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يهدف البحث فيي التعيرف عليى اتاا يات التفيور فيي تفبيية محاسيبة القيمية العادلية فيي عيداد
البياتنييات المالييية واتنعكيياك علييأ علييى داب المحاسييبي العيياملي فييي سييوا العييراا ل ي وراا المالييية
والتعيرف علييى ييش المشييكالت والمعوقييات التييي تحيد مي تفبيقهييا نولتحقيية األ ييداف تنيياول البحييث
مفهوم ومبررات محاسبة القيمة العادلة والخصائص النوعية للمعلوميات المحاسيبية فيي تيل تفبيية
محاسبة القيمة العادلية ومعوقيات تفبيقهيا ن كميا تيش تصيميش قائمية اسيتبيان و عي عليى المحاسيبي
العاملي في سوا العراا ل وراا المالية بعدد ()11استمارة عتمد منها للتحلييل والدراسية ( ) 18
استمارة بنسبة (  )%27م جمالي القوائش المو عة وقد تش التوصل الى ماموعة م النتائج م
مها ن لتفبية محاسبة القيمية العادلية اتنعكاسيات وا يحة عليى الخصيائص النوعيية للمعلوميات
المحاسبية سواب (المالئمة ـ الموثوقية ـ الثبات ـ القابلية للمقارتنة ) كما توجد معوقات كبيرة في واقع
الممارسة المهنية لتفبيقات معايير محاسبية القيمية العادلية ويوصيي البحيث كافية الشيركات العاملية
في سوا العراا ل وراا المالية وغير ا بتوفير قواعد إرشادية وطرا تفبيقها بما يتعلية بمحاسيبة
القيميية العادليية وعقييد ميينتمرات وتنييدوات ودورات تدريبييية لتوعييية المحاسييبي با مييية القيميية العادليية
واتنعكاساتها على القوائش المالية و داب الوتيفة المحاسبيةن
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Abstract
The research aims to identify trends in the application of fair value accounting in the preparation of financial
statements and the impact on the performance of accountants working in the Iraqi market for securities, and identify
the most important problems and constraints that limit the application. In order to achieve the objectives, the research
tackled the concept and justification of fair value accounting and the qualitative characteristics of accounting
information in light of the application of fair value accounting and the obstacles to its application. A questionnaire
)was distributed to accountants working in the Iraq Stock Exchange with (90) forms for analyzing and studying (68
forms by (75%) of the total distributed lists. A number of results have been reached, the most important of which is
that the application of fair value accounting has clear implications for the specific characteristics of the accounting
information (whether reliability, reliability, comparability), and significant limitations in the professional practice of
the application of fair value accounting standards. The study recommends that all companies working in the Iraqi
market for securities and others provide guidelines and methods of applying them in relation to fair value accounting
and holding conferences, seminars and training courses to raise the awareness of accountants about the importance of
fair value and its impact on the financial statements and performance of the accounting function.

بلدبم ااقةث
يتاه التفور العالمي الاديد اليى التوسيع فيي ماياالت تفبيية
معايير محاسبة القيمة العادلة في عيداد وعيرا البياتنيات الماليية

على مستوى كافة الوحدات المحاسبية نويرجع اال تمام بمو وع
القيميية العادليية الييى عييدة عوامييل مهييا التفييير المسييتمر فييي القييوة
الشرائية لوحدة النقد ،الذي و ساك القيياك المحاسيبي للعملييات
واإلحداث بالوحدة المحاسبية ،والتي تنعكس على القيش االستبدادية
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ل صييول ،فييي تييل تمسييأ المحاسييبة بمبييد ثبييات القييوة الشييرائية
لوحيدة النقييد ،كمييا ن االتايياش تنحييو تشييايع دخييول القفيياع الخييا
للمشاركة في االسيتثمارات العامية ،ييندي اليى ييادة الحاجية اليى
تقييديرات القيميية العادليية لصييافي صييول الشييركات العاميية لتحديييد
مشاركة القفاع الخا ،كذلأ ما شاع فيي السينوات األخييرة مي
اتنيييدماي بيييي المشيييروعات االقتصيييادية الصيييفيرة و المتوسيييفة
لتكيييوي شيييركات يييخمة قيييادرة عليييى المنافسييية بيييي الشيييركات
العالمية ن

