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    ملحق
 إرشادات التطبيق 

 
" إلى 1الفقرات من "تطبيق  يشرحو  ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه ( 45رقم ) هذا الملحق معيار المحاسبة المصري يرافق

 .مرجعية األجزاء األخرى من المعياروله نفس  "99"
 
 األحكامين هذا الملحق يبو المطبقة في مواقف التقييم المختلفة.  األحكام المهنية الشخصيةيمكن أن تختلف    1 ت أ 

 عندما تقيس المنشأة القيمة العادلة في مواقف تقييم مختلفة. من الممكن تطبيقهاالتي 

 
 منهج قياس القيمة العادلة 

الهدف من قياس القيمة العادلة هو تقدير السعر الذي سيتم به بيع أصل أو تحويل التزام في معاملة منظمة    2 ت أ 
خ القياس وفقًا لشروط السوق الحالية. ويقتضي قياس القيمة العادلة من بين المشاركين في السوق في تاري

 المنشأة أن تحدد ما يلي:

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

واألنسب أساس التقييم المالئم للقياس لألصول غير المالية )بشكل يتفق مع االستخدام األفضل  (ب)
 ألصل(.ل

 لألصل أو االلتزام. إيجابية(السوق األساسي )أو السوق األكثر )ج( 
أسلوب )أساليب( التقييم المالئمة للقياس مع األخذ بعين االعتبار توافر البيانات التي سيتم وفقًا لها صنع )د( 

االلتزام  المدخالت التي تمثل االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو
 العادلة الذي يتم تصنيف المدخالت ضمنه. التسلسل الهرمى للقيمةومستوى 

 
 ("33" إلى "31من "أساس تقييم األصول غير المالية )الفقرات 

عند قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي المستخدم إلى جانب أصول أخرى كمجموعة )حسبما هي    3 ت أ 
ل والتزامات أخرى )مثل مؤسسة األعمال(، فان أثر أساس التقييم مجهزة أو معدة لالستخدام( أو مع أصو 

 :، فعلى سبيل المثالالموجودة يعتمد على الظروف

قد تكون القيمة العادلة لألصل هي نفسها سواء كان األصل مستخدمًا على أساس مستقل أو مع أصول  (أ)
ألصل عبارة عن مؤسسة أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى. وقد تكون هذه هي الحالة إذا كان ا

أعمال سيستمر المشاركون في السوق بتشغيلها.  وفي هذه الحالة، ستتضمن المعاملة تقييم مؤسسة 
األعمال بأكملها.  وسينجم عن استخدام األصول كمجموعة في مؤسسات األعمال المستمرة ميزات 

وق التي يتعين أن تؤثر على يمكن أن تكون متوفرة للمشاركين في السوق )أي ميزات المشاركين في الس
إما على أساس مستقل أو إلى جانب أصول أخرى أو مجموعة أصول والتزامات  القيمة العادلة لألصل

 .( أخرى
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استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول والتزامات أخرى في قياس القيمة  ضم عنصرقد يتم  (ب)
تخدم على أساس مستقل.  وقد تكون هذه هي العادلة من خالل إجراء تعديالت على قيمة األصل المس

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

 (.)حسبما هي مجهزة أو معدة االستخدامللظرف والموقع الحاليين لآللة 

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

ت التشغيل له خصائص فريدة وسيقوم المشاركين في على سبيل المثال، إذا كان األصل مخزون تح
السوق بتحويله إلى بضائع جاهزة، ستفترض القيمة العادلة لألصل أن المشاركين في السوق اشتروا أو 

 .جاهزة بضاعةسيشترون أي آلة متخصصة ضرورية لتحويل المخزون إلى 
والتزامات أخرى في أسلوب  استخدام األصل إلى جانب أصول أخرى أو أصول ضم عنصرقد يتم )د( 

التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل. قد تطبق هذه الحالة عند استخدام طريقة األرباح 
لقياس القيمة العادلة ألصل غير  multi-period excess earningsالفترات  لعدد منالفائضة 

مساهمة أي أصول تكميلية وااللتزامات  ملموس ألن تلك األساليب للتقييم تحديدًا تأخذ بعين االعتبار
 المرتبطة بها في المجموعة التي سيستخدم األصل غير الملموس فيها.

يمكن للمنشأة قياس  - عندما تستخدم المنشأة أصل ضمن مجموعة أصول-محدودة وفي حاالت )هـ( 
صول على األصول األصل بالمبلغ الذي يقارب قيمته العادلة عند توزيع القيمة العادلة لمجموعة األ

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

 والتحسينات(.
 
 " (60"  إلى "57" منالقيمة العادلة عند االعتراف األولى ) الفقرات  

يتعين على المنشأة عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند االعتراف األولي تعادل سعر المعاملة أن تأخذ    4 ت أ 
بعين االعتبار العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو االلتزام. على سبيل المثال، ال يمثل سعر المعاملة 

 أي من الحاالت التالية: فىالعتراف األولي القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عند ا

المعاملة تتم بين أطراف ذات عالقة، رغم وجود إمكانية الستخدام السعر في معاملة الطرف ذي  كانت (أ)
 تمتالعالقة كمدخالت في قياس القيمة العادلة في حال كانت المنشأة تمتلك دلياًل على أن المعاملة 

  .بشروط السوق

حت ضغط أو في حال كان البائع مجبرًا على تقبل السعر في المعاملة. على سبيل كانت المعاملة تتم ت (ب)
 .كان البائع يواجه ضائقة مالية إذاالمثال، قد تطبق هذه الحالة 

كانت وحدة الحساب الممثلة من خالل سعر المعاملة مختلفة عن وحدة الحساب لألصل أو االلتزام الذي )ج( 
لى سبيل المثال، قد تطبق هذه الحالة إن كان األصل أو االلتزام الذي يتم يتم قياسه بالقيمة العادلة. ع

قياسه بالقيمة العادلة واحدا من العناصر المختلفة في المعاملة )على سبيل المثال، في اندماج األعمال( 
أو إن كانت المعاملة تتضمن حقوق وامتيازات غير معلنة ويتم قياسها بشكل منفصل وفقًا لمعيار 

 .سبة مصري أخر أو إن كان سعر المعاملة يتضمن تكاليف المعاملةمحا
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(. على سبيل إيجابية كان السوق الذي تتم فيه المعاملة مختلفًا عن السوق األساسي )أو السوق األكثر )د( 
المثال، قد تكون تلك األسواق مختلفة إذا كانت المنشأة تاجر يبرم معامالت مع عمالء في سوق التجزئة 

 ( لمعاملة الخروج تتم مع تجار آخرين في سوقإيجابيةن السوق األساسي )أو السوق األكثر إال أ
 .الوسطاء

 
 ("66" إلى "61من "أساليب التقييم ) الفقرات 

 منهج السوق
 

سوق تتضمن أصول بال يستخدم منهج السوق األسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة الناجمة عن معامالت   5 ت أ 
مثل مشروع  تكون مطابقة أو قابلة للمقارنة )أي مماثلة(و وعة من األصول وااللتزامات ، أو التزامات أو مجم

 تجاري

 

 marketعلى سبيل المثال، عادة تستخدم أساليب التقييم المتفقة مع منهج السوق مضاعفات السوق    6 ت أ 

multiples    .كثر من قد تقع المضاعفات ضمن نطاقات بها أو المشتقة من مجموعات قابلة للمقارنة
يقتضي اختيار المضاعف المالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم و مضاعف لكل مجموعة قابلة للمقارنة. 

