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  مقدمة ال
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير إرشادات تتعلق بمراجعة قياسـات و إفـصاحات القيمـة                    -١

عـة المرتبطـة     هذا المعيار بصفة خاصة اعتبارات المراج      و يناقش . العادلة الموجودة في القوائم المالية    

ـ  و التـى   بقياسات وعرض األصول و االلتزامات و مكونات حقوق الملكية الهامة و اإلفصاح عنها    تم ي

و يمكن أن ينشأ قياس القيمة العادلة لألصول،        .عرضها و اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في القوائم المالية        

عامالت أو من التغييـرات الالحقـة فـي         و االلتزامات، ومكونات حقوق الملكية من التسجيل األولى للم        

أما بالنسبة للتغيرات في قياس القيمة العادلة التي تحدث بمرور الوقت فيمكن التعامل معها بطرق                .القيمة

 التقارير المالية يمكن    أطر إعداد فمثالً، نجد أن بعض     . للتقارير المالية إلعداد   مختلفة   أطرمختلفة في ظل    

غيرات مباشرة فى حقوق الملكية، بينما تتطلـب أخـرى أن تـنعكس هـذه               أن تتطلب أن تنعكس هذه الت     

  .التغييرات فى اإليراد

  بينما يوفر هذا المعيار إرشادات تتعلق بمراجعة قياسات و إفصاحات القيمة العادلة ، فإن أدلة المراجعة                  -٢

 تكـون ذات صـلة      التي يتم الحصول عليها من إجراءات المراجعة األخرى يمكن أن توفر أدلة مراجعة            

ومثال ذلك، إجراءات الفحص للتحقق من وجود أحد األصـول تـم            . بقياسات و إفصاحات القيمة العادلة    

أحـد  مثل الحالـة التـى عليهـا        (قياسه بالقيمة العادلة يمكن أن يوفر أيضا أدلة مراجعة تتعلق بتقييمه            

  ).االستثمارات العقارية

من المراقب أن يـستخدم  " ١٦"الفقرة رقم " أدلة المراجعة) " ٥٠٠( يتطلب معيار المراجعة المصري رقم  -أ٢  

وتـصميم وأداء    التأكيدات بتفاصيل كافية ليشكل أساسا لتقييم مخاطر التحريفـات الهامـة والمـؤثرة  ،              

إن قياسات و إفصاحات القيمـة العادلـة ال       . إجراءات مراجعة إضافية لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها       

ذاتها  تأكيدات ، ولكنها يمكن أن تكون ذات صلة بتأكيدات محددة طبقـاً إلطـار إعـداد                  تعتبر فى حد    

  .التقارير المالية المطبق

 القيمـة   وإفصاحاتمن أن قياسات    للتأكد  كافية ومالئمة    مراجعةالحصول على أدلة     مراقبالينبغى على      -٣

 مـن  "٢٢"و تتطلب الفقـرة رقـم    .  منشأةمع إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى ال       تتمشى  العادلة  

 مراقـب المن  " وتقييم مخاطر التحريف الهام   وبيئتها  تفهم المنشأة    ")٣١٥(رقم   المصريمعيار المراجعة   

   .فهم إلطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشاةتأن يتوصل إلى 

وكجزء من  . لة الواردة في القوائم المالية     تكون اإلدارة مسئولة عن عمل قياسات وافصاحات القيمة العاد            -٤

عداد تقارير محاسبية ومالية لتحديد قياسات وإفصاحات القيمة        إلى وضع آلية إل   مسئوليتها ، تحتاج اإلدارة     

العادلة ، واختيار طريقة التقييم المناسبة ، وتحديد ودعم أي افتراضـات هامـة مـستخدمة بالـصورة                  

 مـع إطـار     تتمشىكيد على أن العرض و اإلفصاح لقياسات القيمة العادلة          المناسبة، وإعداد التقييم والتأ   

  .إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشأة

١-٥٤٥  



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢  ٥٤٥-  

كثير من القياسات المبنية على تقديرات ، بما فى ذلك قياسات القيمة العادلة تكون غير دقيقـة بـصورة                       -٥

       ة خاصة تلك التي ال ترتبط بتـدفقات نقديـة تعاقديـة            وبصف -وفي حالة قياسات القيمة العادلة      . متأصلة

 غالبا ما يحيطها عدم التأكد فى كل من مقدار          -أو التى ال يتوافر عنها معلومات سوقية عند عمل التقدير         

 مبنيـة علـى أسـاس       او يمكن أن تكون قياسات القيمة العادلة أيض       . وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية   

 ، وبـذلك    مؤكـدة ظروف المستقبلية ، والمعامالت أو األحداث التي تكون نتائجها غير           افتراضات عن ال  

تكون عرضة إلى التغيير بمرور الوقت، و تبنى دراسات المراقب لمثل هذه االفتراضات علـى أسـاس                 

  المستقبلية  عن توقع الظروف   المعلومات المتاحة للمراقب في وقت المراجعة ، وال يكون المراقب مسئوالً          

كان  يمكن أن يكون لها تأثير       لأو المعامالت أو األحداث التي إذا ما كانت معروفة وقت عملية المراجعة             

        .جوهرى على إجراءات اإلدارة أو افتراضاتها التي تشكل أساس قياسات وافـصاحات القيمـة العادلـة               

يعتها للقياسات المطلوبة عند عمل و تكون االفتراضات المستخدمة في قياسات القيمة العادلة مماثلة في طب         

" مراجعة التقديرات المحاسـبية   ) "٥٤٠( المراجعة المصري رقم     رويوفر معيا . تقديرات محاسبية أخرى  

ويتناول هذا المعيار اعتبارات شبيهة لتلك الموجودة فـي         . إرشادات تتعلق بمراجعة التقديرات المحاسبية    

ضافة إلى معايير أخرى في الـسياق المحـدد لقياسـات           ، هذا باإل  )٥٤٠(معيار المراجعة المصري رقم     

  .وإفصاحات القيمة العادلة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق

 إعداد التقارير المالية المختلفة أو تسمح بالتنوع فى قياسات وإفصاحات القيمة العادلـة فـي                أطرتتطلب      -٦

إلرشادات التى توفرها ألساس قياس األصول و االلتزامـات         نها تختلف في مستوى ا    أكما  . القوائم المالية 

 إعداد التقارير المالية إرشادات توجيهية بينما تعطـى         أطرو تعطى بعض    . أو اإلفصاحات المرتبطة بها   

فضالً عن ذلك ، فهناك بعـض       . أخرى إرشادات عامة ، والبعض ال يعطى أية إرشادات على اإلطالق          

و بالرغم مـن أن هـذا المعيـار يـوفر           . قيمة العادلة الخاصة بنشاط ما    ممارسات القياس و اإلفصاح لل    

    إرشادات تتعلق بمراجعة قياسات وإفصاحات القيمة العادلة إال أنه ال يتناول أنواعا محددة من األصـول               

ويناقش الملحق الخاص بهـذا المعيـار       . أو االلتزامات أو المعامالت أو الممارسات الخاصة بنشاط ما          

 إعداد التقارير المالية المختلفة وشيوع استخدام قياسات القيمـة          أطرإفصاح القيمة العادلة في ظل      قياس و 

، نجد  وكمثال. اُألطرالعادلة ، وتشمل حقيقة أن التعريفات المختلفة للقيمة العادلة يمكن أن توجد في هذه               

يعرف القيمة العادلة علـى     " اساالعتراف والقي : األدوات المالية ) "٢٦(أن معيار المحاسبة المصري رقم      

القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل ، أو تسوية التزام ، بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فـى                   " أنها  

  ".التبادل و على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة

أن افتـراض   مبنى علـى    ة  في معظم أطر إعداد التقارير المالي     أن المفهوم األساسي لقياس القيمة العادلة           -٧

 بدون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها بصورة هامة، أو القيام بمعاملة                مستمرةالمنشأة  

 القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن للمنشأة أن تتلقاه، أو تدفعـه فـي              تمثل في هذه الحالة ال      معاكسة بشروط

ومع ذلك فإن المنشأة تكـون بحاجـة ألن         . ع االضطراري ، أو تصفية غير إرادية، أو البي      جبريةمعاملة  

 وضعها االقتصادي أو التشغيلي عند تحديد القيمة العادلة ألصولها والتزاماتها إذا سمح إطار إعداد               تدرس

ويمكن أن يحدد مثل هذا اإلطار أو ال يحدد كيفيـة عمـل              .هونص علي ذلك  بلها  المطبق  المالية  التقارير  

 اإلدارة للتخلص من احد األصول بطريقة سريعة لتحقيـق أهـداف            تخطيط أن يكون    فمثالً ، يمكن  . ذلك

  .محددة للنشاط ذو صلة بتحديد القيمة العادلة لذلك األصل



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٣  ٥٤٥-  

األصول التي يتم شـرائها   مثل يكون قياس القيمة العادلة بسيط نسبيا لبعض األصول أو االلتزامات ، قد    -٨

 بهاتم  وموثوق فيها عن األسعار التي ت     حة التي توفر معلومات متاحة      وبيعها في األسواق النشطة والمفتو    

. و يمكن أن يكون قياس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات األخرى أكثر تعقيدا            . الفعليةالتبادل  عملية  

 القيـام  الـضروري   جعل مـن    يمما   خصائصهيتمتع ب  ال يكون ألحد األصول المحددة سوق نشط أو          فقد

و يمكن تحقيق تقدير القيمة     ). مثل االستثمارات العقارية ، أو أداة مالية مشتقة معقدة        (مته العادلة   تقدير قي ب

