج مع  لألصولوبالنسبة  ، من السهل نسبيًا تطبيق المنهج التقليدي
العائد الذي يبلغ  ي السوق كما هو الحال في السند ذىالطريقة التي يوصف بها األصل من قبل المشاركين ف

12%. 
 
غير المالية  األصولمثل قياس  المعقدةبعض مشكالت القياس المنهج التقليدي مناسبًا في معالجة قد ال يكون  -6أ

" السعر     ويتطلب البحث السليم عن. بند يمكن مقارنته بها  ألىألحد بنودها أو وجد سوق لها أو ال ت التي
وهما األصل الموجود في السوق وله سعر فائدة واضح  – األقلالمتكافئ مع المخاطرة" تحليل عنصرين على 

قياسها من سعر  الجاريوعندئذ يجب استنتاج سعر الخصم المناسب للتدفقات النقدية  ، قياسه لجاريا واألصل
وللتوصل إلى هذا االستنتاج يجب أن تتشابه خصائص ،اآلخرفى هذا األصل  الفائدة الذي يمكن مالحظته

سه وبالتالي على من قيا الجاريمع خصائص التدفقات النقدية لألصل  اآلخرالتدفقات النقدية لهذا األصل 
 يلي : يقوم بعملية القياس إجراء ما
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  .تخصيمهاتحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سوف يتم  )أ(
 ن له خصائص مشابهه للتدفقات النقدية.خر في السوق يبدو وأتحديد أصل آ )ب(
المثال هل كال  تدفقات النقدية من البندين لضمان التشابه بينهم )على سبيلمقارنة مجموعات ال )ج(

 ؟( .ةتدفقات نقدية مقدر  واألخرىتعاقدية  حداهماإ أمالمجموعتين تدفقات نقدية تعاقدية 
)على سبيل المثال اآلخروغير موجود في البند  حد البنودان هناك عنصر موجود في أتقييم ما إذا ك )د(

 (.اآلخرمن البند  أحد البنود أكثر سيولةهل 
بطريقة مشابهة في الظروف  المحتمل أن تتصرف مجموعتا التدفقات النقدية ما إذا كان منتقييم  )هـ(

 .المتغيرةاالقتصادية 
 

 منهج التدفقات النقدية المتوقعة
قياس  وعند وضع أي ،من المنهج التقليدي  فعاليةقياس أكثر  أداه في بعض المواقف أحيانا يكون هذا المنهج -7أ

 نقديبدال من تدفق  الممكنةن التدفقات النقدية جميع التوقعات بشأيستخدم  منهج التدفقات النقدية المتوقعة فإن
مع احتماالت  300أو  200أو  100على سبيل المثال : قد يبلغ التدفق النقدي .تماال احواحد يكون أكثر 

ومن ثم يختلف منهج التدفقات .  220يكون التدفق النقدي المتوقع ، على التوالي  %30و  %60و 10%
كيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية محل الدراسة مع مزيد من ر قدية المتوقعة عن المنهج التقليدي بالتالن

 في القياس . المستخدمةعن االفتراضات  الواضحةالبيانات 
 
ت باستخدام أساليب القيمة الحالية عندما يكون توقيت التدفقا أيضا يسمح منهج التدفقات النقدية المتوقعة -8أ

أو سنتين أو  في سنة 1000غ على سبيل المثال : يمكن الحصول على تدفق نقدى يبل .النقدية غير مؤكد
القيمة الحالية  حسابعلى التوالي ويوضح المثال التالي  %30و  %60و  %10ثالث سنوات مع احتماالت 
 المتوقعة في هذا الموقف .

