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 المحاسبة عن القيمة العادلة علي دقة التنبؤات المحاسبية إستخدامأثر 
 ميدانية ودراسة نظرية 

 (1)د/ ياسر أحمد الجرف
 مستخلص

 فرض عصر العولمة وثورة االتصاالت واقعًا جديدًا ال يمكن تجاهله ، وتحول العالم إلي مفهوم القرية     
 لمنافسة بين الشركات ونتيجة لذلك ظهر تساؤل عن واقعيةالواحدة وانفتاح األسواق العالمية وتعاظم ا

وسالمة القياس واإلفصاح المحاسبي في ظل قصور تطبيق منهج التكلفة التاريخية في توفير معلومات 
مفيدة من خالل التقارير المالية والتي ال تستطيع توفير مؤشرات مالية دقيقة للمستثمرين للتنبؤ باألداء 

سبة الدولية إلي التوسع في مجاالت 2المستقبل ، نتيجة لذلك بدأ مجلس معايير المحا المالي للشركات في
وكان هدف البحث إلي ، والمعلومات المحاسبيةتطبيق معايير القيمة العادلة في إعداد وعرض البيانات 

حاسبية، دراسة ألثر إستخدام المحاسبة عن القيمة العادلة في التقرير المحاسبي علي دقة التنبؤات الم
عتمد الباحث علي تقييم دقة التنبؤات في قائمة المركز المالي من خالل التنبؤ بقيمة صافي األصول  وا 

(NAV(ودقة التنبؤات في قائمة الدخل من خالل التنبؤ بربحية السهم )EPS وذلك من خالل إستبيان وزع )
وبالتحليل اإلحصائى  ة واألسكندرية.فى بورصتى القاهر  ومديرى المحافظ المالية على المحلليين الماليين

بين تطبيق  معنوية" توجد عالقة  هإتفاق المحلليين المالين على أن لبيانات اإلستبيان توصل الباحث إلى
تفاق األطراف و المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية المتعلقة بقيمة صافي األصول"،  ا 

بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات  معنويةتوجد عالقة الرئيسة لإلستبيان على أن " 
تفاق األطراف الرئيسة لإلستبيان على أن " ،و المحاسبية بقيمة ربحية السهم  تساعد القيمة العادلة معلومات ا 

 .فى ترشيد قرارات المستثمرين وتحقيق التنمية االقتصادية
 الكلمات المفتاحية

 ربحية السهم -صافى األصول -المحاسبية دقة التنبؤات -مة العادلةمحاسبة القي
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The Effect of Fair Value Accounting on the Accuracy of 

accounting forecasts –A Theoretical and Practical Study 

 

Abstract 
The imposition of globalization and the revolution in communications are new 

facts that can not be ignored, and the world turned to the concept of a single 

village and the opening up of global markets and the growing competition 

between the companies. As a result a question about the realistic and the safety of 

measurement and accounting disclosure appeared under the shortcoming of 

historical cost approach in providing useful information in financial reports, 

which may not provide accurate financial indicators for investors to predict 

financial performance of companies in the future. So, the international 

Accounting standards board began to expand the fair value standards  in the 

financial statements.The goal of this research is to study the impact of fair value 

in the accuracy of accounting forecasts. The researcher depends on evaluating 

accurate predictions in the statement of financial position by predicting the value 

of net assets (NAV) and accurate predictions in income statement by predicting 

profitability per share (EPS), through a questionnaire distributed to financial 

analysts in Cairo and Alexandria stockmarkets. The statistical analysis showed an 

agreement between analysts that "there is significant relationship between the 

application of accounting for fair value and accounting forecasts on value of net 

assets accuracy," an agreement between the interviewees that there is a 

significant relationship between the application of fair value and the accounting 

value of accurate forecasts of earning per share, and an agreement between the 

main parties that "fair value provides important information to rationalize 

investors’decisions and to implement economic development.                                                                  

  Key words 

Fair Value Accounting- Accuracy of Accounting Forecasts- Net Assets- Earning 

 per Share.  
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 مقدمة
شهد البحث المحاسبي نشاطا ملحوظا في دراسات القيمة العادلة في السنوات األخيرة نظرا لوجود      

فيما يتعلق بخصائص المعلومات المحاسبية من ية على التكلفة التاريخية أفضلقناعة أن للقيمة العادلة 
وقد ركزت  .لمالية من المعلوماتفي تلبية إحتياجات  قرارات مستخدمى التقارير ا المالءمةالدقة و  حيث

القيمة المعلوماتية للقيمة العادلة من خالل إستخدام بعض البيانات المالية  إختباراألبحاث السابقة على 
 -غالبا ما يكون سعر السهم  -ي أساس، ودراسة تأثيرها على متغير تابع للشركات ضمن متغيرات مستقلة

دوات المالية، والتي أصال لم تكن تقيم بغير ذلك في السابق، إال ى األالقيمة العادلة عل إرتباطصر وبدأ  يقت
أن مطالبة المنظمات الدولية التي تهتم بتسويق معاييرها المحاسبية ألزم الواقع المالي باالتجاه نحو هذا 

التي تتم تلتقي في أنها تعكس مقياسا أكثر موثوقية في تمثيلها للمعامالت  األراءالمنهج، إال أنه ما زالت 
، ألنها تمثل الخالصة التي تظهر فيها الموضوعية، والسوق الذي يفرض القيم المالية ليس الشركاتفي 

 اإلقتصاديةوفي عالم شديد التغير والتطور في المظاهر  .خاضعا ألية معيار ذاتي أو تحيز شخصي
ظاللها وبصورة سلبية علي لقت هذه المتغيرات بأو عمال العديد من التحديات والمالية شهدت منشآت األ

والتنبؤ بالمتغيرات التي تؤثر علي قيمة المنشاة في ظل قصور مفهوم  واقعية وسالمة القياس المحاسبي،
والمحاسبية من تزايد حجم  اإلقتصاديةوذلك نتيجة التطورات التي شهدتها البيئة  وتطبيق التكلفة التاريخية،

رى متعددة ظام العالمي الجديد المسمي بالعولمة وظهور الشركات الكباألعمال وتباينها واتجاه العالم نحو الن
 سواق العالمية ،كل ذلك أدى إلي وجود ضغوطالجنسيات واالنفتاح اإلقتصادي بين الدول واإلنضمام لأل

التي تقوم عليها ومنها مبدأ التكلفة التاريخية الذي يتجاهل علي مهنة المحاسبة والتأثير في بعض المبادئ 
التي تحدث من فترة ألخري، مما أدي إلي عدم توفير المعلومات المفيدة للمستثمرين  سعارتغيرات في األال
  .القرارات  تخاذإل

هتمام بتبني طرق محاسبية جديدة للقياس المحاسبي ومنها محاسبة القيمة ومن هنا بدأ التوجه إلي اإل      
ي إثبات معالجة األحداث والعمليات المالية كي تكون ي فأساسليها كمطلب إالذي بدأ التوجه  ،العادلة 

أكثر دقة وأقرب إلي الواقع الفعلي وفقا للظروف السائدة ، بما يحقق مالءمة وموثوقية البيانات المالية 
المنشورة ، األمر الذي حدا بالجهات المهنية المتخصصة إلي إصدار معايير محاسبية تلبي االحتياجات 

من مع التطور الكبير علي الصعيد المالي الدولي والتي شكلت في مضمونها محاسبة التي تتزاالمستمرة 
 . (1ص  2009القيمة العادلة) صالح ،

 مشكلة البحث
فقد تبنت تلك   IFRSنقطة تحول في تبني وتطبيق معايير التقرير المالي الدولية  2011عتبر عام ي     

وحددت  ؛االتحاد األوربي وبعض البلدان الناميةدول لك دولة بما في ذ 120المعايير الدولية أكثر من 
هيئة بورصة األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية أنه سيتم التحول من المبادئ المحاسبية 

ونظرا لوجود ؛ 2014قارير المالية بداية من عام تإلي المعايير الدولية إلعداد ال GAAPالمتعارف عليها 
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 Ram Mohan)2015كل في التحول غيرت بداية تبني معايير التقرير الدولية إلي عامالعديد من المشا
et al, 2011ن يخفض من عدم تماثل المعلومات أنه أ( ، ويرى المؤيدين لتلك المعايير أن اتباعها من ش

ن أرباح تجار بالمعلومات الداخلية وتخفيض تكلفة رأس المال ، وارتفاع التنبؤ بقدرة المستثمرين بشأإلوا
 Armstrong et al ,2010 ; Brown ,2011) الشركة المستقبلية وزيادة تدفق األموال عبر الحدود.)

معايير  برزأ 5/2011بعنوان "قياس القيمة العادلة " والصادر في  IFRS 13 المعيار الدولى رقم ويعتبر
، المعدلة  الدولية عايير المحاسبية، وقد دخل مصطلح القيمة العادلة إلي أغلب المالتقرير المالية الدولية

ض ويتجه التطور العالمى الجديد إلي التوسع في مجاالت تطبيق معايير القيمة العادلة في إعداد وعر 
المستمر في القوة الشرائية لوحدة هتمام إلي عدة عوامل أهمها التغير المالية ويرجع ذلك اإل القوائم بيانات

لي جانب األزمات إ لألصولوالتي تنعكس علي القيمة االستبدالية اسبي القياس المح أساسالنقد الذي هو 
 (.Bhimani,2008) مريكيةة التي تعرضت لها بعض الشركات األالمالي
عتراف حقيقي بالقصور إهو  اإللتزاماتو   األصولة العادلة  في تقييم أن تطبيق القيم ويرى الباحث     

السابقة التي كانت تعتمد علي التكلفة التاريخية في القياس  لسنواتاالذي كان يعتري التقارير المالية في 
الناشئة  اإلقتصاديةاألزمات  بعد حدوثأصبح هناك إجماع  سعارالمحاسبي، ومع ظهور التقلبات في األ

عنها، البد من التحول نحو طريقة قياس محاسبي أخرى تواجه القصور الذي اعتري التكلفة التاريخية التي 
 ع مواجهة هذه األزمات. لم تستط
قد تكون التغيرات التي تطرأ علي المعايير المحاسبية والمبادئ المحاسبية المقبولة فيما يخص تقييم       

لمقيمي المؤسسات في بداية جديدة للمحاسبة  تختلف  ةنموذج القيمة العادلة يفتح بابا لخلق فرص جديد
لعمل في حاالت اندماج المؤسسات أو حاالت اإلفالس أو عن النمط الذي يسودها فيما يتعلق بانحسار ا

أي مجال أخر ضمن قطاع األعمال الذي يرتكز علي تقييم أصول المؤسسات أو حاالت االفالس أو أي 
مجال أخر ضمن قطاع األعمال الذي يرتكز علي تقييم أصول والتزامات الشركات فيها على القيمة العادلة 

والذي  FASBعدة خصائص ، وتظهر هذه الخصائص من خالل تعريف  توافر والتي يتطلب تطبيقها
النقد أو النقد المعادل،  أن يؤخذ بعين  أساسيركز على: توفر السوق الحرة، أن يتم تحديد سعر البيع علي 

 تحصيلهااالعتبار فيما إذا كان هذا الدفع سيتم حاليا أو عبارة عن القيمة الحالية لدفعات النقدية التي سيتم 
في المستقبل، أال يقع األطراف ذات العالقة بالصفقة تحت اإلكراه  وأن يكون لدي االطراف معرفة كافية و 

 معقولة نسبيا بكل الحقائق  المرتبطة باألصل.
ويمكن القول أن للقيمة العادلة أفضلية على التكلفة التاريخية من حيث الدقة والمالئمة، فى تلبية      

. فإذا كان من المفترض تخدمى التقارير المالية على األخص المستثمرين فى األسهم احيتاجات قرارات مس
لألسهم على أساس تقديرات المستثمرين للقيمة العادلة لحق نظريا أن السوق المالى يحدد القيمة العادلة 

 أعلى أو أقل من القيمة الدفترية.تكون الملكية التى قد 



 ياسر أحمد السيد محمد الجرفد/                              AUJAAــ  مجلة المحاسبة والمراجعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

345 
 

لي مفهوم إوتحول العالم  االتصاالت واقعًا جديدًا ال يمكن تجاهله ، رض عصر العولمة وثورةلذلك ف     
واقعية  عنالقرية الواحدة وانفتاح األسواق العالمية وتعاظم المنافسة بين الشركات ونتيجة لذلك ظهر تساؤل 

المحاسبي في ظل قصور تطبيق منهج التكلفة التاريخية في توفير معلومات  اإلفصاحوسالمة القياس و 
للمستثمرين للتنبؤ باألداء يدة من خالل التقارير المالية والتي ال تستطيع توفير مؤشرات مالية دقيقة مف

بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية إلي التوسع في مجاالت المالي للشركات في المستقبل ، نتيجة لذلك 
المداخل لتقدير القيمة  أفضلد تطبيق معايير القيمة العادلة في إعداد وعرض البيانات المالية ، وتحدي

 العادلة. 
المحاسبة عن  إستخدامالعالقة بين دراسة  هى البحث اية لهذساسأن المشكلة األ لذلك يمكن القول     
األسئلة  في شكلالبحث عليه يمكن صياغة مشكلة . و المستقبلية ة العادلة ودقة التنبؤات المحاسبيةمالقي

 التالية:
عداد التقارير المالية علي دقة التنبؤات إسبة عن القيمة العادلة في المحا إستخدام أثرما  -1

 المسجلة في سوق المال؟المحاسبية لقياس أداء الشركات 
 القياس على أساس إستخداميضيفها ن أيمكن تحسين لخصائص المعلومات المحاسبية هل هناك  -2

 ثيرها علي مؤشرات األداء المالي؟أمدى تو  القيمة العادلة،
هذا السؤال يعنى أن  ؟تقرير عن القيمة العادلة من جانب اإلدارة يضيف جديد للمستثمرينهل ال -3

السوق، فى حالة عدم التقرير عن القيمة العادلة، يقدر القيمة العادلة بأكبر مما يجب أو يقدرها 
 بأقل مما يجب.