 النقديـة مثل ، النموذج المبنى على تقدير وخـصم التـدفقات           (العادلة من خالل استخدام نموذج التقييم       

  .ل احد الخبراء، مثل الخبير المثمن المستقعن طريق استخدام أو   )المستقبلية

عدم التأكد المصاحب ألحد البنود ، أو النقص في البيانات الموضوعية تجعل من الصعب عمـل تقـدير                     -٩

 كان تقرير مراقب الحسابات بحاجة إلـى        إذامناسب ، وفي مثل هذه الحالة يضع المراقب في اعتباره ما            

  ".قرير مراقب الحساباتالتعديالت على ت) "٧٠١(تعديل لكي يتماشى مع معيار المراجعة المصري رقم 

 القيمة العادلة وأنـشطة الرقابـة ذات        ات و إفصاحات   تحديد قياس  فىفهم إجراءات المنشأة    ت

  الصلة وتقييم الخطر

أن يتفهم   مراقبال ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها ، ينبغي على          بما فى فهم المنشأة وبيئتها،    تكجزء من     -١٠

 العادلة وأنشطة الرقابة ذات الصلة  التـى تكفـى           إفصاحات القيمة ات و   إجراءات المنشأة لتحديد قياس   

لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ولتصميم وأداء إجـراءات مراجعـة            

  .إضافية

فـي  و. محاسبية لتحديد قياسات القيمة العادلـة     المالية و   التقارير  ال تكون اإلدارة مسئولة عن عملية إعداد         -١١

 يكون قياس القيمة العادلة وبالتالي اإلجراءات المعدة من قبـل اإلدارة لتحديـد              أنبعض األحيان،  يمكن     

 الرجوعقادرة على   على سبيل المثال يمكن لإلدارة أن تكون        .  ويمكن اإلعتماد عليها   القيمة العادلة بسيطة  

.  المنشأة ة القابلة للتداول التي تحتفظ بها     ض األسعار المعلنة لتحديد القيمة العادلة لألوراق المالي       وإلى عر 

ومع ذلك فان بعض قياسات القيمة العادلة تكون اكثر تعقيدا عن غيرها بشكل متأصل و ترتبط بعدم تأكد                  

 فان االفتراضات التى يمكن أن ترتبط باسـتخدام         وبالتاليمتعلق بحدوث األحداث المستقبلية أو نتائجها ،        

لعملية القياس بما في ذلك درجـة        مراقبالفهم  تو. جزء من عملية القياس    تتم ك  أنيجب   الشخصيالحكم  

 ، وذلك من اجل تحديد طبيعة وتوقيت        ها في تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر وتقييم       هتعقيده ، تساعد  

  .ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية

، على سبيل   مراقبال يدرس واإلفصاح،   فهم إلجراءات المنشأة لتحديد قياس القيمة العادلة      ت   للحصول على   -١٢

  :المثال

، مـثالً  أنشطة الرقابة ذات الصلة على العملية المستخدمة لتحديد قياس القيمة العادلة ، بما فى ذلك،                 *

المعامالت األساسـية   ير  ين بتس يالملزم بين هؤالء    تالرقابة على البيانات وفصل االختصاصا    أنظمة  

  .يم عن التقينيلالمسئوبالمنشأة و

  .القيمة العادلةقياسات خبرة األشخاص الذين يحددون مدى *   



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٤  ٥٤٥-  

  .مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التقييم *   

 كانـت   إذامثل مـا    ( القيمة العادلة    إفصاحاتأنواع الحسابات أو المعامالت التي تتطلب قياسات أو         *   

   أو تنشأ من معـامالت غيـر روتينيـة          الحسابات تنشأ من تسجيل المعامالت الروتينية و المتكررة       

 ).أو غير عادية

. للقيمة العادلة أو البيانات التي تدعم القيـاس       قياسات  المنشأة على منشأة خدمية لتوفير      مدى اعتماد   *   

 بمتطلبـات معيـار المراجعـة       مراقبالوعندما تقوم إحدى المنشآت باستخدام منشأة خدمية ، يلتزم          

 ".ات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدميةاعتبار ")٤٠٢(رقم  المصري

من  الفقرات   راجع( القيمة العادلة     و إفصاحات  عمل الخبراء في تحديد قياسات    بالمنشأة  مدى استعانة   *   

 ). من هذا المعيار"٣٢"إلى " ٢٩"

 .افتراضات اإلدارة الهامة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة*   

 . افتراضات اإلدارةتؤيدات التي المستند*   

 .افتراضات اإلدارة لمتابعة التغييرات في هذه االفتراضاتوتطوير تطبيق لاألساليب المستخدمة *   

وإجراءات األمن لنماذج التقييم ونظم المعلومات ذات الصلة ، بمـا           أنظمة الرقابة   النزاهة في تغيير    *   

 . االعتمادتإجراءافي ذلك 

 .ومصداقية المعلومات المستخدمة فى نماذج التقييم وتوقيتات قابة على اتساقالرأنظمة *   

. فهم لمكونات الرقابة الداخلية   ت علىالحصول   مراقبال من   )٣١٥(رقم   المصرييتطلب معيار المراجعة      -١٣

ـ  تعلى  مراقبال التحديد ، يحصل هو على وج   ة فهم واف ألنشطة الرقابة المرتبطة بتحديد قياسـات القيم

العادلة للمنشأة وافصاحاتها وذلك لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر ولتصميم طبيعة وتوقيـت              

  .ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية

تحديـد  عليـه    ينبغي القيمة العادلة ،     ات وإفصاحات المنشأة لتحديد قياس   إلجراءات   مراقبتفهم ال  بعد    -١٤

 القيمة العادلة   ات وإفصاحات ؤثر على مستوى التأكيد المرتبط بقياس     م مخاطر التحريف الهام والم    يقيتو

  .في القوائم المالية لتحديد طبيعة  وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية

خطـرا متأصـال    عتبـر   تللتحريف   القيمة العادلة عرضة     ات وإفصاحات كون فيها قياس  تالدرجة التي   أن    -١٥

جراءات المراجعة اإلضافية على قابلية تعرض قياس القيمة العادلة         إدى  وبالتالي تعتمد طبيعة وتوقيت وم    

  . كانت عملية تحديد قياس القيمة العادلة عملية سهلة أم معقدة نسبياًإذاللتحريف وما 

 القيمة العادلة هـو     ات و إفصاحات  أن خطر التحريف الهام والمؤثر والمرتبط بقياس       مراقبال عندما يحدد    -أ١٥

 المـصري متطلبات معيار المراجعة     اتباع   مراقبفعلي ال لب اعتبارات مراجعة خاصة ،      يتطهام و خطر  

  .)٣١٥(رقم 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٥  ٥٤٥-  

وحيث أن تحديـد    .  المحددات المتأصلة في الرقابة الداخلية     )٣١٥(رقم   المصري يناقش معيار المراجعة      -١٦

 هذا على طبيعـة األنـشطة       تتخذها اإلدارة ، فيمكن أن يؤثر     تقديرية  القيمة العادلة غالبا ما يشمل أحكاما       

و يمكن أن تتزايد قابلية تعرض قياس القيمة العادلة للتحريف أيـضا عنـدما              . الرقابية التي يمكن تنفيذها   

فـي اعتبـاره     مراقـب الفيـضع   . تصبح المتطلبات المحاسبية والمالية لقياس القيمة العادلة أكثر تعقيدا        

  .ف عند تقييم خطر التحريف الهام والمؤثرفي هذه الظروألنظمة الرقابة المحددات المتأصلة 

   القيمة العادلة ات وإفصاحات قياسمةءمالتقييم مدى 

 القيمة العادلة في القـوائم الماليـة        ات وإفصاحات كانت قياس إذا  أن يقوم بتقييم ما      مراقباليجب على     -١٧

  . التقارير المالية المطبق فى المنشأةإعداد إطارمع متسقة 

والـصناعة مـع    ومعرفته بالنشاط   لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق        مراقبالفهم  تيستخدم     -١٨

 التي تتطلـب    االلتزاماتطريقة حساب األصول أو     كانت   إذانتائج إجراءات المراجعة األخرى، لتقييم ما       

لعادلـة وعـدم التأكـد      للقيمة العادلة مالئمة، وما إذا كانت االفصاحات المتعلقة بقياسات القيمة ا          قياسات  

  . في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأةةمالئمالمرتبط بها 

   التقـارير الماليـة     إعـداد  القيمة العادلة  فى المنشأة فـي ظـل إطـار              قياسات تقييم مدى مالئمة  يعتمد   -١٩

 تكـون   عنـدما صفة خاصة   وب. لطبيعة النشاط  مراقبالجزئيا على معرفة     مراجعةالتقييم أدلة   والمطبق  

تكون األدوات الماليـة    أن  على سبيل المثال يمكن     .  أو طريقة التقييم معقدة للغاية     االلتزاماتاألصول أو   

أن يكون اختالف تفسير كيفية تحديد القيمة العادلـة         المشتقة معقدة إلي حد كبير، وقد تنطوى على خطر          

البحوث والتطـوير   "دلة لبعض البنود ، على سبيل المثال        قياس القيمة العا  إن  . ينتج عنه نتائج مختلفة   أمر  

 ، يمكن أن تـرتبط باعتبـارات        تجميع األعمال نشأت عن عملية    أو األصول غير الملموسة التى      " القائمة

التقـارير  إعداد  كانت مثل هذه العمليات مناسبة في ظل إطار         إذا  خاصة تتأثر بطبيعة المنشأة وعملياتها      

