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إطار مقترح لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة 
 عمى أساس الخطر

 1عمى محمد عمى الصياد /د
 ممخص البحث :

لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة عمى أساس استيدفت الدراسة وضع إطار لمراجعة التقديرات المحاسبية 
الخطر . ولتحقيق ىذا اليدف تم إستعراض أىم الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث ثم قام الباحث بالتأصيل 
النظرى لمبحث بعرض أساليب تقييم القيمة العادلة مستويات القيمة العادلة وتحديات مراجعة القياس واإلفصاح 

بى لتقديرات القيمة العادلة ثم تم وضع إطار مقترح لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام المحاس
مدخل المراجعة عمى أساس الخطر حيث يوضح ىذا اإلطار اإلجراءات التى يقوم بيا المراجع لمراجعة التقديرات 

 المحاسبية لمقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة وىى :
 ( فيم األىداف االستراتيجية لممنشأة وبيئتيا. 1
 ( تقييم المخاطر التى يمكن أن تتعرض ليا التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة وفقًا لمستويات مدخالت القياس  2
 ( تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوىرية3
 ( تقييم إدارة المنشأة لمخاطر التحريفات الجوىرية 4
 ( تقييم معقولية القياس واإلفصاح عن التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة 5
( تحديد ىل المخاطر تم إدارتيا لتصبح داخل حدود المستوى المقبول لمخطر أم ىناك مؤشرات عمى وجود تحيز 6

 محتمل من قبل اإلدارة
 ( الحصول عمى إقرارات مكتوبة 7
 ( التوثيق.8

لمتحميل اإلحصائى وتوصل  125قائمة إستقصاء خضع منيا  151نية من خالل توزيع وقام الباحث بدراسة ميدا
 الباحث لمنتائج التالية :

توجد عالقة معنوية بين وجود مخاطر قياس القيمة العادلة )مخاطر السوق ، مخاطر اإلئتمان ، مخاطر  -
 السيولة( والتقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة.

 بين تقدير المراجع لمخاطر التحريفات الجوىرية ودقة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة.توجد عالقة معنوية  -
قبول عينة الدراسة لإلطار المقترح لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة عمى  -

 أساس الخطر.
 

 قيمة العادلة ، الخطر .الكممات المفتاحية : مراجعة ، التقديرات المحاسبية ، ال
  

9
 فرع طنطا –عميد الجامعة العمالية 

alielsaiad@yahoo.com : Email 



 الصيادعلى محمد على د/                                  AUJAAمجلة المحاسبة والمراجعة ــ 
 

 

 
 

990 
 

A Proposed Framework to andit the Accounting Estimates Of 

Fair Value Using The Audit Entrance On The Basis Of The 

risk. 

Abstract: 

This study addressed the review of accounting estimates of fair value. Firstly, it has 

been reviewed previous studies that related to the subject of research, and the researcher 

has presented theoretical part of research to assess the fair value methods (fair value 

levels, challenges check the measurement and disclosure of accounting estimates for the 

fair value), then setting proposed framework for a review of accounting estimates for 

fair value using the audit on the basis of risk, where this framework explaining the 

procedures carried out by the auditor to review the accounting estimates of the fair value 

and the disclosures. These are the steps: 

1) Understanding strategic objectives of the Entity and its Environment. 

2) Evaluating the Risks that can be exposed to accounting estimates of the fair value 

according to the levels of the input of measurement  

3) Identifying and assessing the risks of material misstatements. 

4) Evaluating the Reasonableness of the Accounting Estimates of fair value and 

disclosure. 

5) Determine whether the risks managed to become within the boundaries of the 

acceptable risk level or there are indications of a possible bias by management 

6) To obtain a written representations. 

7) Documentation. 

The researcher made a field study through the distribution of 151 questionnaires and 

125 of them subjects to statistical analysis and the researcher found the following 

results: 

- There is a significant correlation between the presence of risk of fair value (market 

risk, credit risk, and liquidity) and accounting estimates of the fair value risk.  

- There is a significant correlation between auditor estimation to risks of material 

misstatements and accuracy of accounting estimates of the fair value. 

- Acceptance of the study sample to the proposed framework for the review of 

accounting estimates of fair value using the audit on the basis of the danger. 
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 إطار البحث :
 ـ مقدمة البحث :1
" قيرراس القيمررة العادلررة " مررن أحرردث المعررايير الدوليررة  (IFRS 13)يعتبررر المعيررار الرردولى إلعررداد التقررارير الماليررة   

، كمرررا دخرررل مصرررطمح القيمرررة العادلرررة إلرررى أ مرررب المعرررايير  2113ينررراير  1والرررذى حررردد تررراريو النفررراذ واإلنتقرررال برررر 
لتعررديل عمرى الكثيرر مررن المعرايير يتعمررق بإدخرال مصررطمح المحاسربية المعدلرة وال نجررافى الحقيقرة إذا قمنررا إن مبررر ا

القيمة العادلة إلى ىذه المعرايير الترى تررتبط إرتباطرًا وثيقرًا بسرعر السروق برداًل مرن سرعر السروق أو الكمفرة أييمرا أقرل 
األخرررى مررثاًل بالنسرربة لمبضرراعة  وسررعر السرروق بررداًل مررن الكمفررة التاريخيررة بالنسرربة لمموجررودات الماليررة أو مشررتقاتيا 

ويتجرو التطررور العررالمى الجديرد إلررى التوسررع فرى مجرراالت تطبيررق معرايير القيمررة العادلررة فرى إعررداد وعرررض البيانررات 
المالية ويرجع ذلك اإلىتمام إلى عدة عوامل أىميا التغير المسرتمر فرى القروة الشررائية لوحردة النقرد الرذى ىرو أسراس 

بدالية لألصول إلى جانب األزمرات المحاسربية الترى تعرضرت ليرا القياس المحاسبى والتى تنعكس عمى القيمة اإلست
 .  (Bhimani,2112)بعض الشركات األمريكية 

"  (ISA 545)سررحب مجمررس معررايير المراجعررة والتأكيررد الرردولى معيررار المراجعررة الرردولى  2119ديسررمبر  15ررر فررى 
" مراجعررة  (ISA 541)راجعررة الرردولى مراجعررة قيرراس القيمررة العادلررة واإلفصرراح عنيررا " كمررا تررم تعررديل معيررار الم

التقديرات المحاسبية " والذى أصبح يسمى " مراجعرة التقرديرات المحاسربية بمرا فرى ذلرك التقرديرات المحاسربية لمقيمرة 
العادلررة واإلفصرراحات ذات العالقررة " وقررد عرررف المعيررار التقرردير المحاسرربى بالقيمررة التقريبيررة لمبنررد فررى ظررل  يرراب 

قياس . ويستخدم ىذا المصطمح لمتعبير عن مبمغ تم قياسو بالقيمة العادلة حيث توجد شكوك فرى الوسائل الدقيقة لم
التقرردير ولمتعبيررر أيضررًا عررن مبررالغ أخرررى تقتضررى التقرردير وحيررث أن ىررذا المعيررار يتنرراول التقررديرات المحاسرربية التررى 

 ISA)حاسرربية لمقيمررة العادلررة . تنطرروى عمررى القيرراس بالقيمررة العادلررة فقررط يسررتخدم لررذلك مصررطمح التقررديرات الم

541,Para.7)  ويكمن ىدف المراجع فى ظل ىذا المعيار فى الحصول عمى أدلة مراجعة كافية ومالئمة حول ما
إذا كانت التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة فى القوائم المالية سواء تم اإلعترراف بيرا أو اإلفصراح عنيرا معقولرة أم 

العالقة فى القوائم المالية مالئمرة أم ال فرى سرياق إطرار إعرداد التقريرر المرالى المعمرول  ال وكذلك اإلفصاحات ذات
 . (ISA 541,Para.6)بو 
 ـ مشكمة البحث : 2

أنو توجد تحديات كبيرة تواجو المرراجعين عنرد مراجعرة التقرديرات المحاسربية لمقيمرة العادلرة وأن ىرذه التحرديات تتطمرب 
لمتغمب عمييا وأن محاسبة القيمة العادلة ومراجعتيا تستحق بذل أى جيود لمتغمرب عمرى مزيد من الدراسات واألبحاث 

ىذه التحديات باعتبارىا أفضل بديل لمقياس المحاسبى فى ضوء المنافع والمزايا الذى يستفيد منيا المستثمرون وكافرة 
الخصرررائص النوعيرررة لممعمومرررات مسرررتخدمى القررروائم الماليرررة . والحفررراظ عمرررى رأس المرررال الحقيقرررى وتحقيرررق متطمبرررات 

 المحاسبية .
 لذلك تحاول الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية :

 ر ما ىى تحديات مراجعة القياس واإلفصاح المحاسبى عن تقديرات القيمة العادلة ؟
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 ر ما ىى إتجاىات التطور فى معايير مراجعة تقديرات القيمة العادلة ؟
 يمكن أن تتعرض ليا تقديرات القيمة العادلة ؟ر ما ىى مجموعة المخاطر التى 

 ر ىل يمكن وضع إطار لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة عمى أساس الخطر ؟
 ـ هدف البحث :3

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية :
 لتقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة.ر تحديد التحديات التى تواجو مراجعى الحسابات فى مراجعة ا

 ر تحديد المخاطر التى يمكن أن تتعرض ليا التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة .
ر وضع إطار لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة عمى أساس الخطر ووفقًا ألحدث 

 .  معايير المراجعة الخاصة بيذا الشأن
 أهمية البحث :ـ 4

تررأتى أىميررة البحررث العمميررة فررى تناولررو إتجرراه مررن إتجاىررات التطررور فررى الفكررر أو التطبيررق المحاسرربى وىررو إسررتخدام 
القيمة العادلة فى المحاسبة والذى يؤدى إلى حدوث تغيير جوىرى فى مقومات الوظيفة المحاسبية وما ليا مرن ترأثير 

وعيررررة لممعمومرررات المحاسرررربية والتررررى تمثررررل المحترررروى اإلعالمررررى لمرسررررالة عمرررى حقيقررررة القرررروائم الماليررررة والخصررررائص الن
المحاسبية . أما من الناحية العممية تأتى أىمية البحث من أنو يضع إطار يوضح اإلجراءات التى يجب أن يقوم بيا 

صريل نظررًا ألن المراجع لمراجعة التقرديرات المحاسربية لمقيمرة العادلرة واإلفصراحات ذات العالقرة وذلرك بشرتء مرن التف
معظم معايير المراجعة بشأن القيمة العادلة ال توفر توجييًا تفصيميًا لمراجعة أنواع محددة من تقديرات القيمرة العادلرة 

نما تكتفى بإعطاء إراشدات عامة .  وا 
 ـ فروض البحث : 5

 ييدف البحث إلى إختبار الفروض التالية والتى سيتم إختبارىا فى البيئة المصرية :
ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين وجود مخاطر قياس القيمة العادلة )مخاطر السوق ، مخاطر  ر1

 اإلئتمان ، مخاطر السيولة ( والتقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة.
يرات ر ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تقدير المراجع لمخاطر التحريفات الجوىرية ودقة التقد2

 المحاسبية لمقيمة العادلة .
 . ر ال يمكن تصميم إطار لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة عمى أساس الخطر3
 ـ حدود البحث :6

يقتصررر البحررث عمررى دراسررة مراجعررة التقررديرات المحاسرربية لمقيمررة العادلررة ولررم يتطرررق لممشرراكل الضررريبية فررى ضرروء 
 المحاسبة عن القيمة العادلة ومدى إنسجاميا مع قانون الضرائب فى مصر .