 .الشخصي مع األخذ بعين االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقياس

 
يعتبر تسعير و . matrix pricingتتضمن أساليب التقييم المتسقة مع منهج السوق تسعير المصفوفة    7 ت أ 

المصفوفة أسلوب رياضي مستخدم بشكل أساسي لتقييم بعض أنواع األدوات المالية مثل األوراق المالية 
نما باالعتماد على عالقة  للديون دون االعتماد حصريا على األسعار المعلنة لألوراق المالية المحددة وا 

 .األوراق المالية باألوراق المالية المسعرة األخرى المتخذة كأساس قياسي

  
 منهج التكلفة 

والتي يشار إليها في )يعكس منهج التكلفة المبلغ الذي يتم طلبه حاليًا الستبدال الطاقة اإلنتاجية لألصل    8 ت أ 
 (.current replacement costالعادة بتكلفة االستبدال الحالية 

 

ائع على من وجهة نظر المشارك في السوق كب مقابل بيع األصليستند السعر الذي يتم الحصول عليه    9 ت أ 
التكلفة التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من تملك أو بناء أصل بديل له منفعة مماثلة، بعد تعديله 

الطاقة به المشارك في السوق كمشترى لن يدفع في األصل أكثر من المبلغ الذي يستبدل  ذلك ألن للتقادم
تقادم الوظيفي )التكنولوجي( والتقادم االقتصادي يتضمن التقادم تدهور الحالة المادية والو اإلنتاجية لألصل. 

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

 لقياس القيمة العادلة لألصول الملموسة المستخدمة إلى جانب أصول أخرى أو مع أصولاالستبدال الحالية 
 والتزامات أخرى.
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    منهج الدخل
( والمصروفاتالمبالغ المستقبلية )على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو الدخل  تحويل الدخل يتممنهج ل طبقاً    10 ت أ 

خدام منهج الدخل، يعكس قياس القيمة العادلة توقعات ندما يتم استوعإلى مبلغ حالي وحيد )أي مخصوم(. 
 السوق الحالية حول المبالغ المستقبلية.

 
 ، على سبيل المثال، ما يلي:هذهتتضمن أساليب التقييم    11 ت أ 

 "(.30إلى "أت 12من "أتالفقرات ) راجعأساليب القيمة الحالية ) (أ)

أو النموذج   Black-Scholes-Mertonميرتون -شولز-بالك نموذجنموذج تسعير الخيارات، مثل  و)ب( 
(، الذي يدمج أساليب القيمة الحالية ويعكس lattice)أي نموذج التيس  binomial modelذي الحدين 

 .للخيار  intrinsic value الحقيقيةكل من قيمة الزمن و القيمة 

لعادلة لبعض األصول غير لعدد من الفترات والتي يتم استخدامها لقياس القيمة ا الزائدةنموذج األرباح )ج( و
 الملموسة.

 
 أساليب القيمة الحالية 

تركز تلك و استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة.  " 30" إلى "أت13من "أتتوضح الفقرات    12 ت أ 
ال تفرض و )القيمة الحالية المتوقعة(.  التدفق النقدي المتوقعالفقرات على أسلوب تعديل معدل الخصم وأسلوب 

ك الفقرات استخدام أسلوب قيمة حالية واحد تحديدًا أو تقيد استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة تل
أسلوب القيمة الحالية المستخدم لقياس القيمة العادلة على  ويعتمدالعادلة على األساليب التي تم مناقشتها. 

)على سبيل المثال، إذا كان باإلمكان مالحظة  الحقائق والظروف الخاصة باألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه
 .األسعار لألصول القابلة للمقارنة في السوق( وتوافر البيانات الكافية

 
 عناصر قياس القيمة الحالية 

تعتبر القيمة الحالية )أي تطبيق منهج الدخل( أداة مستخدمة لربط المبالغ المستقبلية )على سبيل المثال،    13 ت أ 
قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام  ويجمعالقيم( بمبلغ حالي باستخدام معدل خصم. التدفقات النقدية أو 

باستخدام أسلوب 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)

التوقعات حول االختالفات الممكنة في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية بما يمثل عدم التأكد المتأصل في  (ب)
 .التدفقات النقدية

القيمة الزمنية للنقود التي يتم التعبير عنها بالمعدل المفروض على األصول ذات الطبيعة النقدية الخالية )ج( 
فترات زمنية تتفق مع الفترة المغطاة بالتدفقات النقدية والتي  من المخاطر والتي لها تواريخ استحقاق أو

عدم التأكد في التوقيت أو خطر التخلف عن السداد للمالك )أي معدل فائدة خالي من  ال يوجد بها خطر
 (.risk-free interest rateالمخاطر 



 2015 ( 45المصرى رقم ) ملحق معيار المحاسبة

5   -45أ ت 

 riskة الخطر عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية )أي عالو خطر سعر مقابل تحمل )د( 

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

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

 
 المبادئ العامة 

. ولكن كافة "13"أتبها العناصر الواردة في الفقرة  تستخدمالقيمة الحالية في الطريقة التي  تختلف أساليب   14 ت أ 
 المبادئ العامة المذكورة أدناه تحكم تطبيق أي أسلوب قيمة حالية مستخدم لقياس القيمة العادلة:

ن في السوق يتعين أن تعكس التدفقات النقدية ومعدالت الخصم االفتراضات التي سيستخدمها المشاركو  (أ)
 .عند تسعير األصل أو االلتزام

يتعين أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدالت الخصم في الحسبان فقط العوامل المنسوبة لألصل أو االلتزام  (ب)
 .الذي يتم قياسه

لتجنب االزدواجية أو إهمال أثار عوامل المخاطر، يتعين أن تعكس معدالت الخصم افتراضات متفقة )ج( 
يتعين أن تكون التدفقات النقدية التي لة في التدفقات النقدية. على سبيل المثال، مع تلك المتأص

 تتضمن أثر التضخم مخصومة بمعدالت الفائدة الخالية من المخاطر متضمنة أثر التضخم .
 يتعين أن تتفق معدالت الخصم مع العوامل االقتصادية الضمنية للعملة التي يتم إعداد التدفقات النقدية)هـ( 

 بها.

 
 خطر عدم التأكد

تتم عملية قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب القيمة الحالية في ظل أوضاع من عدم التأكد ألن التدفقات    15 ت أ 
النقدية المستخدمة تكون مقدرة وليست قيم معروفة. وتكون كال من قيمة التدفقات النقدية وتوقيتها غير مؤكدة 

الثابتة تعاقديًا مثل المدفوعات على قرض معرضة لعدم التأكد في حال في الكثير من الحاالت. وحتى القيم 
 .كان هناك خطر تخلف عن السداد

 

عدم  لتحمل( risk premiumيبحث المشاركون في السوق بشكل عام عن تعويض )أي عالوة مخاطر    16 ت أ 
ة العادلة عالوة يتعين أن يتضمن قياس القيمو التأكد المتأصل في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام. 