 هدف البحث
مة العادلة في التقرير المحاسبي علي المحاسبة عن القي إستخدامألثر  دراسةالهدف الرئيسى للبحث       

دقة التنبؤات المحاسبية، وسوف يعتمد الباحث علي تقييم دقة التنبؤات في قائمة المركز المالي من خالل 
ودقة التنبؤات في قائمة الدخل من خالل التنبؤ بربحية  ،(NAV) األصولالتنبؤ بقيمة صافي 

 . (EPSالسهم)
  للبحث:ويمكن أشتقاق األهداف الفرعية 

 .  تحديد أهمية استخدام القيمة العادلة فى القياس المحاسبى -

 .لقرارات المستثمرين ومالئمة المعلومات المحاسبية على دقة،أثر تطبيق القيمة العادلة  -

 محددات تطبيق القيمة العادلة. -
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 منهج البحث
 المنهج األستنباطى

لقيمة العادلة علي لمفهوم ومكونات النظرى إلطار اتحليل ا المنهج األستنباطى فى يعتمد البحث علي     
 معاييرأو من خالل االصدارات الرسمية لمجلس  ،المستوى االكاديمى و الدراسات التي قدمها الباحثون

 األصولالمحاسبي عن و ختيار القيمة العادلة كنموذج للتقرير المالي إالتي تسمح وتحفز الدولية المحاسبة 
ستخالص بعض العالقات النظرية )الفروض( المتعلقة بمتطلبات وايجابيات إهدف ، وذلك ب اإللتزاماتو 

 .وسلبيات تطبيق القيمة العادلة في التنبؤات المحاسبية 

 المنهج االستقرائى

يوزع علي مجموعة من المحلليين الماليين  إستبيانمن خالل  ةالميداني الدراسةكما يعتمد الباحث علي     
 الفروض إلختبار معنويةلتجميع البيانات الالزمة  في بورصتى القاهرة واالسكندريةالية ومديرى المحافظ الم

 .للوصول إلى نتائج عن دقة التنبؤات المحاسبية بإستخدام معلومات القية العادلةواجراء التحليل االحصائى 

 أهمية البحث
 األهمية العلمية

علي أهمية االعتماد علي معلومات القيمة العادلة في  ميدانىتكمن األهمية العلمية في توفير دليل        
 .األصولالمحاسبية وصافي  األرباححاسبية بزيادة دقة التنبؤات الم

  
 العملية األهمية

مفهوم القيمة العادلة في  أساسمدى قدرة التقارير المالية المعدة علي  قياستكمن أهمية البحث في        
 اإلقتصاديةالقرارات  تخاذاسبية من مستثمرين وغيرهم بمعلومات مفيدة إلتزويد مستخدمي المعلومات المح

 التأكد من دقة التنبؤات المحاسبية .قياس درجة للمنشأة من خالل  العادلة الرشيدة وتقدير القيمة السوقية

 حدود البحث

يمة إعتمد الباحث على اختبار دقة التنبؤات المالية على قيمة صافى األصول ألن خاصية الق -1
الجارية لألصول وااللتزامات تعكس حقيقة المركز المالى للمنشأة فى تاريخ معين وبالتالى تعتبر 

التى كانت سائدة فى الماضى، وهذه  أكثر مالءمة من التكلفة التاريخية التى تعكس األسعار
 أو غير مالية.المالءمة ترتبط بطبيعة األصول واإللتزامات محل القياس مالية 
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ألن معظم الدراسات أثبتت أن مالءمة الربح المحاسبى تزايدت   رقم ربحية السهمعلى  االعتماد -2
 Ball and)القيمة المعلوماتية له فى تحسين جودة إتخاذ القرارات االستثمارية

Shivakuma,2008)   

 إعتمد الباحث عند توزيع االستبيان على المحللين الماليين ومديرى المحافظ المالية ألنهم أكثر -3
 على دقة التنبؤات المحاسبية.للحكم ارتباطا بالسوق ولديهم الخبرة العملية الالزمة 

 البحثفروض 
توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية  الفرض األول

 المتعلقة بقيمة صافى األصول.
المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية  تطبيقبين  معنويةتوجد عالقة  : الفرض الثاني

 .بقيمة ربحية السهم
ترشيد قرارات توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين :  الفرض الثالث

 .المستثمرين وتحقيق التنمية األقتصادية
 خطة البحث

إلى إثبات الباحث التى يسعى هداف البحث وفروضه يرى الباحث انه وفقا لمشكلة البحث واهميتها، وأ
 معنويتها من خالل التحليل االحصائى تم تقسيم الجزء الباقى من البحث كما يلي:

 الدراسات السابقة والتعليق عليها. -
 اإلطار النظرى للبحث ويشمل:  -
 ،المبررات الرئيسية مفهوم وأساليب قياس القيمة العادلة، التقرير المالى وفقا لمدخل القيمة العادلة

لظهور القيمة العادلة، مزايا وآثار تطبيق القيمة العادلة، محددات تطبيق القيمة العادلة وأساليب 
 قياسها.

  دقة التنبؤات المحاسبية.و التنبؤات المحاسبية: مفهومها، أهميتها، مقومات نجاح 
  المقترح ألهمية تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة.اإلطار 
 لعالقة بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة والتنبؤات المحاسبية.تحليل ا  
 الدراسة الميدانية ونتائجها. -
 توصيات البحث والمقترحات لدراسات مستقبلية. -
 مالحق البحث والمراجع. -

 الدراسات السابقة
وجود أسواق مالية المالية هو  اإللتزاماتو  األصولي لتبني القيمة العادلة لتقييم ساسفتراض األاإل      

، أو علي  اإللتزاماتوسداد  األصولالبيع الجارية لبيع  أسعارحاضرة يمكن من خاللها الحصول علي 
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بصورة يمكن  اإللتزاماتو  لألصولاالقل تفرز هذه االسواق المدخالت التي تستخدم لتقدير القيمة العادلة 
 :على األصول واأللتزاماتالقيمة العادلة امإستخدوفيما يلي الدراسات التي اهتمت بأثر ،  الوثوق بها

 ((Bhat,2008دراسة 
هدفت الدراسة إلى التحقق ما إذا كانت نوعية مكاسب وخسائر القيمة العادلة للبنك من وجهة نظر      

من البنوك 180المشاركين فى السوق هى دالة إلدارة المخاطر. وقد تم التطبيق على عينة مكونة من 
 . وتوصلت الدراسة إلى ما يلى:2005 -2003كية خالل الفترة من التجارية االمري

جوهرى بين مكاسب وخسائر  طإلى نموذج العوائد إلى أن هناك أرتبا ات المستندةختبار تشير اإل -
 عندما يكون مشروط باالفصاح. القيمة العادلة وعوائد األسهم

االسهم وكذلك التباين النسبى  هناك ارتباط طردى بين مكاسب وخسائر القيمة العادلة مع عوائد -
 لمكاسب وخسائر القيمة العادلة للتقلبات في العوائد غير المتوقعة وبين زيادة األفصاح.

، حيث يرتبط مكاسب وخسائر القيمة العادلة مع عوائد نوع الخطرتم تصنيف اإلفصاح حسب  -
عوائد غير المتوقعة وبين زيادة األسهم، التباين النسبى لمكاسب وخسائر القيمة العادلة للتقلبات في ال

 األفصاح المتعلق بالمخاطر المالية وخطر المشتقات المالية.
 (Barth et al, 2008 ) راسة د

أثر هذه  إرتباط قياس بين تقييم ديون المنشأة بالقيمة العادلة ومخاطر الديون وحاولتالدراسة ربطت       
 ليلدراسة عن العالقة بين القيمة العادلة ومخاطر الديون عوعبرت ا العالقة علي العائد علي حق الملكية ،

مخاطر عالية للديون تستخدم معدالت فائدة أعلي في تحديد القيمة  أن الشركات التي تعاني من  أساس
العادلة للديون األمر الذي يؤدى الي إنخفاض تلك القيمة، وفي حالة تخفيض القيمة العادلة للديون عن 

تماما عندما تكون مخاطر الديون متدنية يحدث عكس ذلك  ،فإن الشركة تعترف بمكاسب قيمتها األسمية ،
 حيث ترتفع القيمة العادلة للديون عن قيمتها األسمية وتعترف الشركة بالخسائر.

إلي أن زيادة قيمة الديون يؤدى إلي تخفيف أثر عالقة مخاطر الديون علي العائد  وخلصت الدراسة     
تصنيف  إئتماني عالي فإن العائد علي حق على ة . وبالنسبة للشركات التي تحصل علي حق الملكي

إال أن هذه العالقة تكون أقل عندما ترتفع قيمة  الملكية يرتبط بعالقة إيجابية مع تغيرات مخاطر الديون،
خفض فإن وبالنسبة للشركات التي تحصل علي تصنيف إئتماني من الديون نتيجة تقييمها بالقيمة العادلة،

هي عالقة سالبة وتكون أقل سالبية عند رفع قيمة حق الملكية مع تغير في مخاطر االئتمان بعالقة العائد 
 الديون نتيجة تطبيق القيمة العادلة.

 (William &Jackson ,2008)دراسة 
مة العادلة تناولت الدراسة أهم إنعكاسات محاسبة القيمة العادلة والمشكالت المصاحبة لمحاسبة القي     

تقديرات  أساسبالقيمة العادلة علي  األصوليتم تقييم  أنهوتوصلت الدراسة  عندما يكون السوق غير كامل،
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المديرون من  لقيمة العادلةوتمكن المرونة المالزمة لمحاسبة ا سعر السوق ، أساسوليس علي  اإلدارة
 .إيجابية عن أي شئ أخرالتركيز في التقرير عن أنشطتهم األكثر 

 (2008الطويل،)دراسة 
المالية بشركات التأمين المصرية من خالل  لألصولالدراسة إلي توفير قياس القيمة العادلة  تهدف     

الي وضع نموذج  ةالباحث تنموذج محاسبي متكامل الغراض تعظيم منفعة المعلومات المحاسبية ،وتوصل
 :ن أخلصت الدراسة الي . و مقترح لقياس القيمة العادلة  بصورة مالءمة ودقيقة 

عتبار القيمة السوقية في سوق مالي كفء يعبر إتفاق بين المتعاملين في سوق المال علي إهناك  -
 عن القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتداولة.

المحاسبي مما يؤدى الي  اإلفصاحمدخل المحاسبة عن القيمة العادلة يؤدى الي زيادة  إستخدام  -
 معلومات الموجودة في القوائم والتقارير المالية.زيادة جودة ال

 
 (2009دراسة )أبو الخير

تناولت الدراسة استخدام القيمة العادلة كأساس للتقرير المحاسبى عن األصول غير المالية بالتطبيق   
على شركات األستثمار العقارى . حيث أن مشكلة استخدام القيمة العادلة كأساس للتقرير المحاسبى 

 ن فى صعوبة الحصول على أسعار سوقية قابلة للمشاهدة لألصول غير المالية دون تحمل تكلفة.تكم
 وتوصلت الدراسة إلي ما يلى:

حيث لم يكن لقيم فروق تعتبر معلومات القيمة العادلة مالئمة التخاذ القرارات ولكن بصورة محددة  -
 لتى تبنت استخدام القيمة العادلة.القيمة العادلة تأثير كبير على أسعار األسهم فى الشركات ا

تختار األدارة توقيت اإلعتراف بفروق القيمة العادلة، األمر الذى يعنى أن االدارة يمكنها إستخدام  -
 القيمة العادلة فى تطويع الربح المحاسبى.

ذج ترتفع درجة التقلب فى الربح للشركات التى تتبع نموذج القيمة العادلة عن الشركات التى تتبع نمو  -
 التكلفة التاريخية.

 (Laux and Luez,2009دراسة )
دافعت عن القيمة العادلة فى أوقات األزمات واعتبرت أن األزمات المالية سببها القرارات السيئة      

للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. ففى حالة أرتفاع القيمة العادلة ألصول البنك ترتفع قيمة حقوق 
 يمة الديون التى على البنك، هذا األمر يؤدى إلى إنخفاض درجة الرفع المالى،الملكية بالمقارنة بق

ويات المقبولة عن طريق المزيد من االقتراض وبالتالى تحاول البنوك زيادة الدرجة الرفع المالى إلى المست
 والدخول فى أدوات مالية جديدة إضافية فى شكل التزامات. وبناءا عليه فإن أى انخفاض الحق فى
القيمة العادلة لألصول سوف يؤدى إلى تفاقم أزمة الرفع المالى وتليها أزمة السيولة. وتؤكد الدراسة على 
أن األزمات المالية سببها القرارات المالية وليست القيمة العادلة فى حد ذاتها.كما اوضحت الدراسة انه 
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أفضل تقدير للقيمة العادلة، اإل أن  على الرغم من أن األسعار السوقية لنفس األصول واإللتزامات تقدم
وتقترح الدراسة استخدام بدائل القياس  األسعار السوقية فى ظروف معينة تصبح مضللة أكثر من غيرها.

 األخرى مثل نماذج خصم التدفقات النقدية المستقبلية فى مثل هذه الظروف.
   (Zhang,2009) دراسة
على إدارة المخاطر  -المشتقات–العادلة لتقييم األدوات المالية إختبرت الدراسة أثر استخدام القيمة       

وعلى درجة تقلب األرباح، وأثبتت الدراسة أن التقرير عن القيمة العادلة يقدم معلومات جيدة عن درجة 
وفى نفس الوقت  المخاطر، األمر الذى يسمح للمنشأة أو المؤسسة المالية بإدارة مخاطرها بشكل جيد.

 سة أن درجة التقلب فى األرباح ، التى يقدمها العديد من الباحثين كانتقاد للقيمة العادلة، لمأثبتت الدرا
 تزداد كثيرا مع استخدام القيمة العادلة عما كانت عليه عند استخدام التكلفة التاريخية.

 (Laghi,2012دراسة )
العادلة التى تم ات قياس القيمة تقوم الدراسة بتحليل المستوى الحقيقى للشفافية والمنفعة لمستوي     

(، واستهدفت الدراسة التحقق من وجود عالقة IFRS7تطبيقها على األدوات المالية وفقا للمعيار الدولى)
 بين مستويات قياس القيمة العادلة والمتغيرات المرتبطة برأس المال السوقى وصافى الدخل.

 وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي :
لمال السوقى وصافى الدخل بقيمة األصول التى يتم تقييمها فى المستويات يرتبط كل من رأس ا -

 المختلفة للقيمة العادلة.
كذلك  ، يعتبر المستوى الثالث للقيمة العادلة هو المقياس األكثر ذاتية فى قياس األدوات المالية -

 الية.يعتبر هذا المستوى أداة لمواجهة التقلبات الدورية وذلك فى فترات األزمات الم
  (Alexander et al,2012)دراسة
جراءات قياس القيمة العادلة كانت محل جدل ونقاش قبل وبعد وقوع أأوضحت الدراسة       ن طرق وا 

القيمة العادلة أسس تقدير وقياس  هذا الجدل هو الدعوة إلي تطوير فرزهأاألزمة المالية العالمية، وان ما 
 البيانات المالية. يما يعزز الثقة فالقيمة العادلة ب عن اإلفصاحوزيادة 

تباع محاسبة القيمة العادلة عند وقوع األزمة المالية العالمية لما أمكن إكذلك أوضحت الدراسة أنه لوال 
 بهذه الخسائر في حينه دون تأخير . اإلعترافإظهار الخسائر في البنوك والشركات المتعثرة و 

 (Liang& Edward,2014)دراسة 
لشركات   التشغيلية األصولعن  التقرير المالي ىنموذج إستخدام مدي تاثير إرتباطلدراسة إلي هدفت ا     

في الواليات المتحدة االمريكية  التكلفة التاريخية بالقيمة العادلة و  إستخدامب العقاري في انجلترا اإلستثمار
المركز المالي من خالل قياس قيمة  ،وتم تقييم دقة التنبؤات في قائمة علي دقة تنبؤات المحلليين الماليين

، ودقة التنبؤات في قائمة الدخل من خالل التنبؤ بربحية السهم.وتوصلت الدراسة الي ان األصولصافي 
في تلك الشركات بانجلترا والتي تطبق القيمة العادلة، وهذا يؤكد  األصولهناك دقة تنبؤ كبيرة بقيمة صافي 
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العادلة يوفر معلومات خاصة تساعد في زيادة دقة التنبؤات بقائمة  القيمة إستخدامأن نموذج التقرير ب
أن هناك دقة تنبؤ منخفضة  بقيمة ربحية السهم في تلك الشركات  توصلت الدراسة و  المركز المالي.

والخسائر غير المحققة في قائمة  األرباحبانجلترا والتي تطبق القيمة العادلة ويرجع السبب إلي إضافة 
القيمة العادلة يزيد من  إستخداميؤكد أن نموذج التقرير بوهذا  القيمة العادلة. أساسدة علي الدخل المع

 أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل.  األرباحصعوبات التنبؤ بصافي الدخل عند تضمين 
 (Bratten,et,al,2014)دراسة 
القيمة العادلة في التقارير المالية  إستخدامالمتزايد للتقديرات ب ستخدامإذا كان اإل ختبرت الدراسةإ     

في المستقبل  األرباحللتنبؤ التدفقات النقدية المستقبلية و  األرباحوموثوقية هذه التقديرات يؤثر على قدرة 
القيمة العادلة في إعداد التقارير  إستخدامالقطاع الخاص ، لقياس مدى بنوك و  ة،لعينة من البنوك العام

 األرباحالعادلة في التقارير المالية من شأنه أن يعزز قدرة  ةلقيما إستخدامالدراسة إلي أن وتوصلت  ،المالية
ضا بعض األدلة أي وجدت الدراسة ،للتنبؤ التدفقات النقدية المستقبلية في كل من البنوك العامة والخاصة

وجدت  أخيرا .في المستقبل احاألربالحالية للتنبؤ  األرباحقدرة  يعززالقيمة العادلة  إستخدامأن تشير إلى 
تدفقات النقدية بال تنبؤلل أفضلالقيمة العادلة هي  أساسعلى  التقريرفي ظل نظام  األرباحأن  الدراسة

إليها تدعم وجهة نظر مجلس معايير  تم التوصلعموما، النتائج التي  .في المستقبل األرباحو  ،المستقبلية
تقديرات القيمة العادلة في التقارير المالية  إستخدامالدولية أن  المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة

  .التنبؤ باألداء المستقبليعلي  األرباحمن شأنه أن يعزز قدرة 

 : السابقة التعليق على الدراسات      

هناك العديد من الدراسات أيدت تطبيق القيمة العادلة علي األخص في التقرير المحاسبي للبنوك  -1
المالية ، ويرجع السبب في ذلك إلي قابلية القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية  والمؤسسات

 للمشاهدة من خالل أسواق نشطة نسبيًا .