بت ج م ااقةث
بش م ااقةث
رغش التاييد الكبير الذي يلقاش تفبية محاسبة القيمة العادلة في
إعيييداد البياتنيييات الماليييية للوحيييدة المحاسيييبية اال ان يييذا التفبيييية
يواجيييه العدييييد مييي الصيييعوبات والمعوقيييات والمشييياكل العلميييية
والعملية فيي كيفيية التوصيل اليى تقيديرات القيمية العادلية لعناصير
القييوائش المالييية واتنعكاسييات ييذش التقييديرات علييى داب المحاسييبي
وتحقيييية متفلبيييات الخصيييائص النوعيييية للمعلوميييات المحاسيييبية
وبذلأ تتلخص مشكلة البحث في طرح التساؤالت التالية -:
 ميا ييي اتاا ييات التفييور فييي اسييتخدام معييايير محاسييبة القيميية
العادليية فييي عييداد البياتنييات المالييية فييي ييوب المسييتادات م ي
معايير المحاسبة الدولة ؟
 ما ي معوقات ومخاطر تفبية معيايير محاسيبة القيمية العادلية
واتنعكاساتها على الوتيفة المحاسبية ؟
 ما مستوى التزام الشركات العاملة فيي سيوا العيراا لي وراا
المالييية بتفبييية المعييايير الدولييية لمحاسييبة القيميية العادليية فييي
عداد البياتنات المالية ؟
هدف ااقةث
يهدف البحث الى التعرف على اتاا يات التفيور فيي تفبيية
معايير محاسبة القيمة العادلة في عداد البياتنات المالية فيي يوب
اصدارات الاديدة م المعيايير المحاسيبية مي تناحيية ،وتقيييش يذش
االتاا يييات فيييي بيمييية االعميييال العراقيييية فيييي يييوب المخييياطر
المال مة لالعتماد على تقيديرات القيمية العادلية واتنعكاسياتها عليى
الوتيفييية المحاسيييبية مييي تناحيييية خيييرى وقيييياك مسيييتوى التيييزام
الشييركات المدرجيية فييي سييوا العييراا بتفبييية المعييايير الدولييية
لمحاسبة القيمة العادلة في عداد البياتنات المالية م تناحية ثالثة ن
أها م ااقةث

في مقومات الوتيفة المحاسبية (االعتيراا والقيياك  ،العيرا
واالفصيياح )ومييا لهييا م ي تيياثير مباشيير وغييير مباشيير علييى حقيقيية
القوائش المالية ،بل على استمراريتها واتنعكاساتها على الخصيائص
النوعييية للمعلومييات المحاسييبية ،والتييي تمثييل المحتييوى االعالمييي
للرسالة المحاسيبية وترشييد قيرارات المسيتخدمي فيي االسيتفالل
االمثل للموارد االقتصادية المتاحة ن
بت ج ااقةث

يعتمد منهج البحث على استخدام سلوبي

ما :

 اادراام ااتظتيم (االط ر ااتظتي ا قةث)
تش اعتماد الااتنب االسيتقرائي فيي البحيث مي خيالل االطيالع
على الدراسات السابقة عات الصيلة بمو يوع البحيث ،واليدورات
المتخصصييية مييي مواقيييع االتنترتنييي ،واالصيييدارات مييي معيييايير
المحاسبة الماليية والبحيوث العلميية والرسيائل العمليية ،خاصية ميا
يتعلة بالقيمة العادلة بهدف استكمال االطار الفكري للبحثن
 اادراام ااا دا م (االط ر ااىا ي ا قةث)
تش اعتماد المنهج االستنباطي فيه م خالل الزيارات الميداتنية
لهيمييية االوراا الماليييية و عيييداد قائمييية اسيييتبيان تتكيييون مييي ( 11
استمارة ) عدة لهذا الفرا وبلغ عدد االستمارات المستخدمة فيي
التحليييل (  18اسييتمارة ) بنسييبة (  ) % 27السييتفالع اراب عينيية
البحث المختارة مي معيدي البياتنيات الماليية فيي الشيركات العاملية
في سوا العراا ل وراا الماليةن
فتض م ااقةث
يقوم البحث على ماموعة م الفر يات الفرعية مها :
0ن يوجد فهش وا ح لمفا يش ومعيايير محاسيبة القيمية العادلية ليدى
محاسبي الشركات العاملة في سوا العراا ل وراا الماليةن
2ن ال يوجييد التييزام وا ييح بتفبييية محاسييبة القيميية العادليية لييدى
محاسبي الشركات العاملة في سوا العراا ل وراا الماليةن
2ن ال ينثر تفبية محاسبة القيمة العادلة على الخصائص النوعيية
للمعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات في الشركات العاملية
في سوا العراا ل وراا الماليةن
4ن ال توجيييد معوقيييات عنيييد تفبيييية محاسيييبة القيمييية العادلييية ليييدى
محاسبي الشركات العاملة في سوا العراا ل وراا الماليةن