 ـ منهج البحث :7
 إعتمد الباحث عمى المنيج اإلستقرائى وذلك بإتباع الخطوات الرئيسية ليذا المنيج والمتمثمة فى :

 ادلة .مالحظة الظاىرة موضوع البحث والمتمثمة كيفية مراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة الع -
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وضع اإلطار النظررى لمبحرث مرن خرالل التحميرل النظررى عمرى المسرتوى األكراديمى مرن خرالل الدراسرات والبحروث  -
التى قدميا الباحثون فى موضوع البحث وعمى المسرتوى المينرى مرن خرالل معرايير المراجعرة الدوليرة الترى يصردرىا 

تباع منيج تحميل  المحتوى فيما تم إستقراؤه  مجمس معايير المراجعة والتأكيد الدولى وا 
وضع الفروض والوصول إلى النتائج من خالل إختبرار فرروض البحرث والتحميرل اإلحصرائى المالئرم وتقرديم األدلرة  -

 الميدانية حول فروض البحث .
 ـ خطة البحث :8

 سوف تقسم الدراسة فى ىذا البحث عمى النحو التالى :
 الدراسات السابقة . -1
 ة لمبحث .الدراسة النظري -2
 الدراسة الميدانية . -3
 نتائج وتوصيات البحث.  -4

 الدراسات السابقة -1        
 فيما يمى أىم الدراسات السابقة األجنبية والعربية ذات الصمة بموضوع الدراسة :

 : Menelaids et al. (2113)دراسة 
بعد إصداره وتوصرمت الدراسرة إلرى أن المراجرع  (SAS No.111)تمت ىذه الدراسة عمى معيار المراجعة األمريكى 

يركررز فيمررو ومعرفتررو لكيفيررة قيرراس اإلدارة لمقيمررة العادلررة عمررى مررا يمررى : خبرررة وميررارة األشررخاص المنرروط بيررم قيرراس 
القيمررة العادلررة ، اإلفتراضررات األساسررية والبيانررات اليامررة المسررتخدمة فررى قيرراس القيمررة العادلررة، كيفيررة إسررتخدام اإلدارة 

 عمومات السوق المتاحة فى قياس القيمة العادلة ، مدى إعتماد اإلدارة عمى عمل الخبراء فى قياس القيمة العادلة .لم
 ( :2003دراسة الغبارى ، الحيزان ، )

عررررض الباحثررران إطرررار مقتررررح لمراجعرررة القيمرررة العادلرررة وتنررراوال محرررددات خبررررة وميرررارة المرررراجعين، فيرررم ومعرفرررة بيئرررة 
اإلفتراضررات المراجعررة مررن جانررب المراجررع ، تقيرريم المخرراطر ، تقيرريم اإلسررتعانة بخبيررر لتقرردير القيمررة العادلررة ، تقيرريم 

أن ىنرراك صررعوبات كبيرررة مرتبطررة بتحديررد القيمررة العادلررة مثررل الرئيسررية لقيرراس القيمررة العادلررة وتوصررمت الدراسررة إلررى 
وجود بعض اإلفتراضات الجوىريرة الترى قرد ال تتحقرق بسربب إمرا ظرروف خارجيرة أو مشراكل داخميرة وكرذلك إسرتخدام 

لسروق كمرا توصرمت الدراسرة إلرى أن دخرول المعيرار الردولى لممراجعرة انماذج  ير مناسربة فرى حالرة عردم تروافر سرعر 
(ISA 545) .فى المبادئ األساسية يسبب تعارض مع مبادئ أساسية أخرى مما يؤدى إلى تفسيرات متناقضة 

 : Roger et al. ,(6002دراسة )
تناولت الدراسة الصعوبات التى تواجو المراجعين فى مراجعة قياس القيمة العادلة والتى ترجع إلى قياس الظروف 

تدفقات النقدية، معدالت الخصم المستخدمة ، وتدخل الحكم الشخصى فى واألحداث المستقبمية مثل مبالغ وتوقيت ال
القياس وتوصمت الدراسة إلى أن المراجعين لدييم نقص فى التعميم والتدريب بشأن الحكم عمى مناسبة ومعقولية 
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ى يمثل تحد القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة ، وأن التوسع فى إستخدام القيمة العادلة كأساس لمقياس المحاسب
 كبير لممراجعين وواضعى معايير المراجعة.

 : Banjamin and Adrian ,(6002)دراسة 
تناولت ىذه الدراسة إجراءات المراجعة التى يتطمب من المراجع تنفيذىا عند مراجعة القيمة العادلة لحوافز العاممين 

عمميات المنشأة بشأن قياس القيمة العادلة فى شكل أسيم وحدد الدراسة ىذه اإلجراءات عمى النحو التالى : فيم 
واإلفصاح عنيا وتوثيق ىذا الفيم ، فحص اإلفتراضات اليامة التى تستند إلييا اإلدارة فى تقدير القيمة العادلة ، 
عتمادية البيانات المستخدمة فى التقدير ،  فحص نموذج التقييم المستخدم من جانب اإلدارة ، فحص دقة ومناسبة وا 

قديرات مستقمة لمقيمة العادلة بيدف تعزيز تدقيرات اإلدارة والتحقق من سالمتيا، مراجعة األحداث والعمميات إعداد ت
الالحقة وأثرىا عمى القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة ، إستخدام خبير فى تقدير القيمة العادلة وكيفية التحقق من 

 القتو بالمنشأة .موضوعية وكفاءتو وضرورة فيم طريقتو المستخدمة وع
 : William and jacksen ,(6002)دراسة 

تناولت الدراسة أىم إنعكاسات محاسبة القيمة العادلة وتتمثل فى المشكالت المصاحبة لمحاسبة القيمة العادلة عندما 
 يكون السوق  ير كامل حيث يتم تقييم األصول بالقيمة العادلة عمى أساس كل من تقديرات اإلدارة وليس عمى
 أساس سعر السوق وىذا يمكن المديرون من التركيز فى التقرير عن أنشطتيم األكثر إيجابية عن أى شتء آخر .

 : Mark et al. ,(6002)دراسة 
عرضت ىذه الدراسة كيفية مراجعة األصول المعنوية وكيفية تقدير القيمة العادلة ليا وحددت الدراسة ىذه الخطوات 

محاسبة ذات العالقة بالقياس واإلفصاح الخاص باألصول المعنوية مع مراعاة فى التالى : فيم معايير ال
اإلضمحالل فى قيمتيا ، تقييم اإلفتراضات األساسية التى إعتمدت عمييا اإلدارة فى قياس القيمة العادلة ، مدى 

 الحاجة إلى إستشارة خبير لتحديد مدى سالمة تقدير القيمة العادلة .
 : Zhang ,(6002)دراسة 

أختبرت الدراسة أثر إستخدام القيمة العادلة لتقييم األدوات المالية )المشتقات( عمى إدارة المخاطر وعمى درجة تقمب 
األرباح، وأثبتت الدراسة أن التقرير عن القيمة العادلة يقدم معمومات جيدة عن درجة المخاطر األمر الذى يسمح 

لوقت أثبتت الدراسة أن درجة التقمب فى األرباح التى يقدميا العديد لممنشأة بإدارة مخاطرىا بشكل جيد. وفى نفس ا
من الباحثين كإنتقاد لمقيمة العادلة لم تزداد كثيرًا مع إستخدام القيمة العادلة عما كانت عميو عند إستخدام التكمفة 

 التاريخية .
 (:2010دراسة العبادى ، )

س القيمة العادلة عمى جودة المعمومات المحاسبية بالقوائم المالية تناولت الدراسة أثر القياس واإلفصاح طبقًا ألسا
من جية وعممية مراجعة ىذه القوائم من جية أخرى والتحديات التى تواجو مراجعى الحسابات بشأن مراجعة القياس 

نتيت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أنو توجد تحديا ت تواجو واإلفصاح عمى أساس القيمة العادلة . وا 
المراجعين عند مراجعة القياس واإلفصاح عمى أساس القيمة العادلة ، وأن ىذه التحديات ترتبط فى معظميا بحاالت 
قياس القيمة العادلة من خالل نماذج وطرق تسعير، وتعقيدات معايير المحاسبة المرتبطة بالقياس واإلفصاح عمى 
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ريفات بالقوائم المالية ناتجة عن بيئة القياس واإلفصاح عمى أساس أساس القيمة العادلة، وزيادة إحتماالت وجود تح
القيمة العادلة، وحاجة المراجعين إلى ميارات ومعارف متخصصة تناسب مراجعة القيمة العادلة، وعدم فعالية 

رشاد المراجعين فى ىذا الشأن، وحاجتيا لممزيد من اإليضاح و  التفصيل معايير مراجعة القيمة العادلة فى توجيو وا 
 والربط بينيا وبين بنود القوائم المالية التى يتم قياسيا عمى أساس القيمة العادلة .

 (:2011دراسة أبو جبل ، )
تناولت الدراسة تأثير القياس واإلفصاح المحاسبى لمقيمة العادلة عمى مراجعة القوائم المالية فى ضوء معايير 

نعكاستيا فى سوق  األوراق المالية فى البيئة المصرية وقدمت الدراسة إطار مقترح لمراجعة المحاسبة والمراجعة وا 
 القياس واإلفصاح المحاسبى لمعمومات القيمة العادلة بالقوائم المالية وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية :

فصاحات القيمة العادلة ينبغى عمى مراقب الحسابات الحصول عمى أدلة مراجعة كافية ومالئمة لمتأكد من أن قياسات  وا 
تتمشى مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشأة، أىمية فيم مراقب الحسابات لممنشأة وبيئتيا بما فييا الرقابة 
الداخمية وتحديد المناطق التى تحتاج إلى إجراءات مراجعة خاصة، واإلستجابة المناسبة لممخاطر المقدرة من خالل 

جراءات مراجعة إضافية لجمع أدلة إثبات وقرائن المراجعة وذلك لتخفيض خطر المراجعة إلى أقل مستوى تخطيط وتنفيذ إ
مقبول ثم تقييم ىذه األدلة من حيث كفايتيا ومناسبتيا تمييدًا إلبداء الرأى عمى القوائم المالية مع أىمية قيام المراقب 

لتحريف اليام والمؤثر التى تم تقييميا لمتأكيدات المرتبطة بتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية لمواجية مخاطر ا
بقياسات المنشأة لمقيمة العادلة واإلفصاح عنيا، يجب عمى مراقب الحسابات تقييم ما إذا كانت اإلفتراضات اليامة التى 

فصاحات القيمة العادلة فى الق  وائم المالية لممنشأة .تستخدميا اإلدارة فى قياس القيمة العادلة توفر األساس لقياسات وا 

 (:2012دراسة متولى ، )
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم إطار موسع لمراجعة القيمة العادلة لخيارات األسيم فى ضوء المعايير الدولية لممراجعة وقد 

ن حزمة توصمت الدراسة إلى أنو توجد صعوبات تواجو المراجع الخارجى عند مراجعة القيمة العادلة لخيارات األسيم ضم
المكافآت اإلدارية فى منشآت األعمال كما توصمت إلى أن أبعاد اإلطار الموسع لمراجعة القيمة العادلة لخيارات األسيم فى 