هناك شبه اتفاق علي مالئمة معلومات القيمة العادلة للقرارات مع التحقق من دقتها من خالل  -2
في يمة العادلة يترتب عليه زيادة التقلب كما أن هناك اتفاق علي أن تطبيق الق األسواق النشطة .

 الربح المحاسبي من فترة إلي أخرى .

لذلك يرى الباحث أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت استخدام القيمة العادلة في قياس  -3
التنبؤات المحاسبية ، وبالتالي هناك فجوة في البحث المحاسبي المتعلق بذلك ويحاول الباحث 

ذه الفجوة بإجراء دراسة ميدانية ألستقصاء آراء المحللين الماليين في تقييم دقة تغطية جزء من ه
 التنبؤات المحاسبية بصافي األصول واألرباح بإستخدام معلومات القيمة العادلة .
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 االطار النظرى للبحث
 مفهوم وأساليب قياس القيمة العادلة وفقًا لمعايير المحاسبة:

 مفهوم القيمة العادلة:
تعرف القيمة العادلة لألصل على أنها ذلك المبلغ الذى يتم بواسطته بيع أو شراء األصل من         

خالل عملية تبادلية حقيقية بين أطراف مطلعة وراغبة في التبادل،  وفى المقابل تعرف القيمة العادلة 
عملية تبادلية حقيقية بين  لاللتزامات على أنها تلك القيمة التي تستحق أو المبلغ الذى يتم سداده من خالل

 سعارأطراف راغبة في العملية، مع استبعاد أثر التصفية.  ويتم تقدير القيمة العادلة ألى بند من خالل األ
      فيتم تحديد القيمة العادلة للبند بشكل تقديرى.   سعارالمعروضة أو المطلوبة، وفى حاالت عدم توفر هذه األ

 األصولمصطلح القيمة العادلة ألنه ليس لكل  إستخدامبة المالية وقد برر مجلس معايير المحاس
، وقد عرف معيار المحاسبة (Barth et al, 2001)قيمة يمكن الحصول عليها من السوق  اإللتزاماتو 

( القيمة العادلة على أنها )قيمة تبادل األصل في عملية تبادلية حقيقية بين أطراف 107األمريكي رقم )
 امل، دون أن تكون هذه العملية في حاالت التصفية أو البيع الجبرى(.راغبة في التع

 15( والذى بدأ سريانه بعد 157المعيار رقم ) FASBوقد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية      
نشاء إطار لقياس القيمة العادلة داخل المبادئ المحاسبية المتعارف 2007نوفمبر  م، وذلك بشأن تعريف وا 
 شركاءال( القيمة العادلة بأنها ذلك السعر الذى يتسلمه البائع عند بيع 157ولقد عرف المعيار رقم ) عليها. 

 The price that“السوق األصل ، أو السعر الذى سيدفع نظير تحويل التزام في تاريخ القياس.  في
would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market date”  والقيمة العادلة طبقًا لتعريف المعيار تشمل القيمة السوقية
وليست مقصورة على المواقف الخاصة باستفسارات السوق الحالية وغير المتاحة، فالتعريف يركز على 

ليس السعر الذى يجب السعر الذى سيسلم نظير بيع أصل أو السعر الذى سيدفع نظير تحويل التزام، و 
 على األصل أو المستلم نظير التزام مفترض. Acquireسداده لالستحواذ 

يفهم من ذلك أن معيار القيمة العادلة أخذ بمفهوم أسعار الخروج )أسعار البيع( وأهمل أسعار      
 نلعادلة يجب أالدخول) التكلفة الجارية(، كما أنه يؤكد على أن السعر المستخدم كأساس لتحديد القيمة ا

 يتم فى سوق منظمة بين متعاملين يمارس كل منهما عملية البيع أو الشراء فى ظروف عادية دون تاثير.
كما يؤكد التعريف على أن تكون أسعار البيع المستخدمة فى تحديد القيمة العادلة محددة فى تاريخ     

ظروف السائدة فى هذا لك بصرف النظر عن التاريخ وذلإعداد القوائم المالية أو أقرب ما تكون إلى هذا ا
التاريخ، ويعتمد المعيار على مفهوم السوق األصلى للسلعة كأساس لتحديد القيمة العادلة ، حيث يعرف 
السوق األصلى للسلعة بأنه السوق الذى يمكن أن تبيع المنشأة فيه األصول أو تحول من خالله 

 (FASB,2006,par8اإللتزامات.)
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بالنسبة لمجلس معايير المحاسبة الدولية، فقد عرف القيمة العادلة أنها "المبلغ الذى يمكن أن تتم  أما        
تبادل تجارى بحت"،  أساسبه، بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على  األلتزاممبادلة األصل، أو سداد 

( والمعيار رقم 36( والمعيار رقم )5( فقرة )32وقد ورد هذا التعريف في عدد من المعايير مثل المعيار رقم )
العقارى" إن القيمة  اإلستثمار( "40( وغيرها من المعايير، كما أوضح المعيار المحاسبى الدولى رقم )39)

العادلة تتحدد بتاريخ معين وتبعا لتغير أحوال األسواق من وقت آلخر )مجلس معايير المحاسبة الدولية، 
2001.) 
من حيث اولوية التطبيق ، اإل أن المعيار لم يسمح المطلق ألسعار البيع  على الرغم من التفضيل    

بتجاوز هذا المستوى فى الحاالت التى تستدعى ذلك ، ولقد كانت االزمة المالية العالمية الحدث الهام الذى 
ولة كشف عن قصور أسعار البيع فى قياس القيمة العادلة ، حيث كانت أسعار البيع متدنية متأثرة بالسي

عن القيمة العادلة المتدنية قد فاقم أزمة أسعار المتاحة أكثر من تأثرها بالقيمة المستقبلية، كما أن التقرير 
   البيع ودفع بها إلى المزيد من األنخفاض.

بعنوان المحاسبة عن  2015( الصادر عام45المصرى رقم ) للمعيار طبقا  عريف القيمة العادلةت    
"يعرف هذا المعيار القيمة العادلة على أنها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل  القيمة العادلة حيث

 أو الذى سيتم دفعه لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس."

  مدخل القيمة العادلة للتقرير المالي
يمة العادلة من منطلق خاصية المالءمة ، فهو إن تأييد مجلس معايير المحاسبة المالية لمفهوم الق     

، ألنها القيمة التي يمكن اإللتزاماتو  األصوليعتبر أن القيمة العادلة هو المقياس االكثر مالءمة لقياس 
كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلي بينة من الحقائق بموجبها تبادل أصل او تسوية التزام بين أطراف 

 المنافسة الحرة. ويتعامالن في ظل ظروف
تعتبر القيمة  2015( قياس القيمة العادلة الصادر عام45ووفقا للمعيار المحاسبة المصرى رقم )    

،   اإللتزاماتو  األصولالعادلة قياسًا قائمًا على السوق ، وليس خاص بمنشأة بذاتها . وبالنسبة لبعض 
 األصولتوفرة . وبالنسبة لبعض يمكن أن تكون هناك معامالت سوق ملحوظة أو معلومات سوق م

األخرى ، فإن معامالت السوق الملحوظة أو معلومات السوق قد ال تكون متوفرة . غير أن  اإللتزاماتو 
تقدير السعر الذى تستند عليه معاملة منظمة  –هدف قياس القيمة العادلة فى كلتا الحالتين ال يتغير وهو 

Orderly transaction   بين المشاركين فى السوق  األلتزاميل لبيع األصل أو تحوMarket 
participants  فى تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية ) أى سعر الخروجExit price  فى تاريخ

 (. األلتزامالقياس من وجهة نظر مشارك فى السوق يحتفظ باألصل أو يدين ب
تم به شراء أو بيع األداة في معاملة حالية بين طرفين فالقيمة العادلة لالداة المالية تمثل المبلغ الذي ي      

، وفي حالة تعذر اذا كان متاح  المحددة في سوق نشطة سعاراأل أساسعلي  ويتم قياس القيمة العادلة ،
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تقدير متاح  أفضلالمعلومات التي تقدم  أساس ىوجود سعر السوق ، فإن القيمة العادلة يتم قياسها عل
 لسعر السوق الحالي.

إن سعر السوق لالداة المالية يعكس تقييم السوق للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتضمنة       
ن توقيت التدفق النقدى سوف يختلف أمعدل الفائدة الجارى وعلي تقييم السوق للخطر علي  أساسعلي 

التي تعكس تقييم السوق هي اكثر  سعاراأل أساسويبدو منطقيا أن المعلومات المبنية علي  ، عن التوقعات
 التكلفة التاريخية. أساسمالءمة لقرارات المستثمرين والمقرضين من المعلومات المبنية علي 

أسلوب  إستخدامعندما يكون سعر أصل أو التزام مماثل غير ملحوظ ، تقيس المنشأة القيمة العادلة ب      
حيث أن قياس   Observable inputs ة للمشاهدةالقابلالمدخالت  إستخدامتقييم مختلف يغلب عليه 

االفتراضات التى يستخدمها المشاركون فى السوق  إستخدامالقيمة العادلة قائم على السوق ، ويتم القياس ب
، بما فى ذلك االفتراضات المتعلقة بالمخاطر ، ونتيجة لذلك ، ال تعتبر نية  األلتزامعند تسعير األصل أو 

أمرًا ذا عالقة عند قياس القيمة العادلة ) وفقا لمعيار  األلتزاماألصل أو تسوية أو الوفاء بالمنشأة لالحتفاظ ب
 (.45المحاسبة المصرى رقم 

يالحظ مما سبق أن توسع مجلس المعايير الدولية فى إستخدام القيمة العادلة كاساس للقياس المحاسبى     
ديه توجه للتحول كلية إلى القيمة العادلة ،ومع هذا أعطى انطباعا لدى العديد من الباحثين أن المجلس ل

فإن الراسخ لدى المجلس أن القيمة العادلة هى المقياس المالئم لكثير من األصول واإللتزامات على 
األخص المالية وبعض األصول التى لها أسواق حاضرة مثل العقارات والزراعة، ولكن مالءمة القيمة 

بالقيمة شى تماما بالنسبة لبعض األصول التى ال تتوافر لها متطلبات القياس العادلة للقياس المحاسبى تتال
 . (Bradbury,2008)العادلة 
هذا يجعل الباحث يستنج أن القيمة العادلة سوف تكون نموذج القياس المحاسبى الوحيد إذا توافرت       

  متطلبات الحصول على قيمة عادلة موثوقا بها.
 هور القيمة العادلةالمبررات الرئيسية لظ

ستنباط المبررات الرئيسية التي تدافع عن قيام القيمة العادلة في القياس المحاسبي من إيمكن       
 إتخاذالمنطلق التي تهدف إليه التقارير المحاسبية التي تسعى إلى تزويد مستخدميها بمعلومات مفيدة في 

في المعلومات تظهر من خالل  –المالءمة  -لفائدة  أن ابثل الهدف األولى للمحاسبة  القرارات، وهذا يم
األحداث أو الصفات التي تقوم المحاسبة بقياسها من خالل التعرف على خصائص الشيء المقاس. إال أن 
تزويد المستخدم بالمعلومات التي يريدها بما يتوافق مع رغباته هو أمر بعيد عن 

 .(Sterling,1975)الموضوعية
مات المحاسبية التخاذ القرارات هى المبرر األساسى الذى يتمسك به مؤيدو القيمة مالءمة المعلو      

العادلة كأساس إلعداد القوائم المالية. ويقصد بالمالءمة هنا أن يكون للمعلومات المحاسبية تأثير على 
. والمتطلب قرارات المستخدمين بحيث يغير المستخدمون قراراتهم أو يعدلوها عند استالمهم هذه المعلومات
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االساسى لتحقيق المالءمة هو قياس الخصائص المطلوبة فى األصل أو اإللتزام )األسعار الجارية( بشرط 
 .(Sloan,1999,p.105)أن ينطوى هذا القياس على أقل درجة ممكنة من األخطاء

نظمة للتحول نحو وفى الحقيقة فإن تزايد تبنى القيمة العادلة فى المعايير المحاسبية ينم عن عملية م     
القيمة العادلة تعكس رغبة صناع المعايير فى خدمة المستثمرين ورفع درجة مالءمة المعلومات 

 .(Shortaridge and Smith,2009)المحاسبية
بأن إعتماد القيمة العادلة كأساس للقياس  (IASB) وقد أوصى مجلس معايير المحاسبة الدولية       

خصائص أساسية من شأنها جعل المعلومات المحاسبية مفيدة ها على أربع أثر  إرتباطالمحاسبى يتطلب 
 القابلية للمقارنة، القابلية للفهم ، الموثوقية أو اإلعتمادية، المالءمةللمستخدمين،وهى خاصية 

(Ernest&Young,2008). 
ام محدد . وتبعًا لذلك ( يعتبر قياس القيمة العادلة متعلقًا بأصل أو إلتز 45وفقا للمعيار المصرى رقم )     

فى  األلتزامعتبار خصائص األصل أو إل، يتعين على المنشأة عند قياس القيمة العادلة أن تأخذ بعين ا
فى تاريخ  األلتزامعتبار عند تسعير األصل أو إلحال أخذ المشاركون فى السوق تلك الخصائص بعين ا

 القياس . وتشتمل الخصائص ، على سبيل المثال ما يلى :
 حالة األصل وموقعه.  ( أ)

 ه ، إن وجدت .إستخدامو)ب( القيود على بيع األصل أو    
يختلف األثر المترتب عن خاصية معينة على القياس وفقًا لكيفية نظر المشاركين فى السوق إلى  -

 تلك الخاصية.
 الذى يتم قياسه بالقيمة العادلة واحدًا مما يلى : األلتزامقد يكون األصل أو   -

لتزام مستقل ) على سبيل المثال ، أداة مالية أو أصل غير مالى ( ، مجموعة أصول أو أصل أو ا 
لتزامات ) على مجموعة إلتزامات سبيل المثال ، وحدة توليد نقد أو مؤسسة  أو مجموعة أصول وا 

 أعمال (.
ة من أو مجموع األصولأصاًل أو إلتزامًا مستقاًل ، فإن مجموعة من  األلتزامسواء كان األصل أو  -

تعتمد على وحدة  اإلفصاحأو  اإلعترافألغراض  اإللتزاماتو  األصولأو مجموعة  اإللتزامات
ستثناء ما هو وارد فى هذا المعيار يتم تحديد وحدة الحساب لألصل أو إالحساب الخاصة بها . و ب

 وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى الذى يتطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلة. األلتزام
فر حاليًا، وهذا يعتمد على كل من االتي يمكن أن تتو  الظروفوهذه األسباب تتطلب جميعها معرفة        

المملوكة والقدرة على االقتراض والقدرة على زيادة رأس المال، وباختالف هذه  لألصولالبيع الحالية  أسعار
 –بها، فإن القيمة السوقية العادلة القرارات والظروف  والتي يمكن أن تساعد متخذي القرارات على التنبؤ 

تستطيع أن توفر كل هذه المعلومات، وتصبح المعلومات المقدمة من خاللها مفيدة   -أو سعر البيع الحالي
يرى أن  Sterlingومالئمة للجميع بغض النظر عن تكييف هذه المعلومات للغايات السابقة، لذلك فإن 
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قيم لكي تحقق المحاسبة الفائدة للجميع دون التحيز ألي طرف من بنود الميزانية ال بد وأن تظهر بهذه ال
 األطراف.