مخاطر لتعكس القيمة التي يطلبها المشاركون في السوق كتعويض عن عدم التأكد المتأصل في التدفقات 
ال لن يعكس القياس القيمة العادلة  قد يكون تحديد عالوة المخاطر المالئمة صعبًا و . بصورة حقيقية النقدية، وا 

 .بب كافي الستبعاد عالوة المخاطرفي بعض الحاالت. ولكن درجة الصعوبة وحدها ليست س

 
تختلف أساليب القيمة الحالية في كيفية تعديلها بالخطر وبنوع التدفقات النقدية التي تستخدمها. على سبيل    17 ت أ 

 المثال:

( معدل خصم معدل "22"  إلى "أت18أت"من فقرات )ال راجعيستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم ) (أ)
 .اً هأو األرجح حدوث تفقًا عليهامبالخطر، وتدفقات نقدية تعاقدية أو 
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( التدفقات النقدية " 25"أتالفقرة  راجعتقييم القيمة الحالية المتوقعة ) أساليبمن  1تستخدم الطريقة  (ب)
 .المتوقعة المعدلة بالخطر ومعدل خالي من المخاطر

التدفقات النقدية المتوقعة ( "26"أتالفقرة  راجعالحالية المتوقعة ) تقييم القيمةمن أساليب  2تستخدم الطريقة )ج( 
غير المعدلة ألي مخاطر ومعدل خصم معدل ليشمل عالوة مخاطر التي يطلبها المشاركون في السوق. 

 يختلف ذلك المعدل عن هذا المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم.و 
 

 أسلوب تعديل معدل الخصم 
نقدية من مجموعات المبالغ المتوقعة يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم مجموعة واحدة من التدفقات ال   18 ت أ 

)كما الحال مع السندات( أو  متفق عليهاالممكنة بغض النظر عما إذا كانت تدفقات نقدية تعاقدية أو 
التدفقات النقدية األرجح حدوثًا. وفي جميع الحاالت، تكون تلك التدفقات النقدية مشروطة بوقوع أحداث 

لسند مشروطة بحدوث عدم  المتفق عليهاات النقدية التعاقدية أو محددة )على سبيل المثال، تكون التدفق
سعر الخصم المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم  استخراجيتم و التخلف عن السداد من قبل المدين(. 

من معدالت العائد الملحوظة لألصول أو االلتزامات القابلة للمقارنة المتداولة في السوق. وتبعًا لذلك، يتم 
األرجح حدوثًا بمعدل السوق الملحوظ أو المقدر لهذه  عليها أوالمتفق لتدفقات النقدية التعاقدية أو خصم ا

 (.التدفقات النقدية المشروطة )أي معدل العائد السوقي
 

 عمليتم و يقتضى أسلوب تعديل معدل الخصم تحليل بيانات السوق لألصول أو االلتزامات القابلة للمقارنة.    19 ت أ 
األخذ بعين االعتبار طبيعة التدفقات النقدية )على سبيل المثال، ما إذا كانت التدفقات  مقارنة من خالل

النقدية تعاقدية أو غير تعاقدية ويرجح استجابتها على نحو مماثل للتغيرات في الظروف االقتصادية(، إلى 
بداًل من و دة والسيولة(. جانب عوامل أخرى )على سبيل المثال، درجة المالءة والضمان والمدة والشروط المقي  

األصل أو االلتزام المفرد القابل للمقارنة يعكس المخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية  عندما يكونذلك، 
سعر الخصم باستخدام بيانات ألصول أو التزامات  استخراجلألصل أو االلتزام الذي تتم قياسه بعدالة، يمكن 

-buildحنى العائد الخالي من المخاطر )أي استخدام منهج "التراكم" عديدة قابلة للمقارنة بالتزامن مع من

up.) 

 
في عام  جنيه 800وبغرض توضيح منهج التراكم، افترض أن األصل )أ( يمثل حق تعاقدي للحصول على    20 ت أ 

يوجد هناك سوق ألصول قابلة للمقارنة والمعلومات عن و واحد )أي ال يوجد عدم تأكد بخصوص التوقيت(. 
 ل بما في ذلك معلومات السعر متوفرة. هذا وتشمل األصول القابلة للمقارنة كل مما يلي:تلك األصو 

في السنة الواحدة ويبلغ سعر السوق له  جنيه 1.200ألصل )ب( هو حق تعاقدي للحصول على ا (أ)
. وتبعًا لذلك، يبلغ معدل العائد السنوي الضمني )أي سعر العائد السوقي لسنة واحدة( ما جنيه 1.083

 .[1-( جنيه 1.083/  جنيه 1.200]) %10.8يمته ق

. جنيه 566في عامين ويبلغ سعر السوق له  جنيه 700األصل )ج( هو حق تعاقدي للحصول على   (ب)
 %11.2وتبعًا لذلك، يبلغ المعدل العائد السنوي الضمني )أي سعر العائد السوقي لسنتين( ما قيمته 

 .]1 – 0.5( ^جنيه 566/ جنيه 700)[

 بر كافة األصول الثالثة قابلة للمقارنة فيما يخص الخطر )أي توزيع السداد واالئتمان الممكن(.تعت)ج( 
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على أساس توقيت المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصل )أ( فيما يتعلق بالتوقيت لألصل    21 ت أ 
)ب( أكثر قابلية )ب( واألصل )ج( )سنة واحدة لألصل )ب( مقابل سنتين لألصل )ج((، يعتبر األصل 

( جنيه 800للمقارنة باألصل )أ(. باستخدام المدفوعات التعاقدية التي سيتم الحصول عليها لألصل )أ( )
 جنيه 722(، تكون القيمة العادلة لألصل )أ( %10.8ومعدل السوق لسنة واحدة الخاص باألصل )ب( )

ة لألصل )ب(، يمكن اشتقاق معدل (. بداًل عن ذلك، في غياب معلومات سوق متاح1.108/  جنيه 800)
السوق لسنة واحدة من األصل )ج( باستخدام منهج التراكم. في هذه الحالة، يمكن تعديل معدل السوق لسنتين 

لمنحنى العائد  المستحق( ليصبح معدل سوق لسنة واحدة باستخدام الهيكل %11.2الخاص باألصل )ج( )
ات إضافية ومحللين لتحديد ما إذا كانت عالوتي الخطر لسنة الخالي من المخاطر. قد يكون مطلوبًا معلوم

ذا تم تحديد أن عالوتي الخطر لسنة واحدة وسنتين غير متماثلتين، يتم تعديل  واحدة وسنتين متماثلتين. وا 
 .معدل السوق لسنتين مرة إضافية بهذا األثر

 

عات الثابتة، يتضمن معدل الخصم عندما يتم تطبيق أسلوب تعديل معدل الخصم على المقبوضات أو المدفو    22 ت أ 
التعديل للمخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه.  وفي بعض التطبيقات 
ألسلوب تعديل معدل الخصم للتدفقات النقدية التي ال تمثل مقبوضات أو مدفوعات ثابتة، قد يكون إجراء 