تكم مية البحث م مية الوتيفة المحاسبية عاتهيا ،ومي
ثيييش ميييية تنييياول ي اتاييياش مييي اتاا يييات التفيييور فيييي الفكييير و
التفبييية المحاسييبي ،واسييتخدام القيميية العادليية فييي المحاسييبة يعييد
تنموعجا ً م تنماعي ذا التفور ،يندي اليى حيدوث تفييير جيو ري
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ن دراسة ( فراي  )2102 ،دراسية تحليليية لقيياك القيمية العادلية
في تل المعايير المحاسيبية لقيد قيام الباحيث بمناقشية المعيايير
التييي تناول ي محاسييبية القيميية العادليية و ييي معييايير المحاسييبة
الدوليييية ومعيييايير المحاسيييبة االمريكيييية ومعيييايير المحاسيييبة
المصيرية وعلأ بهدف إتهار الخصائص النوعيية للمعلوميات
المحاسبية التي يمك ن توفر ا القيمية العادلية ،وقيد توصيل
الدراسيية الييى ماموعيية م ي النتييائج مهييا :ن إتهييار بياتنييات
القوائش المالية بالقيمة العادلة يعيد كثير تنفعيا ً وفائيدة لمسيتخدمي
البياتنييات الماليييية المعيييدة علييى اسييياك التكلفييية التاريخيييية ،وان
تفبية محاسبة القيمة العادلية يينثر ارتفياع جيودة المعلوميات
المحاسيييييبية واوصييييي الدراسييييية ب يييييرورة تشيييييايع اإلدارة
للمحاسيييبي عليييى تفبيييية معيييايير المحاسيييبة الدوليييية الخاصييية
بالقيمة العادلة ن

اادراا س ااس بلم
ا ال  :اادراا س ااىتب م
ن دراسيييييية ( مفيييييير  ،السييييييويفي  ) 2111بعنييييييوان  :ثيييييير
اسييتخدامات ميينهج القييياك بالقيميية العادليية علييى دارة االربيياح
وعداليية البياتنييات المالييية ن شييارت الدراسيية الييى ن م ي مهييام
االدارة االساسيييية ادارة ربييياح الشيييركة بالفريقييية التيييي تعيييود
بيييالنفع عليييى المسيييا مي واألطيييراف األخيييرى عات العالقييية
،بشرط توخى الدقة في المعلوميات المنشيورة ،فيي طيار دا
وسلوكيات المهنة ،وما اقرته المبادئ والمعايير المحاسبية  ،ال
ان ادارات بعييييير الشيييييركات تفيييييرط حياتنييييياً فيييييي اسيييييتخدام
صييالحياتها فتفييرا رابا ييا وتقديراتييه الشخصييية ،مسييتفلة
بذلأ بعر البدائل والخيارات المحاسبية ،خاصة عند تفبيقهيا
لمييينهج القيميييية العادليييية فيييي االعتييييراف والقييييياك المحاسييييبي
تحريييف بعيير الحقييائة الهاميية المتعلقيية بيياألداب ،و ت ييخيش
االقتصادي للشركة و ت خيش و مي لقيمة سمهما في السيوا
،بهدف تحقية منافع وقتية خاصية بالميديري ،مميا يسيا ش فيي
حييداث تقلبييات فييي سييعار االسييهش صييعودا و بوطييا ،وبالتييالي
حداث ال يرر بالمسيتثمري واالقتصياد اليوطني بوجيه عيام ن
و وص الدراسة باتخاع اإلجرابات الكفيلية بالحيد مي تيا رة
التالعييب المعتميييد فيييي األربييياح ،حتييى تتسيييش البياتنيييات الماليييية
المنشورة بالموثوقية وامكاتنيية التحقية مي المعلومية والمالئمية
لالستفادة منها في تخاع القرارات االقتصادية الرشيدة ن
التكلفة التاريخية

ث

 :اادراا س االجتق م

( دراسة  ) 2002 ،Willisبعنوان Financial Assets and
”?"Liabilities Fair Value or Historical Cost
(الكلفة التاريخية والقيمة العادلة للموجودات والمفلوبيات الماليية)
تعر ي ييذش الدراسيية للمفا ييلة بييي تنمييوعجي التكلفيية التاريخييية
والقيمة العادلة عند تقويش االصول الماليية وااللتزاميات مي خيالل
ذا التسياؤل توصيل فيي النهايية اليى عميل مقارتنية بيي تنميوعجي
التكلفة التاريخية والقيمة العادلة م خالل الادول التالي :
القيمة العادلة