 (45وفقا للمعيار المصرى رقم )
تتم فى معاملة منظمة بين المشاركين فى  األلتزاميفترض قياس القيمة العادلة أن مبادلة األصل أو  -1

 الحالية . فى تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق األلتزامالسوق لبيع األصل أو تحويل 
 تتم إما : األلتزاميفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو تحويل  -2
 . األلتزاملألصل أو  Principle marketى ساسفى السوق األ  ( أ)

 Most advantageous marketى ، فى السوق األكثر نفعًا ساسأو)ب( فى غياب السوق األ
 . األلتزاملألصل أو 

ى ال تحتاج المنشأة إلجراء بحث شامل لكافة األسواق المحتملة ساساأل وفى حالة غياب السوق -3
ى أو السوق األكثر نفعًا ، ولكن يتعين عليها أن تأخذ بعين االعتبار جميع ساسلتحدد السوق األ

المعلومات المتوفرة بشكل معقول . وفى غياب دليل على خالف ذلك ، يفترض أن يكون السوق 
ى أو السوق ساسزام هو السوق األتبشكل عادى معاملة بيع أصل أو نقل إلالذى تبرم فيه المنشأة 

 ى .ساساألكثر نفعًا في حال غياب السوق األ
، يمثل قياس القيمة العادلة للمنشأة السعر في  األلتزامى لألصل أو أساسفي حالة وجود سوق   -4

أسلوب تقييم آخر ( ،  إستخدامذلك السوق ) سواء كان السعر ملحوظًا بشكل مباشر أو مقدرًا ب
 حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر في سوق مختلف أكثر نفعًا في تاريخ القياس .

ي ) أو السوق األكثر نفعًا( في تاريخ القياس . ونظرًا ألن ساستحتاج المنشأة للوصول للسوق األ -5
تلفة قد يكون لديها المنشآت المختلفة ) وأنشطة األعمال داخل تلك المنشآت( ذات األنشطة المخ

ي ) أو السوق األكثر نفعًا ( لألصل أو ساسفرصة الوصول ألسواق مختلفة ، فإن السوق األ
ذاته قد يختلف من منشأة ألخرى )ومن أنشطة األعمال داخل تلك المنشآت( . وتبعًا لذلك  األلتزام

اركين في السوق( من ي ) أو السوق األكثر نفعًا( ) وبالتبعية المشساس، يتعين أخذ السوق األ
 وجهة نظر المنشأة مما يسمح بوجود اختالفات بين المنشآت ذات األنشطة المختلفة .

على الرغم من حاجة المنشأة إلى الوصول إلى السوق ، إال أنها ال تحتاج المتالك القدرة على بيع  -6
 أساسعادلة على أصل محدد أو نقل التزام محدد فى تاريخ القياس حتى تتمكن من قياس القيمة ال

 السعر في ذلك السوق.
حتى عندما ال يكون هناك سوق ملحوظ يوفر معلومات التسعير المتعلقة ببيع أصل أو نقل التزام  -7

في تاريخ القياس ، يفترض قياس القيمة العادلة أن المعاملة تتم في ذلك التاريخ مأخوذة من وجهة 
 أساس. وتحدد المعاملة المفترضة  األلتزامن بنظر المشارك في السوق الذى يحتفظ باألصل أو يدي

 . األلتزاملتقدير سعر بيع األصل أو تحويل 
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وفيما يتعلق بتاريخ القياس وهو تاريخ المركز المالى ،فإن المعيار يتطلب اإللتزام بالسعر     
عيار ال تى لو نتج عن عوامل طارئة مؤقتة مثل األزمات، وبالتالى فإن المحالسائد فى هذا التاريخ 

يسمح بأن يعكس السعر  اى توقعات عن تنامى القيمة العادلة لألصل عند زوال األزمات الطارئة 
 مهما كانت أراء وخبرات اإلدارة فى هذا المجال.

 القيمة العادلة فى القياس المحاسبى ستخدامإ المترتبة علىأو اآلثار مزايا ال
المحاسبي  اإلفصاحابية لتبني القيمة العادلة في القياس و عديدة أبرزت األثار االيجهناك دراسات         

علي جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها بالقوائم المالية ومن أهم األثار اإليجابية ما يلي :) العبادى 
،2010). 

القيمة العادلة يجعل القوائم المالية أكثر مالئمة للمستثمرين ألغراض تقييم حقوق  أساسأن تبني  -1
لكية بالمقارنة بالتكلفة التاريخية نظرًا لوجود عالقة إيجابية قوية بين القيمة العادلة لالستثمارات الم

 Nelson,1996;Eccher etوالسندات وبين القيمة السوقية لحقوق الملكية .) األسهمالمالية في 
al,1996 ) 

قائمة المركز المالي مفضل المالية في  اإللتزاماتو  لألصولالقيمة العادلة  أساسعلي  اإلفصاحأن  -2
القيمة العادلة من مالئمة وموثوقية وذلك  أساس به لما يتصفالتكلفة التاريخية نظرًا  أساسعن 

 والتقرير عن معلومات القيمة العادلة.) األسهموعوائد  أسعاررتباط معنوى بين إلوجود 
(Basu,2003 

المحيطة  اإلقتصاديةتعكس أثار الظروف  أن قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة ينتج معلومات -3
عند حدوثها مما يجعل القيمة العادلة قابلة للمقارنة بأستمرار من حيث العائد المناسب لمستوى 

وتوقيت المعلومات وهذا ما يحقق  المعلومات،حجم وقيمة المعلومات ،ومالئمة وموثوقية  الخطر،
 (2007)خليل،المختلفة. اإلقتصاديةت القرارا إتخاذالمعلومات في  إستخدامالمنفعة من 

 ويرى الباحث أن:
يتفق مع التعبير العادل للقوائم المالية عن المركز المالي ونتيجة األعمال  أن أستخدام القيمة العادلة -

والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية نظرًا ألخذها تغيرات األسعار فى األعتبار، وذلك 
المقابلة بين اإليرادات والمصروفات وبالتالى الوصول إلى حقيقة صافى سوف يؤدى إلي تحسين 

 الدخل.
يتفق تطبيق القيمة العادلة ومفهوم المحافظة على رأس المال والطاقة اإلنتاجية للشركة، نظرًا ألن   -

إتباع التكلفة التاريخية يزيد من إحتمال تآكل رأس المال فى ضوء عدم اإلعتراف باإلنخفاض فى قيم 
األصول وفقا للتكلفة التاريخية، فى حين أن مفهوم القيمة العادلة يراعي القدرة الشرائية لوحدة النقد 

ن كان كل من ا  و  المعروضة في القوائم المالية. مما يعكس المفهوم االقتصادى للبيانات المحاسبية
على  المالءمةثوقية و أنصار ومؤيدى القيمة العادلة والتكلفة التاريخية يوافقون على أن صفتى المو 
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بينما أنصار التكلفة ،  المالءمةدرجة كبيرة من األهمية ،اإل أن أنصار القيمة العادلة يركزون على 
التاريخية يضعون تركيزا أكبر على الموثوقية، لذا تبدو المحاسبة علي أساس القيمة العادلة أكثر 

ا وقع جيد على أذان السامعين، بينما مالئمة إلحتياجات المستخدمين ألن عبارة "قيمة عادلة" له
 .(Penman2007تاريخية"بأنهاعتيقة وبالية) عبارة "تكلفة توحى

ستخدام القيمة العادلة في القياس            ذكر البعض ان هناك العديد اآلثار الناتجة عن تطبيق وا 
 (216،ص2009أبو الخير (منها:
دام القيمة العادلة في القياس دقة أعلي ألن كال من دقة األرقام المحاسبية : ينتج عن إستخ -1     

المحاسب ومستخدم المعلومات المحاسبية يشاهد األسعار السوقية لألصل أواأللتزام في تاريخ القياس وهذا 
تخاذ قرارات صحيحة. ويرى أحد  يحقق مصداقية اكبر للمعلومات وبالتالي الوصول إلي نتائج أكثر دقة وا 

العادلة تختلف لألصل فى اآلجل القصير عنها فى اآلجل الطويل فى أوقات األزمات،  الباحثين أن القيمة
كما أن القيمة العادلة لألصول المتجانسة سوف تختلف بحسب السوق التى يتداول فيها كل أصل 

 .(Demski,2004,p.522)منها
رات هي المبرر الرئيسى مالئمة معلومات القيمة العادلة : مالئمة المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرا -2

الذي يتمسك به مؤيدو القيمة العادلة كأساس إلعداد القوائم المالية . ويقصد بالمالءمة هنا أن 
للمعلومات المحاسبية تأثير علي قرارات المستخدمين بحيث يغير المستخدمون قراراتهم أو يعدلوها 

ءمة هو أن يقيس المحاسب عند استالمهم هذه المعلومات. والمتطلب األساسي لتحقيق المال
الخصائص المطلوبة في األصل او األلتزام ) األسعار الجارية لها( شرط ان ينطوى هذا القياس 

 . (Sloan,1999,P.105)علي أقل درجة ممكنة من األخطاء
 :أهداف استعمال القيمة العادلة

التي سيستخدمها المشاركون فتراضات إلا إستخدامب األلتزامتقيس المنشأة القيمة العادلة لألصل او   -
فتراض إن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه إعلى  األلتزامفي السوق عند تسعير األصل أو 

 . اإلقتصاديةمصلحتهم 
فتراضات ، بداًل من ذلك إلال تحتاج المنشأة إلى تحديد مشاركين محددين في سوق عند وضع تلك ا -

تميز المشاركين في السوق بصفة عامة مع األخذ بعين يتعين على المنشأة تحديد الصفات التي 
 االعتبار العوامل المحددة لكل مما يلى :

 . األلتزام)أ( األصل او 
 .  األلتزامى ) أو السوق األكثر نفعًا ( لألصل أو ساس)ب( السوق األ

 )ج( المشاركين في السوق الذى ستبرم المنشأة معهم معاملة في ذلك السوق .
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وقابلة للمقارنة لتقييم  فيها مستخدمى البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات مالءمة وموثوق إن         
 ، اإلقتصاديةالقرارات  تخاذالمركز المالى للمنشأة ونتيجة إعمالها وذلك لتكون هذه المعلومات مفيدة لهم إل

 (31ص2003)حماد،جد أن معلومات القيمة العادلة لها المزايا اآلتية:نو 
هار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة األقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد الميزانية المركز المالى، إظ -1

بحيث يعترف بالدخل إما بعد الحفاظ على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في المنشأة أو 
أن  أساسيًا على بعد الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمنشأة، وأن مفهوم القيمة العادلة يكون مبن

 المنشأة مستمرة في أعمالها ألجل غير محدود.
القيمة العادلة فإنها تعبر عن المركز االقتصادي ألنه  أساسعلى  اإللتزاماتو  األصولإذا تم تقييم  -2

 السوقية بعين االعتبار. سعارأخذ األ
 يتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهوم المحافظة على رأس المال. -3
ت القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة والتي تستعمل القيمة تساعد معلوما -4

 العادلة. 
 الجارية. اإلقتصاديةإن القيمة العادلة لها قدرة تنبؤية أكبر ألنها تعكس التأثيرات  -5
لكثير إن واضعى المعايير المحاسبية يّدعون أن التقدم الحديث في التكنولوجيا والخبرة الواسعة تسمح  -6

تسعير سوق رأس المال مع  أتقنيات تدمج مبد إستخداممن القيم العادلة أن يتم تقديرها بموثوقية ب
 المعلومات حول ظروف السوق الجارية.

 تمكين المنشأة من قياس أدواتها المالية بالقيمة العادلة لعدد من العمليات الداخلية من أجل: -7
  ناسبة.ية والتجارية الماإلستثمار صنع القرارات 
 .إدارة وقياس المخاطر 
 .تحديد كمية رأس المال الذى يجب تكريسه لخطوط األعمال المتنوعة 

 كما يرى الباحث أن هناك أهداف أخرى لتطبيق القيمة العادلة من قبل الشركات، مثل:

 .إضفاء الشفافية على البيانات المالية الصادرة عن الشركات 
 بيق مفهوم التكلفة التاريخية.التوجه إلى عالج أي قصور ناتج عن تط 
  محاسبة القيمة العادلة: تطبيقمحددات 

 اإلعترافالقياس و  نعكاسات السلبية التي يعكسها تطبيق منهج القيمة العادلة فيإلهناك العديد من ا    
            (31ص2006)دهمش،عفاف،ومنها ما يأتي:  اإلفصاحو 

العادلة في مدى موثوقيتها أي مدى وجود أدلة إثبات  ية في تقديرات القيمةساستكمن المشكلة األ -1
بشكل يساعد في تسجيلها في الدفاتر وتدقيقها، حيث يكتنف تقدير القيمة العادلة إلى إتباع أسس 

المالية، األمر  اإللتزاماتو  لألصولقياس متباينة، حيث تتعدد طرق وأساليب تقدير القيمة العادلة 
 كثر تقلبا مما هو في الحقيقة في ظل عدم وجود سوق كفء.الذى يجعل البيانات المالية أ
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من أهم السلبيات التكلفة الكبيرة التي ستقع على كاهل الشركة لتطبيق القيمة العادلة، حيث أن  -2
نظام الشركة المحاسبى قد صمم للتعامل مع مدخالت النظام وفقا للتكلفة التاريخية، ولتمكينه من 

عادلة يتحتم على إدارة الشركة إعادة برمجة نظامها، فهل تستطيع التعامل معها وفقا للقيمة ال
الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تحمل تلك التكلفة وضمان بقاء منتجاتها منتجات منافسة 

 مع الشركات الكبيرة.

هلة لفهم وتطبيق المفاهيم الواردة في المعايير المحاسبية ؤ الضعف النسبى في الكوادر البشرية الم -3
 الدولية بشكل سليم.