 استخراج يتمقيق قابلية المقارنة مع األصل أو االلتزام الملحوظ الذي تعديل التدفقات النقدية ضروريًا لتح
 .معدل الخصم منه

 
 أسلوب القيمة الحالية المتوقعة 

تستخدم أسلوب القيمة الحالية المتوقعة كنقطة بدء حزمة من التدفقات النقدية التي تمثل المتوسط المرجح    23 ت أ 
يكون التقدير الناتج و مكنة )أي التدفقات النقدية المتوقعة(. المحتمل لكافة التدفقات النقدية المستقبلية الم

المرجح للقيم الممكنة  المتوسطمطابقًا للقيمة المتوقعة والتي يعبر عنها في المصطلحات اإلحصائية بـ 
كل االحتماالت المرتبطة. وحيث أن جميع التدفقات النقدية ل المنفصل ودالة الترجيح للمتغير العشوائي 

تم ترجيح احتمالها، ال يكون التدفق النقدي المتوقع الناتج مشروطًا بوقوع أي حدث معين )على الممكنة 
 .(خالف التدفقات النقدية المستخدمة في أسلوب تعديل معدل الخصم

 

عند اتخاذ القرارات االستثمارية، يأخذ المشاركون في السوق الذين يتجنبون الخطر بعين االعتبار خطر أن    24 ت أ 
 الخطر:من تميز نظرية المحفظة بين نوعين و قات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة. تختلف التدف

 خطر عدم االنتظام )القابل للتنوع(، وهو خطر خاص بأصل أو التزام معين (أ)

الخطر المنتظم )غير القابل للتنوع(، وهو الخطر الشائع المشترك بين أحد األصول أو االلتزامات مع  (ب)
 .ى بمحفظة متنوعةأخر بنود 

عندما يكون السوق في حالة التوازن، يكون تعويض المشاركين في السوق مقابل  أنهتتبنى نظرية المحفظة 
تحمل الخطر المنتظم المتأصل في التدفقات النقدية فقط. )قد تكون هناك أشكال أخرى للعائد أو التعويض 

 (.متوفرة في األسواق غير الفعالة أو خارج حالة التوازن

ألسلوب القيمة العادلة المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعة لألصل للخطر المنتظم )أي خطر  1تعدل الطريقة    25 ت أ 
تمثل و السوق( من خالل طرح عالوة الخطر النقدي )أي التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالخطر(. 



 2015 ( 45المصرى رقم ) ملحق معيار المحاسبة

8   -45أ ت 

شبه المؤكدة، وهي مخصومة بمعدل الفائدة التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالخطر تلك التدفقات النقدية 
يشير التدفق النقدي شبه المؤكد إلى التدفق النقدي المتوقع )كما هو معرف( معدل و الخالي من المخاطر. 

بالخطر بحيث يكون المشارك في السوق ال يجد فرق في تداول تدفق نقدي مؤكد مقابل تدفق نقدي متوقع. 
مقابل  جنيه 1.200ك في السوق راغبًا في تداول تدفق نقدي متوقع يبلغ على سبيل المثال، إذا كان المشار 

)أي تمثل الـ  جنيه 1.200معادل مؤكد لمبلغ  جنيه 1.000، يعد مبلغ  جنيه 1.000تدفق نقدي مؤكد يبلغ 
 .عالوة الخطر النقدي(. في تلك الحالة، لن يجد مشارك السوق فرق في األصل المحتفظ به جنيه 200

 

من أساليب القيمة الحالية المتوقعة للخطر المنتظم )أي خطر السوق( من  2قابل، تعدل الطريقة وفي الم   26 ت أ 
خالل تطبيق عالوة الخطر على معدل الفائدة الخالي من المخاطر. وتبعًا لذلك، يتم خصم التدفقات النقدية 

ة باحتماالتها )أي معدل العائد المرجح المتوقعة بمعدل يتوافق مع المعدل المتوقع المرتبط بالتدفقات النقدية
يمكن استخدام النماذج المستخدمة لتسعير األصول الخطرة مثل نموذج تسعير األصل الرأسمالي و المتوقع(. 

بغرض تقدير معدل العائد المتوقع. حيث أن معدل الخصم المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم هو 
وطة، فيرجح أن يكون أعلى من معدل الخصم المستخدم في معدل العائد المرتبط بالتدفقات النقدية المشر 

من أساليب القيمة الحالية المتوقعة، أي معدل العائد المتوقع المتعلق بالتدفقات النقدية المتوقعة أو  2الطريقة 
 .المرجحة باحتماالتها

 

في سنة  جنيه 780(، افترض إن لألصل تدفقات نقدية متوقعة تبلغ 2( و )1وبغر ض توضيح الطريقتين )   27 ت أ 
واحدة محددة على أساس التدفقات النقدية الممكنة واالحتماالت المبينة أدناه، ومعدل الفائدة الخالي من 

، وعالوة الخطر المنتظم ألحد %5المخاطر القابل للتطبيق على التدفقات النقدية لمدة سنة واحدة هو 
 .%3األصول له نفس مواصفات الخطر 

 التدفقات النقدية المرجحة باحتماالتها االحتمال لةالتدفقات النقدية المحتم
 جنيه 75 %15 جنيه 500

 جنيه 480 %60 جنيه 800

 جنيه 225 %25  جنيه 900

 جنيه 780  التدفقات النقدية المتوقعة
 

المتوسط المرجح لالحتماالت للنتائج  جنيه 780وفي هذا التوضيح البسيط، تمثل التدفقات النقدية المتوقعة    28 ت أ 
لممكنة الثالثة. وفي المواقف األكثر واقعية، قد يكون هناك العديد من النتائج الممكنة. ولكن وبغرض تطبيق ا

أسلوب القيمة الحالية المتوقعة، ليس من الضروري دائمًا أن تأخذ توزيعات كافة التدفقات النقدية الممكنة 
ن ذلك، قد يكون من الممكن تصميم عدد محدود باستخدام النماذج واألساليب المعقدة بعين االعتبار. بداًل ع

التدفقات النقدية الممكنة. على سبيل المثال، قد  مصفوفةمن السيناريوهات واالحتماالت المنفصلة التي تجسد 
ذات صلة، معدلة بالتغيرات في الظروف التي تحدث  تستخدم المنشأة التدفقات النقدية المحققة لفترة ماضية

الحقًا )على سبيل المثال، التغيرات في العوامل الخارجية، بما في ذلك الظروف االقتصادية أو السوقية 
واتجاهات الصناعة والمنافسة وكذلك التغيرات في العوامل الداخلية التي تؤثر على المنشأة بوجه أكثر 

 .ين االعتبار افتراضات المشاركين في السوقتحديدًا(، مع األخذ بع
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نظريًا، تكون القيمة الحالية )أي القيمة العادلة( للتدفقات النقدية لألصل هي نفسها بغض النظر سواء تم    29 ت أ 
 كاآلتي: 2أو الطريقة  1تحديدها باستخدام الطريقة 