ـ تقلل م قابلية المعلومات للمقارتنة باعيل االشيياب المتشيابهة ـ تزيد م قابلية المعلومات للمقارتنة باعل األشيياب المتشيابهة تبيدو
متشابهة والعكس صحيح ن
تبدو مختلفة والعكس صحيح ن
ـ توفر معلومات ع االرباح المتوقعية مي األصيول واألعبياب ـ توفر معلومات عي االربياح المتوقعية ل صيول واألعبياب الفعليية
لاللتزامات في تل الظروف السائدةن
الفعلية لاللتزامات لحظة الحصول عليهان
ـ ي تعكييس تيياثير قييرارات الحصييول علييى االصييول و بيعهييا او ـ ي تعكييس تيياثير قييرارات االدارة بمواصييلة االحتفييات باألصييول و
تكبد االلتزامات و تسويتها على االداب المنشاة بينما تتاا ل االلتزامييات باإل ييافة لقييرارات الحصييول علييى االصييول و بيعهييا
وتكبد االلتزامات و تسويتها ن
قرارات مواصلة االحتفات باألصل و تحمل االلتزام ن
ـ تعترف باألربياح و الخسيائر الناتاية عي
عند البيع و التسوية فقطن

تفييرات األسيعار ـ تعترف باألرباح و الخسائر الناتاة ع تفيرات األسعار بمايرد
حدوثها ن

ـيي تثبييي المبيييالغ بنيياب عليييى المعلوميييات المتاحيية داخليييياً عييي ـي تثبي المبيالغ بنيياب عليى االسييعار السيوقية الاارييية  ،وقيد يتفلييب
االسيييييعار التاريخيييييية دون الرجيييييوع اليييييى البياتنيييييات السيييييوا علأ تاا ل للقيش السابقة ،مما قد يحدث مشاكل في الموثوقية ن
الخارجيةن
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خلص البحث بعد استعراا الدراسات السابقة الى :
ن حداثة تفبية معايير محاسبة القيمة العادلية فيي سيوا العيراا
ل وراا المالية سواب كاتن محلية وطنية او العربية او معايير
المحاسبة الدولية ن
ن ال يوجيد ا تمييام كيافي بالفريقيية التيي يييتش فيهيا تفبييية محاسييبة
القيمة العادلة في قياك و عرا البياتنات المالية والسبب بذلأ
يييو التعيييديالت وتعيييدد تنمييياعي وطيييرا تقيييدير قيمييية االصيييل
وااللتييزام  ،ممييا ياعلهييا متقلبيية وغييير حقيقييية باإل ييافة الييى
علأ ان القياك المبني على التكلفة التاريخية سهل التفبية ن
تن يتبنييى البحييث فكييرة اتنعكاسييات تفبييية محاسييبة القيميية العادليية
علييييى الخصييييائص النوعييييية للمعلومييييات المحاسييييبية واالداب
المحاسبي واالسيتماع اليى اراب المحاسيبي العياملي فيي سيوا
العييراا ل ي وراا المالييية ع ي مييدى التييزامهش بتفبييية محاسييبة
القيميية العادليية ومعوقييات تفبيقهييا ومييا اعا كييان تفبيقهييا يحقيية
الخصيييييائص النوعيييييية للمعلوميييييات المحاسيييييبية التيييييي تخيييييدم
المستفيدي في ذا الماال ن

االط ر ااتظتي
بف م بة اقم اال ام ااى اام بقتراس بيق ل
ا ال  :بف م بة اقم اال ام ااى اام

مفلعييييييي وراغبييييييي فييييييي التعامييييييل علييييييى سيييييياك تايييييياري"
( الفرايرة ) 024 :2117،
كما تناول مفهوم القيمة العادلة م قبل لانة المعايير المحاسبة
الدولية في اكثر م معيار والمرقمة () 22، 20 ، 21 ، 08 ، 01
تنفس مياعكر بيالتعريف اليوارد فيي المعييار المحاسيبي رقيش ( ) 22
وبناب على ما تقدم ييرى الباحثيان ن تعرييف القيمية العادلية يايب
مها :
ن يت م التاكد على توافر ماموعة م الثواب





