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 ملحق )م(
 أمثــــــلة
 

 رتفسير المعياليس الغرض منها و . همنجزءا  ها ال تمثلولكن ،(45المحاسبة المصري رقم )معيار هذه األمثلة ترافق 
 .معيارالكيفية تطبيق إيضاحية ل جوانبفقط  تقدمحيث أنها 

 
 

بالقيمة  لتزاماتاالو  األصول المنشأةقيس تعندما  التي قد تنطبق التقديراتاألمثلة تصور حاالت افتراضية توضح  : هذه1م
فعند ، عالف حقيقيةاألمثلة قد تكون موجودة في أنماط هذه ورغم أن بعض جوانب  العادلة في حاالت التقييم المختلفة.

 ي.حقيقالمط النهذا ب ذات الصلة الظروفو  الحقائق، يجب تقييم كل (45المحاسبة المصري رقم ) معيار تطبيق
 

 التقييم وفرضأعلى وأفضل استخدام 
 .الماليةلألصول غير  التقييم وفرضأعلى وأفضل استخدام مفاهيم توضح تطبيق  (،3 إلى 1رقم ) من مثلةاأل: 2م
 

 األصول مجموعة-( 1)المثال 
 المستحوذاألعمال. واحدة من مجموعات األصول  عملية تجميع عند التزامات وتتحملعلى أصول  المنشأةاستحوذت : 3م

 ويرهعليها بتط لمستحوذاستقوم المنشأة والذي  فواتيرلل مجنابر هو  ج. األصل ج ب  و و أتضم األصول  عليها
 لكل القيمة العادلة المنشأةقيس ت (.أي األصول ذات الصلة)و ب  أجنبا إلى جنب مع األصول بها الخاص  لالستخدام

أن أعلى وأفضل استخدام  المنشأةحدد . وتألصولامع وحدة محددة من حساب  منفرد وثابتمن األصول بشكل أصل 
 في السوق أساسا من خاللوأن كل أصل من شأنه أن يوفر أقصى قيمة للمشاركين  ،لألصول هو استخدامها الحالي

 ة(.ت المرتبطااللتزاماالتكميلية و  لصو األ)أي  االلتزاماتمع األصول األخرى أو مع غيرها من األصول و  استخدامه
 لها.أعلى وأفضل استخدام هو  ليس لألصولليس هناك أدلة تشير إلى أن االستخدام الحالي 

 

أسواق أي األصول )تلك على  منه في البدايةاستحوذت األصول في السوق التي المنشأة تبيع سوف في هذه الحالة، : 4م
في  أةمن في المنشالمشترين المشاركين في السوق مع سوف يدخل (. نفسها المنشأةالدخول والخروج من وجهة نظر 

 ينرين المالي)مثل المنافسين( والمشت ينستراتيجياالخصائص عادة ما تكون ممثلة لكل من المشترين  سوق لهصفقة في 
وتشمل  تكميلية(أو شركات رأس المال االستثماري التي ليس لديها استثمارات الخاصة حقوق الملكية شركات )مثل 

د المشترين المشاركين في السوق قأن وعلى الرغم من  طلب هذه األصول.البداية  من االذين حاولو أولئك المشترين 
فات بين في كثير من الحاالت سيكون هناك اختالف، ينماليالأو  ينستراتيجياالالمشترين  مثلعلى نطاق واسع  واصنفي

 ، مما يعكس، على سبيل المثال، االستخدامات المختلفةالتصنيفاتالمشترين المشاركين في السوق في كل من تلك 
 المختلفة.واستراتيجيات التشغيل  لألصول
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استخدام ب يأساسبشكل  التي ترتبطو المنفردة  لألصولالمحددة االختالفات بين القيم العادلة ، هو مبين أدناه ا: كم5م

 مجموعات األصول المختلفة:األصول من قبل أولئك المشاركين في السوق ضمن 

نها تعزيز أأصول من شالذين لديهم  ينالمشترين االستراتيجي المنشأةحدد ت .مجموعة األصولل االستراتيجيالمشتري ( )أ
ل ألصل. وتشمل تلك األصول أصل بديل السوق(المشاركين في  تعاوناألصول )أي  استخدام قيمة المجموعة من خالل

ي نهاية تلك الفترة. ف ة انتقالية محدودة وال يمكن بيعه من تلقاء نفسهستخدم فقط لفتر يسوف  ذيوال، الفواتير( )برنامج ج
. القيم له متبقيال االقتصادي العمر لنهايةستخدم يلن  جل األصف، أصول بديلة ملديه ينألن المشترين االستراتيجيو 

ة عن الناتج التعاونأوجه ب متأثرة)أصول المشتري االستراتيجي ضمن مجموعة  أ و ب و جصول المحددة لألالعادلة 
 القيموبذلك تكون  .الترتيبعلى  جنيه 30 و جنيه 260 و جنيه  360هي  المجموعة(داخل تلك  األصولاستخدام 
 جنيه. 650هي  المشتري االستراتيجيأصول كمجموعة ضمن مجموعة  المحددة لألصولالعادلة 

 
ديلة من بصلة أو أصول ذات  الذين ليس لديهم ينالمشترين المالي المنشأةحدد ت .مجموعة األصولل الماليالمشتري  ب()

 )ج(ل األصفبديلة، أصول  ليس لديهم ينألن المشترين الماليو . األصول استخدامخالل شأنها تعزيز قيمة المجموعة من 
ضمن  و ج  ب وأ ألصول ل المحددة. القيم العادلة لهالمتبقي االقتصادي  العمر لنهايةستخدم ي( سالفواتير برنامج)أي 

القيمة العادلة  وبذلك تكون .الترتيب على جنيه 100 و جنيه 200 و جنيه 300 المالي هيالمشتري أصول مجموعة 
 .جنيه 600هي  المشتري الماليأصول ضمن مجموعة كمجموعة  المحددة لألصول

 
اس استخدام األصول كمجموعة ضمن مجموعة المشتري على أس و ج  ب أ و لألصولالعادلة  تحديد القيم يتم: 6م

المشتري  مجموعةلرغم من أن استخدام األصول ضمن على ا(. جنيه 30و  جنيه 260و  جنيه 360) االستراتيجي
كمجموعة  للألصو من القيمة العادلة  ولكن تزيد فردي،القيمة العادلة لكل من األصول بشكل من  تزيدال  االستراتيجي

 (.جنيه 650)

 

 األراضي- (2) مثال
صنع. محاليا لالستخدام الصناعي كموقع لتم تطوير األرض األعمال. عملية تجميع  عندأراضي على  ةالمنشأاستحوذت : 7م

لى ير إشأو أن السوق يعوامل أخرى يوجد أعلى وأفضل استخدام لها ما لم هو االستخدام الحالي لألرض ويفترض ان 
على أساس و . يةالعالتطوير المواقع القريبة لالستخدام السكني كمواقع للمباني السكنية استخدام مختلف. وقد تم مؤخرا 

المنشأة أن  ددتح، التطوير لهذا تلتسهيالهي من امن التغييرات  تقسيم المناطق في اآلونة األخيرة وغيرهاو  التنميةأن 
ألن وذلك  (ليةعاسكنية  يكموقع لالستخدام السكني )أي لمبان تطويرهايمكن األراضي المستخدمة حاليا كموقع لمصنع 

 تطوير الموقع لالستخدام السكني عند تسعير األرض.إمكانية في االعتبار  واأخذي سوفالمشاركين في السوق 
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 التاليين: البديلينألرض عن طريق مقارنة لاستخدام  أعلى وأفضل د: تحدي8م
رض سوف تستخدم مع األصول األخرى، مثل األلالستخدام الصناعي )أي  الحاليفي الوقت هي ( قيمة األرض كما )أ

 .(خرىاأل وااللتزامات صولاألغيرها من المصنع، أو مع 
االعتبار تكاليف هدم المصنع والتكاليف األخرى )بما  في، مع األخذ ( قيمة األرض كموقع شاغر لالستخدام السكني)ب

تحويل ل الالزمة بديل(على تحويل األصول إلى استخدام ة كون قادر تس المنشأة تحول ما إذا كان التأكدفي ذلك عدم 
 (.من قبل المشاركين في السوقبصفة مستقلة م خدوف تستاألرض سأن )أي  األرض إلى موقع شاغر

 
قييم في الحاالت التي تنطوي على تو من تلك القيم. قيمة أفضل استخدام لألرض على أساس أعلى يتم تحديد أعلى و و 

ما في ذلك المصنع، بتشغيل عوامل المتعلقة بعمليات الفي االعتبار أفضل استخدام تحديد أعلى و أخذ يقد  العقارات،
 وااللتزامات. صولاأل

 

 والتطوير األبحاثمشروع –( 3)مثال 
ذا المنشأةنوي تال و . األعمال يعمفي عملية تجوتطوير ث بحوع مشر  على ةالمنشأاستحوذت : 9م ما  استكمال المشروع. وا 

عتزم تبدال من ذلك،  (.تكنولوجياالمن  جديدجيل  )لتقديمالمشروع مع أحد مشاريعها الخاصة  هذاسيتنافس  اكتمل،
 لمشروعا أن من المتوقع وبالتاليالتكنولوجيا. هذه مشروع لمنع منافسيها من الحصول على ال( وقف)أي  تجميد المنشأة
لقياس القيمة و  .لمنشأةالخاصة بالتكنولوجيا التنافسية لفاق اآلمن خالل تحسين  وبشكل أساسيقيمة دفاعية، سيوفر 

، سيتم تحديد أعلى وأفضل استخدام للمشروع على أساس استخدامه من قبل األوليالعادلة للمشروع عند االعتراف 
 :على سبيل المثالفالمشاركين في السوق. 