بالنشاط ، مع نتائج إجـراءات       مراقبال وكذلك يمكن أن تساعد مدى معرفة         ، لمنشأةالمالية المطبق في ا   

 باسـتخدام   باالضـمحالل  فيها   االعترافالمراجعة األخرى ، في تحديد األصول التي ترغب اإلدارة في           

  . التقارير المالية المطبق في المنشأةإعدادطار إويتفق قياس للقيمة العادلة 

اسـتخدام أسـعار الـسوق      داد التقارير المالية المطبق طريقة قياس القيمة العادلة، مثل           حدد إطار إع   إذا  -٢٠

 كانـت  إذا دراسة مـا  مراقبفعلي ال نموذج للتقييم، بدالً من القابلة للتسويقاألوراق المالية   المعلنة لتقييم   

  .هذه الطريقةب قد تمتقياسات القيمة العادلة 

ر المالية أن القيمة العادلة يمكن قياسها بطريقة يعتمـد عليهـا بالنـسبة              إعداد التقاري أطر  تفترض بعض     -٢١

     هذا االفتراض عندما ال يكون ألحـد األصـول          ال يتحقق وفي بعض الحاالت    ، االلتزامات  لألصول أو   

 فيـه الطـرق   في نفس الوقت قـد تكـون  في احد األسواق النشطة معروضاً  سعرا سوقيا االلتزاماتأو  

 وعنـدما تقـرر   . غير مالئمة أو غير ناجحة بصورة واضحة      بشكل مقبول   ر القيمة العادلة    األخرى لتقدي 

 مراقـب العلـى    افتراض أن القيمة العادلة يمكن تحديدها بطريقة يعتمد عليها ، يكون             عدم تحقق اإلدارة  

 بطريقـة  بهحسا كان البند قد تم  إذاكافية ومالئمة لدعم مثل هذا التحديد، وما         مراجعة على أدلة    الحصول

  .سليمة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٦  ٥٤٥-  

 عمل محدد ، متـى كـان ذلـك          أسلوب أدلة عن نوايا اإلدارة لتنفيذ       على الحصول   مراقبالعلى  ينبغي   -٢٢

 وأن يدرس مـدى  إعداد التقارير المالية المطبق  إطار   القيمة العادلة في ظل      صاحاتفات وإ متعلقا بقياس 

  . ذلكقدرتها على فعل

معيارا هي االلتزامات لتقارير المالية، أن نية اإلدارة فيما يخص احد األصول أو           اعداد  إأطر  بعض  تعتبر    -٢٣

 التغييرات في القيمة العادلة فـي القـوائم         إدخال، وكيفية   واإلفصاحلتحديد متطلبات القياس، والعرض،     

د أن نية اإلدارة تكون هامة في تحديـد مـدى            التقارير المالية ، نج    إلعداد األطر هوفي مثل هذ  . المالية

 المتعلقة بأصول أو    واألهدافوغالبا ما تقوم اإلدارة بتوثيق الخطط       .  استخدام المنشأة للقيمة العادلة    مالئمة

 مـدى  أنوحيث .  التقارير المالية المطبق منها القيام بذلكإعداد محددة و يمكن أن يتطلب إطار   التزامات

  أمـرا يرجـع  للحكـم         يجـب الحـصول عليهـا عـن نيـة اإلدارة تعتبـر             التـي  مراجعـة الأدلة  

استفسارات من اإلدارة ، مع توثيق مالئم للردود وذلك          مراقبالالمهني ، فمن المعتاد أن تشمل إجراءات        

  :مثل

  .و االلتزامات دراسة التاريخ السابق لإلدارة في تنفيذ أهدافها المقررة وذلك فيما يخص األصول  *

الموازنـات ، ومحاضـر     متى كان متـوفراً،     الخطط المكتوبة والمستندات األخرى ، وتشمل       فحص    *

  .االجتماعات وغيرها

  . عمل معينأسلوبدراسة أسباب اإلدارة المعلنة الختيار   *

ذلك بما  فى     االقتصادية للمنشأة،    الظروففي ظل   ،   عمل معين  أسلوب دراسة قدرة اإلدارة على تنفيذ       * 

  . التعاقديةارتباطاتها على تأثيرها

  إذا ارتبطـت القـدرة      عمـل محـدد      أسـلوب أيـضا قـدرة اإلدارة علـى إتبـاع           مراقـب ال ويدرس

 قياس القيمة العادلة في ظل إطار إعداد التقـارير الماليـة المطبـق              استخدام، أو االستثناء من     باستخدام

  . المنشأةبمعرفة

 التقـارير الماليـة المطبـق       إعدادة متاحة في ظل إطار      حيث تكون الطرق البديلة لقياس القيمة العادل        -٢٤

كانت إذا  يم ما   يق ت مراقبال المنشأة ، أو حيث تكون طريقة القياس غير موصوفة ، ينبغى على              بمعرفة

  . التقارير المالية المطبق  فى المنشأةإعدادطريقة القياس مناسبة في تلك الظروف وفي ظل إطار 

اسـتخدام الحكـم    تطلب  تالقائمة  ظروف  ظل ال قة قياس القيمة العادلة مناسبة في        كانت طري  إذاتقييم ما      -٢٥

 طرق التقييم المحددة من الطرق البديلة المتوفرة في ظل إطار إعداد            إحدىوعندما تختار اإلدارة    . المهني

اإلدارة في  منطق اإلدارة في اختيارها وذلك بمناقشة       لفهم  ت على مراقبال يحصلالتقارير المالية للمنشأة ،     

  :ما إذا كانت مراقبال يدرسأسبابها الختيار طريقة التقييم ، و 

للمقاييس ـ إن وجدت ـ الواردة فـي إطـار إعـداد      مناسب  وتطبيق اإلدارة قد قامت بتقييم كاف )أ (

  .التقارير المالية المطبق لتأييد الطريقة المختارة للتقييم



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٧  ٥٤٥-  

ألخذ في االعتبار طبيعة األصل أو االلتـزام محـل التقيـيم      طريقة التقييم مالئمة للظروف مع ا      )ب(و    

  .وإطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشأة

  . النشاط والصناعة والبيئة التي تعمل فيها المنشأةتناسب طريقة التقييم )ج (و 

التى ات للقيمة العادلة    أن أساليب التقييم المختلفة تسفر عن مجموعة من قياس        إلى   اإلدارة   تتوصليمكن أن     -٢٦

أسـباب  بدراسـة   المنشأة  كيفية قيام   بتقييم   مراقبالوفي مثل هذه الحاالت، يقوم      .  اختالفا جوهريا  تختلف

  .هذه الفروق عند وضع قياسات القيمة العادلة لديها

  .بثبات كان أسلوب المنشأة لتقدير القيمة العادلة يطبق إذاتقييم ما  مراقبالعلى يتعين  -٢٧

 كانت المنشأة قد قامـت      إذابتقييم ما    مراقبال المحددة للتقييم ، يقوم      األساليب ألحد بمجرد اختيار اإلدارة     -٢٨

يأخـذ فـي     الثبـات هـذا   ، ما إذا كان     قوم بتقييم يتم ذلك،   ، وإن   لقيمة العادلة بثبات  ابتطبيق أسس قياس    

 تؤثر على المنشأة أو التغيـرات فـي     مراعاة التغييرات المحتملة في البيئة أو في الظروف التي        الحسبان  

  اإلدارة بتغييـر طريقـة     أما في حالـة قيـام       .   التقارير المالية المطبق في المنشأة      إعدادمتطلبات إطار   

توفر أسس أكثر   باعتبار أنها   طريقة التقييم   اإلدارة لتعديل   مبررات  مدى منطقية    مراقبال يدرسالتقييم ،   

 التقـارير الماليـة     إعـداد التغييرات مدعومة بتغيير في متطلبات إطار        كانت   إذا للقياس ، أو ما      مالئمة

احد األسواق النـشطة لفئـة      على سبيل المثال قد يشير وجود       . المطبق في المنشأة أو تغيير في الظروف      

 استخدام القيمة الحالية للتدفقات النقديـة لتقـدير القيمـة           أنإلي  أو االلتزامات    األصولمحددة من فئات    

  .ة لمثل هذا األصل أو االلتزام لم يعد مالئماالعادل

  استخدام عمل خبير

المهـارات والمعـارف     مراقـب الدى   يكون ل  قد. الحاجة الستخدام خبير  مدى   تحديد   مراقباليجب على    -٢٩

. الضرورية لتخطيط وأداء إجراءات المراجعة للقيم العادلة أو يمكن أن يقرر استخدام عمل احد الخبراء               

 "٧" يضع في اعتباره األمور التي تمت مناقشتها في الفقرة رقم            مراقبالمثل هذا القرار، فإن     وعند اتخاذ   

  ".استخدام عمل الخبير ")٦٢٠(رقم  المصريمن معيار المراجعة 

كافيـة   مراجعـة أدلة   يحصل على أن   مراقبال فيجب على  كان استخدام مثل هذا الخبير مخططا له ،          إذا  -٣٠

ثل هذا العمل مناسبا لغرض المراجعة وأن يكون مطابقا لمتطلبات معيار المراجعـة   م أن   إلثباتومالئمة  

  .)٦٢٠(رقم  المصري

فهم الخبيـر لتعريـف القيمـة العادلـة         ت كان   إذاما   مراقبال يدرس عند التخطيط الستخدام عمل الخبير،       -٣١

 تـستخدمها اإلدارة ومـع   مع تلك الطريقة التيسيتوافق   ها الخبير لتحديد  هواألسلوب الذي سوف يستخدم   