 ضوء المعايير الدولية لممراجعة تؤثر عمى مصداقية القوائم المالية .
 : John,(2012دراسة )

مرن المراجرع تنفيرذىا عنرد مراجعرة القيمرة العادلرة لحروافز وقدمت الدراسة عرضًا ألىرم خطروات المراجعرة الترى يتطمرب 
 العاممين المقدمة فى شكل أسيم، وتضمنت خطوات ىذا البرنامج ما يمى :
 إلفصاح عنيا فى القوائم المالية ر فيم وتوثيق عمميات ونشاط المنشأة فى قياس القيمة العادلة لحوافز العاممين وا

ية التى إعتمدت عمييا اإلدارة فى تقدير فحص نموذج التقييم المستخدم من ر دراسة وتحميل اإلفتراضات الجوىر 
جانب اإلدارة فى تقدير القيمة العادلة لخيارات األسيم باإلضافة إلى فحص مدى دقة ومناسبة وموثوقية البيانات 

 المستخدمة فى تقدير القيمة العادلة .
عمى القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لخيارات األسيم فضاًل  ر مراجعة األحداث الالحقة لتاريو الميزانية، وأثرىا

عن إستخدام عمل الخبير فى تقدير القيمة العادلة لخيارات األسيم، وكيفية التحقق من موضوعيتو وكفاءتو 
 وضرورة فيم أسموبو المتبع فى تحديد عالقتو بالمنشأة .
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بالدور الرقابى بشرط إستقالليا وعدم حصوليا عمى المكافآت  وركزت الدراسة أيضًا عمى ضرورة قيام لجان المراجعة
المبنية عمى األسيم من أجل حماية المستثمرين بإجراء متابعات لبرامج المراجعة التى يعدىا المراجع الخارجى عند 

 مراجعة ىذا النوع من المكافآت .
 (:2013دراسة جمعة ،)

الحسابات فى مصر لمنافع وقضايا وتحديات قياس تقديرات القيم ىدفت الدراسة إلى الكشف عن إدراك مراقبى 
العادلة ، باإلضافة إلى المالءمة لمبيئة المصرية وتوصمت الدراسة إلى أنو توجد فجوة بين المعايير الدولية والمعايير 

ياس القيمة المصرية بشأن القيمة العادلة كما توصمت بأن التحدى األكبر الذى يواجو مراقبى الحسابات عند ق
العادلة ىو أن األساليب المستخدمة لمتأكد من قياس القيمة العادلة تختمف عبر مختمف الصناعات وأن معظم 
األصول والخصوم ذات الصمة ال يتم تداوليا فى األسواق النشطة كما أنيا تدرج فى كثير من األحيان كتقديرات 

فتراضات اإلدارة والنماذج الرياضية. كما توصمت إلى أن ىناك نتيجة لألحداث المستقبمية ويتم تقويميا بإستخدام إ
 أثر ضعيف لزيادة مالءمة المعمومات بإستخدام قياس القيمة العادلة عمى تحديات قياس القيمة العادلة فى مصر .

براهيم ، )  (: 2014دراسة خميل وا 
يمة العادلة طبقًا لمعيار التقرير المالى ىدفت الدراسة إلى تقييم مدى مالءمة معمومات التسمسل اليرمى لقياس الق

( فى ضوء قواعد حوكمة الشركات وتوصمت الدراسة إلى أن معمومات المستوى الثالث لقياس القيمة 13الدولى رقم )
العادلة أقل مالءمة من معمومات المستوى األول والثانى ووجود تأثير معنوى لقواعد حوكمة الشركات عمى درجة 

التسمسل اليرمى لقياس القيمة العادلة وبخاصة المستوى الثالث كما أن كفاءة مراقب الحسابات مالءمة معمومات 
 أكثر قواعد حوكمة الشركات تأثيرًا فى تحسين درجة مالءمة معمومات التسمسل اليرمى لقياس القيمة العادلة .

 ( :2015دراسة السيد ، )
مال فى مكاتب المراجعة وتوصمت الدراسة إلى أن تطبيق منيجية ىدفت الدراسة إلى تطبيق منيجية مراجعة مخاطر األع

مخاطر األعمال تؤدى إلى تخفيض المخاطر التى تتعرض ليا المنشأة عند إعداد التقارير المالية كما يؤدى إلى تحسين 
 مستوى جودة المعمومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية .

برررين أن الدراسرررات السرررابقة تناولرررت إجرررراءات المراجعرررة الترررى يجرررب أن ينفرررذىا مرررن خرررالل إسرررتقراء الدراسرررات السرررابقة ت
المراجع لمراجعرة بعرض العناصرر الترى تقراس بالقيمرة العادلرة مثرل خيرارات األسريم ، األصرول المعنويرة كمرا إعتمردت 

القيمرة " مراجعرة قيراس  (IAS 545)ومعيرار المراجعرة الردولى  (SAS No.111)عمرى معيرار المراجعرة األمريكرى 
" مراجعة التقديرات المحاسبية " ونظرًا لوجود تداخل  (IAS 541)العادلة واإلفصاح عنيا " ومعيار المراجعة الدولى 

 15ممررا أدى إلرى تفسريرات متناقضررة لرذلك فررى  (IAS 545)، المعيرار الرردولى  (IAS 541)برين المعيرار الرردولى 
، كما تم تعديل  (IAS 545)لدولى معيار المراجعة الدولى سحب مجمس معايير المراجعة والتأكيد ا 2119ديسمبر 

وأصبح يسمى " مراجعة التقديرات المحاسبية بما فى ذلرك التقرديرات المحاسربية  (IAS 541)معيار المراجعة الدولى 
التى تبدأ  لمقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة " والذى أصبح سارى المفعول عند مراجعة القوائم المالية فى الفترة

المعردل ىرو محرور إىتمرام ىرذه الدراسرة . كمرا  (IAS 541)ولذلك فإن ىرذا المعيرار  2119ديسمبر  15من أو بعد 
تقرردم ىررذه الدراسررة إطررار مقترررح لمراجعررة التقررديرات المحاسرربية لمقيمررة العادلررة بإسررتخدام مرردخل المراجعررة عمررى أسرراس 

 ضح أىمية البحث .الخطر وىذا ما لم تتناولو الدراسات السابقة ويو 
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 الدراسة النظرية لمبحث -2
  (IFRS 31)القيمة العادلة والمعيار الدولى إلعداد التقارير المالية  2-1
 تعريف القيمة العادلة 2-1-1

القيمة العادلة عمى أنيا " السعر الذى سيتم الحصول عميو لبيع أصل أو الذى  (IFRS 13)عرف المعيار الدولى 
بالمعاممة المنظمة  سيتم دفعو لنقل إلتزام فى معاممة منظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريو القياس". ويقصد

لتسويقية المعتادة المعاممة التى تتحمل مخاطر السوق لفترة من الزمن قبل تاريو القياس لمسماح باألنشطة ا
لممعامالت التى تتضمن أصول أو إلتزامات مماثمة، وىى ليست معاممة قيرية )عمى سبيل المثال، تصفية إجبارية 
أو البيع بسبب ضائقة مالية(. أما المشتركون فى السوق ىو البائعون والمشترون فى السوق األصمى )أو السوق 

متعون بكافة الخصائص التالية : اإلستقاللية عن بعضيم البعض أى الذين األكثر ربحًا( لألصل أو اإللتزام الذى يت
متالك قدرات فيم 24ال يعتبرون أطرافًا ذات عالقة كما ىو محدد فى معيار المحاسبة الدولى ) (، سعة اإلطالع وا 

الجيود الحثيثة والتى معقولة متعمقة باألصل أو اإللتزام والمعاممة بإستخدام كافة المعمومات المتوفرة من خالل بذل 
تقتضييا العادات واألعراف، القدرة عمى إبرام معاممة لألصل أو اإللتزام، الر بة فى إبرام معاممة لألصل أو اإللتزام، 

 أى إمتالك الحافز دون اإلجبار أو اإلضطرار لمقيام بذلك .
أو اإللتزام أما السوق األكثر ويقصد بالسوق األصمى السوق ذى الحجم األكبر ومستوى النشاط األعمى لألصل 

ربحًا ىو السوق الذى يزيد القيمة التى سيتم الحصول عمييا من بيع األصل أو يقمل من القيمة التى سيتم دفعيا لنقل 
 اإللتزام بعد األخذ بعين اإلعتبار تكاليف البيع والنقل .

 أساليب تقييم القيمة العادلة : 2-1-2
أن ىناك ثالث أساليب مستخدمة عمى نطاق واسع لتقييم  (IFRS 13)قارير المالية حدد المعيار الدولى إلعداد الت

القيمة العادلة وىى منيج السوق ومنيج التكمفة ومنيج الدخل ويتعين عمى المنشأة إستخدام أساليب التقييم المتسقة 
 . مع واحد أو أكثر من تمك المناىج لقياس القيمة العادلة

أسموب لمتقييم يستخدم األسعار والمعمومات األخرى ذات الصمة الناتجة عن معامالت وىو  أـ منهج السوق:
لتزامات متطابقة أو قابمة لممقارنة )أى متماثمة( مثل  السوق التى تتضمن أصول أو إلتزامات أو مجموعة أصول وا 

 مؤسسة األعمال .
إلستبدال سعة الخدمة لألصل )يشار إلييرا فرى  وىو أسموب لمتقييم يعكس القيمة المطموبة حالياً  ب ـ منهج التكمفة:

 العادة بتكمفة اإلستبدال الحالية(.
وىى أساليب التقييم التى تحول المبالغ المستقبمية )عمى سبيل المثال، التدفقات النقدية أو الردخل  ج ـ منهج الدخل:

العادلة عمى أساس القيمة المشرار والمصاريف( إلى مبمغ متداول ) أى مخصوم( واحد. ويتم تحديد قياس القيمة 
ومن أمثمة تمرك األسراليب. أسراليب التقيريم الحاليرة،  إلييا فى توقعات السوق الحالية حول تمك المبالغ المستقبمية.

نمررروذج تسرررعير الخيرررارات، نمررروذج األربررراح الفائضرررة متعرررددة الفتررررات المسرررتخدمة لقيررراس القيمرررة العادلرررة لررربعض 
 األصول  ير الممموسة . 
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يالحظ من المعيار أنو لم يحدد أى منيج من مناىج التقييم يتعين إستخدامو فكل منشأة عمييا إختيار أحد ىذه و 
عتبرىا مناىج بديمة يمكن الحصول منيا عمى القيمة العادلة ومما  المناىج أو الجمع بينيا حسب ظروف المنشأة وا 

عتمد عمى السوق فى تحديد القيمة العادلة ومفاىيم يتم سبق يتضح أن مفاىيم قياس القيمة العادلة نوعان، مفاىيم ت
تحديدىا وفقًا لمفاىيم محاسبية أخرى مثل القيمة القابمة لمتحقق، صافى القيمة الحالية لمتدفقات النقدية وتكمفة 

 (. 2113اإلحالل . )الصياد ، 
 مستويات القيمة العادلة : 2-1-3

ات القيمرة العادلرة واإلفصراحات ذات العالقرة، يحردد المعيرار الردولى إلعرداد لزيادة اإلتسراق وقابميرة المقارنرة برين قياسر
تسمسرل القيمرة العادلرة الرذى يصرنف مردخالت أسراليب التقيريم المسرتخدمة لقيراس القيمرة  (IFRS 13)التقارير المالية 

 العادلة ضمن ثالث مستويات :
نشط لنفس األصول أو اإللتزامات )مثل األسيم تتمثل فى األسعار المعمنة لسوق : مدخالت المستوى األولأـ 

لتزامات مماثمة يمكن القياس عمييا وتتضمن  والسندات والخيارات و يرىا( أو فى أسعار سوق نشط ألصول وا 
األمثمة عمى األسواق التى فييا المدخالت ممحوظة لبعض األصول واإللتزامات )عمى سبيل المثال ، األدوات 

وأسواق التجار وأسواق السمسرة وأسواق الطرف األصيل. ويقدم السعر المعمن فى السوق  المالية( أسواق البورصة
 النشط الدليل األكثر موثوقية لمقيمة العادلة ويتعين إستخدامو دون تعديل لقياس القيمة العادلة حيثما أمكن .