في  اإلقتصاديةإن محاسبة القيمة العادلة معقدة وذات طرق مختلطة منها ما يتعلق برغبة الوحدة  -4
ات ومنها ما يتعلق بموضوع تقدير القيمة العادلة نفسها، فضال على أن ذلك اإلستثمار االحتفاظ ب

 المحاسبية.تساق في المعالجة إليتعارض مع مبدأ الثبات في المحاسبة أو عدم ا

القيمة العادلة في إعداد القوائم المالية إلى فتح مجال كبير للتالعب بما  أساسعتماد إقد يؤدى  -5
 .اإلدارةيخدم مصالح 

هو أن  اإلفصاحو  اإلعترافمن أهم األمور السلبية في تطبيق منهج القيمة العادلة في القياس و  -6
ا المعيار وهى: تصنيف ال تحكمه تصنيف األدوات المالية ضمن المجموعات التي ينص عليه

نفسها فيما يتعلق بالغاية التي تستخدم تلك األدوات ألجلها،  اإلدارةقيود محددة سوى توجهات 
مجاال جيدا للتالعب والتضليل إن أرادت ذلك، كأن تصنف بعض  اإلدارةوبالتالي فإن ذلك يعطى 

قاق وذلك إلظهارها بقيمة التكلفة، األدوات المالية ضمن األدوات المحتفظ بها إلى حين االستح
تكون مبيته باالحتفاظ بها لغايات المتاجرة، وبالتالي تستطيع إبعادها عن  اإلدارةعلما بأن نية 
ستخدامالقيمة العادلة و   ها لغايات التحوط ضد مخاطر مستقبلية.ا 

 أساليب قياس القيمة العادلة: 

فإن مقاييس القيمة العادلة تزودنا   Dynamic and Volatileفي ظل األسواق المتغيرة والمتقلبة      
بكثير من الشفافية وذلك مقارنة بمقاييس التكلفة التاريخية، وباإلضافة إلى مالئمة القيمة العادلة للقياس في 

تكون مهمة أيضًا قبل  Reliability الموثوقيةوالمالية المتغيرة والمتقلبة فإن  اإلقتصاديةظل الظروف 
تصبح بال فائدة ألى مستخدم.   الموثوقيةوالتي تتسم بعدم  المالءمةألن المعلومات  Relevant المالءمة

إنه يمكن قياس  (FASB)أما عن كيفية قياس القيمة العادلة فقد بين مجلس معايير المحاسبة المالية 
 : (Landsman, 2007)القيمة العادلة كما يلى 

 اس للقيمة العادلة.مقي أفضليعتبر السعر المحدد في سوق نشط  -1
إذا لم يتوفر ذلك، يتم تقدير ما إذا كانت القيمة الدفترية قريبة من القيمة العادلة، وخاصة للبنود  -2

 مثل الذمم المدينة والدائنة واألدوات المالية ذات معدل الفائدة المتغير.
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 قد تستخدم كذلك الطرق التالية لقياس القيمة العادلة: -3
 ة لألدوات المالية المشابهة.السوقية المحدد سعاراأل -أ 
 خدمات التسعير من جهة خارجية.  -ب 
 نماذج التسعير الداخلية. -ج 
 التدفقات النقدية المخصوصة. -د 

يتعين تطبيق أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة  (45ووفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )     
سلوب التقييم أو كيفية تطبيقه )على سبيل المثال، تغيير في أالالعادلة بثبات.  غير أنه من المالئم أن يتم 

أساليب متعددة للتقييم أو تغيير في التعديل الذي يتم إجراؤه على أسلوب  إستخدامتغيير في الترجيح عند 
التقييم( وذلك في حالة تغيير التعديل في القياس عن نفس القدر أو أكثر عن القيمة العادلة وفقًا للظروف.  

 هي الحالة على سبيل المثال، إن وقع أي من األحداث التالية: وقد تظهر هذه
 تواجد أسواق جديدة. ( أ)

 توافر معلومات جديدة. )ب(   أو
 عدم توافر المعلومات المستخدمة سابقًا.)ج(    أو
 تحسن أساليب التقييم .)د(     أو
 )هـ( تغير ظروف السوق .   أو     

وفقًا لمدخل السوق، ووفقًا ( ثالثة أساليب لقياس القيمة العادلة 157وقد حدد المعيار األمريكي رقم )    
 لمدخل الدخل، باإلضافة للقياس وفقًا لمدخل التكلفة:

الممكن مشاهدتها  سعاريستخدم مدخل السوق عند تقييم األ  :Market Approachمدخل السوق  - أ
Observable  األصولق، بما في ذلك التي توفرها عمليات السو  المالءمةوغيرها من المعلومات 

 .Comparableالمقارنة القابلة أو  Identicalالمتماثلة 
ويستخدم مدخل الدخل عند التقييم لتحويل المبالغ  :Income Approachمدخل الدخل   - ب

عتمادًا على افتراض أن شركاء السوق هم السبب في تلك إالمستقبلية إلى مبلغ موحد للقيمة الحالية 
 ة.المبالغ المستقبلي

ويعتمد على المبلغ المطلوب حاليًا إلحالل المقدرة الخدمية  :Cost Approachمدخل التكلفة  -جـ 
 ألصل ما )إحالل التكلفة(.

 إستخداممدخل واحد للقياس يكون مناسبًا في بعض المواقف ب إستخدام( فإن 157وطبقًا للمعيار رقم )    
شط ألصول أو إلتزامات مماثلة.  وفى مواقف أخرى في سوق ن Quoted prices معلنة استرشادية أسعار
 ثباتمداخل متعددة للقياس يكون مناسبًا ألن نظام التقارير بالشركات يتطلب  إستخدامفإن 

Consistently  ستخدامكل قدرات أساليب التقييم و  ها للوصول لقياس مناسب للقيمة العادلة.ا 
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فكل منشأة عليها  ن مداخل التقييم يتعين استخدامه،ويالحظ من المعيار أنه لم يحدد أى مدخل م      
كما أن السوق النشط بالنسبة ألسعارالبيع  اختيار أحد هذه المداخل أو الجمع بينها حسب ظروف المنشأة.

ال يتوافر إال لألسهم والسندات واألدوات المالية المتداولة فى أسواق المال ألنه يفترض أن تكون السوق 
لتزام ، اما بالنسبة لبقية األصول فإنه نادرا ما يكون لها أسواق نشطة عالوة على أن لنفس األصل أو اال

 األصول وااللتزامات المالية التى ال تتداول فى السوق ال يتوافر لها قيم عادلة قابلة للمشاهدة.  
 األتى: وجاء بهبعنوان "قياس القيمة العادلة"  2015( عام45معيار المحاسبة المصرى رقم )ل ووفقا

تعد القيمة العادلة هي السعر الذى سيتم استالمه لبيع األصل أو الذى سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة 
ي ) أو السوق األكثر نفعًا ( في تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية ) أي ساسمنظمة في السوق األ

 أسلوب تقييم آخر . إستخداماشر أو مقدرًا بسعر الخروج( بغض النظر عما إذا كان سعرًا ملحوظًا بشكل مب
ى ) أو السوق األكثر نفعًا( المستخدم لقياس القيمة العادلة ساسال يتم تعديل السعر في السوق األ    

بسبب تكلفة المعاملة . وتتم المحاسبة عن تكلفة المعاملة وفقًا لمعايير المحاسبة  األلتزاملألصل أو 
نما تعد محددة لكل معاملة المصرية األخرى . وال تعتب ر تكاليف المعاملة من صفات أي أصل أو التزام وا 

 .  األلتزاموسوف تختلف بناًء على طريقة إبرام المنشأة لمعاملة األصل أو 
 القيمة العادلة وفقا للمعايير الدولية: إستخداممتطلبات القياس المحاسبى ب

من األسس واإلرشادات للوصول إلى القيمة العادلة أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية العديد     
حيث أصدر المجلس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بالتفصيل في العديد من المعايير المحاسبية 

 . 2011( قياس القيمة العادلة في مايو 13رقم )
الذي  األلتزامألصل أو ا يوضح المعيار أن قياس القيمة العادلة يتطلب من المنشأة أن تحدد ما يلي: -

لألصل وما إذا كان األصل مستخدما  إستخدام أفضلغير المالية  لألصولسيتم قياسه ، وبالنسبة 
مستقل،والسوق الذي ستتم فيه المعاملة ذات العالقة باألصل  أساسإلي جانب أصول أخرى أو علي 

علي أساليب م القيمة العادلة ويتعين عند تقيي، وأساليب التقييم التي يعد إتباعها مناسبا األلتزامأو 
األقصى للمدخالت الملحوظة الهامة والحد من المدخالت  ستخدامالتقييم المستخدمة أن تحقق اإل

غير الملحوظة ويتعين لتلك المدخالت أن تكون متسقة مع المدخالت التي سيستخدمها المشاركون 
 .األلتزامفي األسواق عند تسعير األصل أو 

 األصولمة العادلة قياسا قائما علي السوق وليس على المنشأة . وبالنسبة لبعض تعتبر القي -
األخرى فإن معامالت السوق الملحوظة أو معلومات السوق قد ال تكون متوفرة. غير أن  اإللتزاماتو 

هدف قياس القيمة العادلة في كلتا الحالتين هو ذاته تقدير السعر الذي ستستند عليه المعاملة 
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقا لظروف السوق  األلتزاملبيع األصل او نقل  المنظمة
 الحالية.
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 إستخدامالمطابق غير ملحوظ تقيس المنشأة القيمة العادلة ب األلتزامعندما يكون سعر األصل أو  -
 دامإستخالمدخالت الملحوظة ذات الصلة ويقلل من  إستخدامأسلوب تقييم مختلف يزيد من 

 إستخدامالمدخالت غير الملحوظة نظراً  ألن القيمة العادلة قياس قائم علي السوق، يتم قياسها ب
بما في ذلك  األلتزامفي السوق عند تسعير األصل أو االفتراضات التي يستخدمها المشاركون 

 االفتراضات المتعلقة بالمخاطر .
صلى لألصل أو ألتتم في السوق ا األلتزامقل يفترض قياس القيمة العادلة أن أن معاملة بيع أصل ون -

 .األلتزامفى السوق األكثر ربحا لألصل أو يتم ذلك وفي غياب السوق األصلى  األلتزام
فتراضات التي سيستخدمها المشاركون إلا إستخدامب األلتزامتقيس المنشأة القيمة العادلة لألصل أو  -

اض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه على إفتر  األلتزامفي السوق عند تسعير األصل أو 
 .اإلقتصاديةمصلحتهم 

أو تحمل إلتزام ولى هى سعر المعاملة عندما يتم شراء األصل ألا اإلعترافأن القيمة العادلة عند  -
 األلتزاممتمثال بالسعر المدفوع لشراء األصل أو المستلم لتحمل  األلتزاممقابل معاملة لذلك األصل أو 

بالسعر الذي سيتم الحصول  األلتزامراء( . وفي المقابل تتمثل القيمة العادلة لألصل أو )سعر الش
 .)سعر البيع(  األلتزامعليه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل 

المعلنة المقدمة من قبل  سعاراأل إستخدامال يحول هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية دون  -
مقدمة من قبل تلك  سعارأن األات التسعير أو الوساطة في حال قررت المنشاة مثالثة مثل خأطراف 

 اآلطراف محددة وفقا لهذا المعيار.
المستوى األول) األسعار المعلنة في سوق نشط ( كأفضل مستويات حدد المعيار يالحظ أن         

 عليها من السوق .مدخالت تحديد القيمة العادلة ألنه يعتمد علي قيم مباشرة يمكن الحصول 
ألن المدخالت تستخدم مع قيم أخرى أما المستوى الثاني فيأتي من الدرجة الثانية من حيث األفضلية 

مثل التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد القيمة العادلة .أما المستوى الثالث يأتي في أدنى الترتيب من 
 لمنشأة للقيمة العادلة لألصل أو اإللتزام .حيث األفضلية ألنه قائم على اإلفتراضات التي تضعها ا

 (:39قياس القيمة العادلة وفق للمعيار الدولى رقم )
( حدد مجلس المعايير الدولية مجموعة من الوسائل لقياس 39قبل إصدار المعيار الدولى رقم )      

" اإلفصاحالعرض و ( "األدوات المالية": "32عنها وبموجب معيار رقم ) اإلفصاحالقيمة العادلة لغرض 
والذى تم تصنيف األسواق المالية وفق هذا المعيار إلى أسواق مالية كفء وأسواق مالية غير كفء، 

مقياس للقيمة العادلة لالستثمارات  أفضلوعندما يكون السوق نشط فإن سعر السوق المعروض يمثل 
 اإلدارةساليب التي ينبغي على المالية المتداولة. وفى حالة غياب السوق النشط فقد حدد المعيار األ

  (Epstein, 2002: 189-190)ها لتقدير القيمة وتتمثل هذه الوسائل فيما يلى: إستخدام
 القيمة السوقية الجارية ألداة مالية مشابهة جوهريا لألداة المراد تقييمها. -1
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سوق ألدوات سعر خصم مساٍو لمعدل الفائدة السائد في ال إستخدامتحديد خصم التدفقات النقدية ب -2
 نفس الشروط والخصائص. -بشكل جوهرى -مالية لها

 نماذج تسعير الخيارات. إستخدام -3
أن لجنة معايير المحاسبة الدولية وضعت هذا المعيار كنقطة بداية لتطبيق نموذج القيمة العادلة على      

العادلة وأساليب  المالية، وكان الهدف من وضع هذا المعيار هو ترسيخ مفاهيم القيمة األصولجميع 
تاحة الفرصة لدراسة تحسينات قياس القيمة العادلة من خالل وضع معيار رقم ) ( الذى حدد 39قياسها وا 

 المالية بالقيمة العادلة كما يلى: األصولكيفية تصنيف وقياس 
أو  رباحاألاألولى بالقيمة العادلة من خالل  اإلعترافالمالية التي تقاس عند  األصول: المجموعة األولى

إن المكاسب والخسائر غير المحققة )التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية المحتفظ بها ، الخسائر
 بيان أثرهاعلىألغراض المتاجرة( والمكاسب والخسائر المحققة )الخسائر والمكاسب من المبيعات( يتم 

 صافى الدخل.  
يع وهى األوراق المالية للديون )أو حقوق الملكية غير المالية المتاحة للب األصول:  المجموعة الثانية
ذه األوراق هكأوراق مالية ألغراض المتاجرة أو محتفظ بها لحين موعد سدادها و  تبوبالمؤثرة( التي ال 
فيما يتعلق  اإلدارةالجارية وغير الجارية على وفق موعد سدادها و / أو لنية  األصولالمالية تذكر بين 

 . (Larson, 2005: 430)ببيعها 
: األوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق: وهى األوراق التي يكون للمستثمر القدرة المجموعة الثالثة

)وفى هذه الحالة تصنف كأصول  اآلجلحتفاظ بها لحين موعد سدادها وقد تكون أما قصيرة إلوالنية على ا
( تظهر الشركات األوراق المالية متداولةصول غير )وتصنف في هذه الحالة كأ اآلجل( أو طويلة متداولة
كلفة المستهلكة تاالستحقاق في قائمة المركز المالى بال ينلمحتفظ بها لحا اآلجلوطويلة  اآلجلقصيرة 

(Wild & Others, 2007: P 240). 
ريخ تعبر هذه المجموعة عن أصول مالية غير مشتقة ذات تا القروض والمديونيات : المجموعة الرابعة

األولى، ثم  اإلعترافسداد محدد أو قابل للتحديد وغير متداولة في سوق نشطة، وتقاس بالقيمة العادلة عند 
طريقة الفائدة الفعلية، وال يعترف بأى ربح أو خسارة لهذه  إستخدامتقاس بعد ذلك بالتكلفة المستهلكة ب

 .(IAS39, p 56)ل في قيمتها ستبعادها من الدفاتر أو حدوث اضمحالإاألدوات المالية إال عند 
 التنبؤات المحاسبية

قصد به بأنه محاولة عقالنية لتقدير المتغيرات المستقبلية : التنبؤ بشكله العام ي المحاسبيمفهوم التنبؤ 
 المحتملة من خالل معرفة التغيرات السلوكية وغير السلوكية لتلك الظاهرة.

قبل سواء احتوت هذه الدراسات على تقديرات تعتمد على ويعرف بأنه الدراسات المتعلقة بالمست      
األسلوب الشخصى أم انتهجت هذه الدراسات المنهج التخطيطى بإتباع أساليب علمية منظمة وشاملة أم 
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حصائية لقياس العالقات الدالي بين المتغيرات للوصول إلى  ةاستخدمت هذه الدراسات أساليب رياضية وا 
 معدالت التغير بينها.

التنبؤ بأنه: عملية تقدير  ICAWE: فقد عرف مجلس المحاسبين في إنجلترا وويلز المحاسبيأما التنبؤ     
 السابقة عن فترة محاسبية تالية. الية التي تعد من القوائم الماليةللنتائج الم

فرد أو بأنه: "مجموعة التقديرات والقياسات التي يضعها ال المحاسبيالتبنؤ  (Fortnum,1982)وعرف      
المؤسسة والمتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، بهدف اإلعداد لمواجهة الظروف التي توقعها وذلك عن طريق 

 الخطط والسياسات الالزمة للتعامل مع هذه الظروف".
لتي يتم هو عبارة عن "مجموعة التقديرات والنتائج المتعلقة بالمستقبل وا حاسبيوعليه يمكن القول أن التنبؤ الم     

حصائية وب بيانات مالية تاريخية سابقة للوصول إلى  إستخدامإعدادها بناء على أسس علمية وأساليب رياضية وا 
 معلومات مستقبلية، بهدف المساعدة في مواجهة الظواهر واألحداث والنتائج المالية المستقبلية".