أن الطريقة المستخدمة بواسطة أحد الخبـراء       مثالً    فقد نجد  متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق     

األساليب االكتوارية الموضوعة لعمل تقديرات     أن  معقدة، أو   أحد المشتقات ال  لتقدير القيمة العادلة لعقار أو      

 القيـاس   مع مبـادئ    تتوافق  قد ال   ،  وبنود مماثلة دينو إعادة التأمين     م  و للقيمة العادلة اللتزامات التأمين   

  يقـوم بدراسـة مثـل هـذه         مراقـب الإطار إعداد التقارير المالية المطبق، وبالتالي فـإن         الواردة فى   

  .التعليمات المعطاة للخبير أو عند قراءة تقرير الخبيرومراجعة األمور، غالبا بمناقشة 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٨  ٥٤٥-  

   عمـل الخبيـر كـدليل       مالئمـة بتقيـيم    مراقـب ال يقـوم    )٦٢٠(رقم   المصريجعة  طبقا لمعيار المرا    -٣٢

هـي مـسئولية    وتطبيقها   ةوسالمة الطرق المستخدم  ومدى  ، وبينما تكون معقولية االفتراضات      للمراجعة

والطـرق المـستخدمة ، و يقـوم        والهامة  فتراضات المؤثرة   لالفهم  ت يحصل على  مراقبالالخبير ، فإن    

بالنـشاط ونتـائج     مراقـب ال  كانت مالئمة ، وكاملة ومعقولة ، وذلك استنادا على معرفة             إذا ابدراسة م 

و تناقش  . بدراسة هذه األمور بمناقشتها مع الخبير      مراقبالوغالبا ما يقوم    . إجراءات المراجعة األخرى    

ا فـي   بمإلدارة  لالفتراضات الهامة والمؤثرة التى تستخدمها ا      مراقبال تقييم   "٤٩"إلى  " ٣٩" منالفقرات  

  .االفتراضات التى تعتمد عليها اإلدارة استنادا على عمل الخبيرذلك 

 ات وإفصاحاتقياسفي إجراءات المراجعة التي تتعامل مع خطر التحريف الهام والمؤثر 

  لقيمة العادلة المنشأة ل

اطر التحريف الهام   أن يقوم بتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية لمواجهة مخ         مراقبالعلى  يتعين     -٣٣

   . عنهـا  لقيمـة العادلـة و اإلفـصاح   المنشأة لات والمؤثر التي تم تقييمها للتأكيدات المرتبطة بقياس

" لمواجهة المخاطر التي تـم تقييمهـا       مراقبالإجراءات   ")٣٣٠(رقم   المصرييتناول معيار المراجعة    و

، ومداها   طبيعتها ، وتوقيتها   التي تستطيع تجاه تصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية و       مراقبالمسئولية  

 إجـراءات  وتـشمل  . على مـستوى التأكيـد  تقييمه تتعامل مع خطر التحريف الهام والمؤثر الذى تم  أن

" ٣٤"من  الفقرات  توفر  و. ق باعتبارها مالئمة  يحقبة وإجراءات الت  االمراجعة اإلضافية هذه اختبارات الرق    

ق والتي يمكن أن تكون ذات صلة       يفية محددة تتعلق بإجراءات التحق     إرشادات إضا  هدناأ الواردة   "٥٥"إلى  

  .  عنهالقيمة العادلة و اإلفصاحل  المنشأةفي سياق قياس

قياسات القيمة  تباين  بسبب  بدرجة كبيرة فى الطبيعة والتوقيت والمدى        مراقبالإجراءات  تتنوع  يمكن أن     -٣٤

ق المرتبطة بقياسـات القيمـة      ي إجراءات التحق  تتكونومثال ذلك يمكن أن     . العادلة ما بين البسيط والمعقد    

 راجـع ( نموذج التقييم والبيانات األساسـية       واختبار االفتراضات الهامة لإلدارة     ) أ (:  من األتي  العادلة

    لة للقيمة العادلـة مـن أجـل إثبـات صـحة           عمل تقديرات مستق  ) ب (أو)  "٤٩"إلى  " ٣٩"من   اتالفقر

علـى قيـاس    الالحقة  تأثير األحداث   دراسة  ) ج(أو  ) "٥٢" الفقرة   راجع( قياسات القيمة العادلة     مةمالءو

  )."٥٥" إلى "٥٣"من  الفقرات راجع(القيمة العادلة واإلفصاح 

مراجعة لأفضل دليل    اعتيادية   بصورةفي أحد األسواق النشطة     أسعار منشورة لألدوات المالية      وجود   أن  -٣٥

هذا التعقيـد إمـا      ينشأ  و.  بطبيعتها    معقدة تكونالتى  بعض قياسات القيمة العادلة      وهناك   . القيمة العادلة 

 إعـداد القيمة العادلة أو بسبب طريقة التقييم المطلوبة بواسطة إطـار           ببسبب طبيعة البند الذي يتم قياسه       

ومثال ذلك ، في غياب األسعار المطلوبـة فـي أحـد            . اختارتها اإلدارة التقارير المالية المطبق أو التي      

 أسـس   بناء على   التقارير المالية تسمح بتقدير للقيمة العادلة       إعداد  أطر  األسواق النشطة، نجد أن بعض      

تتـصف  و عادة ما    . أو نموذج معامالت مقارن   المستقبلية  بديلة مثل تحليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية        

ويمكـن أن    .لقياسات المعقدة للقيمة العادلة بعدم التأكد بصورة كبيرة فيما يخص مصداقية عملية القياس            ا

  : ما يلىليكون عدم التأكد بدرجة اكبر نتيجة 

  . طول فترة التنبؤ* 

  . عدد االفتراضات الهامة والمعقدة المصاحبة للعملية* 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٩  ٥٤٥-  

االفتراضات والعوامـل المـستخدمة فـي       درجة عالية من عدم الموضوعية التى تصاحب        وجود   *

  .العملية

تحقق النتائج المبنيـة    أو  المفترض  المستقبلي  الحدوث  درجة عالية من عدم التأكد تصاحب       وجود   *

  .االفتراضات المستخدمةعلى 

  .نتيجة الستخدام عناصر تقديرية بدرجة كبيرة النقص في البيانات الموضوعية *

 توقيـت   و لتحديد طبيعـة     ه، على إرشاد  وما تشمله من تعقيد   ، لعملية القياس  مراقبالفهم  تتساعد درجة      -٣٦

واالعتبارات التالية هي أمثلة لما يمكن أن يحدث أثناء عمل          . ومدى إجراءات المراجعة التي يجب تنفيذها     

  :إجراءات المراجعة

لتـي  فهـم الظـروف ا    تعن التقيـيم       مراجعةيتطلب استخدام عرض أسعار للحصول على أدلة         *

  بالبورصـة  المقيدةحتفظ  باألوراق المالية     عندما ي ، سعار وعلى سبيل المثال     األعرض  صاحبت  

بالسوق يمكن أن يتطلب عمل تـسويات       المعلن  غراض االستثمار فإن التقييم على أساس السعر        أل

 الحجـم   االستثمارات كبيرة فى  هذه   كانت   إذا التقارير المالية المطبقة فى المنشأة       إعدادتحت إطار   

  .قابليتها للتسويقأو تخضع لقيود على 

. مـصداقيتها   في اعتباره مـدى      مراقبالالتى يوفرها الغير ، يضع       مراجعةال عند استخدام أدلة     *

 يـدرس   ، ومثال لذلك ، عند الحصول على معلومات من خالل استخدام المصادقات الخارجيـة            

 المـصادقة عليـه   األمر الذي تتم    بمعرفته  ود   للر سلطته الرد واستقالليته و     مرسلكفاءة   مراقبال

ويتنوع مدى إجراءات المراجعـة     . إلى مصداقية  األدلة    مراقباليطمئن   وذلك حتى    وموضوعيته

ويجـب  .  والذى تم تقييمـه    طبقا لخطر التحريف الهام و المؤثر المصاحب لقياسات القيمة العادلة         

ـ      مراقبالعلى   المـصادقات   ")٥٠٥(رقـم   المـصري ة فى هذا الصدد أن يلتزم بمعيار المراجع

  ".الخارجية

 التي تتم بواسـطة     مثل تلك  –د قياسات القيمة العادلة      تؤي التي مراجعةال يمكن الحصول على أدلة      *

 المنـشأة هـذه     تقيس وتسجل فيه   تاريخ ال يتزامن مع التاريخ الذي        في - أحد المثمنين المستقلين  

أن اإلدارة  تثبت   مراجعةعلى أدلة    مراقبالالحالة يحصل   وفي هذه   . المعلومات في قوائمها المالية   

قد وضعت في حسبانها تأثير األحداث والمعامالت والتغير في الظروف التي حدثت ما بين تاريخ               

  . القوائم الماليةقياس القيمة العادلة وتاريخ 

 وتقاس مثل هـذه     غالباً ما يتم استخدام أنواع معينة من االستثمارات كضمانات في أدوات الدين،            *

  .الضمحالل المحتملغراض حساب ا يتم تقييمها ألالتىبالقيمة العادلة أو االستثمارات إما 

   ه كانت الضمانات هي عامل مهم في قياس القيمـة العادلـة لالسـتثمار أو تقيـيم رصـيد                  و إذا   

 تهوقيمان  الضمكافية ومالئمة تتعلق بوجود      مراجعةعلى أدلة   أن يحصل    مراقبال فعلى،  يالدفتر