وف سالمشاركين في السوق كان إذا  التطويرسيكون لمواصلة  والتطويربحث ال لمشروعاستخدام أعلى وأفضل  أ()
 اماتوااللتز  االصولشأنه تعظيم قيمة مجموعة من األصول أو  منهذا االستخدام و في تطوير المشروع  يستمروا
 لاالصو غيرها من المشروع )أي األصول سوف تستخدم مع األصول األخرى أو مع في سيتم استخدامها التي 

واء في س مماثلة،تكنولوجيا  ونملكيالمشاركين في السوق ال كان لحال إذا اهذا هو  وقد يكوناألخرى(.  وااللتزامات
 المشروع،يع معاملة الحالية لبال من المستلميتم قياس القيمة العادلة للمشروع على أساس السعر و  تجاريا.أو  التطوير

 االصولتلك و بها  وااللتزامات المرتبطةا مع أصولها التكميلية مسيتم استخدامه والتطويربحث ال على افتراض أن
 السوق.تكون متاحة للمشاركين في  سوف وااللتزامات

 

اركين في المشوأن ، ألسباب تنافسية، بوقف التطويرسيكون  والتطويربحث اللمشروع استخدام أعلى وأفضل  ب()
 ولاالص غيرها من تعظيم قيمة مجموعة من األصول أو من شأنهوهذا االستخدام المشروع سيتوقفون عن السوق 

ديهم في السوق لن ين المشاركاإذا أن كهو الحال  هذاوقد يكون . المشروعفي التي سيتم استخدامها  وااللتزامات
 لمشروعيتوقع لو  .التي من شأنها أن تتنافس مع المشروع حال اكتمالهو  من التطويرتكنولوجيا في مرحلة أكثر تقدما 

وع على سيتم قياس القيمة العادلة للمشر  .توقف المشروعالخاصة بهم إذا  يةآفاق التكنولوجيا التنافسمن ن حسأن ي
)أي ا مدامهسيتم استخ والتطويربحث العلى افتراض أن  المشروع،معاملة الحالية لبيع ال من المستلمأساس السعر 

مشاركين في تكون متاحة لل سوف وااللتزامات وتلك االصولبها  وااللتزامات المرتبطةأصولها التكميلية مع  (فيتوق
 السوق.
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يتوقفون سالمشاركين في السوق كان إذا  بوقف التطويرسيكون  والتطويربحث الأعلى وأفضل استخدام لمشروع  )ج(

ال و  ملتسوق إذا أكال عائدا فيوفر سيقد يكون هو الحال إن لم يكن من المتوقع أن المشروع وهذا . عن التطوير
 منستلم الذي قد يقياس القيمة العادلة للمشروع على أساس السعر وبالتالي يمكن . توقفإذا يوفر قيمة دفاعية 

 قد تكون صفر(. )التي الية لبيع المشروع من تلقاء نفسهمعاملة الحال

 

 متعددةالالتقييم  اساليباستخدام 
في بعض الحاالت. وفي حاالت أخرى سيكون مناسبة كون تواحدة سوف الأن طريقة التقييم  إلى المعيار ت: أشار 10م

 متعددة.الالتقييم  اساليباستخدام  (5و 4) رقم مثلةاألوتوضح . ةالمناسبهي متعددة الالتقييم  استخدام اساليب
 

 يحتفظ بها وتستخدم آلة- (4) مثال
. تم شراء غيلالتشاستخدامها في و لة سيتم االحتفاظ بها وهذه األاألعمال. عملية تجميع  عند آلةعلى  ةالمنشأاستحوذت : 11م

قبل  من األلة تعديلتم  األعمال، تجميعوقبل  خارجي،من مورد  يهاعل لمستحوذاالمنشأة من قبل  البدايةفي  األلة
نشأة حددت الم .لم يكن التعديل جوهريا. ومع ذلك، الخاص بها التشغيلفي  لالستخدامعليها  المستحوذ المنشأة

ع م ق من خالل استخدامهمن شأنه أن يوفر أقصى قيمة للمشاركين في السو األصل  هذا أناألصل  علىالمستحوذة 
شير ليس هناك أدلة ت م(.ستخدالال تعديله)كتركيب أو األخرى  وااللتزامات األصولغيرها من األصول األخرى أو مع 

و ه لأللةأعلى وأفضل استخدام لها. ولذلك، فإن أعلى وأفضل استخدام  هو ى أن االستخدام الحالي لآللة ليسإل
 األخرى. وااللتزامات األصولغيرها من الحالي مع األصول األخرى أو مع  ااستخدامه

 

لم يتم و . يايكن جوهر لم  األلة تعديلألن -التكلفة منهج السوق أو بيانات كافية لتطبيق إلي وجود المنشأة  توصلت: 12م
للتدفقات  اعليه يعتمدمن خالله وضع تقديرات يمكن  بشكل منفرد امحدد دخال ال تنتج األلةالدخل ألن  منهجاستخدام 

 اآلالتتأجير ل ومتوسطة األجلمعدالت قصيرة األجل العن متوفرة  بياناتال توجد  ذلك،النقدية المستقبلية. وعالوة على 
ي هذه ف. المتبقية(الدخل )أي دفعات اإليجار على فترات الخدمة  لقياسالمستخدمة المماثلة التي يمكن استخدامها 

 التالي:النحو  والتكلفة علىالسوق  منهجيتم تطبيق الحالة 
واآلالت  (عديلالتبعد ) األلةبين  والمعدلة بالفروقالسوق باستخدام األسعار المدرجة آلالت مماثلة  منهج( يتم تطبيق )أ

فيه لمركبة اموقع )الحالتها الحالية )المستخدمة( و ل ن األلة طبقاالذي قد يستلم عقياس السعر الويعكس . المماثلة
 جنيه 48000جنيه إلى  40000من  المنهجوتتراوح القيمة العادلة المشار إليها بواسطة هذا  (.مستخدالال والمعدلة

 
يأخذ و . (معدلهلة )مماث ةبديلآلة  لشراءالتكلفة عن طريق تقدير المبلغ الذي سيكون مطلوبا حاليا  منهجيتم تطبيق  ب()

 والتطور ادي(،المتدهور ال)أي الحالة المادية بما في ذلك  فيها،والبيئة التي تعمل  األلةالتقدير في االعتبار حالة هذا 
آلالت مماثلة  السوق هاز مثل انخفاض الطلب فيباأللة  المرتبطةخارجية الظروف الو  الوظيفي()أي التقادم  التكنولوجي
إلى جنيه  40000من  المنهجوتتراوح القيمة العادلة المشار إليها بواسطة هذا  وتكاليف التركيب. اقتصادي()أي تقادم 
 جنيه. 52000
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 الختياربي النسالوزن  يزداد ،األكثر تمثيال للقيمة العادلة، وبالتالي هونهج السوق لماألعلى  الحدأن المنشأة  ت: حدد13م
ن االعتبار درجة المقارنة بي فيمع األخذ  لمدخالت،اعلى أساس موضوعية  هذا التحديد تم إعدادالسوق.  منهجنتائج 
 . بخاصة:واآلالت المماثلة األلة

ت تعديالت أقل من المدخال آلالت مماثلة( والتي تتطلب المسجلة)األسعار السوق  منهجالمدخالت المستخدمة في  أ() 
 التكلفة. منهجالمستخدمة في 

 التكلفة. منهج في التباين من،ولكن هو أضيق  مع،السوق يتداخل  منهج فيالقيمة  تباين ب()
 (.واآلالت المماثلة األلة )بين التباينضمن هذا ال توجد فروق غير المبررة  )ج(
 

 جنيه.48000 هي أن القيمة العادلة لآللة حددت المنشأة لذلك،وفقا 

 

سبب السوق )على سبيل المثال ب منهجأو إذا لم تكن هناك بيانات كافية متاحة لتطبيق  جوهرياآللة تعديل اكان  ا: إذ14م
 لألصولقائمة بذاتها، مثل قيمة الخردة أنها المستخدمة على أساس  اآلالتمعامالت بيانات السوق تعكس أن 

تطبق ف (،خرىاأل وااللتزامات األصول غيرها من تستخدم مع األصول األخرى أو معالتي الت اآلالمتخصصة، بدال من 
فإن  ،خرىاأل وااللتزامات األصولغيرها من ل مع األصول األخرى أو مع عند استخدام األصو . التكلفة منهجالمنشأة 

الذي سعر الها. ب وااللتزامات المرتبطة التكميليةفي السوق مع األصول  مشارك يلة لمشتر اآلنهج التكلفة يفترض بيع م
  يلي:كون أكثر من أي مما يلن  الخروج()أي سعر  األلة قد يستلم من بيع

 مماثلة؛  ةآلة بديل تعديلللحصول على أو في السوق  ( تكلفة المشتري المشارك)أ
 في السوق. لمشتري المشاركل األلةمن استخدام المنفعة االقتصادية  ب()أو 

 

 برمجيات- (5) مثال
رخيص للتتم تطويره داخليا مدر للدخل برنامج مجموعة األصول على مجموعة من األصول. وتضم  ةالمنشأاستحوذت : 15م

بها.  لمرتبطةوااللتزامات ا( مجناالبر  يستخدمهاالتي ذات الصلة )بما في ذلك قاعدة بيانات  صولها التكميليةألو للعمالء 
. مجنالبر لعادلة القيمة الأن تقيس المنشأة  علىحده لكان  علىكل  المستحوذ عليهااألصول  علىلتوزيع تكلفة المجموعة و 

ل مع األصو  اركين في السوق من خالل استخدامهمن شأنه أن يوفر أقصى قيمة للمش مجناأن البر  حددت المنشأة
لة تشير إلى أد وال توجد (.)أي أصولها التكميلية وااللتزامات المرتبطة بها االلتزاماتاألخرى أو مع غيرها من األصول و 

نامج هو لبر لولذلك، فإن أعلى وأفضل استخدام  .ليس أعلى وأفضل استخدام له هو مجنالبر لأن االستخدام الحالي 
سيتم  صللأل، في حد ذاته، ال يشير إلى أن القيمة العادلة لبرنامجترخيص ا فإن الحالة،هذه  )فياستخدامه الحالي. 