 :حاسبيأهمية التنبؤ الم
قراراتهم  إتخاذفي  اإلقتصاديةأداة هامة تمكن من مساعدة متخذى القرارات  لكونه حاسبيترجع أهمية التنبؤ الم     

يساعد في تخفيض درجة عدم التأكد  المحاسبيية أو التمويلية بشكل مناسب وسليم إضافة إلى أن التنبؤ اإلستثمار 
 ويعمل على تقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بالمستقبل. 

واضح في أهمية المعلومات المحاسبية المستقبلية الناتجة من عملية التنبؤ والتي  وتتجلى أهمية التنبؤ بشكل     
 يمكن إيجاز أهميتها في النقاط التالية:

إلى معرفة المستثمر مسبقا بحجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والعوائد  اإلستثمارتحتاج معظم قرارات  -1
 على تحقيق العائد مستقبال. اإلقتصادية ، وأثر العواملاإلستثمارالمتوقعة من عملية 

والعوائد المتوقعة  اإلستثمارية إلى دراسة مستقبلية لكل نوع من أنواع اإلستثمار تحتاج قرارات إدارة المحافظ  -2
 خاصة في ظروف عدم التأكد. اإلستثماروالمرتبطة بها، ودرجة المخاطرة التي قد تترتب على هذا النوع من 

ات إلى التنبؤ بالضرائب المتوقع دفعها أو المتوقع تحصيلها وأثر ذلك على التدفقات تحتاج إدارة المشروع -3
 للمشروع مقارنة بالمشروعات األخرى. اإلقتصاديةالنقدية الداخلة أو الخارجة، وعلى دراسات الجدوى 

لى الربحية تحتاج قرارات التمويل إلى معلومات مستقبلية عن األثر المتوقع لكل مصدر من مصادر التمويل ع -4
 لتزاماته المستقبلية.إوالسيولة في األجل الطويل، وعلى مدى قدرة المشروع على الوفاء ب

 .األرباحالمتوقعة ونصيب السهم الواحد من هذه  األرباحالتنبؤ ب األسهمكما يحتاج المستثمر عند شراء أو بيع  -5
لعى والتحصيالت من العمالء والنقدية في رأس المال العامل التنبؤ بكمية المخزون الس اإلستثماريستلزم  -6

 .الجارية اإللتزاماتالمتاحة لسداد 
نجلترا بعض التوصيات الخاصة بالتنبؤ المالى أهمها:       هذا وقد أصدرت الجهات العلمية والعملية في أمريكا وا 
 تقوم إدارة المشروعات بالتنبؤ المالى ألغراض تحقيق عمليات الرقابة والتخطيط. -1
ة المشروعات بالتنبؤ المالى ألغراض جذب المستثمرين المتوقعين أو لإلعالن عن مدى كفاءة تقوم إدار  -2

 ستغالل الموارد المتاحة بالشكل األمثل ومقارنتها مع غيرها من اإلدارات في الشركات األخرى.إفي  اإلدارة
ئم المالية ذات الغرض إن عملية التنبؤ تتم في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفى حدود القوا -3

 العام.
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 القوائم المالية: إستخداممقومات نجاح عملية التنبؤ المالى ب    
على القوائم المالية التي تتمثل في )قائمة الدخل،  أساسسبق اإلشارة إلى أن عملية التنبؤ تعتمد بشكل          

فتراضات معينة إمالية متوقعة يتم إعدادها بناء على الميزانية العمومية، قائمة التدفقات النقدية( للوصول إلى قوائم 
تراعى األداء التاريخى للمنشأة، وظروفها الحاضرة والمستقبلية المحيطة بها، حيث يتطلب إعداد مثل هذه القوائم 

 التنبؤ بكل بند فيها على حدة ضمن شروط وافتراضات تتعلق بخصوصيات هذا البند.
 لقوائم كأداة للتنبؤ على مجموعة من الشروط الواجب توافرها وأهمها:ويتوقف نجاح وفعالية هذه ا     
أن تتسم البيانات المالية التاريخية بالموضوعية والشمول بحيث تغطى أوجه النشاط المختلفة للمشروع  -1

 وتغطى فترة زمنية طويلة نسبيًا.
باإلتساق بين فترة وأخرى، كما أن تكون االفتراضات التي تبنى عليها التوقعات المستقبلية مقبولة وتتسم  -2

 تراعى الظروف المحيطة بالمشروع.
ها في عملية التنبؤ على منهج علمى يراعى جميع المتغيرات المحيطة إستخدامأن تبنى النماذج التي يتم  -3

 بالنشاط محل التنبؤ، مع التركيز على المتغير المتحكم به.
نسبيًا، فكلما قصرت الفترة الزمنية كلما زادت دقة التنبؤ، التنبؤ بها قصيرة  رادأن تكون الفترة الزمنية الم -4

 والعكس صحيح.
بمعنى أن نماذج التنبؤ السابقة التي تم اشتقاقها خالل فترة زمنية الحرص على عملية استقراء النتائج:  -5

 معينة من عمر النشاط قد ال تصلح لفترة زمنية أخرى عند تغير حجم النشاط لنفس المشروع.
 :حاسبيعلومات المحاسبية على التنبؤ الممقدرة الم

إلى أهمية الخصائص النوعية للمعلومات  FASBأشارت لجنة معايير المحاسبية معايير المحاسبة المالية      
سترجاع المعلومات، وقد توصلت هذه اللجنة إلى مجموعة من إالمحاسبية، وعالقتها بالقدرة التنبؤية، والقدرة على 

 قدرة هذه المعلومات على التنبؤ المالى أهمها:التوصيات تتعلق ب
تتوقف نوعية القرارات المتخذة على مدى مالءمة المعلومات المحاسبية لهذه القرارات عند إعداد  -1

 .السابقةنماذج التنبؤ أو عند إدخال تعديالت على التوقعات 
لومات كمدخالت هذه المع إستخدامأن تكون للمعلومات المحاسبية قيمة تنبؤية، أي إمكانية  -2

 في عملية التنبؤ، أو قيمة ناتجة عن إعادة تغذية المعلومات )استرجاع المعلومات(.
المعلومات المحاسبية في عملية التنبؤ،  إستخدامترتبط القيمة التنبؤية للمعلومات بالمقدرة على  -3

ير مالءمتها ًا للتفرقة بين مدى مالءمة هذه المعلومات أو غأساسوتعتبر هذه القيمة التنبؤية 
 القرارات. إلتخاذ

 دقة التنبؤ المحاسبي:
 تتوقف دقة التنبؤ المحاسبي على عاملين أساسيين يجب توفرهما للحكم على صحة ودقة عملية التنبؤ وهما:     
 نوع البيانات المستخدمة في عملية التنبؤ ومدى مالءمتها للقيام بعملية التنبؤ وخدمتها ألغراض التنبؤ. -1
 محيطة التي تطغى على هذه البيانات.الظروف ال -2
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وعليه ال يمكن االعتماد على أية عملية تنبؤ ما لم تأخذ في الحسبان العوامل السابقة، وتقوم باإلفصاح عن      
يمكن إضافة و  ،النماذج واألساليب المستخدمة في عملية التنبؤ التي من شأنها إعطاء ثقة أكثر في عملية التنبؤ

وامل السابقة ذو أهمية تتوقف عليه دقة عملية التنبؤ وهو مدى مالءمة ودقة األسلوب اإلحصائى عامل آخر إلى الع
إذ ال يمكن أن تكون النتائج إيجابية ودقيقة ما لم يتم إستخدام أسلوب علمى إحصائى  المستخدم في عملية التنبؤ.

 سليم يتناسب مع طبيعة البيانات المستخدمة.
لبيانات والمعلومات التى يتم االعتماد عليها عند إجراء التنبؤات المحاسبية حتى تتوافر يتضح مما سبق أهمية ا    

فيها الدقة الالزمة وتكون قريبة إلى الواقع االقتصادى، ويمكن القول أـن معلومات القيمة العادلة قد تكون هى 
إن االعتماد عليها عند إجراء التنبؤات االقرب للتعبير عن حقيقة األسعار لألصول وااللتزامات فى السوق وبالتالى ف

المحاسبية يجعل تلك التنبؤات تقترب من الوضع القائم وبالتالى ترشيد إتخاذ القرارات االقتصادية وهذا ما سوف يقوم 
 الباحث بإختباره فى الدراسة الميدانية.

 لقيمة العادلةطار المقترح ألهمية تطبيق معايير اإلا( 1رقم )الشكل التالي  الباحث فى ويوضح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطبيق معايير القيمة العادلة

 زيادة جودة المعلومات المحاسبية

 زيادة دقة التنبؤات المحاسبية

 نقل معلومات هامة األرباح األصولصافى 

 يةاإلستثمار ترشيد القرارات 

 زيادة قيمة الشركة

 اإلقتصاديةزيادة التنمية 
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 القيمة العادلة والتنبؤات المحاسبية تطبيق المحاسبة عنتحليل العالقة بين 
إن المعلومات التي تقدمها المحاسبة البد أن تتمتع بقدر من الشفافية وتعكس الواقع االقتصادى حتي      

بهدف  اإلستثمارت ذات التأثير علي قرارات وهى المعلوما قراراتهم بدقة ، إتخاذيتمكن المستخدمين من 
تدعيم ثقة المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها، نظرا ألن أى قرار ال يمكن أن يتم بمعزل عن 

من خالل تزويد  وهذا ما توفره معلومات المحاسبة عن القيمة العادلة البيئة المعلوماتية المحيطة به،
، ويرى البعض  (  Lee,2006:pp665-700كس الواقع االقتصادى)المستخدمين بمعلومات مالءمة تع

والتنبؤات المحاسبية هي جزء من المعلومات التي تقدمها المحاسبة والتي تعد من ان المؤشرات المالية 
القرارات ألنها توضح  إتخاذستخدم عند االدوات التحليلية ذات جاذبية بسبب بساطتها ومالئمتها للم

علومات المحاسبية ، وتتوقف جودة تلك المؤشرات والتنبؤات علي جودة البيانات التي العالقات بين الم
التي تستند الي التكلفة التاريخية تؤدى فإن المؤشرات والتنبؤات تستند اليها والمعلومات التى تقارن بها، لذا 

والذي يؤدى  سعارألبا التغيرات الخاصةعتبار إلداء وذلك لعدم األخذ في األالي تشوهات في عملية قياس ا
 الي تقديرات غير صحيحة للمركز المالي للمنشأة ومركز األداء الخاص بها.

له تأثير مباشر علي المؤشرات والتنبؤات المحاسبية حيث يؤدى إلي  سعارإن التغير في مستويات األ     
 أسعارات في فترات بحتساب المؤشرات والتنبؤات وذلك عندما يتم شراء بعض الموجودإصعوبة وعدم دقة 

 .سعارمختلفة ويتم ادراجها بالتكلفة التاريخية دون أن يتم تعديلها لتتالءم مع تغيرات األ
مرتفعة  سعارإن فرض ثبات وحدة النقد يجعل البيانات المالية المعدة في فترات تسودها معدالت األ     

يفقد المؤشرات المالية المشتقة من تلك هذا مما ،اإلقتصاديةداء الوحدة أمضللة في تعبيرها عن حقيقة 
أو اتجاهاتها  اإلقتصاديةداة لتقيم األداء الحالى للوحدة وبالتالى مدى صالحيتها  كأ البيانات مدلولها،

في إعداد البيانات المالية فيفرض علي  ساسأما مبدأ التكلفة التاريخية الذي يعد الحجر األ ، المستقبلية
ينعكس علي  هذا ما السعرية التي تحدث على قيمة الموجودات والمطلوبات ،المحاسب إهمال التقلبات 

التي تظهر في قائمة الدخل مثال تعبر  األرقامالتي تظهر فى تلك البيانات إذ نجد منها مثال  األرقاممدلول 
أن التي تظهر في الميزانية بش األرقامها الحاضرة ، بينما تعد سعار عن أنشطة بقيم أقرب ما تكون أل

وحقوق الملكية فيها بالتكلفة التاريخية،وبالتالي فإن المؤشرات  اإلقتصاديةمطلوبات الوحدة موجودات 
والتنبؤات المحاسبية التي تربط بين بيانات قائمة الدخل وبيانات قائمة المركز المالي من جهة أخرى تفتقد 

وال سيما خالل ظروف التضخم  تساق أو التجانس مما يفقدها الموضوعية والمصداقيةإلإلي خاصية ا
 االقتصادى.

تحقق مؤشرات مالية تعكس بدقة الوضع لذا فإن إعداد البيانات المالية وفقا لمحاسبة القيمة العادلة      
 اإلفصاح، كما أنها تعزز الشفافية من خالل سماحها بتحديد متطلبات العرض و  اإلقتصاديةالمالي للوحدة 

حقق المنفعة الرئيسية للمستخدمين في إدارة وقياس المخاطر وتحديد مقدار رأس للمعلومات المالية والتي ت
تخاذات المناسبة و اإلستثمار المال الذي يجب توظيفه في  جراء التنبؤات ا  المناسبة و  اإلقتصاديةالقرارات  ا 
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 أفضلقياس يوفر  اإللتزاماتو  األصولالقيمة العادلة إلعادة تقييم  إستخدامكما أن  المحاسبية الدقيقة.
، كما أن  (Henderson & Goodwin,1992)للدخل والمركز المالي للشركة وتحسين المؤشرات المالية 

منطقي يجعل البنود المتشابهة وغير  أساسمحاسبة القيمة العادلة تحسن إمكانية المقارنة عن طريق توفير 
 (.39ص2003:المتشابهة تبدو علي حقيقتها)حماد

لصعوبات التي تواجهة محاسبة القيمة العادلة إال انها تعد الطريقة االكثر فعالية فعلي الرغم من ا     
منه بالمقارنة مع التكلفة التالريخية ، وهذا ما أكده  أفضلوالطريقة المثلي لعكس الواقع االقتصادى بشكل 

(Aslanertik,2009:pp17-19) ومعلومات  في أن إتباع منهج القيمة العادلة يقدم نتائج أكثر شفافية
 مع أهداف المحاسبة المختلفة وأهمها: أفضلبشكل إضافية تتناسب 

 تعبر بدقة عن الوضع الحالي للشركة والتي يمكن القول أنها صورة حقيقية وعادلة. -
 تقدم تقارير ذات مؤشرات مالية قابلة للمقارنة والفهم. -
 تقدم تقارير ذات مؤشرات مالية أكثر مالءمة. -

 الدراسة الميدانية
 الهدف من الدراسة الميدانية

فروض البحث وذلك من خالل إستطالع أراء عينة من  معنوية إختبار  تهدف الدراسة الميدانية إلى     
معايير التقارير المالية الدولية المتعلقة  إستخدامأثر  بشأن ومديرى المحافظ المالية المحللين الماليين

 . وترشيد القرارات االقتصادية تنبؤات المحاسبيةبالمحاسبة عن القيمة العادلة علي دقة ال
 أداة البحث:

 ، الخاصة بالبحثفروض اللثالثة ا ختبارإل إستبيان إستمارةلغرض تحقيق أهداف البحث تم تصميم      
على عينة البحث بمعرفة الباحث ، بهدف توضيح أى استفسار أو  إستبيان إستمارة 120وقد تم توزيع عدد 
، وكذلك من أجل حث المستهدفين على اإلجابة  ستبياناإل إستمارةالعبارات الواردة فى غموض قد يشوب 
% من إجمالى  87،5أى بنسبة  إستبيان إستمارة 105، وقد تم تجميع عدد  ستبياناإلعلى كامل فقرات 

جع استمارات لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائى ، وير  7االستمارات الموزعة ، كما تم استبعاد عدد 
من قبل المستهدفين ، وبذلك بلغ عدد  ستبياناإلالسبب لعدم استكمال اإلجابة على جميع فقرات 

% من االستمارات الموزعة وهى نسبة  81أى بنسبة  إستمارة 97االستمارات الصالحة للتحليل اإلحصائى 
 مرتفعة. 