تقديم تم   كان قد     ما إذا    بما فى ذلك دراسة   ،  القدرة على تحويله    أو  إليه  الوصول  وإمكانية  ه  وحقوق

 كانت االفصاحات المالئمة عن الـضمانة   إذا بدراسة ما   أيضاً  وأن يقوم  كافة المستندات المؤيدة له   

  . التقارير المالية المطبق في المنشأةإعدادطار إل قد تمت طبقاً
فحـص   يكون من الضرورى القيام بإجراءات مراجعة إضافية مثل          أنفي بعض المواقف يمكن     * 

 قيـاس   مالئمـة  تتعلق بمدى    مالئمةكافية و    مراجعةأدلة  للحصول على    مراقبال بمعرفةاألصل  



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٠  ٥٤٥ -  

 للحـصول علـى    ياُ يكون ضرور  عندمااالستثمارات العقارية   فحص  ومثال لذلك ،    . القيمة العادلة 

فحـص   بقيمته العادلة، أو يمكن أن يكـشف         المرتبطةحالة المادية الحالية لألصل     معلومات عن ال  

  .اعلى قيمتهبدورها والتي يمكن أن تؤثر تسويقها أحد األوراق المالية عن قيود على إمكانية 

  

   األساسيةونموذج التقييم والبيانات ،  لإلدارةاالفتراضات الهامةاختبار 

 لتحديد القيمة العادلة عنـصرا      اإلدارة التى تستخدمها    اإلجراءاتلمصداقية   مراقبالفهم  ت تكون درجة     -٣٧

  . وبالتالى تؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضـافية         ،  هاما في تأييد المبالغ الناتجة      

 عن قيـاس متـسق    الناشئ   اإلجراء من أجل تحديد القيمة العادلة هو        هواإلجراء الذي يمكن االعتماد علي    

عند استخدامها في عنها  اإلفصاح عرض القيمة العادلة و عنأو ـ مناسباً  ومتى كان ـ بدرجة مناسبة،  

القيمة العادلة للمنشأة وإفـصاحاتها     بقياسات  المتعلقة   مراجعةالوعند الحصول على أدلة     . ظروف مماثلة 

  : اآلتيبتقييم مراقباليقوم 

  .ا اإلدارةاالفتراضات التي استخدمتهمدى معقولية ) أ(  

  .متى أمكن ذلك ، نموذج مناسب باستخدامقد تم العادلة قياس القيمة ما إذا كان ) ب(و

استخدمت المعلومات ذات الصلة والتي كانت متوفرة بطريقة معقولـة          قد   اإلدارة   كانتما إذا   ) ج(و

  .في هذا الوقت

قارنة قياس القيمة العادلـة التـي تـم         وم مراقبالأساليب التقدير واالفتراضات واعتبارات      وفريمكن أن ت   -٣٨

 النتائج التي تم الحصول عليها في الفتـرة الحاليـة أدلـة             معتحديدها في الفترات السابقة ، إن وجدت ،         

المقارنات  كانت مثل هذه     إذاأيضا ما    مراقبال يدرسومع ذلك   .  اإلدارة إجراءاتمصداقية  على   مراجعة

  .التغيرات في الظروف االقتصاديةن ناتجة عاختالفات وما قد ينشأ عنها من 

 متى أمكـن ذلـك      عليهوجود خطر جوهرى مرتبط بالقيمة العادلة ، ينبغى         إلى   مراقبال عندما يتوصل   -٣٩

   فـي قيـاس القيمـة       اإلدارة كانـت االفتراضـات الهامـة التـى تـستخدمها            إذابتقيـيم مـا     القيام  

ـ مأخوذة منفردة أو  ككلـ العادلة،    القيمة العادلة في القـوائم  ات و إفصاحاتلقياس األساستوفر  ،  

  .المالية للمنشأة

تعتمد عليها و تكون مبنية     بما فى ذلك االفتراضات التى       افتراضاتعمل   ب اإلدارةمن الضروري أن تقوم       -٤٠

 األغراض تشمل افتراضات اإلدارة     ه وتحقيقا لهذ  .للقيمة العادلة قياسات  علي عمل خبير، من أجل وضع       

واالفتراضات هي عنـصر    . ن عن الحوكمة  يلك االفتراضات التي تنشأ تحت توجيه هؤالء المسئول       أيضا ت 

 النقديـة مكمل لطرق تقييم أكثر تعقيدا وذلك مثل طرق التقييم التي تستخدم مزيجا من التقديرات للتدفقات                

 لتتناسب مع قيمتهـا      المخصومة  في المستقبل  االلتزامات األصول أو    تقبلية المتوقعة مع تقديرات لقيم    المس

ـ  التقييم و  أسلوب التى يحتويها انتباها خاصا لالفتراضات    مراقبو الحسابات   و يعير    .الحالية مـدى  م  يتقي

 أن القيمة العادلـة يجـب       ات و إفصاحات  ومن أجل توفير أسس معقولة لقياس     . تلك االفتراضات معقولية  

 من  "٣٦"تصف الفقرة رقم    "  و .ة للفهم وكاملة   و محايدة ويعتمد عليها وقابل     مالئمة االفتراضات   هذهتكون  

  .هذه الخصائص بتفاصيل أكثر" إطار عمليات التأكد" 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١١  ٥٤٥ -  

خصائص األصل أو االلتزام محل التقييم وطريقة التقيـيم المـستخدمة           لمحددة طبقا   الفتراضات  االتتنوع    -٤١

علـى سـبيل    ف) ئم على الـدخل   قاال األسلوب السوق أو    أو أسلوب  التكلفة االستبدالية على سبيل المثال ،     (

ـ لتقييملطريقة ك) وهو منهج قائم على الدخل  (المثال عندما تستخدم القيمة الحالية للتدفقات النقدية         سوف ، ف

، والفترة الزمنية المستخدمة فـي التحليـل، ومعـدل          النقديةعن مستوى التدفقات     تافتراضايكون هناك   

  .الخصم

من المصادر الداخلية والخارجيـة والتـي        مراجعةالع مختلفة من أدلة      يتم دعم االفتراضات بأنوا    عادة ما  -٤٢

بتقييم المصدر ومـدى مـصداقية أدلـة         مراقبالو يقوم   .  لالفتراضات المستخدمة  موضوعيتوفر دعم   

 االفتراضات في ضوء المعلومـات التاريخيـة   بما فى ذلك دراسةالتى تؤيد افتراضات اإلدارة    مراجعةال

  .اإلنتاجية للمنشأةتستوعبها القدرة  مبنية على خطط كانتإذا وتقييم ما 

  افتراضـات اإلدارة فـي سـياق مراجعـة القـوائم الماليـة             المتعلقـة ب  يتم أداء إجراءات المراجعـة        -٤٣

 رأي عـن  إلبداءكافية و مالئمة  مراجعةلحصول على أدلة إلى اجراءات اإلمثل هذه    وال تهدف  للمنشأة،

 كانت االفتراضات   إذابأداء إجراءات المراجعة ليرى ما       مراقبالمن ذلك يقوم    وبدال  . االفتراضات نفسها 

  .توفر أسس معقولة في قياس القيمة العادلة في سياق أعمال المراجعة للقوائم المالية المأخوذة ككل

ارة بممارسة  بالنسبة لقياس القيمة العادلة،قيام اإلد     هاماً   اًتمثل عنصر يتطلب تحديد هذه االفتراضات التي        -٤٤

وعمومـا فـإن االفتراضـات      .  على االفتراضات الهامة   هبتركيز اهتمام  مراقبالويقوم   الشخصىالحكم  

   :تكون هذه األمورالهامة تغطي أمورا تؤثر تأثيرا هاما و مؤثرا على قياس القيمة العادلة ويمكن أن 

يمكـن أن تكـون     ،  سـبيل المثـال    وعلى. أو عدم التأكد في المبلغ أو في الطبيعة       الحساسية للتغير    )أ(

االفتراضات الخاصة بأسعار الفائدة قصيرة األجل أقل عرضه للتغيير الشديد مقارنة باالفتراضـات             

  .الخاصة بمعدالت الفائدة طويلة األجل

  و التحيز أللتطبيق الخاطئ ُ عرضة  )ب(

هامة ، وهي تشمل ظروف السوق      في حسبانه حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات ال        مراقباليضع     -٤٥

يقوم بتشجيع اإلدارة علـى اسـتخدام      مراقبال وحيثما يكون مالئما، فإن      .التي يمكن أن تؤثر على القيمة     

وعند عدم  . فتراضات بصفة خاصة  حساسية اال مثل هذه التقنيات مثل تحليل الحساسية للمساعدة في تحديد          

كان سيقوم بتوظيـف مثـل هـذه        إذا  ما   مراقبال يدرس وجود مثل هذا التحليل الذي تقوم به اإلدارة ،        

كان عدم التأكد المواكب لقياس القيمة العادلة أو الـنقص فـي            إذا  أيضا ما    مراقبال يدرسكما  . التقنيات

  المطبق لتقارير المالية اإطار  بموجب  البيانات الموضوعية يمكن أن يجعله غير قادر على التقييم المعقول           

  )."٩"رة  الفقراجع(للمنشأة 

القيمة العادلة ،بمجموعة   لقياسات   يرتبط التفكير فيما إذا كانت االفتراضات توفر أساس معقول ومناسب              -٤٦

و تعتمد االفتراضات على بعضها الـبعض بـشكل         .  إلى جانب كل افتراض على حده        معاًاالفتراضات  