ذاتيا فررى تحديررد القيمررة تتضررمن أسررعار معمنررة فررى سرروق نشررط ولكنيررا ال تسررتخدم برر :مــدخالت المســتوى ال ــانى ب ـ
العادلررة مباشرررة ولكررن يمكررن إسررتخداميا إلررى جانررب مرردخالت أخرررى فررى تحديررد القيمررة العادلررة مثررل أسررعار الفائرردة 
المسررتخدمة فررى تحديررد القيمررة العادلررة المحسرروبة عمررى أسرراس الترردفقات النقديررة المخصررومة وكررذلك مثررل أسررعار 

ضًا فى حالة إستخدام أسرعار نفرس األصرول أو أصرول مشرابية األصول واإللتزامات المشابية فى سوق نشط وأي
فى سوق  ير نشط. ىذا يعنى أن أسعار نفس األصول واإللتزامرات إذا جراءت مرن سروق  يرر نشرط فإنيرا ترأتى 

 فى المستوى الثانى من مستويات القياس . 
مثرل مردخالت القيمرة العادلرة ىرى المردخالت  يرر الممحوظرة لألصرل أو اإللترزام وتت :مـدخالت المسـتوى ال الـثج ـ 

عنررد ىررذا المسررتوى فررى اإلفتراضررات التررى تضررعيا المنشررأة بشررأن القيمررة العادلررة لألصررل أو اإللتررزام والتررى عمررى 
أساسرريا تتحرردد القيمررة العادلررة ويررتم إسررتخدام المرردخالت  يررر الممحوظررة لقيرراس القيمررة العادلررة بمقرردار عرردم ترروفر 

يكون فييا نشاط السوق ضئيل، إن وجرد، لألصرل أو اإللترزام فرى تراريو  المدخالت الممحوظة مما يسمح بمواقف
القيرراس. ولكررن يبقرررى ىرردف قيررراس القيمررة العادلررة ىرررو ذاتررو، أى سرررعر البيررع فررى تررراريو القيرراس مرررن وجيررة نظرررر 
المشارك فى السوق الذى يحرتفظ باألصرل أو يردين اإللترزام. وعميرو، يتعرين أن تعكرس المردخالت  يرر الممحوظرة 

راضرات الترى سيسرتخدميا المشراركون فرى السروق عنرد تسرعير األصرل أو اإللترزام، بمرا فرى ذلرك اإلفتراضرات اإلفت
حول المخاطر. وقد أعطى المعيار األولية لمدخالت أساليب التقييم وليس ألسراليب التقيريم حيرث قرد يرؤثر تروافر 

قيرررريم ولررررريس ألسرررراليب التقيررررريم المرررردخالت ذات الصرررررمة وموضرررروعيتيا النسررررربية عمررررى عمميرررررة إختيررررار أسررررراليب الت
المثررال، يمكررن تصررنيف قيرراس القيمررة العادلررة الررذى تررم صرريا تو المسررتخدمة لقيرراس القيمررة العادلررة. فعمررى سرربيل 

بإسررتخدام أسررموب القيمررة الحاليررة ضررمن المسررتوى الثررانى أو الثالررث، بنرراء عمررى المرردخالت اليامررة لمقيرراس الكامررل 
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م تصررنيف تمررك المرردخالت ضررمنو. ولمتحقررق مررن القيمررة العادلررة ومرردى ومسررتوى تسمسررل القيمررة العادلررة الررذى يررت
اإلعتمرراد عمييررا وقابميتيررا لممشرراىدة يررأتى المسررتوى األول مررن القيرراس عمررى قمررة الترتيررب والررذى ينررتج عنررو قيمررة 

بعرض عادلة قابمة لممشاىدة مباشرة أمرا المسرتوى الثرانى ينرتج عنرو قيمرة عادلرة  يرر قابمرة لممشراىدة برذاتيا بينمرا 
مرردخالتيا قابمررة لممشرراىدة والمسررتوى الثالررث ينررتج عنررو قرريم  يررر قابمررة لممشرراىدة ىررى أو أى مررن مرردخالتيا. لررذلك 

تسمسررل القيمررة العادلررة األولويررة القصرروى لألسررعار المعمنررة ) يررر المعدلررة( فرررى  (IFRS 13)يعطررى المعيررار 
األول( واألولويررة الرردنيا لممرردخالت  يررر  األسررواق النشررطة لألصررول أو اإللتزامررات المطابقررة )مرردخالت المسررتوى

الممحوظة )مدخالت المستوى الثالث( ويتعين عمى المنشرأة إسرتخدام أسراليب التقيريم الترى تعتبرر مالئمرة فرى ظرل 
الظروف والتى تتوفر ليا معمومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع زيادة قدر اإلستفادة من المدخالت الممحوظة 

 (.2113يل من إستخدام المدخالت  ير الممحوظة . )الصياد ، ذات الصمة والتقم
 تحديات مراجعة القياس واإلفصاح المحاسبى لتقديرات القيمة العادلة : 2-2
تحرررديات مرتبطرررة بالقصرررور فرررى معرررايير المراجعرررة المرتبطرررة بمراجعرررة القيمرررة العادلرررة والترررى تقتصرررر عمرررى تقرررديم  2-2-1

إرشرررادات عامرررة دون تقرررديم توجييرررات تفصررريمية ترشرررد الحكرررم الشخصرررى والمينرررى لممراجرررع فرررى الحكرررم عمرررى كفايرررة 
ن عدالررة عرررض القرروائم الماليررة فيمررا ومناسرربة أدلررة اإلثبررات وتسرراعده عمررى الوفرراء بمسررئولياتو المرتبطررة بررالتحقق مرر

 .  (Farcane et al. ,2111)يتعمق بمعمومات القيمة العادلة. 
تحررديات مرتبطررة بإفتقررار المراجررع إلررى المعرفررة الفنيررة لقيرراس القيمررة العادلررة ممررا يسررتمزم ضرررورة إكتسرراب المراجررع  2-2-2

مناسربة األنرواع المختمفرة مرن نمراذج التقيريم  ميارات متخصصة فى تحديد القيمة العادلة  بما فى ذلك تحديرد مردى
ومعقوليررررة العوامررررل واإلفتراضررررات اليامررررة، ميررررارات متخصصررررة لتقرررردير الخطررررر المررررالزم وخطررررر الرقابررررة المرررررتبط 
سررتراتيجياتيا فررى إدارة األصررول  بتأكيرردات المشررتقات والررذى يتطمررب فيررم المراجررع إلدارة المنشررأة لممخرراطر العامررة وا 

 . (Johnson, 2117)والخصوم 
تحديات مرتبطة بأسراس قيراس القيمرة العادلرة الرذى يعتمرد عمرى أسرعار متداولرة ومتغيررة مرن آن آلخرر فرى  2-2-3

األسواق النشطة أو معدالت معمن عنيا أو أسعار أصول مماثمة أو مشرابية ليرا فرى أسرواق  يرر نشرطة أو 
إفتراضرات وبيانرات  معتمدة عمى تقديرات مبنية عمى أساليب ونماذج معقدة فى بعض األحيان وتعتمرد عمرى

تجاىات اإلدارة فى كثير مرن األحيران وكرذلك قرد  ومعمومات تتأثر فى جانب منيا بشخصية القائم بالقياس وا 
تعتمد عمى تقدير أحداث مستقبمية )مبالغ ووقت التدفقات النقدية ، معدالت الخصم و يرىرا ( ممرا يزيرد مرن 

ريرة الممكنرة برالقوائم الماليرة ممرا يحرد مرن موضروعتيا نطاق التحريفات الجوىفرص إدارة األرباح ويوسع فى 
 . (Martin et al.,2116)مع صعوبة التحقق من سالمتيا 

تحديات مرتبطة بجمع أدلة إثبات تتعمق بعدالة عرض نتائج قياس القيمرة العادلرة وعرن معقوليرة اإلفتراضرات اليامرة  2-2-4
مررن األحيرران ومناسرربة البيانررات المسررتخدمة فررى ظررل الظررروف ومالءمررة نمرروذج القيرراس المسررتخدم والمعقررد فررى الكثيررر 

المتاحرررة وقرررت إعرررداد القررروائم الماليرررة ويتطمرررب جمرررع قررردر كررراف ومناسرررب مرررن أدلرررة اإلثبرررات بشرررأن تطرررابق المعالجرررة 
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المحاسرررربية المتبعررررة مررررن جانررررب المنشررررأة مررررع معررررايير محاسرررربة القيمررررة العادلررررة وسررررالمة عرررررض نتررررائج ىررررذا القيرررراس 
(Pannese and Delfavero ,2111)   

جررراءات اإلسررتجابة ليررا فكيررف يقرريم المراجررع درجررة  2-2-5 تحررديات مرتبطررة بتحديررد وتقيرريم مخرراطر التحريفررات الجوىريررة وا 
عدم التأكد المرتبطة بتقردير القيمرة العادلرة وىرل عردم التأكرد يرؤدى إلرى مخراطر ىامرة وخاصرة إذا إعتمرد تقردير القيمرة 

الثالث )المدخالت  ير الممحوظرة( وىرل قامرت اإلدارة بتطبيرق متطمبرات إطرار إعرداد العادلة عمى مدخالت المستوى 
 .    (VRC, 2113)أم ال . (IFRS 13)التقرير المالى 

تحرديات مرتبطررة بتحقرق المراجررع مررن عدالرة اإلفصرراح عررن معمومرات القيمررة العادلررة حيرث يجررب اإلفصرراح  2-2-6
قيراس القيمررة العادلرة لألصررول واإللتزامرات الواجررب قياسرريا عرن الطرررق واإلفتراضرات اليامررة المسرتخدمة فررى 

بالقيمررة العادلررة وكيفيررة تحديررد القيمررة العادلررة سررواء باإلعتمرراد عمررى سرروق نشررطة أو باإلعتمرراد عمررى نمرراذج 
وأساليب رياضية فى حالة األسواق  ير النشطة بل والتحقق من كفاية اإلفصاح عرن األسرباب الترى جعمرت 

 Carpentier et)تطبيرررق أسررراس القيمرررة العادلرررة ومررردى سرررالمة ىرررذه األسرررباب . اإلدارة تتخمرررى عرررن 

al.,2112) . 
 إطار مقترح لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة عمى أساس الخطر .  2-3

لمقيمة العادلة واإلفصاحات ذات يوضح هذا اإلطار اإلجراءات التى يقوم بها المراجع لمراجعة التقديرات المحاسبية 
 .العالقة
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 فهم األهداف اإلستراتيجية للمنشأة وبيئتها

 