الوجود الفعلي ل صل و االلتزام المراد تقييمه و تبادلهن
الرغبية التاميية مي البييائع والمشيتري فييي اكميال عملييية التبييادل
دون وجود فوط على ي منهما لتنفيذ العملية ن
االطالع م البيائع والمشيتري عليى تيروف السيوا الخاصية
بالبند محل التبادل ن
عييدم وجييود مصييلحة مشييتركة بييي الفييرفي يسييعيان لتحقيقهييا
م خالل عملية التبادل بالتحكش في السعر يادة وتخفي اًن

ما محاسبة القيمة العادلة فيقصيد بهيا ماموعية مي خفيوات
العمل المحاسبي الذي يستند الى القيمية العادلية بميداخلها المختلفية
،بداية مي تسيايل العملييات الماليية ميروراً بالتبوييب والتلخييص
و عيييداد التسيييويات الارديييية ،وتنهايييية بيييالقوائش الماليييية واإلفصييياح
اال ييييافي لالقتصيييياديات عات الت ييييخش المرتفييييع  ،بمييييا يحقيييية
احتياجييات المسييتخدمي ،والوصييول الييى صييدا محتييوي القييوائش
المالية ن

تعييد القيميية العادليية مي األسيياليب الحديثيية المتبعيية فييي القييياك
لها المحاسبة فيي
المحاسبي ،كحل لبعر االتنتقادات التي تعر
تل التمسأ بالتكلفة التاريخية وإل فاب مزييد مي المالئمية عليى ث  :بقتراس بيق ا اال ام ااى اام في اااة اقم بت
المعلومات المحاسبية ،وقيد تيش تعريفهيا مي قبيل جهيات عدييدة ،اال 0ن تركييز القيمييية العادلييية عليييى و ييع ميييية كبييير عليييى مالبمييية
ن معظمها متشابهة في عناصر ا ،لكنها مختلفية فيي صيياغتها،
المعلومات المحاسبية بهيدف مسياعدة االطيراف المسيتفيدة منهيا
ويمك عرا بعر ذش التعاريف كما يلي :
علة تخاع قرارات سليمة في الوق المناسب ن
عييرف المعيييار المصييري رقييش ( )21بعنييوان "المحاسييبة ع ي 2ن يرتبط مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة بمفهوم المحاسيبة عليى
ر ك المال العيني ،والذي يعكس الصورة ألداب المنشاةن
االسيييييتثمارات "الصيييييادر عييييي المعهيييييد المصيييييري للمحاسيييييبي
والمراجعي عام  0112القيمة العادلة عليى تنهيا "القيمية التبادليية 2ن تسا عد القيمة العادلة فيي تحسيي عمليية التحلييل الميالي ،بتيوفير
تنسب ومنشرات تقيس الواقع الفعلي ألداب المنشاةن
ألصل معي في صفقة حرة تتش بي طرفي على بينه م الحقيائة
4ن تعكييس القيميية العادليية فييي الكثييير م ي األحيييان تقييدير االسييواا
،ويتعامالن بمحر رادتهما دون فط و تاثير "
المالية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة ل دوات المالية ن
كميييا عرفهيييا المعييييار االمريكيييي ( FASB )012بعنيييوان 7ن تساعد معلومات القيمة العادلة فيي جيراب مقارتنيات بيي دوات
"اإلفصيياح عييي القيمييية العادلييية ليي دوات الماليييية "الصيييادر عييي
ماليييية لهيييا تنفيييس الخصيييائص االقتصيييادية (د مييي  ،بيييو ر ،
 FASBفي عام 0110بالفقرة الخامسة باتنها القيمة التي يمك بهيا
) 20 : 2111ن
تبادل االستثمارات المالية بيي االطيراف المختلفية بشيكل مختليف
عي حاليية البيييع الابييري و التصييفية ،وعرفهييا المعيييار المحاسييبي ث اث  :ااة عل اات ص م ا اى ب س اااة ارق م فري رط بيق را