 أخـذه تراضات المحددة معقوال عنـد      فقد  يبدو احد االف    . متكرر، و بالتالي يجب أن  تكون متسقة داخليا        

فـي   مراقـب الو يضع   .  ال يبدو مناسبا عند استخدامه مقترنا مع افتراضات أخرى         ه، فى حين ان   بمفرده

  . كانت اإلدارة قد حددت االفتراضات والعوامل الهامة المؤثرة في قياسات القيمة العادلةإذااعتباره ما 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٢  ٥٤٥ -  

على سبيل المثال، معدل الخصم المستخدم في حساب        (لقيمة العادلة   االفتراضات التي يقوم عليها قياس ا        -٤٧

االستراتيجيات من   اإلدارة   ها تتوقع النتائج التى تعكس في العادة    ) القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية    

   فردهـا مبتـم أخـذها     سـواء   وحتى تكون تلك االفتراضات منطقيـة و معقولـة،          .  المحددة و األهداف 

  :معومتسقة  يجب أيضا أن تكون واقعية أو ككل،

  .البيئة االقتصادية العامة والظروف االقتصادية للمنشأة     )أ(   

    .خطط المنشأة    )ب(و  

  .كانت مناسبة وصحيحةمتى  االفتراضات التى تم افتراضها في الفترات السابقة ،   )ج(و  

إلى المدى الـذى يمكـن تطبيقـه         عايشتها    خبرة المنشأة السابقة ، أو الظروف السابقة التي           )د(و

  .حالياً

األمور األخرى المرتبطة بالقوائم المالية ، على سبيل المثال ، االفتراضات التى تستخدمها               )هـ(و

ـ                        اتاإلدارة في التقديرات المحاسبية لحسابات القوائم الماليـة بخـالف المرتبطـة بقياس

  . القيمة العادلةو إفصاحات

لتدفقات المحتمل ل التنوع بما ذلكالخطر المصاحب للتدفقات النقدية ، ـ متى أمكن ذلك ـ      )و(و

  . الخصمعلى معدل  والتأثيرات المرتبطة بها لنقديةا

مـا   مراقباليدرس وعندما تعكس االفتراضات نوايا اإلدارة وقدرتها على تنفيذ طرق عمل محددة ،               

  )."٢٣" ، "٢٢"الفقرتين  راجع(ا السابقة مع خطط المنشأة وخبرتهمتسقة  كانت إذا

 مراقـب ال يـدرس  اإلدارة على المعلومات المالية التاريخية في الوصول إلى االفتراضات ،            إذا اعتمدت    -٤٨

  للظـروف  عاكـسه   تكـون المعلومـات التاريخيـة       أال  ومع ذلك، يمكن    . مدى تبرير مثل هذا االعتماد    

يحدث تغييـر    عندما    ممارسة نشاط جديد أو    مثالً اإلدارة   نية فى   عندما يكون أو األحداث في المستقبل ،      

  .في الظروف 

 حكمه  يستخدمأن   مراقبالمن  بالنسبة للبنود التي قامت المنشأة بتقييمها باستخدام نموذج تقييم، ال يتوقع               -٤٩

ج ويقـوم   بفحص النمـوذ   مراقبال وبدال من ذلك، يقوم      . إدارة المنشأة  الشخصى ليحل محل ما قامت به     

 قـد على سبيل المثال،      ف.  كان النموذج مالئما وما إذا كانت االفتراضات المستخدمة مناسبة         إذابتقييم ما   

 المخصومة عند تقييم حق ملكية في منـشأة فـي           النقديةيكون من غير المالئم استخدام أسلوب التدفقات        

        عليهـا تأسـيس توقعـات األربـاح        هناك أي إيرادات جارية يمكن أن يبنى         حيث لن يكون  بداية حياتها   

  .أو التدفقات النقدية المستقبلية

ـ               مراقبالينبغي على      -٥٠   ات أن يقوم بأداء إجراءات مراجعة علـى البيانـات المـستخدمة لعمـل قياس

كان قد تم تحديد قياس القيمة العادلة تحديدا مالئما استنادا على           إذا  لقيمة العادلة وتقييم ما     وإفصاحات ا 

  . افتراضات اإلدارةعلىثل هذه البيانات و م



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٣  ٥٤٥ -  

القيمة العادلة ، بما فى ذلك البيانـات        قياسات  ستند عليها   ت كانت البيانات التي     إذابتقييم ما    مراقباليقوم     -٥١

 تم تحديد قياس القيمة     إذا كان قد   دقيقة  وكاملة وذات صلة بالموضوع ، وما          خبيرالالمستخدمة في عمل    

يمكـن   مراقبالكما أن إجراءات    . مالئمة باستخدام مثل هذه البيانات وافتراضات اإلدارة      العادلة بصورة   

 وإعـادة الحـساب   أن تشمل أيضا ، على سبيل المثال ، إجراءات مثل التأكد من صحة مصدر البيانات                

مع  تتوافق كانت مثل هذه المعلومات      إذاومراجعة المعلومات من أجل االتساق الداخلي ، ويشمل ذلك ما           

  ."٢٣" ، "٢٢" مناقشتها في الفقرات  تم التي ورغبة اإلدارة في تنفيذ طرق عمل محددة

  ألغراض تدعيم تقديرات اإلدارةعمل تقديرات مستقلة للقيمة العادلة 

 على سبيل المثال باستخدام نموذج مـن عمـل        (أن يقوم بعمل تقدير مستقل للقيمة العادلة         مراقبلليمكن    -٥٢

وعند القيام بعمل تقدير مستقل باستخدام افتراضـات        .  قياس المنشأة للقيمة العادلة    لتدعيمك  وذل)  مراقبال

وبـدال  . "٤٩"إلى  " ٣٩"بتقييم هذه االفتراضات كما تمت مناقشتها في الفقرات من           مراقبالاإلدارة يقوم   

مقارنة النتـائج   لبوضع افتراضات منفصلة وذلك      مراقبالمن استخدام افتراضات اإلدارة يمكن أن يقوم        

أن  مراقـب الو بالرغم من ذلك ،ففي هذا الموقف يجب علـى           . بقياس اإلدارة للقيمة العادلة   المستخرجة  

يضع المتغيرات الهامة فـى      مراقبالفهم لتحديد أن نموذج     توان يستخدم هذا ال   . هم افتراضات اإلدارة  يتف

 أيضا بـأداء إجـراءات       مراقب ال كما يقوم . االعتبار وأن يقوم بتقييم أي فروق هامة عن تقدير اإلدارة         

 القيمة العادلة كمـا تمـت مناقـشتها فـي           ات و إفصاحات  المراجعة على البيانات المستخدمة لعمل قياس     

 المـصري في اعتباره اإلرشادات الموجودة في معيار المراجعة         مراقباليضع  كما  . "٥١" "٥٠"ين  الفقرت

  .د أداء هذه اإلجراءات أثناء أعمال المراجعةوذلك عن" اإلجراءات التحليلية ")٥٢٠(رقم 

  األحـــداث الالحقة 

 القيمة العادلة   ات وإفصاحات أن يضع في اعتباره تأثير األحداث الالحقة  على قياس          مراقبالعلى  يتعين    -٥٣

  .في القوائم المالية

  

كـون قبـل اكتمـال أعمـال       ولكن ت   ، يمكن أن توفر المعامالت واألحداث التي تحدث بعد نهاية الفترة            -٥٤

على سبيل المثال   ف.  اإلدارة بهقياس القيمة العادلة الذى قامت      فيما يخص   مناسبة   مراجعةالمراجعة، أدلة   

يرتبط بقياس  إثبات  ،دليل  الفترة   يوفر بيع أحد االستثمارات العقارية بعد فترة قصيرة من نهاية            أن،يمكن  

  .القيمة العادلة

. القوائم المالية ، يمكن أن تتغير الظروف عن تلك الموجودة في نهاية الفتـرة             تاريخ   في الفترة التي تلي      -٥٥

لذلك يمكن أن تعكس معلومات القيمة العادلة التى يتم الحصول عليها بعد نهاية الفترة األحداث التى تقـع                  

ـ      .  الميزانية تاريخبعد نهاية الفترة وليست الظروف الموجودة في         عار األوراق  وعلى سبيل المثـال ، أس

مراجعـة  القابلة للتسويق والتي تتغير بعد نهاية الفترة ، ال تشكل عـادة دليـل               المتداولة النشطة   المالية  

بمعيـار   مراقـب الو هنا يلتـزم     . مناسب عن قيمة األوراق المالية التي كانت موجودة في نهاية الفترة          

  .لة المراجعة المرتبطة بمثل هذه األحداثعند تقييم أد" األحداث الالحقة ")٥٦٠(رقم  المصريالمراجعة 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٤  ٥٤٥ -  

  القيمة العادلةب المتعلقة اتاالفصاح

 بالقيمة العادلة والتي قامـت بهـا        ة المتعلق ات كانت االفصاح  إذاأن يقوم بتقييم ما      مراقبال يجب على     -٥٦

  . التقارير الماليةإعدادإطار تستوفي متطلبات المنشأة 

إعـداد  أطـر   يمة العادلة جانب هام من جوانب القوائم المالية في كثير من              يعتبر اإلفصاح عن بيانات الق      -٥٧

 بالمستخدمين عند تقيـيم     صلتهوغالبا ما يكون عمل إفصاح القيمة العادلة مطلوب بسبب          . التقارير المالية 

ـ            . أداء المنشأة ومركزها المالي    ارير وباإلضافة إلى بيانات القيمة العادلة التي يتطلبها إطـار إعـداد التق