 .(منفرداستخدامه من قبل المشاركين في السوق على أساس  إذا تم تعظيمها

 

لتطبيق  ت كافيةسلي هاالدخل، ولكن منهجباإلضافة إلى  التكلفة، منهجكافية لتطبيق المتاحة البيانات المنشأة أن  ت: حدد16م
الدخل  منهجيتم تطبيق و  .برمجيات مماثلةمعامالت السوق على  عن مماثلهبيانات ه ال توجد حيث أنالسوق  منهج

 التالي:النحو  والتكلفة على



 

- 6 - )م( 45  

 

تعكس الدخل  ةتلك الطريقالتدفقات النقدية المستخدمة في  الحالية.القيمة  طريقةالدخل باستخدام  منهج( يتم تطبيق )أ
 القيمة العادلة المشار إليها بواسطةو . العمالء(الترخيص من  )رسوم االقتصادي العمر خاللمج ناالبر من المتوقع 

 .جنيه مليون 15 هي المنهجهذا 
مماثلة )أي مع  مج بديلنابر  المتالكالتكلفة عن طريق تقدير المبلغ الذي سيكون مطلوبا حاليا  منهجيتم تطبيق  ب()

 مليون 10 هي المنهجالقيمة العادلة المشار إليها بواسطة هذا و  (.وظيفيوالاالعتبار التقادم االقتصادي  فياألخذ 
 .جنيه

 

 مجنابر  امتالكدرة على قلديهم الالمشاركين في السوق لن تكون  حددت المنشأة أن التكلفة،نهج م بيقطتخالل  ن: م17م
، اصةخ بياناتبعد أن تم تطويرها باستخدام  نوعها،مج هي فريدة من نابعض خصائص البر حيث أن . مماثلبديل 

 وفقا تم تحديدهاكما  ،جنيه مليون 15 هيلبرنامج لأن القيمة العادلة  المنشأة حددتلذا والتي ال يمكن تكرارها بسهولة. 
 الدخل. لمنهج

 

 (منفعة)أو األكثر  األساسيالسوق 
في أسواق نشطة مختلفة  تتمالتي  لألصوللقياس القيمة العادلة  (1) المستوىمدخالت استخدام  يوضح (6رقم ) ل: مثا18م

 مختلفة.بأسعار 
 

 (منفعة)أو األكثر  األساسي السوق- (1)المستوى مدخالت -( 6)مثال 
 هاويمكنها منق سو كل مع  تعامالتدخل في مختلفة. المنشأة تبأسعار  مختلفين ينطيفي سوقين نش لاألصيباع : 19م

 ، جنيه 26هو  أفي السوق السعر الذي يمكن استالمه تلك األسواق في تاريخ القياس. األصل بسعر إلى  الوصول
المبلغ الصافي أن )أي جنيه   2ل إلى السوق هي وتكاليف نقل األص جنيه 3وتكاليف المعامالت في هذا السوق هي 

وتكاليف  ، جنيه 25هو  بسوق الفي السعر الذي يمكن استالمه  (.جنيه 21 هو الذي يمكن استالمه في سوق أ
الذي يمكن )أي المبلغ الصافي  جنيه 2ل إلى السوق هي وتكاليف نقل األص جنيه 1المعامالت في هذا السوق هي 

 .جنيه ( 22هو  بفي سوق  استالمه

 

سيتم قياس القيمة  (؛أكبرمستوى النشاط المعامالت و حجم أن لألصل )أي  األساسيالسوق  هو أالسوق كان  ا: إذ20م
 24و ه في االعتبار تكاليف النقل وبعد األخذفي هذا السوق،  الذي يمكن استالمهسعر الالعادلة لألصل باستخدام 

 .جنيه
 

لسوق الألصل، سيتم قياس القيمة العادلة لألصل باستخدام سعر  األساسيهو السوق  من السوقينلم يكن أي  ا: إذ21م
في  لبيع األصل، بعد األخذ الذي يمكن استالمههو السوق الذي يزيد المبلغ  منفعةالسوق األكثر و . منفعةاألكثر 

 (.في األسواق المعنية المستلماالعتبار تكاليف المعامالت وتكاليف النقل )أي المبلغ الصافي 
 

لألصل القيمة العادلة يتم قياس  ،جنيه 22 بالسوق  الذي يمكن استالمه فيالمبلغ الصافي  سوف تعظم المنشأة ن: أل22م
 23 هوقياس القيمة العادلة  يصبح ،جنيه 2تكاليف النقل  ناقص ،جنيه 25 بمبلغ  باستخدام األسعار في هذا السوق

ال يتم  ،منفعةفي االعتبار عند تحديد أي سوق هو السوق األكثر تؤخذ على الرغم من أن تكاليف المعامالت  جنيه 
 (.النقل تكاليفتعديلها بمن الرغم  )علىتلك التكاليف بلقياس القيمة العادلة لألصل  سعر المستخدمالتعديل 
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 األوليأسعار المعامالت والقيمة العادلة عند االعتراف 
، معين (التزامألصل ) )المستلم(المدفوع  المبلغفي كثير من الحاالت، أي  المعاملةسعر المقصود ب أوضح المعيار،: 23م

معاملة السعر  (7) رقم مثالال يوضحو  .( عند االعتراف األوليااللتزاماألصل ) لهذاالعادلة  القيمة- إلزاميا ليس- وهو
 القيمة العادلة لألداة عند االعتراف األولي. تساوي( وربما المشتقة قد )أداة تضمن عندما ي

 

 األوليأسعار الفائدة عند االعتراف  مبادلة- (7)مثال 
قابل التجزئة وبالتالي ال يوجد مفائدة في سوق  مبادلة أسعار في )تاجر( ب المنشأةمع جزئة( يدخل ت طرف) أ ة: المنشأ24م

 الوصولها ليمكن  ب المنشأة التجزئة.فقط الوصول إلى سوق لها يمكن  أالمنشأة )أي سعر الصفقة هو صفر(. أولي 
 تجار(.أطراف ر )أي مع اجتالوسوق  التجزئة(أطراف إلى كل من سوق التجزئة )أي مع 

 

ذا و . بادلةلمل األساسيتبادل هو السوق البداية عملية منذ  فيهسوق التجزئة التي دخلت  أ أن المنشأةوجهة نظر  ن: م25م ا 
في ف تجزئة.الذلك مع تاجر في سوق  فعلت افإنه تبادل،حقوقها والتزاماتها في إطار عملية  نقلتقد  أ المنشأة تكان

السعر  أنأي  ،أ لدي المنشأةلمبادلة عند االعتراف األولي لالقيمة العادلة  هوسعر الصفقة )صفر( فإن هذه الحالة 
ا السعر هذ الخروج(.التجزئة )أي سعر  سوقتاجر في المعاملة مع المبادلة ل الذي يمكن دفعهأو الذي يمكن استالمه 

 التاجر.من قبل  تحملإضافية )معاملة( التي تكاليف أي ب هلن يتم تعديل

 

ذا كانو لمبادلة. ل األساسيهو السوق  التجزئة(ر )وليس سوق اجتالسوق  ب أن المنشأةوجهة نظر  ن: م26م ب  أةالمنش تا 
لذي دخلت السوق ا. ألن السوق ذلكذلك مع تاجر في  فعلت ا، فإنهتبادلعملية حقوقها والتزاماتها في إطار  نقلت قد

الضرورة عن عبر بي( ال )صفرفإن سعر الصفقة لذا  للمبادلة، األساسيالبداية يختلف عن السوق  منذ بفيه المنشأة 
ذاو . بلدي المنشأة  القيمة العادلة للمبادلة عند االعتراف األولي فأن (، صفر)سعر الصفقة  عناختلفت القيمة العادلة  ا 

الفرق األدوات المالية: االعتراف والقياس لتحديد ما إذا كان  (26المصري رقم )المحاسبة طبق معيار ت ب المنشأة
 أو خسارة عند االعتراف األولي. به كربحيعترف س

 

 التي عليها قيوداألصول 
 لمنشأةاعن قيود على بيع أو استخدام أحد األصول من قبل  على قياس القيمة العادلة الناتج رالتأثيسوف يختلف : 27م

توضح و ؤخذ في االعتبار من قبل المشاركين في السوق عند تسعير األصول. تس ت هذه القيوداعتمادا على ما إذا كان
 لألصل.القيود عند قياس القيمة العادلة هذه تأثير  (9و 8رقم ) مثلةاأل

 

 أدوات حقوق ملكيةعلى بيع  قيود- (8)مثال 
لفترة ة وذلك تعاقديالمن الناحية القانونية أو عليها قيود للبيع التي و  مالي( )أصلملكية أداة حقوق ب ةالمنشأ تحتفظ: 28م

سينقل إلى  الي،وبالت، لألداة خاصيةالقيد هو  .(محددينبيع لمستثمرين ال تقصرسبيل المثال، هذه القيود  )على ،محددة
أداة  نفسلفي هذه الحالة سوف يتم قياس القيمة العادلة لألداة على أساس السعر المعروض و المشاركين في السوق. 

التعديل هذا ان  .قيودالعكس تأثير يتعديله ل بعد عامةفي سوق يتم التعامل عليها التي و  ليس عليها قيودملكية الحقوق 
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 لعاماعدم القدرة على الوصول إلى السوق بالمشاركين في السوق بسبب المخاطر المتعلقة  المطلوب من المبلغيعكس 
 يلي:تعديل اعتمادا على كل ما الختلف يسوف و لفترة محددة. 