نتظم )أي خطر السوق(. وفي ، يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة للخطر الم1عند استخدام الطريقة  (أ)
غياب بيانات السوق التي تشير مباشرة إلى مقدار تعديل الخطر، يمكن اشتقاق هذا التعديل من نموذج 
تسعير األصل باستخدام مبدأ أشباه التأكد. على سبيل المثال، يمكن تحديد تعديل الخطر )أي عالوة الخطر 

×  جنيه 780] – جنيه 780) %3خطر المنتظم البالغة وحدة نقد( باستخدام عالوة ال 22النقدي البالغ 
 – جنيه 780) جنيه 758([(، الذي ينتج عنه تدفقات نقدية متوقعة معدلة بالخطر بقيمة 1.05/1.08)

ويتم خصمها بمعدل  جنيه 780المبلغ شبه المؤكد للقيمة البالغة  جنيه 758(. تمثل القيمة البالغة جنيه 22
 758) جنيه 722(. تمثل القيمة الحالية لألصل )أي القيمة العادلة( %5خاطر )الفائدة الخالية من الم

 (. 1.05/ جنيه

، ال يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة بالخطر المنتظم )أي خطر السوق(. وبداًل 2عند استخدم الطريقة  (ب)
ت النقدية المتوقعة عن ذلك، يشمل معدل الخصم التعديل بذلك الخطر. وتبعًا لذلك، يتم خصم التدفقا

مضافًا إليه عالوة  %5)أي معدل الفائدة الخالي من المخاطر البالغ  %8بمعدل العائد المتوقع البالغ 
 جنيه 780) جنيه 722. تبلغ القيمة الحالية )أي القيمة العادلة( لألصل %3الخطر المنتظم البالغة 

/1.08.) 

 
استخدام أسلوب القيمة الحالية المتوقعة لقياس القيمة  ( عند2( أو )1يمكن استخدام أي من الطريقتين )   30 ت أ 

( على الحقائق والظروف الخاصة لألصل أو االلتزام الذي يتم 2( أو )1العادلة. ويعتمد اختيار الطريقة )
 قياسه والمدى الذي تتاح فيه بيانات كافية واألحكام الشخصية المستخدمة.

 
محتفظ بها من قبل  والغير مات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة تطبيق أساليب القيمة الحالية على االلتزا
 ("41"و  "40"أطراف آخرين على أنها أصول )الفقرتين 

عند استخدام المنشأة أسلوب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة اللتزام غير محتفظ به من قبل طرف آخر    31 ت أ 
لة أو إعادة األصول لحالتها(، يجب أن تقوم المنشأة، )على سبيل المثال، التزامات اإلزا أصلعلى أنه 

األمور األخرى، بتقدير التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشاركين في السوق بعض  بجانب
تكبدها عند الوفاء بااللتزام. ويجب أن تشتمل التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة توقعات المشاركين في 

تكاليف الوفاء بااللتزام والتعويض الذي يطلبه المشاركون في السوق مقابل تحمل االلتزام. يشتمل  السوق حول
 مثل هذا التعويض على العائد الذي يطلبه المشارك في السوق عما يلي:

لتي يمكن استخدامها القيام بالنشاط )أي قيمة الوفاء بااللتزام، على سبيل المثال، باستخدام الموارد ا (أ)
 .ة أخرى(ألنشط

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

قي ملحوظ سو  عائدعلى سبيل المثال، ال يتضمن االلتزام غير المالي معدل تعاقدي للعائد وال يوجد هناك    32 ت أ 
لذلك االلتزام. وفي بعض الحاالت، تكون عناصر العائد التي يطلبها المشاركون في السوق غير قابلة للتمييز 
من بعضها البعض )على سبيل المثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه مقاول يمثل طرف ثالث على 
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العناصر بشكل منفصل )على سبيل أساس رسوم ثابتة(. وفي حاالت أخرى، تحتاج المنشأة إلى تقدير تلك 
المثال، عند استخدام السعر الذي يفرضه مقاول يمثل طرف ثالث على أساس التكلفة مضافا إليه رسم معين 

 (.ألن المقاول في تلك الحالة لن يتحمل خطر التغيرات المستقبلية في التكاليف

 

لتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة يمكن للمنشأة أن تشمل عالوة الخطر في قياس القيمة العادلة لال   33 ت أ 
 غير المحتفظ بها من قبل طرف آخر كأصل بإحدى الطرق التالية:

 .مبلغ التدفقات النقدية الصادرة( تعديل التدفقات النقدية )أي كزيادة في (أ)

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

تم زيادة  إذاالتعديالت بالخطر. على سبيل المثال،  اهماليتعين على المنشأة أن تتأكد أنها لم تقم بازدواج أو و 
المرتبط بااللتزام، يتعين أال يتم تعديل  الخطرالتدفقات النقدية المقدرة لتأخذ بعين االعتبار التعويض مقابل تحمل 

 .معدل الخصم ليعكس ذلك الخطر
 
 ("71" إلى "67من"التقييم ) الفقرات  إلى أساليبلمدخالت ا

تتضمن أمثلة األسواق التي قد تكون بها مدخالت ملحوظة لبعض األصول وااللتزامات )على سبيل المثال،    34 ت أ 
 : األدوات المالية( ما يلي

تتوافر أسعار اإلقفال في سوق البورصة بسهولة حيث . Exchange marketsأسواق البورصة  (أ)
 .ل القيمة العادلة بشكل عام.وتمث

مستعدون للتداول )إما بيعًا أو  الوسطاء. يكون التجار في سوق Dealer markets الوسطاءأسواق  (ب)
شراًء لحساباتهم الخاصة(، بما يتيح سيولة باستخدام رأس مالهم لالحتفاظ بمخزون من البنود التي 

لسعر الذي يرغب التاجر بالشراء به . وتكون أسعار الطلب والعرض )ممثلة ابهايصنعون السوق 
تمثل و والسعر الذي يرغب التاجر بالبيع به على التوالي( متوفرة بشكل أكثر سهولة عن أسعار اإلقفال. 

. وسطاء)التي يتم نشر أسعارها عالنية( أسواق  Over-the-counter marketsاألسواق المباشرة 
ت األخرى بما في ذلك بعض األدوات المالية والسلع لبعض األصول وااللتزاما الوسطاءتتواجد أسواق و 

 (.األولية واألصول المادية )مثل المعدات المستخدمة

. يحاول السماسرة في أسواق السمسرة التوفيق بين المشترين Brokered marketsأسواق السمسرة )ج( 
، ال يستخدم السماسرة رأس والبائعين ولكن ال يكونون مستعدين للتداول لحساباتهم الخاصة. وبعبارة أخرى

يعلم السمسار األسعار المطلوبة و . بهامالهم لالحتفاظ بمخزون من البنود التي يصنعون السوق 
، ولكن كل طرف ال يدرك متطلبات سعر الطرف اآلخر. وتتوافر  المعنيةوالمعروضة من قبل األطراف 

كات تواصل إلكترونية يتم فيها مطابقة تتضمن أسواق السمسرة شبو . التي تمتالمعامالت  أحيانًا أسعار
 .طلبات الشراء والبيع وتتضمن أيضًا أسواق العقارات التجارية والسكنية

. يتم التفاوض في أسواق Principal-to-principal markets المستفيدين الرئيسيينأسواق )د( 
بشكل مستقل  - ى حد سواءسواء اإلصدارات أو إعادة البيع عل - حول المعامالت المستفيدين الرئيسيين

 .قد تتم إتاحة معلومات قليلة فيما يتعلق بتلك المعامالت علنياً و دون وساطة. 
 