 Statisticalلتحليل االحصائى.تم استخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية للقيام بعمل ا
 Package for Social Sciences (SPSS)Version(20) ات االحصائية ختبار تم استخدام اإل

 التالية:
 Reliability Analysisتحليل المصداقية   إختبار  (1)
 فروض الدراسة  ختبارإل   Regression Analysis تحليل االنحدار   (2)



 ياسر أحمد السيد محمد الجرفد/                              AUJAAــ  مجلة المحاسبة والمراجعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

370 
 

ينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ، ويتضمن ذلك جدول : وذلك لوصف أراء ع اإلحصاء الوصفى (3)
 التوزيع التكرارى والنسب المئوية والرسم البيانى.

 
 
 اإلستبيانوصف قائمة  
حيث تم تقسيم أسئلة تغطى الجوانب المختلفة للدراسة  لجمع بيانات اإلستبيانتم تصميم قائمة       

وهذه األقسام تم ترتيبها وفقًا لترتيب الجزء  ،األسئلة واضحة وقد روعى أن تكونأقسام  ثمانيةإلى  اإلستبيان
 النظرى من هذا البحث كاآلتى:

عدد سنوات الخبرة للمحلل  يعبر هذا القسم عن بيانات خاصة بعينة الدراسة من حيثالقسم األول والثانى: 
  .نوعية الشركة التابع لها المحلل المالى، المالى

 ر عن إستبيان أراء المستهدفين من االستبيان عن أهمية معلومات القيمة العادلة ،يعب :والرابع القسم الثالث
  مدى االعتياد على استخدام المعايير المحاسبية.

أنسب المعايير المحاسبية إلجراء التنبؤات المحاسبية، تقييم أراء عينة الدراسة فى  :الخامس والسادسالقسم 
 ية لتطوير المعايير الدولية .محاوالت مجلس معايير المحاسبة الدول

                دورو يتضمن أسئلة للتعرف على المستقل  المتغيرمعلومات يعبر هذا القسم عن القسم السابع: 
 . وأهمية معلومات القيمة العادلة              

 يعبر هذا القسم  عن معلومات عن كل متغير تابع على حدة :الثامن القسم 
 .عن معلومات المتغير التابع األول وهو دقة التنبؤ بصافى األصولول األ الجزءيعبر  -
 . عن معلومات المتغير التابع الثانى وهو دقة التنبؤ بربحية السهمالجزء الثانى يعبر ا -
 . عن معلومات المتغير التابع الثالث وهو ترشيد القرارات االقتصادية الجزء الثالثيعبر  - 
( للتعبير عن توفر ذلك 5اس ) ليكرت( ذى الدرجات الخمسة مرتبا من الدرجة رقم )و قد تم استخدام مقي   

 ( للتعبير عن عدم توفر المقياس بدرجة عالية .1المقياس بدرجة عالية الى الدرجة رقم )
   الميدانيةنتائج الدراسة  

 Reliability Analysisتحليل المصداقية   إختبار  ( 1)
الثبات الداخلى ألداة  ختباركرونباخ ألفا إل إختباربات أداة البحث تم استخدام ث إختبارمن أجل         

يبين مدى مصداقية وارتباط إجابات مفردات عينة البحث ، وتشير النتائج الواردة  إختبارالبحث ، وهو 
ة %( وهى قيمة مرتفعة من الناحي 86،1( إلى درجة الثبات فى إجابات عينة البحث بلغت )1بالجدول )

( ، وهذا يدل على أن استمارة 0،6اإلحصائية ، حيث أن أصغر قيمة مقبولة لمعامل كرونباخ ألفا هى )
 االستبيان تتمتع بدرجة عالية من الثبات ، مما يزيد من الثقة فى النتائج النهائية للدراسة.
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 (1جدول )
 أداة البحث )معامل كرونباخ ألفا( إختبارنتائج 

 مل كرونباخ ألفامعا عدد الفقرات الفرض
 % 71،2 4 األول
 % 72،8 7 الثانى
 % 76،1 7 الثالث

 % 86،1 18 األداة كلها
 
وآرائهم حول أهمية معايير يتناول هذا الجزء خصائص عينة الدراسة وصف خصائص عينة الدراسة :  (2)

 كالتالى :ومعلومات القيمة العادلة 
  : ( يوضح التوزيع التكرارى والنسب 2الجدول )توزيع مفردات عينة البحث حسب نوع الشركة

 المئوية لمفردات عينة البحث حسب الشركة التى يعمل بها المحلل المالى .
 (2جدول )

 التوزيع التكرارى والنسب المئوية لمفردات عينة البحث حسب الشركة التى يعمل بها المحلل المالى
 النسبة المئوية التكرار نوع الشركة

 % 47،4 46 وراق المالية شركة سمسرة لأل
 % 27،8 27 شركة إدارة محافظ لألوراق المالية 

 % 24،7 24 شركة متخصصة فى مجال التحليل المالى 
 % 100 97 المجموع

 
أنواع من الشركات ، وأن النسبة  3( أن مفردات عينة البحث قد توزعت بين 2يالحظ من الجدول رقم  )

% ، وأن  47،4انت لصالح شركات سمسرة األوراق المالية حيث بلغت األعلى من مفردات عينة البحث ك
% ، وجاءت شركات  24،7الفئة األقل هى الشركات المتخصصة فى مجال التحليل المالى حيث بلغت 

% ،وتدل هذه النتائج على أن عينة البحث  27،8إدارة محافظ األوراق المالية فى المرتبة الثانية بنسبة 
 التخصصات التى لها عالقة بموضوع البحث مما يؤكد مصداقية نتائجها. اشتملت على كافة

 ( يوضح التوزيع التكرارى والنسب 3توزيع مفردات عينة البحث حسب الخبرة العملية : الجدول )
  المئوية لمفردات عينة البحث حسب  الخبرة العملية.
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 (3جدول )
 ة البحث حسب الخبرة العملية.التوزيع التكرارى والنسب المئوية لمفردات عين

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 % 34 33 أقل من سنة 

 % 23،7 23 سنوات  5أكثر من سنة وأقل من 
 % 21،6 21 سنوات  10سنوات وأقل من  5أكثر من 
 % 20،6 20 سنة  15سنوات وأقل من  10أكثر من 
 % 100 97 المجموع

 
( أن مفردات عينة البحث من حيث عدد سنوات الخبرة قد توزعت 3ل رقم )تظهر البيانات الواردة فى الجدو 
% لديها  23،7% من مفردات العينة لديها خبرة سنة فأقل ، ونسبة  34على أربع فئات ، وكانت نسبة 
سنوات ، وتشير هذه النتائج  5% لديها خبرة أكثر من  42،2سنوات ،  5خبرة أكثر من سنة وأقل من 

 لدى غالبية عينة البحث مما يزيد من موثوقية وموضوعية البيانات التى تم الحصول عليها. إلى وجود خبرة
  التوزيع التكرارى والنسب المئوية لدرجة موافقة مفردات عينة البحث على أن هناك فائدة من

 تطبيق معايير التقرير المالى المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة.
 

 النسبة التكرار الحالة
 % 2،1 2 ال أوافق
 % 13،4 13 محايد
 % 50،5 49 أوافق

 % 34 33 أوافق بشدة
 % 100 97 اإلجمالى

 (4الجدول رقم )  
( يالحظ ارتفاع نسبة الموافقة على أنه من المفيد تطبيق معايير 4من البيانات الواردة بالجدول رقم )     

% ، فى حين كانت  84،5دلة ، حيث وصلت النسبة إلى التقرير المالى المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العا
% ، وتشير هذه النتائج إلى أنه من  13،4% ، ونسبة الفئة المحايدة وصلت إلى  2،1نسبة عدم الموافقة 

 المفيد  تطبيق معايير التقرير المالى المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 ياسر أحمد السيد محمد الجرفد/                              AUJAAــ  مجلة المحاسبة والمراجعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

373 
 

 (2شكل )
افقة مفردات عينة البحث على أن هناك فائدة من تطبيق معايير التقرير التوزيع التكرارى لدرجة مو 

 المالى المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة.

� �    

 
 ( والشكل 5توزيع مفردات عينة البحث حسب نوع المعايير التى اعتادو إستخدامها : الجدول )

المئوية لمفردات عينة البحث حسب نوع المعايير التى  ( يوضحان التوزيع التكرارى والنسب3)
 اعتادو إستخدامها.

 
 (5جدول )

 التوزيع التكرارى والنسب المئوية لمفردات عينة البحث حسب نوع المعايير التى اعتادو إستخدامها.

نوع 
 المعيار

 غير مألوف مألوف مألوف جدا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 97 صريةم
100 
% 

0،0 0،0 % 0،0 0،0 % 

 % 25،8 25 % 70،1 68 % 4،1 4 دولية

 % 60،8 59 % 39،2 38 % 0،0 0،0 أمريكية

( أن المعايير المصرية جاءت فى المرتبة األولى حيث أنها 5يتضح من البيانات الورادة فى الجدول )
ية فى المرتبة الثانية فكانت مألوفة % ، فى حين جاءت المعايير الدول 100كانت مالوفة جدا بنسبة 

% ، فى حين جاءت المعايير األمريكية فى  70.1% ولكنها كانت مألوفة بنسبة  4.1جدا بنسبة 
% ، وتشير هذه النتائج إلى أن جميع أفراد العينة  39.2المرتبة األخيرة حيث كانت مألوفة بنسبة 

ى اعتمادهم بصورة كبيرة على المعايير الدولية ، اعتادو على إستخدام المعايير المصرية باإلضافة إل
 واحيان أخرى على المعايير األمريكية.
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 (3شكل )
 التوزيع التكرارى لمفردات عينة البحث حسب نوع المعايير التى اعتادو إستخدامها.

 � �              

� �          

� �           �  

 
 ( 6التنبؤات : الجدول ) توزيع مفردات عينة البحث حول آرائهم فى المعايير األنسب فى مجال

( يوضحان التوزيع التكرارى والنسب المئوية لمفردات عينة البحث حول آرائهم فى 4والشكل )
 المعايير األنسب فى مجال التنبؤات.

 
 (6جدول )

التوزيع التكرارى والنسب المئوية لتوزيع مفردات عينة البحث حول آرائهم فى المعايير األنسب فى 
 مجال التنبؤات.

 النسبة التكرار وع المعاييرن

 10 المعايير المصرية
10،3 

% 

 84،5 82 المعايير الدولية
% 

 % 5،2 5 المعايير األمريكية

 % 100 97 اإلجمالى

% ، ثم يلى ذلك المعايير المصرية  84،5يتضح ان الفئة األعلى اختارت المعايير الدولية بنسبة 
% ، وتشير تلك النتائج إلى أن المعايير  5،2كية بنسبة % ، وأخيرا المعايير األمري 10،3بنسبة 

 الدولية هى األفضل فى مجال التنبؤات المحاسبية فى الوقت الحالى.
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 (4شكل )
 التوزيع التكرارى لمفردات عينة البحث حسب حول آرائهم فى المعايير األنسب فى مجال التنبؤات

 � �    

 
  البحث حول تقييمهم لمحاوالت مجلس معايير المحاسبة الدولية لتطوير توزيع مفردات عينة

( يوضحان 5( والشكل )7المعايير الدولية المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة : الجدول )
التوزيع التكرارى والنسب المئوية لمفردات عينة البحث حسب تقييمهم لمحاوالت مجلس معايير 

 المعايير الدولية المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة.المحاسبة الدولية لتطوير 
 (7جدول )

التوزيع التكرارى والنسب المئوية لمفردات عينة البحث حسب تقييمهم لمحاوالت مجلس معايير 
 المحاسبة الدولية لتطوير المعايير الدولية المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة .

 أسس التقييم
 ئةسي جيدة جيدة جدا

 %النسبة تكرار %النسبة تكرار %النسبة تكرار

تقييم 
المحاوالت 
 بصفة عامة

15 15،5 % 79 81،4 % 3 3،1 % 

 % 5،2 5 % 88،7 86 % 6،2 6 الشفافية

سهولة 
 % 3،1 3 % 84،5 82 % 12،4 12 الوصول والفهم

الشمولية 
والتوسع فى 

 المشاورات
8 8،2 % 78 80،4 % 11 11،3 % 
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( أن تقييم المحاوالت بصفة عامة إلعداد المعايير الدولية المتعلقة بالقيمة 7لجدول رقم )يتضح من ا
% ، بينما كانت الشفافية فى المعايير الصادرة بالقيمة العادلة جيدة  81،4العادلة كانت جيدة بنسبة 

جيدة بنسبة  % ، وكانت سهولة الوصول إلى المعايير المتعلقة بالقيمة العادلة وفهمها 88،7بنسبة 
% ، وأخيرا كانت الشمولية والتوسع فى المشاورات عند إعداد المعايير المتعلقة بالقيمة العادلة  84،5

%. وتشير تلك النتائج إلى موافقة غالبية مفردات العينة على أن  80،4واالستجابة لها جيدة بنسبة 
ية المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة محاوالت مجلس معايير المحاسبة الدولية لتطوير المعايير الدول

 العادلة جيدة .
 (5شكل )

التوزيع التكرارى لمفردات عينة البحث حسب تقييمهم لمحاوالت مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 لتطوير المعايير الدولية المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة

� �             

� �         

� �         

 
 
 الفروض إختبارنتائج ( 3)

 الفرض االول إختبار
 الفرض البديل

توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية المتعلقة بقيمة 
 .صافى األصول
 الفرض العدمى

 ال توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية المتعلقة بقيمة
 صافى األصول.

 .للفرض األول( ملخص نتائج نموذج االنحدار المتعدد 8و يوضح الجدول رقم )
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 حيث تمثل :

             Y1               مة صافى دقة التنبؤ بقي )أربعة مفرادات(لقياساألول تمثل المتغير التابع
 .االصول

X1                    أهمية معلومات القيمة العادلة. )عشرة مفردات( لقياس تمثل المتغير المستقل  
 
ة النموذج حيث ان معامل التحديد لنموذج وضحت نتائج نموذج االنحدار المتعدد المستخدم معنويأ      

 , F=305.156) (000.وأن  Adj). (R2=.760(هىأهمية معلومات القيمة العادلةالمتغيرات المستقلة )
sig ( يمكن القول انه يوجد اثر ذو داللة احصائية 99مما يعنى انه وبمستوى ثقة )% بين تطبيق

. كما اوضحت نتائج النموذج ان معامل بصافى األصول وبين دقة التنبؤ  المحاسبة عن القيمة العادلة
 انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة

( B1 ، B2)، و هذا يعنى (05.)  قيم معنوية عند مستوى اقل من (على التوالى 864.، 424.)هى .
 يمة العادلة المحاسبة عن القرفض الفرض العدمى وقبول الفرض البديل و هو توجد عالقة بين تطبيق 

 .ودقة التنبؤ بصافى األصول
 الفرض الثانى إختبار
 الفرض الثاني :   

بين استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات  توجد عالقة معنويةالفرض البديل:
 المحاسبية بقيمة ربحية السهم .

يمة العادلة وبين دقة التنبؤات بين استخدام المحاسبة عن الق ال توجد عالقة معنويةالفرض العدمى:
 المحاسبية بقيمة ربحية السهم.