 
 ؛قيودال وفترة( طبيعة )أ
لمستثمرين ك عدد كبير من اقيود )على سبيل المثال قد يكون هناالبسبب  ينالمشترين محدودسيكون إلى أي مدى  ب()و

 ،(المحددين
 .األداة مصدرو  األداةكل من لالعوامل النوعية والكمية المحددة  )ج(و

 

 على استخدام األصول القيود- (9)مثال 
 ددتحوقد ملعب. كحاليا  األرضستخدم ت. و في منطقة سكنية ارضأ ال تهدف للربح لجمعيةالمانحة  ةالجهمنحت : 29م

ات الصلة ذ المستنداتبعد االطالع على و من قبل الجمعية. كملعب إلى األبد ضرورة استمرا استخدام أن المانحة  الجهة
ن في السوق إذا للمشاركي اهلن يتم نقلالمانحة  الجهة قيدولية تلبية ئمسالجمعية أن  اكتشفت وغيرها(،)مثل القانونية 

ال  ذلك،. وعالوة على فقط للجمعية محددعلى استخدام األرض المانحة  الجهةتقييد أن أي  األصل،جمعية الباعت 
ة، يمكن يض من قبل الجمعقيود على استخدام األر الدون بمن ذلك يتضح أنه  األرض.بيع لالجمعية  يوجد قيود على

قانوني  )أي حق في المرافق انتفاع حق لهافإن األرض  ذلك،وباإلضافة إلى  سكني.مشروع استخدام األرض كموقع ل
 لناتجاوفيما يلي تحليل للتأثير على قياس القيمة العادلة لألرض  (.يتيح تشغيل خطوط الكهرباء في جميع أنحاء األرض

 :في المرافق االنتفاع حقو  القيدعن 

األرض  استخدام المانحة على الجهةتقييد وبسبب أن ض. في هذه الحالة المانحة على استخدام األر  الجهةتقييد  ()أ
بين  األكبر يه، فإن القيمة العادلة لألرض لذلك، السوقلن يتم نقل القيد للمشاركين في و ، ةقتصر على الجمعيي

الحد األقصى لألصل من خالل ستعظم القيمة العادلة كملعب )أي أن القيمة العادلة ما إذا استخدمت األرض 
يمتها األخرى( وق وااللتزامات مع غيرها من األصولاستخدامه من قبل المشاركين في السوق مع األصول األخرى أو 

الحد األقصى لألصل من خالل استخدامه من قبل ستعظم القيمة العادلة مشروع سكني )أي أن العادلة كموقع ل
لقيود المفروضة على استخدام بغض النظر عن ابذاتها( و قائمة أن األرض المشاركين في السوق على أساس 

 ض من قبل الجمعية.األر 
 

إلى  رضاألمع  فإنه سينقل لألرض، خاصية(محدد )أي  في المرافقحق االنتفاع ألن  المرافق.في حق االنتفاع  ب()
في النتفاع حق اأخذ في االعتبار تأثير ي يجب أنولذلك، فإن قياس القيمة العادلة لألرض  .المشاركين في السوق

 سكني.مشروع ملعب أو كموقع لكاستخدام هو أعلى وأفضل إذا كان  عما، بغض النظر المرافق

 

 االلتزاماتقياس 
قل تنوف تسمالية، غير التزامات مالية أو التزامات  ، سواء كانااللتزاماتأن  لاللتزاماتالقيمة العادلة  سقيايفترض : 30م

 لهم االلتزامات نقولالمالمشاركين في السوق و  قائمةستبقى  االلتزاماتأن  )أيإلى المشاركين في السوق في تاريخ القياس 
 .(مع الطرف المقابل في تاريخ القياس اتسويته يتم لنأن هذه االلتزامات و ؛ اتااللتزام بتسوية ملتزمين
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، ر علىقتصيال و ، لتزاماتباال الوفاءطر عدم خويتضمن . الوفاءتأثير خطر عدم  لاللتزاماتالعادلة  ةالقيمتعكس : 31م
لقيمة العادلة على ا االئتماني(الوضع )خطر االئتمان في االعتبار تأثير  المنشأةأخذ تو  بالمنشأة. طر االئتمان الخاصخ

زامات المنشأة هؤالء الذين يحتفظون بالت ألنالقيمة العادلة ب االلتزاماتفي كل الفترات التي يتم فيها قياس  لاللتزامات
 .هادفعل ستعدينم يكونواالتي سعار األعند تقدير  للمنشأةفي االعتبار تأثير الوضع االئتماني كأصول لديهم يأخذون 

 

 المنشأةإلى نقدا جنيه  500دفع في التزام تعاقدي على  وادخل صوالمنشأة  س المنشأةسبيل المثال، افترض أن  ى: عل32م
 الديه صوالمنشأة ، % 6تقترض بنسبة  ويمكن أن AAتصنيف ائتماني  الديه س المنشأةخمس سنوات.  خالل ع

في مقابل وعدها جنيه  374على حوالي ستحصل  س المنشأة. %12تقترض بنسبة  ويمكن أن BBBتصنيف ائتماني 
في جنيه  284على  حوالي ستحصل ص المنشأة(. % 6في خمس سنوات بنسبة  جنيه 500 مبلغالقيمة الحالية ل)

 منشأةكل ل لاللتزاماتالقيمة العادلة  ألن (%12في خمس سنوات بنسبة جنيه  500 لمبلغالحالية  )القيمةمقابل وعدها 
 منشأة.للاالئتماني الوضع تتضمن س( المتحصالت)أي 

 
 )بما في ذلك خطر االئتمان الخاص الوفاءطر عدم وتأثير خ االلتزاماتتوضح قياس  (13إلي  10من رقم ) ة: األمثل33م

 ( على قياس القيمة العادلة.بالمنشأة
 

 هيكلتهاتم أوراق  – (10)مثال 
لمدة ذات عائد ثابت  اأوراق AAتصنيف ائتماني  لديهبنك استثماري  ي، وهأ المنشأةأصدرت  2007يناير  1 ي: ف34م

 ألمنشأة امن قبل عند االستحقاق دفع الذي سوف يالمبلغ األصلي التعاقدي ويرتبط . ب المنشأةخمس سنوات إلى 
تم  ال توجد ضماناتالعقد )أي بصلة مع أو تكون ذات  مرتبطةمانية يتم إصدار أي تعزيزات ائتلم مؤشر األسهم. ب

ر. ئلخساح أو اارببالقيمة العادلة من خالل األهذه الورقة  أالمنشأة بوبت  (.طرف ثالثضمانات من ليس هناك و  هانشر 
وبناء القيمة الحالية المتوقعة.  أسلوبباستخدام  2007( خالل أ المنشأة)أي التزام  الورقةيتم قياس القيمة العادلة لهذه و 

 التغيرات في القيمة العادلة هي كما يلي:ذلك تكون  على

استخدام بالقيمة الحالية  طريقةيتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة المستخدمة في  :2007يناير  1( القيمة العادلة في )أ
سندات هامش نسبة الي باإلضافة  ،2007يناير  1منحنى السندات الحكومية في لمن المخاطر  معدل خالي
ذا كان خطر عدم و  الحكومية،لسندات انسبة مقارنة بسوق الحالي في اليمكن مالحظتها التي  AAالشركات   لوفاءاا 

 )أي أ لمنشأةاالخاص بخطر االئتمان  هبوطا(تعديل )إما صعودا أو يتم ف النقدية،في التدفقات  بالفعل منعكسغير 
دي لعند االعتراف األولي ولذلك، فإن القيمة العادلة لاللتزام  (.من المخاطر خاليخطر االئتمان بمعدل  تعديل
أن ض يفتر األمر الذي  للمنشأة،المحدد خطر االئتمان ، بما في ذلك الوفاءخطر عدم يأخذ في االعتبار  أ المنشأة
 المتحصالت. علىينعكس 

 ،AAاالئتمان لسندات الشركات  شهامأتسع نطاق ، 2007 مارس خالل :2007مارس  31القيمة العادلة في  ب()
وقعة يتم خصم التدفقات النقدية المتوبناء عليه . أ بالمنشأة الخاصخطر االئتمان أية تغييرات على عدم وجود مع 

مارس  31في منحنى السندات الحكومية لمعدل خالي من المخاطر باستخدام القيمة الحالية  طريقةالمستخدمة في 
مقارنة بنسبة سوق الحالي في اليمكن مالحظتها التي  AAسندات الشركات الي هامش نسبة باإلضافة ، 2007

ذا كان خطر عدم و ، الحكوميةلسندات ا طر االئتمان تعديل خفيتم ، النقديةفي التدفقات  بالفعل غير منعكس الوفاءا 
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 أ بالمنشأة الخاصخطر االئتمان وألن . (خالي من المخاطرتعديل خطر االئتمان بمعدل  )أي أ الخاص بالمنشأة
هامش نسبة ت في كنتيجة للتغيراستتغير  أ لاللتزام بالمنشأةلذلك، فإن القيمة العادلة األولي، االعتراف  يتغير منذ لم

ل التغيرات حو  راضات المشاركين في السوق الحاليامش االئتمان افتتغيرات في هال تعكسو االئتمان بشكل عام. 
 تلك المخاطر. لتحمل التعويض المطلوبخطر السيولة و بشكل عام، والتغيرات في  الوفاءفي خطر عدم 

سندات نسبة لم تكن هناك أي تغييرات على هامش  2007يونيو  30في  :2007يونيو  30القيمة العادلة في  )ج(
أن  أ حددت المنشأةالنوعية األخرى،  المصدرة وفقا للبياناتهيكلة االوراق على أساس و ومع ذلك،  .AA الشركات

يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة وبناء عليه  .AAاالئتمان  هامشالجدارة االئتمانية الخاصة بها عززت داخل 
 يونيو 30منحنى السندات الحكومية في لمعدل خالي من المخاطر باستخدام القيمة الحالية  طريقةالمستخدمة في 

مقارنة بنسبة سوق الحالي في اليمكن مالحظتها التي  AAسندات الشركات الي هامش نسبة باإلضافة  ،2007
ذا كان خطر عدم و (، 2007مارس  31 ذ)لم يتغير من الحكوميةلسندات ا في التدفقات  بالفعل غير منعكس الوفاءا 