تقييم المخاطر التى يمكن أن تتعـرض لهـا التقـديرات 
المحاســبية لمقيمــة العادلــة وفقــاا لمســتويات مــدخالت 

 القياس وتحديد عوامل هذا الخطر

 تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية

 تقييم إدارة المنشأة لمخاطر التحريفات الجوهرية
 التعامل مع المخاطر

 
 ـ تحليل المخاطر

 ـ تحديد المخاطر

 ـ وصف المخاطر

 ـ تقدير المخاطر

 تقييم المخاطر

 تقييم معقولية القياس واإلفصاح عن التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة

 

المخاطر قد تم إدارتها لتصبح داخل 
 حدود المستوى المقبول لمخطر

هناك مؤشرات عمى وجود تحيز 
 محتمل من قبل اإلدارة

 الحصول عمى إقرارات مكتوبة

 التو يــــق
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 فهم األهداف اإلستراتيجية لممنشأة وبيئتها : 2-3-1 

يبرردأ المراجرررع بالتحميرررل اإلسرررتراتيجت لألىرررداف األساسرررية لممنشررأة وتخصررريص المررروارد الالزمرررة لتحقيرررق تمرررك األىرررداف 
ويسرررراعد ىررررذا التحميررررل المراجررررع فررررى رؤيررررة المنشررررأة وأعماليررررا بصررررورة أكثررررر شررررمولية باإلضررررافة إلررررى فيررررم األىررررداف 

ذ ىررذه الخطرروة يتعررين عمررى المراجررع اإلجابررة عمررى اإلسررتراتيجية لممنشررأة محررل المراجعررة بطريقررة دقيقررة وواضررحة ولتنفيرر
بعض األسئمة مثرل نروع وحجرم المعمومرات الترى يمكرن أن توفرىرا المنشرأة محرل المراجعرة، ومرن ىرم األشرخاص الرذين 
يمكن أن يوفروا تمك المعمومات ، وكيف يمكن لممراجع أن يقييم أى األىداف اإلسرتراتيجية أكثرر أىميرة مرن  يرره فرى 

وذلرك بيردف الحصرول عمرى فيرم لممنشرأة وبيئتيرا بمرا فرى ذلرك   (Bratten et al,.2113)ر والطويرل األجرل القصري
الرقابررة الداخميررة لممنشررأة حيررث يعتبررر التوصررل إلررى تفيررم المنشررأة وبيئتيررا أمررر أساسررى ألداء عمميررة مراجعررة التقررديرات 

يقرروم مررن خاللررو المراجررع بررالتخطيط لعمميررة  المحاسرربية لمقيمررة العادلررة وبصررفة خاصررة يضررع ىررذا الررتفيم إطررارًا مرجعيرراً 
المراجعررة ويمررارس الحكررم المينررى فيمررا يخررص تقيرريم مخرراطر التحريررف اليررام فررى التقررديرات المحاسرربية لمقيمررة العادلررة 
والتعامل مع ىذه المخاطر طوال عممية المراجعة من خالل اإلستفسار من اإلدارة ومن اآلخرين داخل المنشأة والقيام 

 .  (ISA 315,Para. 7)ت التحميمية والقيام بأعمال المالحظة والتفتيش باإلجراءا
تقييم المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة واألنشطة  2-3-2

 ذات العالقة :
القيمررة العادلررة  حيررث تشررمل فمسررفة اإلدارة وأسررموب تقيرريم القيمررة العادلررة ومرردخالت أسرراليب التقيرريم المسررتخدمة لقيرراس

ومسرتويات مردخالت أسراليب التقيريم نطرراق واسرع مرن الخصرائص و اإلجرراءات التررى تتخرذىا اإلدارة فرى تقردير القيمررة 
 Griffith et)العادلة ومدى الوعى والتحفظ فى ىذه التقديرات وكيفية تحديد اإلدارة لمخطر المتعمق بيذه التقديرات .

al.,2114) رير المالية الدولية .وقد حددت معايير التقا(IFRS)  مجموعة من المخاطر الترى يمكرن أن تتعررض ليرا
 البنود التى تقاس بالقيمة العادلة مثل :

ىى المخاطرة بأن أحد أطراف األداة المالية سيتسربب فرى خسرارة ماليرة لمطررف : Credit riskمخاطر اإلئتمان ـ 1
 . اآلخر نتيجة لعدم قيامو بتنفيذ اإللتزام

ىى المخاطر التى تواجو المنشأة وينتج عنيا صعوبة فى تحقيق التعيردات : Liquidity riskمخاطر السيولة ـ 2
 المرافقة لإللتزامات المالية التى تمت تسويتيا من خالل التسميم النقدى أو أصل مالى آخر.

تذبررذب القيمررة  وتسررمى بالمخرراطر اإلقتصررادية وىررى المخرراطر الناتجررة عررن: Market Riskمخــاطر الســوق ـــ 3
العادلة أو التردفقات النقديرة المسرتقبمية بسربب التغيررات فرى أسرعار السروق وتشرمل ثالثرة أنرواع مرن المخراطر ىرى 
)مخاطر العممة ، ومخاطرة سعر الفائدة ، ومخراطرة األسرعار األخررى( وىنراك مجموعرة مرن عوامرل الخطرر عنرد 

 : تأكيدات المرتبطة بمعمومات القيمة العادلة وىىعمى مستوى ال (Inherent Risk)تقرير الخطر المالزم 
عوامل خطر مرتبطة باإلفتراضات األساسية المستخدمة فى القيراس فكممرا كانرت ىرذه اإلفتراضرات بعيردة عرن أسرس ـ 

 .  التعامل بين المتعاممين فى األسواق كمما زادت المخاطر الالزمة
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مة فررى القيرراس فكممررا إبتعرردت ىررذه البيانررات والمعمومررات عررن ررر عوامررل خطررر مرتبطررة بالبيانررات والمعمومررات المسررتخد
رتبطت بالظروف الداخمية لممنشأة واآلراء الشخصية لمقائمين عمى ال  .قياس كمما زادت المخاطر المالزمةالسوق وا 

ر عوامل خطر مرتبطة بأساس قياس القيمرة العادلرة والرذى يعتمرد فرى بعرض األحيران عمرى األسرعار المعمنرة باألسرواق 
فتراضرررات وبيانرررات قرررد تعتمرررد عمرررى التقررردير  النشرررطة وفرررى الكثيرررر مرررن األحيررران عمرررى نمررراذج وطررررق قيررراس معقررردة وا 

فض المخراطر المالزمرة كممرا كران القيراس الشخصى وتختمف فى درجة دقتيا وموضوعيتيا ومالءمتيا وبالتالى تنخ
معتمرد عمررى األسررعار المتداولررة باألسرواق النشررطة وتررزداد فررى حالرة اإلعتمرراد عمررى نمرراذج وطررق التسررعير فررى حالررة 

 األسواق  ير النشطة . 
د رر عوامررل خطرر مرتبطررة بنمرراذج وطررق القيرراس فرى حالررة األسررواق  يرر النشررطة فكممرا كانررت ىررذه النمراذج والطرررق تعتمرر

 عمى األساليب الرياضية واإلحصائية كمما إنخفض الخطر المالزم والعكس بالعكس.
ر عوامل خطر مرتبطة بمعرايير المحاسربة عرن القيمرة العادلرة فكممرا زادت تعقيردات ىرذه المعرايير سرواء كانرت مرتبطرة 

 بالقياس أو اإلفصاح كمما زادت المخاطر المالزمة .
مى قياس القيمة العادلة فكمما إنخفضت ميارات وكفاءة القائمين عمى قيراس القيمرة ر عوامل خطر مرتبطة بالقائمين ع

 العادلة كمما زادت المخاطر المالزمة .
ر عوامل خطر مرتبطرة بإسرتخدام عمرل الخبيرر فرى قيراس القيمرة العادلرة فكممرا كران الخبيرر ذو تأىيرل وخبررة وميرارات 

 نشأة كمما إنخفضت المخاطر المالزمة والعكس بالعكس .مناسبة وال توجد عالقات مصالح بينو وبين الم
ويتعين عمى المراجع الحصول عمى فيم لما يمى بيدف توفير أساس لتحديد وتقييم المخراطر الترى يمكرن أن تتعررض 

  (ISA 541 ,Para.2)ليا التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة : 
ة بالتقررديرات المحاسرربية واإلفصرراحات ذات العالقررة . وينفررذ المراجررع أمررر متطمبررات إطررار إعررداد التقريررر المررالى ذات العالقررأررر 

واحرررد أو أكثرررر مرررن األمرررور التاليرررة أخرررذًا بعرررين اإلعتبرررار طبيعرررة التقررردير المحاسررربى لمقيمرررة العادلرررة : تحديرررد مرررا إذا كانرررت 
لمحاسربى، إختبرار كيفيرة إعرداد األحداث التى وقعت حتى تاريو إصدار تقرير المراجع توفر أدلة مراجعرة تتعمرق بالتقردير ا

اإلدارة لمتقرررردير المحاسرررربى والبيانررررات التررررى يسررررتند إلييررررا. وعنررررد القيررررام بررررذلك يقرررريم المراجررررع مررررا إذا كانررررت طريقررررة القيرررراس 
المسرررتخدمة مالئمرررة فرررى الظرررروف القائمرررة ويراعرررى عنرررد إختبرررار النمررروذج المسرررتخدم مرررا إذا ترررم التحقرررق مرررن النمررروذج قبرررل 

مراجعة دورية لضمان أنو مرازال مالئمرًا لإلسرتعمال خاصرة عنردما تكرون المردخالت  يرر موضروعية  إستخدامو وتم إجراء
كتمرال مردخالت النمروذج مرع  تسراق وا  وتقييم السالمة النظرية واإلكتمال الرياضرى لمنمروذج ومردى مالئمرة معرالم النمروذج وا 

ذا كانررت تعكررس ىررذه التعررديالت اإلفتراضررات ممارسررات السرروق ومررا إذا تررم إجررراء تعررديالت عمررى مخرجررات النمرروذج ومررا إ
 التى يستخدميا المتعاممون فى السوق فى ظروف مماثمة وما إذا تم توثيق النموذج بالشكل المناسب .