 
 في سنة واحدة  1000القيمة الحالية لمبلغ   -

 احتمالية %5مع     
952.38 

10% 
 95.24 

 في سنتين  1000القيمة الحالية لمبلغ   -
 احتمالية %5.25مع     

902.73 
60% 

  
541.64 

 في ثالث سنوات  1000القيمة الحالية لمبلغ  -
 احتمالية %5.50مع      

851.61 
30% 

  
255.48 

 892.36   القيمة الحالية المتوقعة
 
 902.73التقليدية ألفضل تقدير الذي يبلغ  الفكرةعن  892.36مة الحالية المتوقعة التي تبلغ تختلف القي -9أ

 أي بشأنلى هذا المثال اتخاذ قرار القيمة الحالية التقليدية المطبقة ع حسابوتتطلب طريقة  (احتمالية 60%)
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ظهر احتماالت التوقيتات األخرى وهذا ال ت فإنهاوبالتالي ،  للتدفقات النقدية سيتم استخدامهالتوقيتات الممكنة 
 بشأنالقيمة الحالية ال يمكن أن يظهر حاالت عدم التأكد  لحسابسعر الخصم في الطريقة التقليدية  ألننظرا 

 التوقيت.
 
العناصر األساسية لمنهج التدفقات النقدية المتوقعة ويتساءل البعض هل  أحديعتبر استخدام االحتماالت  -10أ

ويتطلب التطبيق  ؟االت على التقديرات الذاتية الشخصية يؤدى إلى دقة أكثر مما هو موجود تخصيص االحتم
 شفافية أيةالذاتية )الحكم الشخصي( دون تقديم نفس التقديرات  "6أ" الفقرةالسليم للمنهج التقليدي كما ورد في 

 بمنهج التدفقات النقدية المتوقعة. خاصة ةحسابي
 
 ، المعمول بها حاليا تتضمن بالفعل عناصر تدفقات نقدية متوقعة بصورة غير رسميةكثير من التقديرات  -11أ

أصل باستخدام معلومات محدودة عن  قياس أيما يواجه المحاسبون الحاجة إلى إلى ذلك غالبًا  باإلضافة
 احتماالت التدفقات النقدية الممكنة على سبيل المثال قد يواجه المحاسب المواقف التالية:

 
مبلغ على اآلخر وبناء على هذه  مع عدم ترجيح أي 250و  50ما بين أن تكون القيمة المقدرة  )أ(

 .] 2/( 250+  50) [ 150يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر هو  المحدودةالمعلومات 
إال أن .  100ويكون المبلغ األكثر احتماال هو  250و  50أن تكون القيمة المقدرة فيما بين  )ب(

يكون التدفق النقدي  المحدودةعلى المعلومات  وبناءً  وفةحتماالت الخاصة بكل مبلغ تكون غير معر اال
 . ]3/  (250+  100+  50)[ 133.33المتوقع 

احتمالية(  %60) 100احتمالية( أو  %30) 250احتمالية( أو  %10) 50أن تكون القيمة المقدرة  )ج(
ر( + 10×50) [ 140التدفق النقدي المتوقع المقدر على هذه المعلومات المحدودة يبلغ  وبناء

 . ] ر(60×100ر( + )30×250)
الستخدامية من للقيمة اأفضل  تقديراً وفى كل حالة يكون من المحتمل أن يقدم التدفق النقدي المتوقع 

 . ةقيمة مقدر  أدنىقيمة أو  أقصي
 

وفى بعض األحوال قد تتاح  لتكلفة مع العائدلقيد تناسب ايخضع تطبيق منهج التدفقات النقدية المتوقعة  -12أ
وفى حاالت أخرى قد ال تستطيع ، للتدفقات النقدية تصوراتبيانات موسعه وقد تستطيع أن تضع عده  منشأةلل

إلى  المنشأةوتحتاج  ، وضع تعميمات خاصة بتنوع التدفقات النقدية دون تحمل تكاليف كبيرهسوى  المنشأة
معلومات إضافية مقابل درجة الموثوقية اإلضافية التي تضفيها هذه المعلومات تكلفة الحصول على  مواءمة

 على القياس.
 