الدولي رقش ( )22الصادر ع لانة معايير المحاسبية الدولية عام بى ي ت بة اقم اال ام ااى اام
 0117والمعييدل عييام  0118ييم البنييد الخييامس باتنهييا "المبلييغ
تعييد المعلومييات المحاسييبية حايير االسيياك فييي ترشيييد اتخيياع
الذي يمك ن تتش مبادلة األصل به و سيداد االلتيزام بيي طيرفي
القييرارات االقتصييادية ،لييذا يمك ي النظيير الييى المحاسييبة علييى تنهييا
تنظييام معلومييات يهييدف الييى تييوافر المعلومييات الال ميية لترشيييد
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القييرارات لمسييتخدمي القييوائش المالييية ،اال ن ييذش المعلومييات ال
تحقيية الفاييية المنشييودة منهييا اال اعا كاتنيي تتسييش بماموعيية ميي
الخصييائص التييي تاعلهييا مفيييدة لمسييتخدميها ،وفييي تييل تفبييية
معايير المحاسبة القيمة العادلة ،يمكي الوقيوا عليى ثيار التفبيية
يييذا المييينهج فيييي المحاسيييبة عليييى ماموعييية الخصيييائص النوعيييية
للمعلومات المحاسبية  ،وعلأ على النحو االتي :
أ .بالءبم اااى ب س اال ام ااى اام في اااة اقم
تعييرف المالبميية كخاصييية م ي الخصييائص الرئيسيية الواجييب
توافر ييا فييي المعلومييات المحاسييبية علييى تنهييا قييدرة المعلومييات
المحاسييبية علييى التيياثير علييى القييرارات االقتصييادية للمسييتخدمي
بمساعدتهش في تقييش االحداث الما ية والحا رة والمسيتقبلية و
تاكيد و تصحيح تقييماتهش السابقة ،وال يمكي ان تكيون المعلومية
مالبمة اال اعا تيوافرت لهيا الخصيائص الفرعيية االتيية (جمعية ،
خنفر ) 42 : 2112
 مالبمة المعلومات للتوقي المناسب ن
 مالبمة المعلومات للتنبن بالمستقبل ن
 مالبمييية المعلوميييات للتقيييييش االرتيييدادي وإمكاتنيييية التحقييية مييي
التوقعات ن
وحول ثر اسيتخدام القيمية العادلية فيي اعيداد البياتنيات الماليية
على مالبمة المعلومات المحاسبية ،فقد تنص الفقرة رقيش ()28
م المعيار المحاسبي الدولي رقش ( )22الصادر  IASBعليى ن
تفبيييية معلوميييات القيمييية العادلييية بشيييكل وسيييع فيييي األغيييراا
التااريييية لتحدييييد الو يييع الميييالي العيييام للشيييركات ،وفيييي تخييياع
قييرارات حييول دوات مالييية منفييردة كمييا تنهييا مالئميية للعديييد م ي
القرارات المتخذة م قبل مستخدمي البياتنيات ،فهيي تعكيس تقيدير
األسواا المالية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية لهذش االدوات ن وفيي
اآلوتنيية االخيييرة ،اكتسييب القيميية العادليية فييي المحاسييبة دعمييا م ي
المسينولي الحكييوميي والمهنييي التايياريي ،ووا يعي المعييايير
المحاسييبية ،باعتبار ييا تعكييس الو ييع االقتصييادي للمنشيياة بشييكل
ف ييل ،كمييا تنهييا تييزود متخييذي القييرارات بييالقيش السييوقية السييائدة
،والقييييدرة التنبنييييية بالنتييييائج المحتمليييية  ،عا مييييا قورتنيييي بالتكلفيييية
التاريخيية الماليية االمريكيي Robert Herzبقوليه " ي تنيه مي
الصعب الادل بخصو المزايا المفا مة للقيمة العادلة على تنهيا
الخاصييية ألكثيير مالبميية للقييياك ،كمييا تنهييا تعكييس بشييكل ف ييل
الاو ر االقتصادي الحقيقي للشركات ) )Choy , 2005 : 51ن