ولذلك، . (خالي من المخاطرتعديل خطر االئتمان بمعدل  )أي أ الخاص بالمنشأةتعديل خطر االئتمان فيتم ، النقدية
نسبة هامش اخل د بالمنشأةطر االئتمان الخاصة كنتيجة للتغير في خستتغير  أ بالمنشأةفإن القيمة العادلة لاللتزام 

 .AA سندات الشركات
 
 وقف التشغيل عنااللتزامات الناتجة - (11)مثال 

طالبه مالمنشأة  .عملية تجميع األعمالوقف التشغيل في  عنناتجة افترضت المنشأة أ التزامات  ،2007يناير  1في : 35م 
زالة منصة النفط البحرية في نهاية عمرهبالقانونية  من الناحية  أعوام. 10الذي يقدر أن يكون  اإلنتاجي، اتفكيك وا 

 
القيمة الحالية المتوقعة لقياس  أسلوب المعيار،من "( 30" إلى "أت23) من "أت على أساس الفقراتتستخدم المنشأة : 36م 

 وقف تشغيل.الناتجة من  لاللتزاماتالقيمة العادلة 
 

أة أ تفترض فإن المنشحد المشاركين في السوق، ألتشغيل الوقف  االلتزامات الناتجة مننقل  تعاقدت المنشأة أ علىإذا : 37م 
قدير ت عند-كلما كان ذلك مناسبمرجحة باحتماالت - جميع المدخالت التالية واستخدميأن المشاركين في السوق سوف 

 :من المتوقع أن يتم استالمهالسعر الذي 
 العمالة؛( تكاليف )أ
 ؛التكاليف العامة توزيع ب()

زالة بااللتزام مع مرتبطة الأن المخاطر  أساسعلى لمشاركين في السوق ا سيدفعهالنشاط الذي ب القيامتعويض  )ج( تفكيك وا 
 التاليين: البندينمن التعويض كال  ويشمل هذااألصل. 

 ،التكاليف العامةو  العاملينح اربأ (1)

 ، باستثناء التضخم.وقعةطر أن التدفقات النقدية الفعلية قد تختلف عن تلك المتخ( 2) و 
 أثر التضخم على التكاليف واألرباح المقدرة؛ د()
 و ،خالي من المخاطرمعدل  باستخدامالقيمة الزمنية للنقود،  (ـه)
 نشأة أ.بالم الخاصخطر االئتمان ذلك ، بما في هالتزاماتاالوفاء بقدرة المنشأة أ على دم بع داء المتعلقاألخطر عدم  و()
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 لقياس القيمة العادلة هي كما يلي: أ المنشأةستخدمها تالهامة التي  ت: االفتراضا38م 
، (قبلفي المستالمتوقعة زيادات األجور بمعدلة ) الحاليةأجور السوق تكاليف العمالة على أساس  تعديليتم ( )أ
زالة منصات النفط المطلوب الو  تقديرات التدفقات  تتقييم احتماالتقوم ب المنشأة أ البحرية.ستئجار مقاولين لتفكيك وا 

 التالي:النقدية على النحو 

 

 التدفقات النقدية المتوقعة   تقييم االحتماالت   المقدرة التدفقات النقدية 
 جنيه 25.000   ٪25   جنيه 100.000
  جنيه 62.500   ٪50   جنيه125.000
 جنيه 43.750    ٪25   جنيه 175.000

 جنيه 131.250      
 
 السوق.بمعرفتها و خبراتها  علي أساسالنوع الوفاء بالتزاماتها من هذا أن المنشأة أ ستقوم ب( وضع تقييم احتمال على أساس )أ
 %80)لمعدات اتشغيل تكاليف العامة و عند توزيع التكاليف  العمالةعلى تكاليف  مطبق معدلباستخدام قامت المنشأة أ  ب()

 السوق.من تكاليف العمالة المتوقعة(. وهذا يتفق مع هيكل التكاليف من المشاركين في 
أن المخاطر  سعلى أسالمشاركين في السوق الالزم للقيام بالنشاط الذي سيدفعه اتعويض قامت المنشأة أ بتقدير أن ال )ج(
زالة األصل بااللتزام مع مرتبطة ال   :النحو التالي هوتفكيك وا 

امش لتوفير ه الموزعةالعمالة والتكاليف الداخلية زيادة علي  نسبةعادة ما يضيف  (طرف ثالث)المقاول ( أن 1
موما عيحصل عليها المقاولين من أرباح التشغيل التي  المنشأة أ( يمثل فهم % 20) المستخدمهامش الربح و . الربح
زالة منصات النفط البحريةتمن  أن هذا المعدل يتوافق مع معدل أن المشاركين في المنشأة أ افترضت . فكيك وا 

 النشاط.للقيام بتعويض السيدفعوا مثل هذا السوق 
 التدفقات النقدية الفعلية قد تختلف عن تلكأن عويض عن المخاطر التي تكمن في تما يطلب مقاول عادة أن ال (2

افترضت المنشأة . أعوام 10إال بعد حدث يلن سعر اليوم لمشروع تحديد في  المتأصلالمتوقعة بسبب عدم اليقين 
 .التضخمالتدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك أثر من  %5مثل تهذا الخطر عالوة )قيمة( أ أن 

 أعوام. 10 مدةل % 4 هيعدل التضخم منسبة افترضت المنشأة أ أن  ،على أساس بيانات السوق المتاحة د()
هذا وقد عدلت المنشأة أ . % 5هو  2001يناير  1في  امو عأ 10من المخاطر لفترة استحقاق  خاليالعائد المعدل أن ( ـ)ه

طر خبما في ذلك  بالتزاماتها(،الوفاء تقوم بخطر أنها لن )أي الخاص بها خطر عدم األداء لتعكس  % 3.5بنسبة  المعدل
 .% 8.5لذلك، فإن معدل الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية هو ، الخاص بهااالئتمان 

 

لم تعدل  ك،ذلأن افتراضاتها سيتم استخدامها من قبل المشاركين في السوق. وباإلضافة إلى : افترضت المنشأة أ 39م 
يس منشأة أ تقال التالي،. كما هو موضح في الجدول االلتزاموجود قيود تمنعها من نقل بقياس قيمتها العادلة المنشأة أ 

 .جنيه 194.879 بمبلغ وقف التشغيل عنلاللتزامات الناتجة القيمة العادلة 
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 التدفقات النقدية المتوقعة في 1 يناير 2001

 جنـــيه       
 131.250      ةتكاليف العمالة المتوقع

 105.000   ( 131.250× 0.80) الموزعةالمعدات تكاليف تكاليف العامة و ال
 250.47   ](000.105+250.131× ) 0.20] بنسبة الزيادةالمقاول ربح 

 283.500    التضخممعدل بتعديل الالتدفقات النقدية المتوقعة قبل 
 1.4802     أعوام(  10لمدة  ٪4عامل التضخم )م

 419.637    تضخممعدل التعديل بعد التدفقات النقدية المتوقعة 
 982.20    ( 637.419×  0.05)خطر السوق عالوة 

 440.619    تعديل خطر السوقبعد التدفقات النقدية المتوقعة 
 879.194  سنوات  10لمدة  ٪ 8.5باستخدام معدل خصم المتوقعة القيمة الحالية 

 

 متداولالالسعر  ن:الدي التزام-( 12)مثال 
 
 هاتصنيفو  جنيه مليون 2 أسمية بقيمةمتداولة في البورصة  أدوات دين ، المنشأة ب أصدرت2001يناير  1في : 40م 

BBB  بالقيمة العادلة من  الماليااللتزام  اهذبوبت المنشأة ب . % 10ثابت سنوي لمدة خمس سنوات بسعر فائدة
 .والخسائرح اربخالل األ

 
من القيمة جنيه  1.000لكل  جنيه 929  بمبلغكأصل في سوق نشط تم تداول أداة الدين ، 2001ديسمبر  31: في 41م 

أولي  ل في سوق نشط كمدخلصلأل المتداولالسعر  تستخدمالمنشأة ب ابعد دفع الفائدة المستحقة. وذلك االسمية 
 ( .1.858.000 =  ]1.000÷ مليون x  ]2  929) ألداة الدينفي قياس القيمة العادلة 

 
تقييم ب قامت المنشأة ب، لاللتزاممثل القيمة العادلة يل في سوق نشط صلأل المتداولفي تحديد ما إذا كان السعر : 42م 

، على اماتلاللتز قياس القيمة العادلة  علىنطبق تال التي لألصل يشمل تأثير العوامل  المتداولما إذا كان السعر 
كان ذلك  إذاوما طرف ثالث من تأثير تعزيز االئتمان على مل تلألصل يش المتداولإذا كان السعر  المثال،سبيل 

 قامت المنشأة ب بافتراض انه ال .أداة الدين مصدربشكل منفصل من وجهة نظر  يعالج محاسبياسوف تعزيز ال
الدين داة أن القيمة العادلة ألافترضت المنشأة ب  لذلك،وفقا و . لألصل المتداولتعديالت مطلوبة على السعر توجد 
الدين قياس القيمة العادلة ألداة بوبت وافصحت المنشأة ب أن . جنيه 1.858.000 هى 2001 ديسمبر 31في 

 .القيمة العادلةمستويات قياس   تدرجمن  1في المستوى الخاصة بها هي 
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 القيمة الحالية أسلوب الدين:التزام  (13) مثال
 BBB هاتصنيفو  جنيه مليون 2بقيمة أسمية في اكتتاب خاص  دين ةأدا ، المنشأة ج أصدرت2001يناير  1في : 43م 

المالي بالقيمة العادلة من خالل االلتزام  اهذبوبت المنشأة ج  .%10ثابت سنوي لمدة خمس سنوات بسعر فائدة 
 .والخسائرح ارباأل