يرى البعض أن أساليب التدفقات النقدية المتوقعة غير مناسبة وغير سليمة لقياس بند واحد أو بند مرتبط به  -13أ

 تيجتين ممكنتين :حد األصول الذي له نائج الممكنة وقد ساقوا مثاال عن أعدد محدود من النت
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وقد الحظوا أن  1000احتمالية أن يكون التدفق النقدي  %10و  10احتمالية أن يكون التدفق النقدي  90%
نها ال تمثل أي مبلغ من المبالغ وقد انتقدوا هذه النتيجة حيث إ 109التدفق النقدي المتوقع في هذا المثال يبلغ 

 .دفعهاالتي يتم 
 
فإذا كان الهدف  ، تي تتشابه مع ما تم إيضاحه عدم االتفاق بصفة أساسية مع هدف القياسوتبين التأكيدات ال -14أ

ن التدفقات النقدية المتوقعة قد ال تعطى صورة صحيحة وسليمة عن جميع التكاليف التي يتم تحملها فإهو ت
 هذا المثال من غير التكاليف المتوقعة إال أن هذا المعيار يهتم بقياس القيمة االستردادية لألصل وهى في

ال  10القياس الذي يبلغ  ألنن كان هذا هو التدفق النقدي األكثر احتماال وذلك حتى وا   10المحتمل أن تكون 
يتضمن عنصر عدم التأكد من التدفق النقدي عند قياس األصل ويتم بدال من ذلك تقديم التدفق النقدي غير 

بهذه الخصائص تتسم بالعقالنية تقوم ببيع أي أصل  منشأة أية توجد وال.  اً مؤكد اً نقدي اً المؤكد كما لو كان تدفق
 .10مقابل مبلغ 

 
 سعر الخصم

تظهر أسعار الفائدة المستخدمة  أاللقياس القيمة االستخدامية لألصل يجب  المنشأة أيا كان المنهج الذي تتخذه -15أ
ال سيتكرر تأثير بعض التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات النقد لتخصيم ية المقدرة مقابلها وا 

 االفتراضات.
 

بدائل لتقدير سعر الخصم  المنشأةمن السوق تستخدم  ةعندما يكون السعر المحدد لألصل غير متاح مباشر  -16أ
 لما يلي :  اإلمكانحيث يكون الغرض هو تقدير سوقي قدر 

 لألصل. اإلنتاجى القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر )أ(   
إلى المدى الذي ال تتسبب فيه هذه العناصر إلى  "1أ"ب( و ) د ( و )هـ( الواردة في فقره )عناصر  )ب(و 

 تدفقات النقدية المقدرة.الإجراء تسويات للوصول إلى 
 

 في حسابها المعدالت التالية: المنشأةقد تأخذ كنقطة بداية عند إجراء هذا التقدير  -17أ
والمحددة باستخدام بعض األساليب على سبيل المثال "  منشأةرأس المال المرجحة للتكلفة  متوسط )أ(

 نموذج تسعير األصول الرأسمالية" .
 .منشأةسعر االقتراض المتزايد لل )ب(

 .أسعار االقتراض األخرى في السوق    )ج(و 
 

 لبيان ما يلي: تسويتهاإال أن هذه المعدالت يجب  -18أ
 لتي يتم بها تقدير المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل من خالل السوق.الطريقة ا )أ(

بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل أو التي تم تعديل التدفقات النقدية المقدرة  ليس لها صلةالمخاطر التي  )ب(
 مقابلها.
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 اطر المرتبطة ببعض الدول.ويؤخذ في االعتبار بعض المخاطر مثل مخاطر العمالت واألسعار والمخ
 
األصل وذلك  فى شراء المنشأةاتبعتها والطريقة التي  المنشأة عن هيكل رأس مال يعتبر سعر الخصم مستقالً  -19أ

 المنشأةعن األصل ال تعتمد على الطريقة التي قامت بها  تنشأالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن  ألن
 بتمويل شراء األصل.

 
أن يكون سعر الخصم قبل الضرائب وبالتالي عندما يكون األساس المستخدم لتقدير سعر  "55"لب الفقرة تتط -20أ

 الخصم بعد الضرائب يتم تعديل هذا األساس ليظهر السعر قبل الضرائب.
 

خدم تست المنشأةإال أن  ، بصفة معتادة سعر خصم واحد لتقدير القيمة االستخدامية ألي أصل المنشأةتستخدم  -21أ
أسعار خصم مستقلة لفترات مستقبلية مختلفة تكون فيها القيمة االستخدامية حساسة ألي اختالف في المخاطر 

 عن الفترات المختلفة أو تكون حساسة لتوقيت وشروط سعر الفائدة.