 ( ملخص نتائج نموذج االنحدار .9يوضح الجدول رقم )و 
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 (9جدول رقم )

   
 حيث تمثل :
             Y2               دقة التنبؤ بربحية )سبعة مفردات( لقياس  الثانى تمثل المتغير التابع

 .السهم
            X1         أهمية معلومات القيمة العادلة. )عشرة مفردات( تمثل المتغير المستقل 

نحدار البسيط المستخدم معنوية النموذج حيث ان معامل التحديد لنموذج اوضحت نتائج نموذج اال   
 R2( هى دقة التنبؤ بربحية السهم( والمتغير التابع )أهمية معلومات القيمة العادلةالمتغير المستقل )

=.738)  .(Adj  و أن(F=270.749 , sig .000) ( يمكن القول 99مما يعنى انه وبمستوى ثقة )%
. كما اوضحت معلومات القيمة العادلةو  دقة التنبؤ بربحية السهمر ذو داللة احصائية بين انه يوجد اث

و هى قيمة معنوية  B1 = (487.) نتائج النموذج ان معامل انحدار المتغير التابع على المتغير المستقل
يل و هو و هذا يعنى وهذا يعنى رفض الفرض العدمى وقبول الفرض البد (01.)  اقل من عند مستوى 

 .دقة التنبؤ بربحية األسهمو  المحاسبة عن القيمة العادلةتوجد عالقة بين تطبيق 
   الفرض الثالث إختبار

 الفرض الثالث   
ترشيد قرارات المستثمرين توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين : الفرض البديل

 وتحقيق التنمية األقتصادية
ترشيد قرارات توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين  مى:الالفرض العد

 . المستثمرين وتحقيق التنمية األقتصادية
 ( ملخص نتائج نموذج االنحدار .10و يوضح الجدول رقم )
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 (10جدول رقم )

  
 حيث تمثل :
             Y3           ترشيد القرارات األستثمارية )سبعة مفردات( تشير ل الثالث تمثل المتغير التابع

 وتحقيق التنمية االقتصادية.
  X1                    أهمية معلومات القيمة العادلة.)عشرة مفردات(تمثل المتغير المستقل 
اوضحت نتائج نموذج االنحدار البسيط المستخدم معنوية النموذج حيث ان معامل التحديد لنموذج    

ترشيد القرارات األستثمارية وتحقيق التنمية ( و المتغير التابع )معلومات القيمة العادلةالمتغير المستقل )
مما يعنى انه وبمستوى ثقة  (F=239.654 , sig .000)و أن R2  .(Adj (  713.=( هى قتصاديةاال
ترشيد القرارات األستثمارية وتحقيق التنمية %( يمكن القول انه يوجد اثر ذو داللة احصائية بين 99)

متغير التابع على . كما اوضحت نتائج النموذج ان معامل انحدار المعلومات القيمة العادلةو  االقتصادية
و هذا يعنى رفض  (05.)  اقل من و هى قيمة معنوية عند مستوى   B3 = ( 493.) المتغير المستقل

ترشيد و  المحاسبة عن القيمة العادلةالفرض العدمى وقبول الفرض البديل و هو توجد عالقة بين تطبيق 
 .القرارات األستثمارية وتحقيق التنمية االقتصادية

 نتائج الدراسة الميدانيةتحليل عام ل
الفروض السابقة إستخالص النتائج العامة للدراسة الميدانية والتى تتمثل  إختباراتيمكن للباحث من خالل 

 -فيما يلى:
  المحاسبة عن القيمة تطبيق بين  معنوية" توجد عالقة على أن  المحلليين المالينإتفاق جميع

، مما يؤكد قبول الفرض "األصولبقيمة صافي تعلقة المالعادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية 
 األول.
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 المحاسبة عن القيمة  تطبيقبين  معنوية" توجد عالقة على أن  ستبيانفاق األطراف الرئيسة لإلإت
 مما يؤكد قبول الفرض الثانى. العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية بقيمة ربحية السهم

 معلومات القيمة العادلة تساعد فى ترشيد " على أن  يانستبإتفاق جميع األطراف الرئيسة لإل
 مما يؤكد قبول الفرض الثالث. قرارات المستثمرين وتحقيق التنمية األقتصادية."

وهذا يؤكد أهمية معلومات القيمة العادلة فى إجراء التنبؤات المحاسبية وترشيد القرارات     
 اإلستثمارية.

 ستفبليةومقترحات لدراسات م توصيات البحث
ضرورة قيام المحللين الماليين بعمل دورات تدربيية لمحاسبى الشركات لبيان كيفية تطبيق  -1

 القيمة العادلة للوصول إلى أقرب صورة للواقع االقتصادى للشركة.
للتعرف على حقيقة أصول األهتمام بعمل التحليل المالى للشركة وفقا لبيانات القيمة العادلة  -2

 لتالى إمكانية تفادى األزمات األقتصادية.والتزامات الشركة وا
إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة قرارات  -3

مع دراسة مقارنة بين سوق المال المصرى وأسواق المال  المستثمرين فى سوق رأس المال
  .العربية
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 ( استمارة إستبان1ملحق )

 المحاسبة عن القيمة العادلة علي دقة التنبؤات المحاسبية دراسة نظرية وميدانية أثر أستخدام
استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة في  عن أثرالسيد الفاضل المكرم/ نحيطكم علمًا بأننا نقوم بدراسة 

لقيمة العادلة، برجاء تحديد مدي دقة التنبؤات المحاسبية التي يقوم بها المحلليين الماليين والتي تعتمد علي ا
التكرم باإلجابة على أسئلة االستبيان المرفق، ويتعهد الباحث أمام اهلل أن أجوبتكم علي أسئلة هذا 
االستبيان سوف تظل سرية ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي. شاكرا ومثمنا مجهوداتكم في دعم 

 خير الجزاء. كم اهلل على حسن تعاونكم معيالبحث العلمي بما فيه من مصلحة البالد والعباد ، وجزا
 الباحث  دكتور / ياسر أحمد السيد محمد الجرف                                    

 أستاذ مساعد                                  
 كلية التجارة .  جامعة طنطا –قسم المحاسبة                                       

            Emal:y_elgarf@yahoo.com  

  معلومات عامة
: هي السعر الذي يمكن أستالمه مقابل بيع أصل أو السعر الذي يمكن دفعه لتحويل   القيمة العادلة

 .األلتزام ، في عملية منظمة بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس
 فروض الدراسة

اسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية المح تطبيقبين  معنويةتوجد عالقة الفرض األول : 
 بقيمة صافي األصول.

المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية  تطبيقبين  معنويةتوجد عالقة الفرض الثاني : 
 بقيمة ربحية السهم .

ترشيد قرارات ة وبين توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادل الفرض الثالث :
 .المستثمرين وتحقيق التنمية األقتصادية
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 كم عدد سنوات الخبرة التي قضيتها في مزاولة عملك كمحلل مالى؟     -1
سنوات 5و أقل من   -أكثر من  سنة   أقل من سنة       
 15و أقل من   -سنوات  10أكثر من  

 سنة   
 10و أقل من   -سنوات  5أكثر من 

  سنوات
سنة    20أكثر من    سنة  20و أقل من   -سنة 15أكثر من     

 هل الشركة التي تعمل كمحلل مالى بها :  -2
شركة سمسرة لآلوراق المالية    -             
شركة إدارة محافظ  لألوراق المالية     -             

شركة متخصصة في مجال التحليل المالى    -              
يد تطبيق معايير التقرير المالي المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة.  من المف -3   

ال أوافق بشدة          ال أوافق             محايد             أوافق                 أوافق بشدة
 من خالل خبرتك في تطبيق معايير المحاسبة الدولية/المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رجاء  

 اإلجابة علي األسئلة اآلتية:
 ملحوظة :  IFRSs:تشير إلي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

               IASs : تشير إلي معايير المحاسبة الدولية
 ما هو مدي اعتيادك استخدام المعايير التالية ) معايير المحاسبة ، معايير إعداد التقارير( ؟ -4

ير غ أنواع المعايير
 مألوف

 مألوف
مألوف 

 جدا
    المعايير المصرية -1
    IFRSs       ،IASsالمعايير الدولية -2
     U.S .GAAPالمعايير األمريكية  -3
    أخرى حددها .............. -4

ما هي معايير المحاسبة ، ومعايير إعداد التقارير المالية األنسب في مجال التنبؤات المحاسبية في  -5
 ؟الوقت الحالي
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المعايير المصرية                 
المعايير الدولية                   

المعايير األمريكية المقبولة قبوال عاما                
معايير أخرى حددها ..............                    

المتعلقة  وليةمن فضلك حاول تقييم محاوالت مجلس معايير المحاسبة الدولية لتطوير المعايير الد6 -
 . بالمحاسبة عن القيمة العادلة

 أسس التقييم 
 جيدة ضعيفة

جيدة 
 جدا

تقييم المحاوالت بصفة عامة إلعداد المعايير  -1
 . المتعلقة بالقيمة العادلة  الدولية

   

 في المعايير الصادرة Transparencyالشفافية  -2
 المتعلقة بالقيمة العادلة .

   

المتعلقة بالقيمة  يرسهولة الوصول إلي المعاي -3
 .  Accessibilityالعادلة وفهمها  

   

الشمولية والتوسع في المشاورات عند إعداد  -4
 المتعلقة بالقيمة العادلة واالستجابة لها. المعايير

   

المعايير الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة إلعداد التقارير في تحقيق  أهميةيرجى تقييم مدي  -7
 )معلومات المتغير المستقل(ة إلعداد التقارير المالية :األهداف التالي

 

 األهداف المرجوة
ال 

أوافق 
 بشدة

ال 
 اوافق

 أوافق محايد
أوافق 
 بشدة

      زيادة  استقرار أسواق المال -1
تحسين وزيادة إمكانية المقارنة بين معلومات  -2

 الشركات
     

      تعزيز كفاءة سوق المال -3
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      لية متكافئة للشركاتتوفير فرص استثمارية دو  -4
تحسين الشفافية ومنفعة الحسابات للمساهمين ،  -5

 المستثمرين والدائنين.
     

      تحسين ثقة الجمهور في سوق المال . -6
منع تداخل التشريعات و زيادة التدخل الحكومي في  -7

 أسواق المال.
     

متطلبات اإلفصاح الشامل ، المرتبط بإعداد تقارير  -8
لعادلة تمثل الصورة األشمل لقوة الشركة ، القيمة ا

 وكشف عن المخاطر التي يجب أن يعرفها المستثمر  

     

زيادة جودة التقارير المالية للشركات التي تعمل البيئة  -9
 المصرية.

     

      زيادة معدل النمو االقتصادي. -10
 جموعة األسئلة التالية خاصة بكل فرض علي حدة:م -8

بين استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات   معنويةتوجد عالقة الفرض األول : 
 )المتغير التابع األول(المحاسبية بقيمة صافي األصول .

معلومات القيمة العادلة لها قدرة تنبئوية اكبر من  -1
 معلومات التكلفة التاريخية.

     

لتنبؤ بقيمة القيمة العادلة توفر مقياس أكثر دقة عند ا -2
 (NAV)صافي األصول 

     

في حالة التخلص من أصل بكامله،ونتج عن ذلك أصل  -3
أو التزام جديد ، فيجب اإلعتراف بهذا االصل أو األلتزام 

 الجديد بالقيمة العادلة.

     

في حال توافر مقياس موثوق فيه للقيمة العادلة ألصل ما ،ولم -4
 ب إعادة قياس هذا األصل .يكن ذلك متوفرا سابقا، فإنه يج
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بين استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة التنبؤات المحاسبية   معنويةالفرض الثاني : توجد عالقة 
 )المتغير التابع الثانى( بقيمة ربحية السهم .

القيمة العادلة توفر مقياس أكثر دقة عند التنبؤ بربحية  -1
 (EPS)السهم 

     

القيمة العادلة أكثر مالءمة ومات المحاسبة باستخدام معل-2
إلحتياجات مستخدمي المعلومات المالية، مع مراعاة أساس 

 التكلفة والعائد عند اختيار أسلوب قياس القيمة العادلة،

     

القيمة العادلة معلومات المحاسبة باستخدام تساعد  -3
 الدائنين في إتخاذ قرارات االئتمان.

     

القيمة العادلة معلومات المحاسبة باستخدام ساعد ت-4
 المستثمرين في إتخاذ قرارات اإلستثمار.

     

القيمة العادلة في معلومات المحاسبة باستخدام تساعد -5
 تقدير مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية.

     

إن استخدام أخر التقييمات وفقا للقيمة العادلة في  -6
من شأنها جعل التقرير المالي مفهوما من التقارير المالية 

 قبل المستخدمين.

     

تسمح المحاسبة علي أساس القيمة العادلة بمراعاة  -7
التقلبات في األسواق لكل من أسعار الفائدة واسعار األوراق 

 المالية واإلستثمارات.

     

ترشيد قرارات ة العادلة وبين توجد عالقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيم "الفرض الثالث  : 
 .)المتغير التابع الثالث(" المستثمرين وتحقيق التنمية األقتصادية

 
      خصائص المعايير

ترتفع جودة المعلومات التى توفرها معايير  - 1
 المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة.
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تنخفض درجة التعقيد فى المعلومات التى  -2
خاصة بالقيمة توفرها معايير المحاسبة ال

 العادلة.

     

تلقى الحسابات المعدة وفقا لمعايير القيمة  -3
العادلة بالقبول من جانب الهيئات التنطيمية 

 فى مصر.

     

تلقى الحسابات المعدة وفقا لمعايير القيمة  -4
العادلة بالقبول من جانب الهيئات التنطيمية 

 الخارجية .

     

عايير القيمة ترتفع تكلفة تطبيق والتوافق مع م -5
 العادلة ولكن منافعها تفوق تلك التكاليف.

     

معايير القيمة العادلة توفر معلومات مفيدة  -6
 .في ترشيد القرارات

     

معلومات القيمة العادلة تساعد في سرعة  -7
اكتشاف االزمات المالية التي يمكن أن 

 .تتعرض لها الشركة

     

 إلهتمامكم شكرا
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 لبحثمراجع ا
 المراجع العربية

("التقرير المحاسبي عن القيمة العادلة لألصول غير المتداولة :دراسة 2009أبو الخير،مدثر طه ) -
المجلد األول العدد  -جامعة طنطا–كلية التجارة  –ميدانية" المجلة العلمية للتجارة والتمويل 

 .257-191الثاني،ص 
عة القياس واإلفصاح على أساس القيمة العادلة ("إطار مقترح لمراج2010العبادى،مصطفي راشد) -

كلية التجارة جامعة طنطا، العدد -المجلة العلمية التجارة والتمويل –ية إرتباطدراسة  -بالقوائم
 .324-217األول،ص 

المالية ألغراض تعظيم  لألصول(،"المحاسبة عن القيمة العادلة 2008الطويل ، سحر ) -
يقية علي شركات التأمين المصرية" رسالة ماجستير غير دراسة تطب–المعلومات المحاسبية 

 جامعة قناة السويس. -منشورة
في البيئة ( ،"مشكالت تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة 2002طارق عبد العال ) حماد ، -

 -كلية التجارة جامعة القاهرة _ فرع بني سويف –المصرية بالتطبيق علي البنوك" المجلة العلمية 
 .96-1ول،ص العدد األ

–المحاسبة عن القيمة العادلة"الدار الجامعية  –(،"المدخل الحديث فى المحاسبة 2003ــــــــــــــــــــ،) -
 األسكندرية.

("مدخل مقترح لخصائص جودة معلومات القيمة العادلة في 2007محمد أحمد إبراهيم ) خليل، -
العدد -ة التجارة جامعة بنهاكلي –البنوك التجارية" مجلة الدراسات والبحوث التجارية 

 . 132-63الثاني،ص
مكانية تطبيقها"المؤتمر العلمى 2006دهمش نعيم،عفاف أبوزر) - ("موثوقية ومالئمة القيمة العادلةوا 

 المهنى السابع لجمعية المحاسبين القانونيين األردنية.
ي الخصائص (" أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلةعل2009صالح ، رضا ابراهيم) -

النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل االزمات المالية العالمية " مجلة كلية التجارة للبحوث 
 .46المجلد -العدد الثاني -جامعة االسكندرية –العلمية 

 ( المحاسبة عن القيمة العادلة.45( ،معيار رقم )2015معايير المحاسبة المصرية) -
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