 باإلفصاح عن بيانات إضافية خاصة بالقيمة العادلة في         ةالمالية المطبق ، فإن بعض المنشآت تقوم طواعي       

  .إيضاحات القوائم المالية

   إيـضاحات القـوائم     نضـم مـن افـصاحات     بهـا   عند مراجعة قياس القيمة العادلـة ومـا يـرتبط             -٥٨

أو يتم اإلفصاح عنها طواعية ، فمن المعتـاد  تطلب ذلك يالمالية ، سواء أكان إطار إعداد التقارير المالية    

أن يقوم بالضرورة بأداء  نفس أنواع إجراءات المراجعة مثـل تلـك المـستخدمة فـي         مراقبللبالنسبة  

علـى أدلـة     مراقـب الويحصل  . بها في القوائم المالية     التى تم االعتراف    مراجعة قياس القيمة العادلة     

    أن مبادئ التقييم مناسبة طبقا إلطار إعداد التقارير الماليـة فـى المنـشأة              على   مالئمةكافية و    مراجعة

 عن طريقة التقدير واالفتراضات الهامـة المـستخدمة بطريقـة           اإلفصاحويتم تطبيقها باستمرار ، ويتم      

 كانـت المعلومـات     إذامـا    دراسـة    مراقبوعلى ال .  التقارير المالية المطبق     إعدادطار  إلمالئمة طبقا   

على سبيل المثال يمكـن ان تفـصح اإلدارة         . غير مناسبة في سياق القوائم المالية     صح عنها طواعية    المف

 تعـوق والتى   في الترتيبات التعاقدية     الموجودة األصول بدون ذكر القيود الهامة       الجارية ألحد قيمة  العن  

  .عملية البيع في المستقبل القريب

ت المنشأة قد قامت بعمل افصاحات مالئمة عن معلومات القيمة العادلة            كان إذابتقييم ما   أيضاَ   مراقبال يقوم   -٥٩

كان أحد البنود يحتوى على درجة عالية من عدم التأكد          وإن  .  إطار إعداد التقارير المالية فيها     هكما يتطلب 

. كور المذ  كانت االفصاحات كافية إلخطار المستخدمين بعدم التأكد       إذابتقييم ما    مراقبالفي القياس، يقوم    

كانت االفصاحات الخاصة بمجموعة من المبـالغ       إذا  بتقييم ما    مراقبالفعلى سبيل المثال، يمكن أن يقوم       

 القيمة العادلة يكون مناسبا تحت إطار       ه تقع في  تراضات المستخدمة في تحديد المدى الذي يعتقد أن       فـواال

 اإلدارة أن عرض مبلغ واحد ال يكـون         تعتقدإعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالمنشأة وذلك عندما         

 كانت المنشأة قـد قامـت       إذاما  مالئماً  متى كان ذلك    أيضا  أن يأخذ في اعتباره      مراقبوعلى ال  ،مناسبا

بااللتزام بمتطلبات المحاسبة واإلفصاح المرتبطة بالتغيرات في طرق التقييم المستخدمة لتحديـد قيـاس              

  .القيمة العادلة

طار إعداد التقارير المالية المطبق بسبب أنه لـيس  إل طبقاًصاح لمعلومات القيمة العادلة  عندما يتم حذف إف  -٦٠

بتقييم مدى كفاية االفصاحات المطلوبة في       مراقبالمن العملي تحديد القيمة العادلة بمصداقية كافية، يقوم         

عادلة التي يتطلبهـا    عن معلومات القيمة ال   بطريقة مالئمة   وإن لم تكن المنشأة قد أفصحت       . هذه الظروف 

   كانت القوائم المالية قد تم تحريفها تحريفا هامـا         إذاتقييم ما   ب مراقبالإطار إعداد التقارير المالية ، يقوم       

  . عن إطار إعداد التقارير المالية المطبقبالخروجومؤثرا 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٥  ٥٤٥ -  

  تقييم نتائج إجراءات المراجعة

مـع  تتسق  لعادلة في القوائم المالية      القيمة ا  إفصاحاتات و  قياس تكانفيما إذا    عند عمل التقييم النهائي      -٦١

 أدلـة   مالئمـة مدى كفاية و  تقييم   مراقبالإطار إعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالمنشأة ، على          

األخرى والتـي تـم      مراجعةهذه األدلة مع أدلة ال    ، وكذا مدى اتفاق     التي تم الحصول عليها      مراجعةال

  .ها أثناء عملية المراجعةالحصول عليها وتم تقييم

مع إطار إعداد التقـارير     متسقة   القيمة العادلة في القوائم المالية       ات وإفصاحات  كانت قياس  إذا عند تقييم ما     -٦٢

التي تـم    مراجعةالالمعلومات وأدلة   توافق  يقوم بتقييم مدى     مراقبالالمالية المطبق الخاص بالمنشأة، فإن      

األخرى التي تم الحصول عليها أثناء       مراجعةالاس القيمة العادلة مع أدلة      الحصول عليها أثناء مراجعة قي    

 إذاما   مراقبال يدرسلى سبيل المثال ،     فع. عملية المراجعة، وذلك في سياق القوائم المالية المأخوذة ككل        

 لنقديةا عالقة أو ارتباط بين معدالت الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات           يكون هناك كان هناك أو يجب أن      

تحديد القيمة العادلة ألحد االستثمارات العقارية ومعدالت الفائدة على القروض التي تتحملها             فى  المستقبلية  

  .المنشأة للحصول على احد االستثمارات العقارية

  إقرارات اإلدارة

 الهامـة،  االفتراضـات معقولية تتعلق بأن يحصل على إقرارات مكتوبة من اإلدارة  مراقبيتعين على ال    -٦٣

 كانت تعكس بصدق نية اإلدارة وقدرتها على تنفيذ بعض طرق العمل المحددة نيابـة               إذا ما   بما فى ذلك  

  . القيمة العادلةات وإفصاحاتعن المنشأة متى كانت ذات صلة بقياس

كـدليل  اسـتخدام إقـرارات اإلدارة      " إقـرارات اإلدارة   ")٥٨٠(رقـم    المصري يناقش معيار المراجعة      -٦٤

يمكـن أن تـشمل     و  ،هاالنسبية ودرجـة تعقيـد    ها  تيالقيمة العادلة وأهم  طبيعة   اعتمادا على     .اجعةمرلل

 أيضا إقـرارات     في القوائم المالية   ة القيمة العادلة الموجود   ات وإفصاحات إقرارات اإلدارة المتعلقة بقياس   

  :ا يليعم

والمستخدمة بواسطة اإلدارة فـي      أساليب القياس، وتشمل االفتراضات المرتبطة بها ،         مالئمةمدى    * 

  .لطرقهذه اتحديد القيمة العادلة ضمن إطار إعداد  التقارير المالية المطبق ومدى الثبات في تطبيق 

األسس التي تستخدمها اإلدارة للتغلب على االفتراضات المرتبطة باستخدام القيمة العادلة والموضحة               *

  .بالمنشأةتحت إطار إعداد التقارير المالية الخاص 

 االفصاحات المرتبطة بالقيمة العادلة تحت إطار إعداد التقارير المالية  الخاص            مالئمةمدى اكتمال و    * 

  .بالمنشأة

فـى  المضمنة   القيمة العادلة    ات و إفصاحات  تتطلب تعديالت في قياس   الالحقة  كانت األحداث   إذا  ما     *

  .القوائم المالية

  

  



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٦  ٥٤٥ -  

  حوكمةن عن الالمسئوليمع االتصــال 

المـسئولين عـن الحوكمـة فيمـا يتعلـق          مـع   االتصال   ")٢٦٠(رقم   المصري يتطلب معيار المراجعة     -٦٥

ن عن الحوكمة إلبالغهـم بـأمور فـي         يالمسئولبأن يقوم باالتصال     مراقبالمن  " بموضوعات المراجعة 

قيمة العادلة ، فإن    وبسبب عدم التأكد الذي يرتبط غالبا ببعض قياسات ال        . المراجعة ذات أهمية للحوكمة     

 الهامة على القوائم المالية يمكن أن يمثل أهمية للحوكمة فعلـى سـبيل              األخطار المحتمل ألي من     التأثير

توصيل طبيعة االفتراضات الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلـة ،       يدرس   مراقبالالمثال ، نجد أن     

األهمية النسبية للبنود التي يتم قياسها بالقيمـة        ودرجة عدم الموضوعية المتعلقة بوضع االفتراضات، و        

في اعتباره اإلرشـادات     مراقبالو هنا يضع    . عن الحوكمة  للمسئولينالعادلة بالنسبة للقوائم المالية ككل      

  . عند تحديد طبيعة وشكل االتصال)٢٦٠(رقم  المصريالواردة في معيار المراجعة 

  



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة ملحق 
 

  ١ -٥٤٥ملحق    

  ملحق
  

  مختلفةالمالية التقارير عمل ال طرألطبقاً  القيمة العادلة ات وإفصاحاتقياس

 القيمة العادلـة فـي      ات وإفصاحات تتطلب أطر إعداد التقارير المالية المختلفة أو تسمح بتنوع في قياس             -١

           صـول كما أنها تختلف في مستوى اإلرشادات التي توفرهـا علـى أسـاس قيـاس األ               . القوائم المالية 

، توجيهية   إعداد التقارير المالية تعطى إرشادات       أطروبعض  .  أو االفصاحات ذات الصلة    االلتزاماتأو  

عطى إرشادات عامة، وبعضا منها ال يعطى أية إرشادات على اإلطالق وباإلضافة لـذلك              األخرى ت بينما  