ب ر كيفية تحديد المنشأة لممعامالت واألحداث والحاالت التى قرد ترؤدى إلرى الحاجرة إلرى اإلعترراف أو اإلفصراح عرن 
مة العادلة فى القوائم المالية وعند الحصول عمى ىرذا الفيرم يستفسرر المراجرع مرن اإلدارة التقديرات المحاسبية لمقي

حررول التغييررررات فررى الظرررروف التررى قرررد تررؤدى إلرررى تقررديرات محاسررربية جديرردة أو الحاجرررة إلررى مراجعرررة التقرررديرات 
 المحاسبية القائمة.
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مقواعد التى تستند إلييا ىرذه التقرديرات بمرا فرى ذلرك ج ر كيفية إعداد اإلدارة لمتقديرات المحاسبية والحصول عمى فيم ل
األسموب المستخدم فرى التقردير ومردى قابميترو لمتطبيرق، أنظمرة الرقابرة ذات العالقرة ، ىرل ترم إسرتخدام خبيررًا فرى 

 .  التقدير أم ال، اإلفتراضات ذات العالقة بالتقدير وكيف قامت اإلدارة بتقييم تأثير عدم التأكد المرتبط بالتقدير
 تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية : -2-3-3

يقيم المراجع درجة عدم التأكد المرتبطة بالتقديرات ويحدد ما إذا كان أى من ىذه التقرديرات المحاسربية لمقيمرة العادلرة 
تحتررروى عمرررى تقررردير عرررالى لدرجرررة عررردم التأكرررد يرررؤدى إلرررى مخررراطر ىامرررة مثرررل: التقرررديرات المحاسررربية لمقيمرررة العادلرررة 

لتدفقات النقدية المستقبمية المعتمدة عمى أحداث  يرر مؤكردة المعتمدة بشكل كبير عمى الحكم الشخصى مثل توقيت ا
ستحدث فى المستقبل ، التقديرات المحاسبية التى تشير فييا نتائج عممية المراجعة عند التقديرات المحاسربية المماثمرة 

والنتيجرة الفعميرة،  التى تم إعدادىا فى القروائم الماليرة لمفتررة السرابقة إلرى فررق جروىرى برين التقردير المحاسربى األصرمى
التقررديرات المحاسرربية بالقيمررة العادلررة التررى يسررتخدم بشررأنيا نمرروذج مطررور عمررى مسررتوى المنشررأة ومتخصررص لمغايررة أو 

.وفررى بعررض الحرراالت قررد يشرركل عرردم  (ISA 541, Para.A47)التررى ال يوجررد بشررأنيا مرردخالت قابمررة لممالحظررة 
 . (ISA541,Para.A51)المنشأة عمى البقاء كمنشأة مستمرة التأكد المرتبط بالتقدير المحاسبى شك حول قدرة 

 تقييم إدارة المنشأة لمخاطر التحريفات الجوهرية : 2-3-4
وىررو تقيرريم المراجررع إسررتجابة إدارة المنشررأة لمخرراطر التحريفررات الجوىريررة )إدارة الخطررر( أى تقيرريم النشرراط الررذى تمارسررو 
إدارة المنشأة بيدف التحكم فى مخاطر التحريفات الجوىرية لمتقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة وتخفيضريا إلرى مسرتويات 

ى تتبناىرا المنشرأة ويشرمل ذلرك تحميرل المخراطر الترى تتعررض ليرا المنشرأة مرن مقبولة فى ضوء األىداف اإلستراتيجية الت
تقدير القيمة العادلة مع األخذ فى اإلعتبار إحتماالت حردوثيا وتأثيرىرا وتحديرد ىرذه المخراطر ووصرفيا وتقرديرىا وتقييميرا 

ب المخرراطر، تخفرريض المخرراطر اإلسررتجابات لممخرراطر والتررى تتمثررل فررى تجنرروكيفيررة التعامررل معيررا باإلختيررار بررين برردائل 
 Spedding and)وتقميل آثارىرا السرمبية، المشراركة فرى المخراطر، قبرول بعرض أو كرل النترائج المترتبرة عمرى المخراطر 

Rose,2112) . 

ويمكن اإلستعانة بنموذج المصفوفة المقترحة التالية لتقييم إدارة المنشأة لممخاطر الجوىرية والتى تعتمد عمرى التكامرل 
وخاصة المخاطر الجوىرية لمقيمة العادلة  Enterprise Management Risk (ERM)بين إدارة مخاطر المنشأة 

 كما يمى : Balanced Scorecard(BSC)وبطاقة القياس المتوازن لألداء 

 منظور األداء
 مخاطر السيولة مخاطر اإلئتمان مخاطر السوق

ـــــــــيم  تقي
 الخطر

إدارة 
 الخطر

توصــــــــــيل 
 الخطر

ـــــــــيم  تقي
 الخطر

إدارة 
 الخطر

توصـــيل 
 الخطر

ـــــــــيم  تقي
 الخطر

إدارة 
 الخطر

توصــيل 
 الخطر

          منظور التعمم والنمو
          منظور العمميات الداخمية

          منظور العمالء
          منظور مالى
          منظور بيئي

 نموذج مصفوفة لتقييم إدارة المنشأة لممخاطر الجوهرية لمقيمة العادلة
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حيث يتم تقييم الخطر مرن خرالل تقيريم عمميرات اإلسرتجابة لممخراطر وخاصرة المخراطر الجوىريرة ويرتم إدارة الخطرر ر 
اإلسرتجابة لممخرراطر مالئمرة أم ال ويررتم توصريل الخطررر مرن خررالل إصرردار مرن خررالل تحديرد مررا إذا كانرت عمميررات 

 تقرير عن فعالية عمميات اإلستجابة لممخاطر .
وتتضررمن مؤشرررات قيرراس مخرراطر القيمررة العادلررة مرردى وجررود تنبررؤات بالتقمبررات فررى أسررعار الفائرردة، مرردى وجررود دراسررات ررر 

، سررعر الصرررف، التضررخم أو اإلنكمرراش ، الكسرراد ، التغيرررات فررى  لتحديررد تررأثير المتغيرررات اإلقتصررادية عمررى سررعر الفائرردة
أسررعار السررمع واألصررول وأسررعار األدوات الماليررة ، مرردى وجررود دراسررات لموصررول لسررالمة تقرردير القيمررة العادلررة ، معرردل 

ية خمررق القيمررة تطرور ميررارات القررائمين عمررى تقرردير القيمررة العادلررة ، نسرربة اإلسررتثمار فررى برررامج وأنشررطة الرقابررة ، إسررتراتيج
 وتحقيق التميز ، وضع المنشأة فى المجتمع .

ررر وفررى إطررار ىررذا التقيرريم يحرردد المراجررع ىررل قامررت اإلدارة بتطبيررق متطمبررات إطررار إعررداد التقريررر المررالى المعمررول بررو 
تغيررات المتعمق بالتقدير المحاسبى بالشكل المناسب ويقتضى ذلك بيان إلى أى مدى تأخذ اإلدارة بعرين اإلعتبرار ال

التى حدثت فى البيئة أو الظروف التى تؤثر عمى المنشأة عمى سبيل المثال قد يشير طرح سوق نشطة لنوع معين 
من األصول واإللتزامات إلى أن إستخدام التدفقات النقدية المخصومة فى تقدير القيمة العادلة لمثل ىذا األصل أو 

كمررا يحرردد المراجررع مررا إذا كانررت الطرررق المسررتخدمة فررى  (ISA541, Para.A56)اإللتررزام لررم يعررد مناسرربًا اآلن 
إعرررداد التقرررديرات المحاسررربية مالئمرررة وترررم تطبيقيرررا بإنتظرررام ومرررا إذا كانرررت التغييررررات إن وجررردت الترررى حررردثت فرررى 
التقديرات المحاسربية أو فرى طريقرة إعردادىا مرن فتررة سرابقة مالئمرة فرى الظرروف القائمرة وتعتبرر اإلدارة قرادرة عمرى 

د سرربب جيررد ألحررداث تغييررر فررى التقرردير المحاسرربى أو طريقررة إعررداد التقرردير المحاسرربى مررن فترررة ألخرررى وذلررك إيجررا
باإلعتمرراد عمررى تغييررر الظررروف وأن األسررباب ودعررم حجررج اإلدارة فيمررا يتعمررق بررالتغيير فررى الظررروف التررى يترتررب 

 ,ISA 541)ة عمرى أحكرام شخصرية عمييا إحداث تغييرر فرى التقريرر المحاسربى أو طررق إعرداده، ىرى أمرور قائمر

Para.A52) . 
ر يتعين عمى المراجع تقييم األمور التالية: كيفية مراعاة اإلدارة اإلفتراضات أو النترائج البديمرة ولمراذا ترفضريا ، كيفيرة 

حرردى الطرررق الم مكنررة معالجررة اإلدارة لعرردم التأكررد المرررتبط بالتقرردير عنررد إعررداد التقرردير المحاسرربى لمقيمررة العادلررة وا 
المسررتخدمة مررن قبررل اإلدارة ىررى تنفيررذ تحميررل الحساسررية حيررث يوجررد إختالفررات نظرررًا ألن مختمررف المشرراركين فررى 
السوق يمكن أن يستخدموا إفتراضات مختمفة وقد يؤدى تحميل الحساسية إلى وضع عردد مرن السريناريوىات لمنترائج 

ريوىات المتشائمة والمتفائمرة ويكرون ىرذا محرور إىتمرام التى توصف أحيانًا كمدى لمنتائج من قبل اإلدارة مثل السينا
المراجررع ، مررا إذا كانررت اإلفتراضررات اليامررة المسررتخدمة مررن قبررل اإلدارة معقولررة أم ال وعمررى المراجررع تحديررد مرردى 

 . (ISA 541,Para.15)معين يتم من خاللو تقييم معقولية التقرير المحاسبى 
 عن التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة :تقييم معقولية القياس واإلفصاح  2-3-5

ر يتعين عمى المراجع تقييم ما إذا كانت التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة فى القوائم الماليرة معقولرة فرى سرياق إطرار 
إعرداد التقريررر المررالى المعمررول بررو أو تررم قياسرريا واإلفصرراح عنيررا بشرركل خرراطك أى يوجررد تحريفررات وذلررك باإلسررتناد 

 . (ISA 541,Para.12)أدلة المراجعة إلى 
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ر يتعرين عمرى المراجرع الحصرول عمرى أدلرة مراجعرة كافيرة ومالئمرة حرول مرا إذا كانرت اإلفصراحات فرى القروائم الماليرة 
المتعمقررة بالتقررديرات المحاسرربية تمررت وفقررًا لمتطمبررات إطررار إعررداد التقريررر المررالى المعمررول بررو وتقيرريم مرردى مالئمررة 

لتأكررد المرررتبط بالتقرردير فررى القرروائم الماليررة فررى سررياق إطررار إعررداد التقريررر المررالى المعمررول بررو اإلفصرراح عررن عرردم ا
(ISA 541,Para.11-21)  . 

 تحديد ما إذا كان هناك مؤشرات عمى وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة : 2-3-6
غررض التوصرل إلرى إسرتنتاجات ال تشكل المؤشرات عمى وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة فى حد ذاتيرا تحريفرات ل

حول معقولية التقديرات المحاسبية المختمفة وتتضمن األمثمة عمرى مؤشررات وجرود تحيرز محتمرل مرن قبرل اإلدارة فيمرا 
 يتعمق بالتقديرات المحاسبية ما يمى :

التغيررات فرى طريقررة إعرداد التقرردير المحاسربى بتقيرريم  يرر موضروعى لتغيررر الظرروف، إسررتخدام اإلفتراضرات الخاصررة 
القابمررة لممالحظررة ، بالمنشررأة فررى التقررديرات المحاسرربية بالقيمررة العادلررة عنرردما تكررون متعارضررة مررع إفتراضررات السرروق 

 . (ISA 541,Para.A125)ألىداف اإلدارة .  إختيار أو بناء إفتراضات ىامة تنتج نقطة لمتقدير مالئمة

 الحصول عمى إقرارات مكتوبة : 2-3-7
يتعين عمى المراجع الحصول عمى إقرارات مكتوبة من اإلدارة إذا كان ذلك مناسبًا ومن المسئولين عرن الحوكمرة برأن 

وقرد تشرمل اإلقررارات المكتوبرة  اإلفتراضات اليامة المستخدمة مرن قبرل اإلدارة فرى إعرداد التقرديرات المحاسربية معقولرة
 حول التقديرات المحاسبية المعترف بيا أو المفصح عنيا فى القوائم المالية عمى إقرارات : 

ر حول مدى مالئمة عمميات القياس، بما فى ذلك اإلفتراضات والنماذج ذات العالقة، المستخدمة مرن قبرل اإلدارة فرى 
 إعداد التقرير المالى المعمول بو ، والتجانس فى تطبيق العمميات . تحديد التقديرات المحاسبية فى سياق إطار

ر بأن اإلفتراضات تعكس بشكل مناسب نية وقدرة اإلدارة عمى تنفيذ إجراءات عمل محددة بالنيابة عرن المنشرأة عنردما 
 يكون ذلك ذا عالقة بالتقديرات المحاسبية واإلفصاحات .