 
من  السوقظروف لم تتغير و  .BBBالتصنيف االئتماني نفس حمل تزال تال ، المنشأة ج 2001ديسمبر  31في : 44م 

لجودة  BBBتصنيف بما في ذلك أسعار الفائدة المتاحة، هوامش االئتمان للحصول على  الدين،تاريخ صدور أداة 
خطر ير في تغالنقطة بسبب  50قد تدهورت بنسبة هامش االئتمان الخاص بالمنشأة ج ، ولكن والسيولة،االئتمان 

ت قامذا إ اأنهافترضت المنشأة ج بعد األخذ في االعتبار جميع ظروف السوق، و . الخاص بالمنشأة عدم األداء
أقل من قيمة على  حصلتسأن المنشأة ج أو  % 10.5فائدة السعر  سيكونفي تاريخ القياس،  أداه الدين ارإصدب

 .القيمة األسمية عند إصدار أداة الدين
 
فترضت ا الحالية.القيمة  أسلوبباستخدام  في المنشأة ج لاللتزاملغرض هذا المثال، يتم احتساب القيمة العادلة و : 45م 

 "30" إلى "أت12من "أتالفقرات جميع المدخالت التالية ) ونستخدميأن المشاركين في السوق سوف المنشأة ج 
 :ج المنشأةالتزام  مقابلالمشاركين في السوق  يستلمهأن  السعر الذي يتوقع( عند تقدير المعيارمن 
 يلي:بما في ذلك جميع ما  الدين،( شروط أداة )أ

 ؛% 10 عائد بنسبة( 1)
 و ،مليون جنيه  2 المبلغأصل  (2)
 سنوات.مدة أربع  (3)

من تاريخ نقطة  50بواقع  األداءخطر عدم في ير تغال علىمل تشذي ي)وال % 10.5معدل الفائدة في السوق  ب()
 (.االصدار

 

 2001ديسمبر  31في الخاص بها  اللتزامأن القيمة العادلة لافترضت المنشأة ج الحالية،  القيمة أسلوبباستخدام : 46م 
 .جنيه  1.968.641هي 
 

أن  الذي من الممكنخطر أو الربح لمقابله الالقيمة الحالية  أسلوبأي مدخالت إضافية إلى  لم تتضمن المنشأة ج :47م 
المنشأة يث أن ح مالي،هو التزام  المنشأة ج. ألن التزام لمقابل لاللتزامنتيجة التعويض االمشاركين في السوق يطلبه 

نتيجة ق المشاركين في السو الذي من الممكن أن يطلبه خطر أو الربح البالفعل  متضمنأن سعر الفائدة افترضت ج 
ود تمنعها من وجود قيبالقيمة الحالية  أسلوببتعديل ج تقم المنشأة لم  ذلك،. وعالوة على التعويض المقابل لاللتزام

 .االلتزامنقل 
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 هامقد انخفضت بشكل  االلتزاماتأو  لألصولقياس القيمة العادلة عندما يكون حجم أو مستوى النشاط 
 المالية عندما كان هناك انخفاض لألصولعند قياس القيمة العادلة الشخصي استخدام الحكم ( يوضح 14) رقممثال ال: 48م 

 (.السوق لألصل )أو األصول المماثلةبفي حجم أو مستوى النشاط لألصل بالمقارنة مع النشاط العادي  هام

 

 امهالسوق عندما يكون حجم أو مستوى النشاط ألحد األصول قد انخفضت بشكل  العائد فيمعدل  تقدير- (14)مثال
صنيف ت) األوليشريحة الأوراق المالية في المنشأة أ  ، استثمرت(األوراق المالية اصدار)تاريخ  2008يناير  1في : 49م 

AAA )موعة من ضمن مج يةاألهممن حيث الثالثة  تمثل المرتبة األوليبالرهن العقاري السكني. الشريحة  الخاصة
وض الرهن ر قلمطابقة غير و مضمونة غير  السكني لرهن العقاريباألوراق المالية لالخاصة الضمانات  شرائح.سبع 

 .2006صدرت في النصف الثاني من أسبق وأن التي  العقاري السكني
 

هذه على سابقا تداول اليتم كان و  .A اآلن تصنيف يه االولي)تاريخ القياس( الشريحة  2009مارس  31في : 50م 
مع  ادر،ن، كان حجم التداول في هذه السوق ولكن وسطاء. من خالل سوقبالرهن العقاري السكني الخاصة الشريحة 

من  وجد،إن  والقليل، 2008يونيو  30 حتى 2008يناير  1عدد قليل من المعامالت التي تجري شهريا اعتبارا من 
 .2009مارس  31تسعة أشهر قبل النشاط التداول خالل 

 
في  هاملتحديد ما إذا كان هناك انخفاض  المعيارمن  "37"أتعين االعتبار العوامل في الفقرة أخذت المنشأة أ ب: 51م 

ة وجدوى الذي استثمرت فيه. وبعد تقييم أهميبالرهن العقاري السكني الخاصة  األوليحجم أو مستوى النشاط للشريحة 
د انخفضت قبالرهن العقاري السكني الخاصة  األوليلشريحة ل ومستوى النشاطأن حجم افترضت المنشأة أ  العوامل،
 نشاطمن إن وجد،  القليل،حكمها في المقام األول على أساس أن كان هناك  واعتمدت المنشأة أ على. هامبشكل 
 لفترة طويلة قبل تاريخ القياس. التداول

 

أة أ أن فقد قررت المنشنهج السوق، مالتقييم باستخدام  اسلوبلدعم  التداولنشاط من ، ، إن وجدألن هناك القليل: 52م 
 المعيارمن  " 22إلى "أت 18من "أتالمبين في الفقرات  المعدلخصم ال أسلوب معدلنهج الدخل باستخدام م تستخدم

ات النقدية التعاقدية لتدفقلم المنشأة أ ااستخدمع بالرهن العقاري السكني في تاريخ القياس. الخاصة لقياس القيمة العادلة 
 (.المعيار من 68و 67أيضا الفقرات  راجع)السكني بالرهن العقاري  الخاصة

 
السوق( لخصم هذه التدفقات النقدية التعاقدية. ويقدر معدل العائد في معدل الخصم )أي : بعد ذلك قدرت المنشأة أ 53م 

 يلي:السوق باستخدام كل مما  معدل العائد في
 من المخاطر. خاليفائدة ( معدل )أ
التي لسكني ابالرهن العقاري  الخاصة األوليللفروق بين بيانات السوق المتاحة والشريحة مقدرة التعديالت ال( )ب

 ع وغيرهاالمتوق داءاألعدم خطر ت تعكس بيانات السوق المتاحة عن التعديال هذهو . فيها المنشأة أاستثمرت 
لتي اخطر السيولة( و  الضمانةقيمة تغير ، خطر اإلخفاق في السداد خطر على سبيل المثال)من المخاطر 

روف ل في تاريخ القياس في ظل ظاالعتبار عند تسعير األص فيالمشاركين في السوق يأخذها أن  امن شأنه
 السوق الحالية.
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 (:)ب 53م االعتبار المعلومات التالية عند تقدير التعديالت في الفقرة  تأخذ المنشأة أ في: 54م 
سعر  ضمنهتكما  االصدارفي تاريخ السكني بالرهن العقاري  الخاصة األوليلشريحة الخاص بااالئتمان  هامش( )أ

 األصلي. المعاملة
وراق لألتاريخ القياس  وحتى االصدارمن تاريخ التغير في هامش االئتمان من واقع المعامالت الملحوظة )ب( 
 أو على أساس المؤشرات ذات الصلة.السكني بالرهن العقاري  الخاصةالمماثلة المالية 

لمماثلة ااألوراق المالية مقارنة مع السكني لرهن العقاري ل باألوراق المالية الخاصة األوليخصائص الشريحة  )ج(
 يلي:بما في ذلك جميع ما  مؤشرات،أو السكني لرهن العقاري ل

نسبة ، ومعدالت االعدامالسداد  تأخر، أي معلومات حول أداء قروض الرهن العقاري مثل ( جودة األصول1)
 المقدم. ومعدالت الدفعالخسارة 

 و الشريحة.الخاص ب( أقدمية أو تبعية الرهن العقاري السكني 2)
 الصلة.( العوامل األخرى ذات 3)

 التصنيف.التقارير ذات الصلة الصادرة عن المحللين ووكاالت  د()
 من أطراف ثالثة مثل السماسرة أو خدمات التسعير.المتداولة األسعار  ه()

 

 1،200) % 12يمثل  السوق والذي معدل العائد فيل اتمؤشر أحد الهو المشاركين في السوق أن قدرت المنشأة أ : 55م 
ل على النحو ر هذا المعديقدقد تم تو  .بالرهن العقاري الخاصة األوليستخدم عند تسعير الشريحة والذي سوف ي (نقطة

 التالي:
 .2009مارس  31صلة في  وذخالي من المخاطر فائدة معدل كفي البداية نقطة  300 أ()
 .2008 في يناير االولير الشريحة اصدامن المخاطر عندما المعدل الخالي االئتمان فوق لهامش نقطة  250إضافة  ب()

يناير  1ما بين ولي للشريحة األ من المخاطرالمعدل الخالي  االئتمان فوق هامشفي  المقدرلتغير لنقطة  700إضافة  )ج(
لتلك  متوفرال. وقد تم تطوير هذا التقدير على أساس التغير في المؤشر األكثر مماثلة 2009مارس  31و 2008

 الفترة الزمنية.
الشريحة بين و  امش االئتمانلتقدير التغير في هالمستخدم مؤشر الاالختالفات بين لتعديل  صافي(بال)نقطة  50 تخفيض)د( 
أ  لمنشأةاألوراق المالية لأن في حين  المخاطر،عقاري عالية من قروض رهن  . ويتكون المؤشر المشار إليهوليألا