  .نشاط ماتوجد أيضا بعض ممارسات قياس القيمة العادلة و اإلفصاح الخاص ب

      إعداد التقارير المالية، أو من اجـل أصـول         أطربين  فيما   يمكن أن توجد تعريفات مختلفة للقيمة العادلة         -٢

 أو افصاحات مختلفة داخل إطار عمل محدد، وعلى سبيل المثال نجـد معيـار المحاسـبة                 التزاماتأو  

القيمـة التـى    "قيمة العادلة على أنها     يعرف ال " األدوات المالية االعتراف والقياس   " ) ٢٦(المصري رقم   

يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة مـن      

 وليست عن  حالية ،    أن المعاملة وعادة ما يفترض مفهوم القيمة العادلة        ". الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة    

وبالتالي فإن عملية قياس القيمة العادلة يمكن أن تكون عبارة عن           ،  قبلتسوية في وقت سابق أو في المست      

 أطـر وباإلضافة لذلك ، يمكن أن تستخدم       .  السعر المقدر الذي يتم به إجراء مثل هذه المعاملة         عنبحث  

  "  اإلسـتخدامية القيمـة   "أو  " القيمة الخاصة بمنشأة مـا    " التقارير المالية المختلفة مصطلحات مثل       إعداد

  المـصري شابهة ، ولكنها ما تزال تقع ضمن مفهوم القيمة العادلة في معيار المراجعـة    مصطلحات م  أو

  .)٥٤٥(رقم 

 العمل المختلفة للتقارير المالية مع التغييرات في قياس القيمة العادلة والتي تظهـر              أطريمكن أن تتعامل      -٣

أن محـدد   تقـارير ماليـة   إعداد إطار على سبيل المثال، يمكن أن يتطلب   ف. بمرور الوقت بطرق مختلفة   

ـ  على مباشرة   التزاماتصول أو   أل تغييرات في قياس القيمة العادلة       أيةتنعكس    الملكيـة، بينمـا     وق حق

 العمـل، نجـد أن      أطروفي بعض   . تحت إطار عمل آخر   قائمة الدخل   تنعكس مثل هذه التغييرات على      

 عمل معين وذلك    أسلوبقها يتأثر بنية اإلدارة لتنفيذ      تطبيوكيفية  تحديد استخدامات حسابات القيمة العادلة      

  .فيما يخص األصل أو االلتزام المحدد

 أو تـسمح    اللقيمة العادلة وتصفه  محددة   ات وإفصاحات تقارير المالية قياس  ال إعداد أطريمكن أن تتطلب      -٤

  :وقد تحتوى أطر إعداد التقارير المالية على .  بدرجات مختلفةابه

  فـي القـوائم الماليـة      مدرجة   ة من اجل معلومات محدد    اإلفصاحعرض و والقياس  الت   متطلبا وصف *

 في ايضاحات القوائم المالية أو تم تقديمها على أنهـا معلومـات             المفصح عنها أو من اجل المعلومات     

  .تكميلية

  .معيار معينتطلبات تلبية معند  اختيار المنشأة أوحسب  السماح بقياسات معينة باستخدام القيمة العادلة * أو  



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة ملحق 
 

  ٢ -٥٤٥ملحق    

 ة أو طـرق محـدد      مثالً   وصف طريقة محددة لتحديد القيمة العادلة  من خالل استخدام تقييم مستقل              *أو

  . المخصومة النقديةالستخدام التدفقات 

 قد يوفرها وقد ال يوفرها إطار إعداد      ( السماح باختيار أسلوب تحديد القيمة العادلة من بين عدة بدائل              *أو

  ).ير المالية التقار

ال توفر إرشادات عن قياسات أو افصاحات القيمة العادلة، بخالف االستخدامات المتعارف عليها من                *أو

  .خالل العادات أو الممارسات، مثل ممارسة نشاط معين

          مـصداقية  لألصـول    ب تقـاس  أن القيمة العادلـة يمكـن       أن إعداد التقارير المالية تفترض      أطربعض    -٥

وفـي  .  القيمة العادلـة   وإفصاحاتأات  طلب أو السماح لقياس   الجل  أ كمطلب أساسي إما من      االلتزامات أو

 أو التزام   أصلألي  معروض   سعر سوق    ك هذا االفتراض عندما ال يكون هنا      قد ال يتحقق  بعض الحاالت   

 بطريقة مناسبة غير    في احد األسواق النشطة والذي من اجله تكون األساليب المختلفة لقياس القيمة العادلة            

  .مالئمة أو غير ناجحة

لتقارير المالية تسويات محددة أو تعديالت في معلومات التقيـيم أو اعتبـارات             ا أطر إعداد بعض  تتطلب    -٦

 أن االستثمارات العقارية يمكن     عنوكمثال نجد أن المحاسبة     . أخرى تكون خاصة بأصل أو التزام محدد      

 تـسويات   وعنـد البيـع     المقـدرة   تكاليف  للتتطلب عمل تسويات فى القيمة السوقية ، ذلك مثل تسويات           

 كان سوق احد األصول المعينة سوق غير نشط         إذاوبالمثل  . ، وأمور أخرى  العقارمرتبطة بحالة وموقع    

أال ومثـال لـذلك     .  األسعار المعلنة للوصول إلى قياس مناسب أو إلى قيمة عادلة          فيجب تسوية أو تعديل   

 كان هناك نشاط غير متكرر في       إذالقيمة العادلة   ا عنتكون أسعار السوق التي تم الحصول عليها مؤشرا         

السوق ، أو أن السوق غير مؤسس جيدا أو أن أحجاما صغيرة من الوحدات يتم تداولها مقارنـة بالعـدد                    

  يمكن ان تكـون بحاجـة إلـى التـسوية           األسعار   ه، فمثل هذ  وعليه. الكلي للوحدات المتداولة الموجودة   

   مصادر بديلة لمعلومات الـسوق لعمـل مثـل هـذه التـسويات              وقد تكون هناك حاجة إلى    . أو التعديل 

  .أو التعديالت

    قياسات القيمة العادلةتزايد استخدام

لتقـارير   في أطر إعـداد ا     تتزايد بشكل مطرد   على القيمة العادلة     ية المبن ات واإلفصاح ات القياس تأصبح  -٧

بما في ذلك قياس مـا      ، بعدة  طرق،     القوائم المالية وتؤثر عليها   والقيم العادلة يمكن أن تظهر في       . المالية

  :يلي بالقيمة العادلة

 من اجل تسوية التزام بموجب      االلتزامات محددة مثل األوراق المالية القابلة للتسويق أو         التزاماتأصول أو      *

  .Market - to - Market " السوقسعر"أو بطريقة دورية روتينياً ء كان ذلك احد األدوات المالية ، سوا

 و عـرض   وقياس   عن االعتراف الملكية ، على سبيل المثال عند المحاسبة        حقوق  عناصر محددة من      *     

إلى أسـهم   حامله   بمعرفةالملكية ، مثل السند القابل للتحويل       حقوق  أدوات مالية معينة لها خصائص      

  .لمصدرلعادية 



 )٥٤٥( رقم المصريمعيار المراجعة ملحق 
 

  ٣ -٥٤٥ملحق    

ـ  ل التحديد األولى    تم اقتنائها فى عملية تجميع أعمال فمثالً       محددة   التزاماتأصول أو      *  ئةلشهرة والناش

 على أساس قيـاس القيمـة العادلـة    تحسب عادة ما عملية تجميع أعمالعن شراء احد المنشآت في      

  .وع للمقابل المدف المحددة والمملوكة والقيمة العادلة و االلتزاماتلألصول 

يمكـن أن تتطلـب   .  محددة تمت تسويتها للقيمة العادلة على أساس مرة واحـدة         التزاماتأصول أو      *

 احد التـسويات    تحديد قيمة  التقارير المالية استخدام قياسات القيمة العادلة من اجل          إعداد أطربعض  

بيل المثال  ألحد األصول أو إلى مجموعة من األصول كجزء من تحديد اضمحالل األصل، وعلى س             

 على أساس القيمـة العادلـة ألحـد         عملية تجميع أعمال   في   اضمحالل قيمة الشهرة المقتناة   ار  باخت

ثم يتم توزيع القيمة على أصول و التزامـات         ،  الوحدة المصدرة للتقارير  المنشآت العاملة المحددة أو     

أة وذلك لكي يتم مقارنـة      والقيمة التي تم تعيينها من ضمن مجموعة أصول المنش        المنشأة أو وحداتها    

  . ةمع الشهرة المسجلالمحسوبة الشهرة 

    قياس احد فئات أو مجموعـات األصـول   يتطلب في بعض الظروف .و االلتزاماتتجميع األصول     *

             المنفـردة فـي هـذه الفئـة        االلتزامـات  تجميع للقيمة العادلة لبعض األصـول أو         االلتزاماتأو  

 سبيل المثال في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة ، فإن قياس               علىف .أو المجموعة 

 القروض المتنوعة يمكن أن تتحدد على أساس القيمة العادلة لبعض الفئات من القروض التي               محفظة

  .المحفظةتشكل 

لـى سـبيل    ع. نقـدي  مقابل   أي المعامالت التي تشمل تبادل األصول بين األطراف المستقلة بدون             *

  .ماليمقابل  بدون  خطوط نشاط مختلفةفي ، استبدال تجهيزات احد المصانعالمثال

 القوائم المالية أو المقدمة كمعلومات إضافية ، ولكنها غيـر           إيضاحات فيالمعلومات المفصح عنها       *

  .معترف بها في القوائم المالية

  

  