،وم ثش التوجه الى محاسبة القيمة المالية العادلية بيدالً مي التكلفية
التاريخييية نو شييار الييبعر (ميياتنع  )41 : 2117،الييى محدودييية
درجة مالبمية المعلوميات المحاسيبية اليواردة فيي القيوائش الماليية
في تل الت خش عا كاتن معدة وفقا ً لمبد التكلفة التاريخية ،منكيداً
على عدم صالحية تفبية ذا المبد في عداد البياتنيات الماليية فيي
تييل الت ييخش ،و ييرورة التوجييه تنحييو اسييتخدام طييرا تت ييم
تعيييديالً يعكيييس ثيييار الت يييخش ،وتاخيييذ فيييي الحسيييبان التفيييير فيييي
المستوى العام ل سعار ن
ب .ب ث ق م اااى ب س اال ام ااى اام في اااة اقم
عرفييي النشيييرة رقيييش ( )2فيييي البييييان المفيييا يمي لماليييس معيييايير
المحاسبة المالية االمريكي الموثوقيية عليى تنهيا تنوعيية المعلوميات
التي تكون بعيدة ع التحيز و الخفا وتمثل بدرجة موثوا بهيا ميا
تعني ن تمثله  ،وتمثيل الموثوقيية خاصيية ساسيية فيي المعلوميات
المحاسييبية ،و امييية لهيينالب المسيييتخدمي الييذي ال يتيييوافر ليييديهش
الوقييي و الخبيييرة الكافيييية لتقيييييش المحتيييوى الفعليييي للمعلوميييات ،
ولتحقيية الموثوقيية فيي المعلوميات المحاسيبية يايب ن تتيوفر بهييا
ثالثة خصائص فرعية ي :
0ن القابلييية للتحقيية ،ميي خييالل الوصييول الييى درجيية عالييية ميي
االتنفيياا بييي تنتييائج القييياك التييي توصييل اليهييا عييدد م ي األفييراد
المستخدمي لنفس المعلومات بنفس طريقة القياك ن
2ن الصييدا فييي العييرا ،م ي خييالل وجييود مفابقيية بييي االرقييام
المحاسبية والحقائة الفعلية ن
2ن الحياد م خالل توفير المعلوميات التيي تخيدم كافية المسيتخدمي
بشكل عيادل ومتيوا ن ،ميع تيوفر دلية ثبوتيية تنكيد صيدا يذش
المعلومات ن
وبمفابقية خصييائص الموثوقييية علييى المعلومييات التييي توفر ييا
محاسبة القيمة العادلة ،يالحي تنهيا تتحقية بشيرط تيوافر مقوميات
األسواا النشفة لكافة العناصير المحاسيبية ،اال ان الواقيع يخيالف
علييأ ،خاصيية فييي بيميية االعمييال العراقييية الن نييا الكثييير ميي
عناصير ألصيول وااللتزامييات لييس لهيا سييوا تنشيط ،األمير الييذي
تصبح معه تقديرات القيمة العادلة عاتيية و معر ية لقابليية تحييز
القياك ،مما يزيد م عدم دقة القوائش المالية فتفقد معها الموثوقيية
باركاتنهييا الييثالث ،فهييي تقييديرات متحيييزش ،يصييعب التحقيية منهييا
العتماد ا على االجتهيادات الشخصيية ومي ثيش تفتقير اليى األماتنية
في العرا والصدا في التقرير ن(حنان ) 28 : 2117

وفيييي الوقييي الحا ييير ،ا دادت حاجييية متخيييذي القيييرارات س .خ ص م ااثق س اال ام ااى اام في اااة اقم
االقتصييادية الييى الحصييول علييى المعلومييات فييي الوق ي المناسييب
يقصييد بالثبييات فييي المحاسييبة تفبييية الوحييدة المحاسييبية تنفييس
،الرتبيياط فائييدة المعلوميية بييالزم ،فهييي تفقييد الكثييير ميي قيمتهييا المعالاة المحاسبية على تنفس الحدث م فترة ألخرى ال ن علأ
بميييرور اليييزم  ،ليييذا صيييبح التوجيييه كثييير اليييى ميييدى مالبمييية ال يمنييع الوحييدة المحاسييبية ميي تفيييير الفييرا المحاسييبية التييي
المعلوميات التييي توفر ييا المحاسييبة كثيير منييه الييى مييدى موثوقيتهيا تستخدمها مي فتيرة ألخيرى ن ع ثبي ف يليتها ومالبمتهيا بشيرط
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اإلفصيياح ع ي طبيعيية ومبييررات ييذا التفيييير و ثييرش علييى القييوائش
الماليية ن( )Kieso , 2005 : 11وبيالتفبية عليى محاسيبة القيمية
العادلييية ،يالحييي تعيييدد تنمييياعي و ميييداخل تقيييدير القيمييية العادلييية
ل صول وااللتزامات ،فم تكلفة اإلحالل اليى ميا يسيمى بصيافي
القيمة البيعية ،ثش القيمة السوقية وصافي القيمة الحاليية ،وصيافي
التييدفقات النقدييية المسييتقبلية الييى غييير علييأ مي مرادفييات لهييا تنفييس
المفهوم العام ،ولكنها تختلف في طريقة القياك ،األمر الذي ياعيل
البياتنيييات الماليييية كثييير تقلبيييا ً ،كميييا تكمييي المشيييكلة األساسيييية فيييي
تقييديرات محاسييبة القيميية العدليية ،اعتماد ييا علييى تنمييوعي قياسييي
مختلط يتمثل في قياك بعر االصول المالية بالقيمة العادلة ،بينما
يقاك البعر االخير اليى جاتنيب معظيش االلتزاميات الماليية بالتكلفية
،و ذا يتعارا مع مبيد الثبيات فيي المحاسيبية ،باإل يافة اليى ن
افتقار محاسبة القيمة العادلة الى الكثير م الموثوقيية ،العتماد يا
فييي حيياالت كثيييرة علييى االجتهييادات الشخصييية ليي دارة ،ياعييل
معلوماتها تفقد كثيراً الى الثبات ن (صالح ) 22 : 2111