 (" 90" إلى "72من "الفقرات  العادلة )التسلسل الهرمى للقيمة 



 2015 ( 45المصرى رقم ) ملحق معيار المحاسبة

11   -45أ ت 

 
 ("85" إلى "81من " )الفقرات 2مدخالت المستوى 

 : ة ما يليألصول والتزامات معين 2تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى    35 ت أ 

( Receive-fixed-pay-variable interest rate swap) الثابتة بالمتغيرةمبادلة معدل الفائدة عقد  (أ)
يمثل معدل ليبور قد . (سعر الليبورما بين البنوك في لندن ) الفائدة السائدة للمبادلةبناًء على معدل 

ت زمنية مسعرة بشكل كبير لكامل رافتالمعدل ملحوظ في  عندما يكون 2المستوى  أحد مدخالتللمبادلة 
 فترة العقد.

يكون قد و . بالعملة األجنبية الصادربناًء على منحنى العائد  الثابتة بالمتغيرةمبادلة معدل الفائدة عقد   (ب)
بالعملة األجنبية  الصادرالمبادلة بناًء على منحنى العائد معدل عقد هو  2المستوى  أحد مدخالت
مدة  عندما تكونقد تنطبق هذه الحالة  . ومسعره بشكل كبير لكامل الفترة فترات زمنية الملحوظ في 

ال  أنلمدة تسع سنوات، شريطة  مسعرةزمنية  فتراتسنوات وكان ذلك المعدل ملحوظ في  10 العقد
 للعقد ككل.هامًا لقياس القيمة العادلة  للسنة العشرة يكون أي استقراء معقول لمنحنى العائد 

أحد يكون قد و . لبنك محدد  prime rateبناءً على المعدل الرئيسي الفائدة الثابتة بالمتغيرة  عقد مبادلة)ج( 
 extrapolationمن خالل االستقراء  المستخرجالرئيسي للبنك  معدل الفائدةهو  2المستوى  مدخالت

ربط مع معدل القيم المستقرأة مدعمة ببيانات سوق ملحوظة، على سبيل المثال، من خالل ال عندما تكون
 العقد.كامل فترة  خاللبشكل كبير فائدة ملحوظ 

 في  متمثالً  2المستوى  أحد مدخالتيكون قد . خيار ثالث سنوات على سهم متداول في البورصة)د( 
من خالل االستقراء حتى السنة الثالثة  المستخرج لسعر السهم implied volatilityالتقلب الضمني 

 :ليتين معاً إن انطبقت الحالتين التا
 .كانت هناك أسعار ملحوظة لخيارات سنة واحدة وسنتين على األسهم( 1) 
لخيار الثالث سنوات مؤيدة ببيانات سوق  من خالل االستقراء المستخرج( التقلب الضمنى للسهم 2) 

 العقد.ملحوظة في معظم كامل فترة 
ء من التقلب الضمني لخيارات السنة التقلب الضمني من خالل االستقرا استخراجفي تلك الحالة، يمكن 

الواحدة والسنتين على األسهم ويمكن تأييدها من خالل التقلب الضمني لخيارات الثالث سنوات على 
 بينها وبين التقلبات الضمنية للسنة الواحدة ربطأسهم المنشآت القابلة للمقارنة شريطة أن يتم إنشاء 

 .والسنتين
ص اتفاقية الترخيص التي تم الحصول عليها في اندماج أعمال وتفاوضت . فيما يخاتفاقية الترخيص)هـ( 

يتمثل قد عليها حديثًا المنشأة المشتراة )التي هي طرف في اتفاقية الترخيص( مع طرف غير ذا عالقة، 
 .العالقة عند نشأة االتفاقية وغير ذفي رسوم االمتياز في العقد مع الطرف  2المستوى  أحد مدخالت

 اإلنتاج التاملمخزون  2المستوى  أحد مدخالتيكون قد . في متاجر البيع بالتجزئة اإلنتاج التام مخزون)و( 
في البيع لتجار التجزئة الذي يتم اقتناؤه في اندماج أعمال إما سعر العمالء في سوق التجزئة أو سعر 

ون القابلة للمقارنة )أي بين حالة وموقع بنود المخزون وبنود المخز  بالفروقمعداًل  سوق البيع بالجملة
مماثلة( بحيث تعكس القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه في معاملة بيع المخزون إلى بائع 
تجزئة آخر سيقوم بإتمام جهود البيع المطلوبة. ومن ناحية المبدأ، سيكون قياس القيمة العادلة هو ذاته 
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( أو سعر الجملة )بالزيادة(. وبشكل عام، يتعين بالتخفيضعلى سعر التجزئة ) سواء تمت التعديالت
 .استخدام السعر الذي يتطلب أقل حد ممكن من التعديالت الموضوعية لقياس القيمة العادلة

 للمبنىهو سعر المتر المربع الواحد  2المستوى  أحد مدخالتيكون قد . المبنى المحتفظ به والمستخدم)ز( 
من  المستخرجةسوق ملحوظة، على سبيل المثال، المضاعفات )مضاعفات التقييم( مشتق من بيانات 

 .األسعار في معامالت ملحوظة تتضمن مباني قابلة للمقارنة )أي مماثلة( في مواقع مماثلة
هو مضاعف التقييم )على سبيل المثال، مضاعف  2المستوى  أحد مدخالتيكون قد . وحدة توليد النقد)ح( 

من بيانات سوق ملحوظة، على سبيل المثال،  مستخرجء مماثل( األرباح أو اإليراد أو قياس أدا
من األسعار في معامالت ملحوظة تتضمن أعمال تجارية قابلة للمقارنة )أي  المستخرجةالمضاعفات 

 .مماثلة( مع األخذ بعين االعتبار العوامل التشغيلية والسوقية والمالية وغير المالية
 

 ("90" إلى "86من ")الفقرات  3مدخالت المستوى 

 

 ألصول والتزامات معينة ما يلي: 3تتضمن األمثلة على مدخالت المستوى    36 ت أ 

 المستوى أحد مدخالتيكون قد . Long dated currency swapمبادلة العملة طويل األجل عقد  (أ)
فترات زمنية هو معدل الفائدة بعملة محددة غير ملحوظة وال يمكن تأييدها ببيانات سوق ملحوظة في  3

محسوبة التمثل أسعار الفائدة في مبادلة العملة بأسعار المبادلة و .  ة أو خالل فترة العقد بالكاملمسعر 
 .من منحنيات العائد للدول المعنية