 المحاسبية مكتممة ومالئمة بموجب إطار إعداد التقرير المالى المعمول بو . ر بأن اإلفصاحات المتعمقة بالتقديرات
ررر بأنررو ال يوجررد أى حرردث الحررق يقتضررى إجررراء تعررديل عمررى التقررديرات المحاسرربية واإلفصرراحات المشررمولة فررى القرروائم 

 المالية . 
ائم الماليررة، قررد تشررتمل اإلقرررارات أمررا فيمررا يتعمررق بالتقررديرات المحاسرربية  يررر المعترررف بيررا أو المفصررح عنيررا فررى القررو 

 المكتوبة عمى إقرارات حول :  
ر مدى مالئمة األسس المستخدمة من قبل اإلدارة فرى تحديرد عردم تمبيرة معرايير اإلعترراف أو اإلفصراح بموجرب إطرار 

 إعداد التقرير المالى المعمول بو .
قرينررة المتعمقررة بإسررتخدام القيمررة العادلررة المنصرروص ررر مرردى مالئمررة األسررس المسررتخدمة مررن قبررل اإلدارة فررى التغمررب عمررى ال

عمييررا بموجررب إطررار إعررداد التقريررر المررالى المعمررول بررو والخرراص بالمنشررأة فيمررا يتعمررق بالتقررديرات المحاسرربية التررى لررم يررتم 
  . (ISA 541, Para.A126-A127)قياسيا أو اإلفصاح عنيا بالقيمة العادلة 
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 التو يق : 2-3-8
 المراجع أن يشمل ضمن وثائق المراجعة :يجب عمى 

 ر أساس إستنتاجات المراجع حول معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاح عنيا الذى يؤدى إلى مخاطر ىامة .
 ر المؤشرات عمى وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة إن وجدت .

اء عمميرة المراجعرة يسراعد المراجرع فرى التوصرل ويالحظ أن توثيق المؤشرات عمى تحيز محتمرل مرن قبرل اإلدارة المحردد أثنر
جررراءات اإلسررتجابة ذات العالقررة مازالررت مناسرربة وفررى تقيرريم مررا إذا كانررت القرروائم  إلررى مررا إذا كرران تقيرريم المراجررع لممخرراطر وا 

 . (ISA 541,Para.A122)المالية ككل خالية من التحريفات الجوىرية  
 الدراسة الميدانية -3
 الميدانية :هدف الدراسة  3-1

 تيدف الدراسة الميدانية بصفة أساسية إختبار الفروض التالية فى بيئة الممارسة المصرية :
ررر ال توجررد عالقررة معنويررة ذات داللررة إحصررائية بررين وجررود مخرراطر قيرراس القيمررة العادلررة )مخرراطر السرروق ، مخرراطر 1

 .اإلئتمان ، مخاطر السيولة( والتقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة 
ررر ال توجرررد عالقررة معنويرررة ذات داللررة إحصرررائية بررين تقررردير المراجررع لمخررراطر التحريفررات الجوىريرررة ودقررة التقرررديرات 2

 المحاسبية لمقيمة العادلة .
 . ر ال يمكن تصميم إطار لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة عمى أساس الخطر3
 مجتمع الدراسة : 3-2
 م تقسيم مجتمع الدراسة إلى  ال ة أقسام :ت
 ر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة والمراجعة ببعض الجامعات المصرية .1
ررر مسررئولى اإلفصرراح ببورصررة األوراق الماليررة المصرررية والييئررة العامررة لمرقابررة الماليررة والمحممررون المرراليون بشررركات 2

 السمسرة فى األوراق المالية .
،  KPMGن الخارجيون العراممون بمكاترب المحاسربة والمراجعرة الكبررى فرى مصرر ) مكترب حرازم حسرن ر المراجعو 3

، مكترب فريرد منصرور ،  Deloitte، مكترب صرالح وبرسروم وعبرد العزيرز  MAZARSمكتب مصطفى شوقى 
 BAKER، مكترررب وحيرررد عبرررد الغفرررار  ERNST&YOUNGمكترررب المتضرررامنون لممحاسررربة والمراجعرررة 

TILLY. ) 
 عينة الدراسة :  3-3

مفرردة موزعرة بالتسروى كمرا فرى الجردول الترالى عمرى أقسرام مجتمرع الدراسرة واسرتخدم الباحرث  151تكونت عينة الدراسة من 
 أسموب قائمة اإلستقصاء لمحصول عمى البيانات والمعمومات الالزمة لتحقيق ىدف البحث .

 أفراد العينة بيان بقوائم اإلستقصاء الموزعة والمستممة الصادقة من
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 بيان
قوائم اإلستقصاء 

 الموزعة
قوائم اإلستقصاء 
 نسبة الردود % المستممة والصادقة

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 90 36 45 33,3 50 أعضاء هيئة التدريس
 80 32 40 33,3 50 مسئولى اإلفصاح والمحممون الماليون

 80 32 40 33,3 50 المراجعون الخارجيون
 83 100 125 100 150 اإلجمالى

وقام الباحث بتصميم إستمارة اإلستقصاء لتتفق مع أغراض البحث وتساعد عمـى إختبـار فروضـا )الممحـق( ، 
 : وتم إعطاء أوزان لإلستجابات وفقاا لمقياس ليكرت الترتيبى الخماسى كما يمى

 غير موافق تماماا  غير موافق محايد موافق موافق تماماا  التصنيف
 1 2 3 4 5 الوزن

 التحميل اإلحصائى : 3-4
األول من قائمة اإلستقصاء والخاص بالفرض األول من فروض الدراسة وىو " ال توجرد عالقرة معنويرة  الجزءبتحميل 

ذات داللة إحصائية بين وجود مخاطر قياس القيمة العادلرة )مخراطر السروق ، مخراطر اإلئتمران ، مخراطر السريولة( 
 Wilcoxonوبإسررتخدام إختبررار  Minitab 16والتقررديرات المحاسرربية لمقيمررة العادلررة "  وذلررك بإسررتخدام برنررامج 

signed rank test (nonparametric)  لمعرفررة الوسرريط المتوقررعEstimated Median  إسررتخدام إختبررار (
فيسررتخدم الوسرريط  Ordinal ولكوكسررن إلختبررار الفرررض الخرراص بالوسرريط حيررث أن بيانررات قرروائم اإلستقصرراء ترتيبررو

Median  كمقياس لمنزعة المركزية بالنسبة لمردود عمى قائمة اإلستقصاء ( وتكون الفروض اإلحصائية 
Test of median ≤ 3 Versus Test of median > 3 

وتكرون قاعردة الحكرم بنراءًا عمرى  3ضد الفرض البديل بأن الوسيط أكبر مرن  3إختبار أن الوسيط أقل من أو يساوى 
فإنو يتم رفض الفرض العدمى ويكون اإلختبار معنوى  1,15عن  (P-Value)ذا قمت مستوى المعنوية المحسوب فإ

 إحصائيًا ولقد تم الحصول عمى النتائج التالية :
Wilcoxon Signed Rank Test 

Estimated 

Median 
P 

Wilcoxon 

Statistic 
N for Test N  

00500 00000 0105 330 365 Q3 

تساوى صفر مما يعنرى رفرض أفرراد العينرة الفررض العردمى اإلحصرائى وقبرول  (P-Value)وتشير النتائج إلى أن قيمة 
الفرض البديل أى توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصرائية برين وجرود مخراطر قيراس القيمرة العادلرة )مخراطر السروق ، 

 مخاطر اإلئتمان ، مخاطر السيولة ( والتقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة .
ل يوجد إختالف بين آراء مجتمعات الدراسة الثالثة )أعضاء ىيئة التدريس ، مسئولى اإلفصاح والمحممون ولمعرفة ى

 والذى يختبر  Kruskal- Wallis H-testالماليون ، المراجعون الخارجيون( تم إستخدام إختبار 
Ho : M1 = M2 = M3 V.S H1: M1 ≠ M2 ≠ M3 
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 تم الحصول عمى النتائج التالية :
Kruskal-Wallis Test 

Z Ave Median N 
The study 

population 

00032 

0020 

0055 

 

26026 

52021 

2502 

26022 

00000 

00000 

00000 

 

05 

00 

00 

365 

3 

6 

1 

Overall 

H = 00025  DF = 6 P = 00222 

H = 0052    DF = 6 p = 00220 

وىذا يعنى أنو ال يوجد  (1.11)أكبر من  (P-Value)تشير النتائج إلى عدم رفض الفرض العدمى حيث أن 
 إختالف بين رأى مجتمعات الدراسة الثالثة حول ىذا الفرض .

وبتحميل الجزء الثانى من قائمة اإلستقصاء والخاص بالفرض الثانى من فروض الدراسة وىو"ال توجد عالقة  -
الجوىرية ودقة التقديرات المحاسبية لمقيمة معنوية ذات داللة إحصائية بين تقدير المراجع لمخاطر التحريفات 

 العادلة "
 تم الحصول عمى النتائج التالية :

Wilcoxon Signed Rank Test 

Estimated 

Median 
P 

Wilcoxon 

Statistic 
N for Test N  

00500 00000 0213 302 365 Q6 

تسراوى صرفر ممرا يعنرى رفرض أفرراد العينرة الفررض العردمى  (P-Value)بأن قيمرة  Wilcoxonتشير نتائج إختبار 
الثانى وقبول الفرض البديل أى أنو توجد عالقة معنوية ذات داللرة إحصرائية برين تقردير المراجرع لمخراطر التحريفرات 

 الجوىرية ودقة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة .
 الثة حول ىذا الفرض تم الحصول عمى النتائج التالية :ولمعرفة ىل يوجد إختالف بين آراء مجتمعات الدراسة الث

Kruskal-Wallis Test 

Z 
Ave 

Rank 
Median N 

The study 

population 

00322 

0026 

0023 

 

20005 

23015 

52015 

52023 

00000 

00500 

00000 

 

05 

00 

00 

365 

3 

6 

1 

Overall 

H = 3002  DF = 6 P = .221 

H = 300     DF = 6 p = .232 

-بأنــا ي يوجـد إخــتالف بــين رأى مجتمعــات الدراسـة ال ال ــة حــول هــذا الفــرض  Kruskalوتشـير نتــائج إختبــار 
وبتحميل الجزء ال الـث مـن قائمـة اإلستقصـاء والخـاص بـالفرض ال الـث مـن الدراسـة وهـو ص ي يمكـن تصـميم إطـار 

 عمى أساس الخطر ص لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة بإستخدام مدخل المراجعة
 تم الحصول عمى النتائج التالية :
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Wilcoxon Signed Rank Test 

Estimated 

Median 
P 

Wilcoxon 

Statistic 
N for Test N  

00000 00000 0052 302 365 Q1 

Kruskal-Wallis Test 

Z 
Ave 

Rank 
Median N 

The study 

population 

3022 

3033 

0022 

 

20052 

50021 

21001 

26 

00500 

00000 

00000 

 