علها أكثر يج )مما افضليةائتمان أكثر محفظة لعقاري مماثلة رهن من قروض السكني تتكون بالرهن العقاري  الخاصة
روف في ظل ظ األوليللشريحة  طر السيولة المناسبخالمؤشر هذا يعكس  ، الولكن السوق(.جاذبية للمشاركين في 

 التعديلين التاليين:نقطة هو صافي  50تعديل فأن  ولذلك،السوق الحالية. 
بالرهن العقاري  الخاصة، الذي قدر بمقارنة العائد من المعامالت األخيرة نقطة 350تخفيض تعديل األول هو ال( 1)

أن  إلىتشير متاحة معلومات حيث أنه ال توجد . التواريخلنفس تلك مؤشر العائد مع  2008 يونيو فيالسكني 
 .توالمؤشر قد تغير  لمنشأة أاألوراق المالية لبين العالقة 

 أصلالمتلخطر السيولة اإلضافي تقدير أفضل والذي تقوم به المنشأة أ ك، نقطة 300تعديل الثاني هو إضافة ال (2)
خذ في ير بعد األوقد اشتق هذا التقد االصطناعي(. )الوضعمؤشر البمقارنة  النقدي()الوضع  األوراق الماليةفي 

 المماثلة.األوراق المالية في المعامالت النقدية األخيرة لمجموعة من  لموجوداخطر السيولة االعتبار 
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)أي  األسعار اإلرشادية األخيرةمن بعين االعتبار اثنين تأخذ المنشأة أ ، السوقلمعدل العائد في وكمؤشر إضافي : 56م 
 لسكنيابالرهن العقاري  الخاصة األوليلشريحة لألوراق المالية لالسمعة طيبوا ( المقدمة من قبل وسطاء هغير ملزم
المدخالت المستخدمة  / أساليب التقييم أو أسلوبغير قادر على تقييم المنشأة أ و . % 17-15 ما بينوالتي هي 
 عكس نتائج المعامالت.يال  التداولقادرة على تأكيد أن المنشأة أ ، ولكن. التداوللتطوير 

 

االعتبار عين بالمشاركين في السوق والذي سوف يأخذه السوق معدل العائد في لديها مؤشرات متعددة ل المنشأة أألن : 57م 
مدي عقولية مأخذة في االعتبار  العائد،معدل مؤشرات أوزان قياس و م ييتقفأن المنشأة تقوم ب العادلة،عند قياس القيمة 

 لنتائج.طبقا ل االختالف
 
في ظل ظروف السوق المؤشرات بين مدي كثر تمثيال للقيمة العادلة األهي النقطة  % 13أن افترضت المنشأة أ : 58م 

السوق( وذلك لألسباب لمعدل العائد في )أي تقديراتها الخاصة  % 12 أكثر لمؤشروزن ووضعت المنشأة أ الحالية. 
 التالية:

طر خ، اإلخفاق في السدادخطر المخاطر )مثل دمج مناسب لهذا التقدير الخاص بها افترضت المنشأة أ أن  أ()
ل المشاركين في السوق عند تسعير األصل في ظيستخدمه من شأنه أن والذي ( وخطر السيولة الضمانةقيمة تغير 

 ظروف السوق الحالية.
التقييم  أسلوب/ أساليبعلى تقييم  ةغير قادر المنشأة أ و  المعامالت،عكس نتائج يوال  مغير ملز تداول الوسيط  ب()

 .التداولأو المدخالت المستخدمة لتطوير 
 

 إفصاحات القيمة العادلة
( )ح-أ( و )ب( و )د( ) 93و 92المطلوبة بموجب الفقرتين  االفصاحاتتوضح  19رقم  إلى 15من رقم مثلة : األ59م 

 المعيار. من 99و ط()
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 بالقيمة العادلة قياس األصول – (15)مثال 
 تفصح المنشأةقد و . لتزاماتواال األصولالكمية عن قياسات القيمة العادلة لكل فئة من  االفصاحات المعيار، يتطلب المالية بالقيمة العادلة في نهاية الفترة االلتزامات التي تقاس لألصولبالنسبة : 60م 

 :المعيار( و )ب( من )أ 93توافق مع الفقرة تصول للأليلي  عما
القيمة العادلة في نهاية  اتقياس  )بالماليين(

                                                                                                       الفترة 
 باستخدام المالية

   

 2009ديسمبر  31في  بيان
 

األسعار المدرجة في أسواق نشطة 
 (1مماثلة )مستوى  ألصول

غيرها من المدخالت الهامة 
 (2 )مستوىالملحوظة 

الهامة غير المدخالت 
 (3ظة )المستوى و الملح

 )الخسائر(إجمالي األرباح 
 

      المتكررة القيمة العادلة اتقياس
      :أسهم بغرض المتاجرة

   23 70 93 العقارات نشاط
    45 45 النفط والغاز نشاط
    15 15 اخري

   23 130 153 إجمالي األسهم بغرض المتاجرة
      سهم أخر األ

    150 150 الخدمات الماليةنشاط 
  53  110 163 الرعاية الصحيةنشاط 
  32   32 الطاقةنشاط 

  25   25 األسهم الخاصةاستثمار صناديق 
    15 15 اخري
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  110  275 385 إجمالي األسهم األخرى
      :سندات الدين

بالرهن الخاصة األوراق المالية 
 السكنيالعقاري 

149  24 125  

بالرهن  الخاصةاألوراق المالية 
 العقاري التجاري

50   50  

  35   35 الدين المضمونةسندات 
 خاليةالاألوراق المالية الحكومية 

 من المخاطر
85 85    

   84 9 93 سندات الشركات
  210 108 94 412 مجموع سندات الدين

      ستثمارات تغطية االصناديق 
   55  55 األسهم طويلة / قصيرة

   35  35 الفرص العالمية
  90   90 ذات عائد مرتفع سندات الدين

تغطية صناديق  إجمالي
 ستثماراتاال

180  90 90  

 المشتقات:
 

     

   57  57 عقود أسعار الفائدة
   43  43  ةاألجنبيتبادل العمالت عقود 



 

- 19 - )م( 45  

 

  38   38 عقود االئتمان
    78 78 للسلع  المستقبليةالعقود 

   20  20 لسلع لالعقود اآلجلة 
  38 120 78 236 المشتقات إجمالي

      ية:العقار االستثمارات 
  31   31 أسيا- تجاري
  27   27 أوروبا- تجاري

  58   58 يةالعقار اجمالي االستثمارات 
القيمة العادلة  اتقياس إجمالي
 المتكررة

1،424 577 341 506  

غير القيمة العادلة  اتقياس
 المتكررة

     

 15  26  26 علبيبغرض امحتفظ بها  أصول
القيمة العادلة  اتقياسإجمالي 

 غير المتكررة
26  26  15 

 
 (.شكل آخر أكثر مالءمةالمنشأة أن عتبر تما لم  لاللتزامات)مالحظة: سيتم عرض جدول مماثل 
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 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة مع (3) مصنفة ضمن المستوىالقياسات القيمة العادلة  تسوية-( 16)مثال 
من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لكل فئة بداية  تسوية المعيار، يتطلب لتسلسل الهرمي للقيمة العادلةمن ا (3)مصنفة ضمن المستوى المتكررة وال القيمة العادلة اتقياسبالنسبة ل: 61م 

 :المعيارمن  و" 93هـ" و "93الفقرتين "توافق مع تصول للأليلي  عما تفصح المنشأةقد و . االلتزامات األصولمن 
القيمة العادلة  اتقياس  

باستخدام مدخالت 
ظة و هامة غير ملح

 (3)المستوى 

      

تغطية صناديق    سندات دين   أسهم  بالماليين
 ستثماراتاال

 المشتقات
 

الرعاية  نشاط 
 الصحية

 

 الطاقة نشاط
 

صناديق األسهم 
 الخاصة

سندات الرهن 
 سكنيالالعقاري 

سندات الرهن 
 العقاري التجاري

 

 الدين سندات
 المضمونة

 

سندات دين ذات 
 عائد مرتفع

 

 عقود االئتمان

 30 145 25 39 105 20 28 49 الرصيد االفتتاحي
     60    (3) إلى مستوى التحويل
     (5)    (3) مستوى من التحويل
 األرباح أو الخسائر للفترة إجمالي

 
        

 5 7 (7) (5) (23) 5   ضمن األرباح والخسائر المسجل
ضمن بنود الدخل  المسجل

 الشامل )حقوق الملكية(
3 1       
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، اإلصدارات المشتريات،
 والتسوياتالمبيعات 

        

 18  17 16   3 1 المشتريات
         اإلصدارات
  (62)   (12)    المبيعات
 (15)        التسويات

 38 90 35 50 125 25 32 53 الرصيد الختامي
التغيير في األرباح أو الخسائر 

بح ر  متضمنةغير المحققة للفترة 
المحتفظ بها ألصول اأو خسارة 

 الماليةنهاية الفترة  في
 

  5 (3) (5) (7) (5) 2 

 
 (.شكل آخر أكثر مالءمةالمنشأة أن عتبر تما لم  لاللتزامات)مالحظة: سيتم عرض جدول مماثل 

 

 التالي:غير المالي على النحو الدخل المالي و تتمثل في لفترة )أعاله( اخسارة ربح أو  المثبتة ضمناألرباح والخسائر : 62م 
 الماليغير الدخل  الدخل المالي بالماليين
 4 (18) األرباح أو الخسائر للفترة المدرجة في الربح أو الخسارة إجمالي

 4 (13) الماليةهاية الفترة ن المحتفظ بها فيألصول اربح أو خسارة  متضمنةالتغيير في األرباح أو الخسائر غير المحققة للفترة 
 (.أكثر مالءمةشكل آخر المنشأة أن عتبر تما لم  لاللتزامات)مالحظة: سيتم عرض جدول مماثل 
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 التقييم والمدخالتأساليب  – (17)مثال 

 خدمةالتقييم والمدخالت المست أسلوب/أساليب عن وصفاإلفصاح  المنشأة المعيار منمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتطلب  3والمستوى  2مصنفة ضمن المستوى اللقياس القيمة العادلة : 63م 
ملحوظة معلومات الغير الهامة المستخدمة المدخالت معلومات ، يجب أن تكون من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 3مصنفة ضمن المستوى اللقياس القيمة العادلة و في قياس القيمة العادلة. 