هو التقلب  3المستوى  أحد مدخالتيكون قد . خيار ثالث سنوات على أسهم متداولة بالبورصة (ب)
يمثل التقلب  والألسعار التاريخية لألسهم. من ا ةالمستخرج ألسعار األسهمالتاريخي، أي التقلب 

المعلومة الوحيدة  تفي السوق حول التقلب المستقبلي حتى لو كانالحاليين التاريخي توقعات المشاركين 
 .المتوفرة لتسعير أحد الخيارات

هو تعديل على سعر منتصف السوق  3المستوى  أحد مدخالتيكون قد . مبادلة معدل الفائدةعقد )ج( 
)غير الملزم( للمبادلة يتم صنعه باستخدام بيانات غير  mid-market consensusفق عليه المت

 .لذلك ببيانات سوق ملحوظة بصورة أخرىملحوظة مباشرة والتي ال يمكن تأييدها 
 أحد مدخالتيكون قد األعمال. في اندماج  الداخل Decommissioning liabilityالتزام اإلزالة )د( 

بالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية  تتعلقالمنشأة خاصة بم بيانات استخدباقدير جاري تهو  3المستوى 
السوق حول تكاليف الوفاء بااللتزام  دفعها للوفاء بااللتزام )بما في ذلك توقعات المشاركين في يجبالتي 

لم يكن هناك  نوذلك إتحمل التزام فك األصل( قد يطلبه المشارك في السوق مقابل والتعويض الذي 
قد و ستخدمون افتراضات مختلفة. قد يأن المشاركين في السوق  تدل علىمعلومات متوفرة بشكل معقول 

على و جانب مدخالت أخرى،  القيمة الحالية إلىفي أسلوب تقييم  3لمستوى لل دخ  م  هذا اليتم استخدام 
بخطر  المعدلخالي من المخاطر ال السعرحالي أو الخالي من المخاطر الفائدة ال معدلسبيل المثال، 

سعر  علىلمنشأة المستحق على القيمة العادلة لاللتزام ل يةاالئتمانالجودة أثر  في حال انعكاساالئتمان 
 .تقدير التدفقات النقدية الصادرة المستقبليةانعكاسها على الخصم بداًل من 
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ي )على سبيل المثال، تدفقات نقدية أو ربح وقع مالت 3المستوى  أحد مدخالتيكون قد . وحدة توليد النقد)هـ( 
معلومات متوفرة بشكل  عدم وجود ةالمنشأة في حالالخاصة ببيانات ال يتم تطويره باستخدامأو خسارة( 

 يستخدمون افتراضات مختلفة.قد معقول تشير إلى أن المشاركين في السوق 
 

 االلتزام بشكل كبير  قياس القيمة العادلة عند انخفاض حجم ومستوى النشاط لألصل أو

 

قد تتأثر القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عندما يكون هناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لذلك    37 ت أ 
األصل أو االلتزام بالنسبة لنشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام )أو األصول أو االلتزامات المماثلة(. 

حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام على أساس الدليل  وبغرض تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في
 : التاليةالعوامل مثل   مةمالءالمتاح، يتعين على المنشأة تقييم أهمية ومدى 

 الحديثة.يوجد هناك عدد قليل من المعامالت  (أ)

 عروض األسعار باستخدام المعلومات الحالية صنعال يتم  (ب)

السوق )على سبيل المثال، -صانعيبين أو مدار الوقت  تختلف عروض األسعار بشكل كبير إما على (ج)
 (.بعض أسواق السماسرة

سابقًا بالقيم العادلة لألصل أو االلتزام بدرجة كبيرة المؤشرات التي كانت مرتبطة  )د( يمكن توضيح أن
 .لذلك األصل أو االلتزام العادلةبالمؤشرات الحديثة للقيم أصبحت غير مرتبطة 

 تأو العوائد أو مؤشرات األداء )مثل معدال ةمخاطر السيولة الضمني عالواتادة كبيرة في يوجد هناك زي)هـ( 
الخسارة( لمعامالت ملحوظة أو األسعار المعلنة عند مقارنتها مع تقدير المنشأة  حدةأو  اإلخفاق

ئتمان االخطر  احة عنللتدفقات النقدية المتوقعة مع األخذ بعين االعتبار كافة بيانات السوق المت
 .لألصل أو االلتزاماألخرى عدم األداء ومخاطر 

 الفرق.بين سعر العرض وسعر الطلب أو زيادة كبيرة في ذلك  كبير فرقيوجد هناك )و( 
( primary market األولىسوق إلصدارات جديدة )أي السوق لأو غياب  كبيريوجد هناك انخفاض )ز( 

 .المماثلةلألصل أو االلتزام أو األصول أو االلتزامات 
لمعامالت التي تتم في سوق عن اال يتوافر سوى كم معلومات ضئيل للعامة )على سبيل المثال، )ح( 

 المستفيدين الرئيسيين(.
 

طرأ أنه المنشأة إلى  عندما تتوصللمعامالت أو األسعار المعلنة سعار ايكون هناك حاجة لتحليل إضافي ألس   38 ت أ 
شاط السوق العادي لألصل أو بالمقارنة بنصل أو االلتزام أللنشاط الانخفاض كبير على حجم أو مستوى 

قد ال يشير االنخفاض في حجم أو مستوى النشاط بحد ذاته و األصول أو االلتزامات المماثلة(. أو االلتزام )
 تحدد عندماإلى أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة أو أن المعاملة غير منظمة. ولكن 

المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة )على سبيل المثال، فد يكون هناك سعر منشأة أن ال
كانت المنشأة تستخدم تلك  إذاالمعامالت أو األسعار المعلنة أسعار معامالت غير منتظمة(، سيلزم تعديل 

. وقد تكون ككلالقيمة العادلة األسعار كأساس لقياس القيمة العادلة وقد يكون ذلك التعديل هامًا لقياس 
ألصل السعر  تعديل هامإجراء في ظروف أخرى )على سبيل المثال، عندما يستلزم ضرورية التعديالت 

 (.اً عندما يكون السعر متقادمأو المماثل ليصبح قاباًل للمقارنة مع األصل الذي تم قياسه 
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 راجعاألسعار المعلنة.  وألمعامالت أسعار ا علىالمعيار منهجية إلجراء التعديالت الهامة هذا  يفرضال    39 ت أ 
للحصول على تفاصيل استخدام أساليب التقييم عند  " 11إلى "أت "5من "أتو  "66" إلى "61من "الفقرات 

تستخدمه أن تشمل تعديالت  ذيب التقييم الو يتعين على المنشأة بغض النظر عن أسلو قياس القيمة العادلة. 
ي سيطلبه المشاركون في السوق كتعويض ذال المبلغعكس تي تلخطر الا الوةعمخاطر مالئمة بما في ذلك 

لن يصبح ال وا  (. "17"أتفقرة  راجعالمتأصل في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام ))الشك( لعدم التأكد 
ولكن قد يكون تحديد التعديالت المالئمة بالمخاطر صعبًا في بعض األحيان. . صادقاً القيمة العادلة  قياس

تعديل المخاطر  يعكسيتعين أن و ليست درجة الصعوبة وحدها أساسًا كافيًا الستبعاد تعديل المخاطر. 
 .معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس بموجب شروط السوق الحالية

 
تغيير ئم من المالهناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام، قد يكون  عندما يكون   40 ت أ 

لتقييم )على سبيل المثال، استخدام منهج السوق وأسلوب القيمة لالتقييم أو استخدام أساليب متعددة  أسلوب
يتعين على المنشأة  ،لتقييممتعددة لمؤشرات القيمة العادلة الناجمة من استخدام أساليب  ترجيحعند و الحالية(. 