05 

00 

00 

365 

3 

6 

1 

Overall 

H = 2002      DF = 6   P = .023 

H = 2006      DF = 6   p = .052 

تســاوى صــفر ممــا يعنــى رفــض أفــراد العينــة الفــرض  (P-Value)بــأن قيمــة  Wilcoxonتشــير نتــالئج إختبــار 
العــدمى ال الــث ويــدل ذلــك عمــى قبــول أفــراد العينــة لإلطــار المقتــرح لمراجعــة التقــديرات المحاســبية لمقيمــة العادلــة 

 . بإستخدام مدخل المراجعة عمى أساس الخطر
 النتائج والتوصيات : -4
مخررراطر قيرراس القيمررة العادلرررة )مخرراطر السرروق ، مخررراطر  ررر توجررد عالقرررة جوىريررة ذات داللررة إحصرررائية بررين وجررود 

 اإلئتمان ، مخاطر السيولة( والتقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة .
برين تقردير المراجرع لمخراطر التحريفرات الجوىريرة ودقرة التقرديرات المحاسربية ذات داللة إحصرائية  جوىرية توجد عالقةر 

 لمقيمة العادلة.
المراجع عند مراجعرة التقرديرات المحاسربية لمقيمرة العادلرة وتررتبط ىرذه التحرديات بالقصرور فرى ر ىناك تحديدات تواجو 

معررايير المراجعررة المرتبطررة بمراجعررة القيمررة العادلررة حيررث تقتصررر عمررى تقررديم إرشررادات عامررة دون تقررديم توجييررات 
أسرعار متغيررة مرن آن آلخرر أو تفصيمية ، وىناك تحديدات مرتبطرة بأسراس قيراس القيمرة العادلرة الرذى يعتمرد عمرى 

فتراضات اإلدارة ، كما أن ىناك تحديدات مرتبطة  عمى أسواق  ير نشطة أو عمى مدخالت قياس  ير ممحوظة وا 
جررررراءات اإلسررررتجابة ليررررا  بجمررررع أدلررررة اإلثبررررات وتحديرررردات مرتبطررررة بتحديررررد وتقيرررريم مخرررراطر التحريفررررات الجوىريررررة وا 

 فة الفنية الالزمة لقياس القيمة العادلة .وتحديدات مرتبطة بإفتقار المراجع المعر 
ر يجب أن يعمل المراجع عند مراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة فى ظل إجراءات ممنيجة مرن خرالل مردخل 
المراجعررة عمررى أسرراس الخطررر فيبرردأ بفيررم األىررداف اإلسررتراتيجية لممنشررأة وبيئتيررا ثررم تقيرريم المخرراطر التررى يمكررن أن 

لتقديرات المحاسبية لمقيمرة العادلرة وثرم تحديرد وتقيريم مخراطر التحريفرات الجوىريرة وتقيريم إدارة المنشرأة تتعرض ليا ا
لتمرررك المخررراطر ثرررم تقيررريم معقوليرررة القيررراس واإلفصررراح عرررن التقرررديرات المحاسررربية لمقيمرررة العادلرررة ثرررم الحصرررول عمرررى 

اد باإلطرار المقتررح الرذى قدمترو الدراسرة وخاصرة أنرو اإلقرارات المكتوبة وأخيرًا توثيق المراجع لقراره ويمكن اإلسترشر
 لقى قبول عينة الدراسة من أساتذة الجامعات ومسئولى اإلفصاح والمراجعين الخارجين. 
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ر نظرًا ألن التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة ترتبط بدرجة كبيرة بظروف عدم التأكد يجب عمى المراجرع برذل العنايرة 
تقييم اإلفتراضات والعوامل الشخصية والموضوعية التى إعتمدت عمييرا اإلدارة فرى إعرداد ىرذه  المينية الشديدة عند

التقررررديرات حيررررث يجررررب أن يقرررروم المراجررررع برررربعض اإلجررررراءات األساسررررية فررررى ىررررذا الشررررأن مثررررل فحررررص األسرررراليب 
جانرب اإلدارة فرى تقردير  واإلفتراضات التى تبنتيا اإلدارة عند إعداد التقديرات ، فحص نموذج التقييم المستخدم من

القيمة العادلة ، إعداد تقرديرات مسرتقمة لمقيمرة العادلرة بيردف تعزيرز تقرديرات اإلدارة والتحقرق مرن سرالمتيا، مراجعرة 
األحداث والعمميات الالحقة لتاريو إعداد الميزانية وأثرىا عمى القياس واإلفصاح عن تقديرات القيمة العادلة ، مدى 

ة وكفاءتررو وضرررورة فيررم طريقتررو تعمررل خبيررر فررى قيرراس القيمررة العادلررة والتحقررق مررن موضرروعي إعتمرراد اإلدارة عمررى
 المستخدمة وعالقتو بالمنشأة. 

( 39بإصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة وعددىا ) 2115لسنة  111ر حيث صدر قرار وزير اإلستثمار رقم 
( قيراس القيمرة العادلرة 45تضمن تمك المعايير المعيار رقرم )و  1/1/2116معيار والتى يبدأ العمل بيا اعتبارًا من 

فأوصررى بمزيرد مررن البحروث المسررتقبمية حرول أثررر معيرار القيمررة العادلررة  (IFRS 13)الرذى ينرراظر المعيرار الرردولى 
 عمى تحديد الوعاء الضريبى والمشاكل الضريبية لتطبيق ىذا المعيار فى مصر .

 
 المراجع
 

 العربية :أويا: المراجع بالمغة 
(، " تطرروير إطررار لمراجعررة القيرراس واإلفصرراح المحاسرربى لمقيمررة العادلررة 2111ررر أبررو جبررل ، نجرروى محمررود )

نعكاسررراتيا فرررى سررروق األوراق الماليرررة " ، المجمرررة العمميرررة  برررالقوائم الماليرررة فرررى ضررروء معرررايير المراجعرررة وا 
 . 95-25، العدد الثانى ، ص ص التجارة والتمويل ، كمية التجارة ، جامعة طنطا ، المجمد األول 

(، " تطبيق منيجيرة مراجعرة مخراطر األعمرال فرى مكاترب المراجعرة أل رراض 2115ر السيد ، سامح محمد )
تحسين مستوى جرودة التقرارير الماليرة " ، الفكرر المحاسربى ، كميرة التجرارة ، جامعرة عرين شرمس ، العردد 

 . 566ر  517األول ، ص ص 
(، " أثر تطبيق معايير القيمة العادلة عمى جودة التقرير المالى وعمرى أسرعار 2113ر الصياد ، عمى محمد )

األسررريم فرررى البورصرررة المصررررية " ، المجمرررة العمميرررة التجرررارة والتمويرررل ، كميرررة التجرررارة ، جامعرررة طنطرررا ، 
 . 328 – 281العدد الرابع ، ص ص 
واإلفصرراح عمررى أسرراس القيمررة العادلررة (، "إطررار مقترررح لمراجعررة القيرراس 2111ررر العبررادى ، مصررطفى راشررد )

بررالقوائم الماليررة " ، المجمررة العمميررة التجررارة والتمويررل ، كميررة التجررارة ، جامعررة طنطررا ، العرردد األول ، ص 
 . 326 – 215ص 
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( ، " إطررار مقترررح لمراجعررة القيمررة العادلررة فررى ظررل 2113ررر الغبررارى ، أيمررن فتحررى والحيررزان ، أسررامة فيررد )
" ، مجمة الدراسات المالية والتجاريرة ، كميرة التجرارة ، جامعرة القراىرة فررع بنرى سرويف مخاطر عدم التأكد

 . 342 – 317، العدد األول ، ص ص 
( ، " إدراك مراقبرررى الحسرررابات لتحرررديات قيررراس تقرررديرات القيمرررة العادلرررة فرررى 2113رررر جمعرررة ، أحمرررد حممرررى )

جرارة ، جامعرة بنرى سرويف ، العردد األول ، ص البيئة المصرية " ، مجمة المحاسبة والمراجعرة ، كميرة الت
 . 61 – 15ص 

بررراىيم ، منررى مغربررى ) (، " تقيرريم مرردى مالءمررة معمومررات التسمسررل اليرمررى 2114ررر خميررل ، عمررى محمررود وا 
( فرى ضروء قواعرد الحوكمرة " ، الفكرر 13لقياس القيمة العادلة طبقرًا لمعيرار التقريرر المرالى الردولى رقرم )

 . 318ر  241تجارة ، جامعة عين شمس ، العدد الرابع ، ص ص المحاسبى ، كمية ال
( ، " إطررار موسررع لمراجعررة القيمررة العادلررة لخيررارات األسرريم فررى ضرروء 2112ررر متررولى ، أحمررد زكررى حسررين )

المعايير الدولية لممراجعة وأثرره عمرى مصرداقية القروائم الماليرة ر مسرح ميردانى " مجمرة المحاسربة المصررية 
 . 259ر  197، جامعة القاىرة ، العدد الثالث ، ص ص  ، كمية التجارة
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 هل توافق عمى أن هناك عالقة بين 1 -1

 مخاطر السوق والتقديرات المحاسبية        
 لمقيمة العادلة.        

 هل توافق عمى أن هناك عالقة بين 1-2
 مخاطر ايئتمان والتقديرات المحاسبية       
 لمقيمة العادلة.       

هل توافق عمى أن هناك عالقة بين  1-3
مخاطر السيولة والتقديرات المحاسبية 

 لمقيمة العادلة.

      

هل توافق عمى أن هناك عالقة بين  -2
تقدير المراجع لمخاطر التحريفات 
الجوهرية ودقة التقديرات المحاسبية 

 لمقيمة العادلة.

 
     

هل توافق عمى أن تكون الخطوة األولى  1 -3
لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة العادلة 
هى فهم األهداف ايستراتيجية لممنشأة 

 وبيئتها .

 
     

هل توافق عمى أن تكون الخطوة ال انية  3-2
لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة 
العادلة هى تقييم المخاطر التى يمكن 
أن تتعرض لها التقديرات المحاسبية 
لمقيمة العادلة وفقا لمستويات 

 مدخالت القياس.

      

هل توافق عمى أن تكون الخطوة ال ال ة  3-3
المحاسبية لمقيمة لمراجعة التقديرات 

العادلة هى تحديد وتقييم مخاطر 
 التحريفات الجوهرية
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هل توافق عمى أن تكون الخطوة الرابعة  3-4
لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة 
العادلة هى تقييم إدارة المنشأة 

 .لمخاطر التحريفات الجوهرية

      

هل توافق عمى أن تكون الخطوة الخامسة  3-5
لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة 
العادلة هى تقييم معقولية القياس 
واإلفصاح عن التقديرات المحاسبية 

 لمقيمة العادلة. 

      

هل توافق أن تكون الخطوة السادسة  3-6
لمراجعة تقديرات المحاسبية لمقيمة 
العادلة هى تحديد هل المخاطر تم 
إدارتها لتصبح داخل حدود المستوى 
المقبول لمخطر أم هناك مؤشرات عمى 

 وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة 

      

هل توافق عمى أن تكون الخطوة  3-7
التقديرات المحاسبية السابعة لمراجعة 

لمقيمة العادلة هى الحصول عمى 
 .إقرارات مكتوبة

      

هل توافق عمى أن تكون الخطوة ال امنة  3-8
لمراجعة التقديرات المحاسبية لمقيمة 

 العادلة هى التو يق.

      

 