 المعيار:من  د" 93"في قياس القيمة العادلة وفقا للفقرة ملحوظة غير الالهامة المستخدمة صول لتتوافق مع متطلبات اإلفصاح عن المدخالت لألما يلي ع تفصح المنشأةقد و . كمية
 

 (3ظة )المستوى و غير ملحهامة قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت لمعلومات كمية 
     بالماليين

 القيمة العادلة في بيان
ديسمبر  31

2009 

 المد  المدخالت الغير ملحوظة أساليب/أسلوب التقييم
 (المرجح)المتوسط 

     األسهم األخرى
 (٪ 12.1) ٪16-٪7 المال رأس لتكلفة المرجحالمتوسط  التدفقات النقدية المخصومة 53 الرعاية الصحيةنشاط 

 (٪4.2) ٪5-٪2 طويلة األجلمعدل نمو اإليرادات    
 

 (٪ 10.3) ٪20-٪3 طويل األجلهامش التشغيل قبل الضرائب    
 

 (٪17) ٪20-٪5 تسويقعدم وجود الناتج عن خصم ال   
 

  ٪ 30- ٪10 أثر الرقابة    
(20 ٪) 
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قبل الفوائد، الضرائب،  ية المتعددمعامل الربح سوق الشركات المماثلة  
 EBITDA Multipleاالهالك واالستهالك 

10-13 (11.3) 

 (1.7) 2.0-1.5 المتعدد اإليراداتمعامل    
 

 (٪17) ٪20-٪5 عدم وجود تسويقالناتج عن خصم ال   
 (٪ 20) ٪30-٪10 أثر الرقابة    

 (٪11.1) ٪12-٪8 المال رأس لتكلفة المرجحالمتوسط  التدفقات النقدية المخصومة 32 الطاقةنشاط 
 

 (٪4.2) ٪ 5.5- ٪3 طويلة األجلمعدل نمو اإليرادات    
 (٪9.2) ٪13- ٪ 7.5 طويل األجلهامش التشغيل قبل الضرائب    
 (٪10) ٪ 20- ٪ 5 عدم وجود تسويقالناتج عن خصم ال   
 (٪12) ٪ 20- ٪ 10 أثر الرقابة    
معامل الربحية المتعدد قبل الفوائد، الضرائب،  سوق الشركات المماثلة  

 EBITDA Multipleاالهالك واالستهالك 
6.5 -12 (9.5) 

 (2.0) 3.0- 1.0 المتعدد اإليراداتمعامل    
 (٪10) ٪ 20- ٪ 5 عدم وجود تسويقالناتج عن خصم ال   
 (٪12) ٪ 20- ٪ 10 أثر الرقابة    

 غير متاح غير متاح صافي قيمة األصول 25 األسهم الخاصةاستثمار صناديق 
     سندات الدين:

 (٪ 4.5) ٪5.5- ٪3.5 المستمر المقدممعدل الدفع  التدفقات النقدية المخصومة 125 األوراق المالية الخاصة الرهن العقاري السكني
 (٪10) ٪50- ٪5 احتمالية االخفاق   
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 (٪60) ٪100- ٪40 مقدار الخسارة   
 ( ٪4.1) ٪5- ٪3 المستمر المقدممعدل الدفع  التدفقات النقدية المخصومة 50 األوراق المالية الخاصة الرهن العقاري التجاري

 ( ٪ 5) ٪ 25- ٪ 2 احتمالية االخفاق   
 ( ٪ 20) ٪ 50- ٪ 10 مقدار الخسارة   

 45- 20 المعروض يتوافقالالتسعير  35 المضمونة التزامات الدين
 (٪5)+ ٪15+- ٪10- تعديالت المقارنةنسبة    

     :ستثماراتتغطية االصناديق 

 غير متاح غير متاح صافي قيمة األصول 90 ذات عائد مرتفع سندات الدين

     المشتقات:

 ٪20- ٪10 ئتمانلالسنوي التقلب ال نموذج الخيار  38 عقود االئتمان
 ٪3.5- ٪ 0.5 الخاص بطرف التعاقد االئتمان خطر   
 ٪2.0- ٪ 0.3 الخاص بالمنشأة االئتمان خطر   

     االستثمارات العقارية:
 (٪ 20) ٪32- ٪18 طويل األجلهامش التشغيل صافي  التدفقات النقدية المخصومة 31 أسيا- تجاري

 (0.10) 0.12- 0.08 معدل الحد األقصى   
 (4.500) 7.000-3.000 سعر المتر المربع سوق الشركات المماثلة  

 (٪18) ٪ 25- ٪ 15 طويل األجلهامش التشغيل صافي  التدفقات النقدية المخصومة  أوروبا- تجاري
 (0.08) 0.10- 0.06 معدل الحد األقصى   
 (8.500) 12.000-4.000 المربع سعر المتر سوق الشركات المماثلة  

 (.شكل آخر أكثر مالءمةالمنشأة أن عتبر تما لم  لاللتزامات)مالحظة: سيتم عرض جدول مماثل 
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معلومات إضافية من شأنها أن تساعد مستخدمي القوائم  تفصح عنأن على المنشأة وباإلضافة إلى ذلك، يجب : 64م 

وافق مع الفقرة ا يلي ليتمعن بعض أو كل متفصح المنشأة . قد التي تم االفصاح عنهاالمالية لتقييم المعلومات الكمية 
 المعيار:من " 92"

تي تم اخذها في والالذي تم قياسه  البندبما في ذلك خصائص  العادلة،( طبيعة البند الذي يتم قياسها بالقيمة )أ
 تحديد المدخالت ذات الصلة.االعتبار عند 

 قد تفصح المنشأة عما يلي بالنسبة لألوراق المالية الخاصة الرهن العقاري السكني:على سبيل المثال، 
 أو قروض الرهن العقاري( الرئيسيةقروض ال( أنواع القروض )مثل 1)
 ؛الكفاالت (2)
 ؛خرىاألئتمانية االتعزيزات الضمانات أو ال (3)
 ؛مستوى األقدمية لشرائح األوراق المالية (4)
 ؛سنة اإلصدار (5)
 المالية واألوراق القروض من العائدمعدل المتوسط المرجح ل (6)
 القروض واألوراق المالية  المتوسط المرجح لفترات استحقاق (7)
 التركز الجغرافي للقروض  (8)
 حول التصنيف االئتماني لألوراق المالية.المعلومات  (9)

، لوسيطا تداولمثل  في االعتبار عند قياس القيمة العادلة (من طرف ثالثالخارجية )المعلومات  كيف تم أخذ ب()
 وبيانات السوق ذات الصلة. األصول وصافي قيمةخدمات التسعير، 

 

 التقييمعمليات  – (18)مثال 
 المنشأة المعيار منيتطلب من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،  3مصنفة ضمن المستوى اللقياس القيمة العادلة : 65م 

 ز"93"لفقرة يلي ليتوافق مع ا تفصح المنشأة عماقد و . بواسطة المنشأة عمليات التقييم المستخدمةعن وصف اإلفصاح 
 :المعيارمن 
جراءات التقييمقرر السياسات ت تيال المنشأة( للمجموعة داخل )أ  للمنشأة: وا 

 ؛الخاص بها وصفال (1)
 وتقدم تقارير المجموعة، لمن  (2)
لجان في  ةالعادلقياس القيمة وتقييم  ةاقشيتم من، كيف )على سبيل المثال التقارير الداخليةإجراءات  (3)

دارة المخاطر أو   ؛(مراجعةالالتسعير، وا 
جراءات االختبار ودوريتها لمعايرةا طرق ب()  نماذج التسعير؛الخاصة بخرى األ وا 

 ألخرى.تحليل التغيرات في قياسات القيمة العادلة من فترة  )ج(
الوسيط  تداولمثل  ،وفقا للمعيار قد تم تطويرها (من طرف ثالثالخارجية )معلومات تحدد المنشأة أن الكيف  د()

 في قياس القيمة العادلة. و المستخدمةخدمات التسعير و 
ثبات المدخالتالطرق المستخدمة لتطوير  ه()  ظة في قياس القيمة العادلة.و حغير المل وا 
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 الملحوظةغير المدخالت الهامة تغيرات في العن حساسية  معلومات- (19) مثال
 

 دمتقالمعيار أن من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتطلب  3مصنفة ضمن المستوى اللتكرار قياس القيمة العادلة : 66م 
 ووصف أليقياس القيمة العادلة عند  الملحوظةغير المدخالت الهامة تغيرات في الحساسية  عنوصف  المنشأة

 ي السكنيبالرهن العقار  الخاصةحول أوراقها المالية  ما يليعالمنشأة  تفصحقد و . بادلة بين هذه المدخالتعالقات مت
 :المعيارمن  )ط("93)ح(" و "93الفقرتين "لتتوافق مع 

وراق المنشأة المالية الخاصة بالرهن العقاري ألمستخدمة في قياس القيمة العادلة ظة الو حالمدخالت الهامة غير المل
ي أي فالهامة ( االنخفاض)ة دازيإن ال. عند حدوث التعثر الخسارةمقدار و  االخفاق، احتمال المقدمالدفع معدالت هي 

إن  ،بصفة عامةقياس القيمة العادلة. في هام ( ارتفاع) إلى انخفاضؤدي سوف ي ،على حديمن تلك المدخالت 
لخسارة وتغيير ا المستخدم لمقدار فتراضاالتغيير مماثل في يتوافق معه  االخفاقالحتمال  فتراض المستخدماالر يتغي

 .المقدمالدفع المستخدم لمعدالت فتراض االمعاكس في 

 