والهدف هو تحديد النقطة داخل النطاق التي تعد العادلة.  لقيمةأن تأخذ في االعتبار معقولية نطاق قياسات ا
نطاق قياسات القيمة العادلة اتساع قد يكون و أكثر تعبيرًا عن القيمة العادلة وفقًا لظروف السوق الحالية.  

 .مؤشرًا على وجود حاجة لتحليل إضافي

 
مستوى النشاط أو كبيرًا في حجم يبقى هدف قياس القيمة العادلة هو ذاته حتى عندما يكن هناك انخفاضًا    41 ت أ 

السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه  يالقيمة العادلة هو لألصل أو االلتزام. 
أو بيع اضطراري( بين المشاركين في السوق إجبارية لتحويل االلتزام في معاملة منظمة )أي ليست تصفية 

 .يةفي تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحال

 
السعر الذي سيرغب  تحديديعتمد  ،هناك انخفاض في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام عندما يكون   42 ت أ 

السوق الحالية على الحقائق  فرو لظ وفقاً معاملة به في تاريخ القياس في المشاركون في السوق بالدخول 
ية المنشأة بامتالك األصل أو ال تعد نو   .مهنى  شخصى والظروف في تاريخ القياس ويتطلب إصدار حكم

ن القيمة العادلة هي قياس قائم على أساس ذات صلة عند قياس القيمة العادلة أل أو أداؤهتسوية االلتزام 
 .السوق وليس قياس خاص بالمنشأة
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15   -45أ ت 

 
 تحديد المعامالت غير المنظمة 

ن هناك انخفاض كبير في كا إذاأكثر صعوبة  (أو غير منظمة)يكون تحديد ما إذا كانت المعاملة منظمة    43 ت أ 
حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام فيما يتعلق بنشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام )أو األصول 
أو االلتزامات المماثلة(. وفي مثل هذه الظروف، ال يعد مالئمًا أن يتم اعتبار كافة المعامالت في ذلك 

اضطراري(. هذا وتشمل الحاالت التي تدل على أن المعاملة بيع  إجبارية أوالسوق غير منظمة )أي تصفية 
 :ليست منظمة ما يلي

ال يوجد تعرض كاف للسوق للفترة التي تسبق تاريخ القياس للسماح بأنشطة التسويق المعتادة والخاضعة  (أ)
 .للمعامالت التي تشمل أصول أو التزامات مماثلة وفقًا لظروف السوق الحاليةوذلك لألعراف 

ق األصل أو االلتزام لمشارك يسو قام بتإال أن البائع  ،فاعر ك فترة تسويق معتادة وخاضعة لألكان هنا (ب)
 .واحد في السوق

 .)أي أن البائع مضطرًا( كان البائع مفلس أو شبه مفلس أو خاضع للحراسة القضائية)ج( 
 لبائع مجبرًا(.قانونية أو تنظيمية )أي كان ا كان البائع ملزمًا على البيع لتلبية متطلبات)د( 
أو أصل أو  االلتزامصل أو نفس األيعد سعر المعاملة شاذًا عندما يقارن مع المعامالت الحديثة األخرى ل)هـ( 

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

 
 

 خطر السوق: عالواتميع ما يلي ذكره عند قياس القيمة العادلة أو تقييم ج تدرسيتعين على المنشأة أن    44 ت أ 

، إن وجد، ترجيح خفيفإلى أن المعاملة غير منظمة، يتعين على المنشأة أن تعطي الدليل  يشيرعندما  (أ)
 (.لمعاملة )مقارنة مع مؤشرات القيمة العادلة األخرىهذه السعر 

هذه إلى أن المعاملة منظمة أن يأخذ بعين االعتبار سعر يتعين على المنشأة إذا كان الدليل يشير  (ب)
المعاملة عند مقارنته مع المؤشرات األخرى هذه سعر الترجيح الذي يتم وضعه على المعاملة. ويعتمد 

 :على الحقائق والظروف اآلتية

 .حجم المعاملة (1)

 .لمقارنةلااللتزام الذي تم قياسه  قابلية معاملة األصل أو (2)

 .ة من تاريخ القياسمدى قرب المعامل (3)

ن تأخذ بعين أتمتلك معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت المعاملة منظمة  عندما اليتعين على المنشأة )ج( 
االعتبار سعر المعاملة. ولكن قد ال يمثل سعر المعاملة القيمة العادلة )أي سعر المعاملة ليس 

عندما ال و خطر السوق(.  عالواتدلة أو تقدير بالضرورة األساس الوحيد أو األساسي لقياس القيمة العا
منظمة، يتعين عليها أن تعطي تعد تمتلك المنشأة معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت معامالت محددة 

 .لتلك المعامالت عند المقارنة مع معامالت أخرى من المعروف أنها منظمةأقل  ترجيحاً 
منظمة ولكن ال ينبغي أن تتجاهل  عاملةلتحديد ما إذا كانت المإضافية مكثفة  بجهودللقيام ال تحتاج المنشأة 

كم جيد من  لديهاعندما تكون المنشأة طرفًا في معاملة، فيفترض أن و   .المعلومات المتوفرة بشكل معقول
 .منظمةالمعاملة المعلومات كافي لتحديد ما إذا كانت 
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16   -45أ ت 

 
 استخدام األسعار المعلنة المقدمة من أطراف ثالثة 

حول هذا المعيار دون استخدام األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة مثل خدمات التسعير أو ال ي   45 ت أ 
 .المنشأة أن األسعار المقدمة من قبل تلك األطراف موضوعة وفقًا لهذا المعيار رىعندما ت، سماسرةال

 

االلتزام أن تقوم  وأ كان هناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لألصل إنيتعين على المنشأة    46 ت أ 
بتقييم ما إذا كانت األسعار المعلنة المقدمة من األطراف الثالثة موضوعة باستخدام المعلومات الحالية التي 

عكس افتراضات المشارك في السوق )بما فيها االفتراضات يتعكس المعامالت المنظمة أو أسلوب تقييم 
 أقل ترجيحاً سعر المعلن كمدخالت لقياس القيمة العادلة ال ترجيحتعطي المنشأة عند و المتعلقة بالخطر(. 

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

 
سعر )على سبيل المثال، ما إذا كان  األسعار المعلنةعالوة على ما سبق، يتعين النظر في طبيعة    47 ت أ 

المقدمة من  لألسعار المعلنةأكبر  ترجيحالدليل المتاح مع إعطاء  ترجيحعند و أم عرض ملزم(  استرشادي
 .ض ملزمةو التي تمثل عر و  ةف ثالثاطر أ