4ن تفقييد معلوميييات القيمييية العادلييية الكثيييير مييي خصيييائص الثبيييات
والقابليية للمقارتنية ،بسييبب تعيدد تنمياعي تقييديرات القيمية العادليية
لعناصيير االصييول وااللتزامييات المالييية ،تنتيايية تعييدد العوامييل
المييينثرة فيييي القيمييية العادلييية لييي دارة الماليييية ،وخاصييية عنيييد
استخدام ساليب التقييشن
رابى  :بى ق س بيق ا بى ي ت بة اقم اال ام ااى اام
بالرغش مي احتيواب التشيريعات والقيواتني عات العالقية بمهنية
المحاسبة لمتفلبيات تفبيية معيايير محاسيبة القيمية نيا معوقيات
علميييية وعمليييية ثييييرت فيييي الماتميييع الميييالي وخاصييية اوسييياط
بورصيية األوراا المالييية والمهنيييي م ي المحاسييبي واالكيياديميي
م الباحثي تنذكر ا فيما يلي :ن


ث .ق ب م اااى ب س ا ال ر م اال ام ااى اام في اااة اقم
يقصد بها قابلية المعلومات المحاسيبية الخاصية بمنشياة معينية
للمقارتنة بمعلومات مماثلة ع منشاة و منشاة خرى مماثلة لفترة
مالييية واحييدة  ،و علييى مسييتوى تنفييس المنشيياة لعييدد م ي الفتييرات
المالية نوبصيفة عامية ،فيان التقيارير المحاسيبية للشيركة ألي فتيرة
مالييية تكييون مفيييدة فييي عاتهييا ،ولكنهييا تكييون كثيير افييادة اعا امك ي
مقارتنتهييا مييع تقييارير شييركات خييرى ليينفس الفتييرة ،ومييع تقييارير
لفترات خرى لنفس الشركة نعلما ً بيان خاصييتي الثبيات والقابليية
للمقارتنة وجهيان لعملية واحيدةن فهميا متال ميان  ،وجيود ي منهميا
يتوقييف علييى وجييود الفييرف األخيير نولمييا كاتن ي المعلومييات فييي
محاسييبة القيميية العادليية تفتقيير الييى الثبييات ،فاتنهييا بييدور ا ال تقبييل
المقارتنة ( دتنون  ) 12 : 2107 ،يخلص البحث الى ماموعة م
المالحظات بشان الخصائص النوعيية للمعلوميات فيي تيل تفبيية
معايير محاسبة القيمة العادلة م مها ما يلي :
0ن تعييد معلومييات التكلفيية التاريخييية كثيير مالبميية مي المعلومييات
القيميية العادليية فييي تييل ثبييات األسييعار ،وعنييد القييياك األولييى
لعناصر األصول وااللتزاماتن
2ن تعييد معلومييات القيميية العادلييية كثيير مالبميية ميي معلوميييات
التكلفة التاريخية في تل تفيير األسعار وفترات الت خشن
2ن تعييد معلومييات التكلفيية التاريخييية كثيير موثوقييية مي معلومييات
القيمة العادلة العتماد مقاييس القيمة العادلة في غلب حاالتهيا
على االفترا ات والتقديرات الشخصيية لي دارة ،مميا يفقيد ا
الكثييير م ي مكوتناتهييا كالحييياد ،القابلييية للتحقيية ،والصييدا فييي
العييرا ،ممييا يييندي الييى يييادة مخيياطر االعتميياد عليهييا فييي
تخاع القرارات ن











صييعوبة قييياك القيميية العادليية لكثييير ميي الموجييودات المالييية
واالسييتثمارات العقارييية ،بسييبب عييدم تييوافر شييروط السييوا
النشط م تناحية ،وتعقد بعر المعالايات المحاسيبية الخاصية
بها وصعوبة فهمها وتفبيقها م تناحية خرىن
تحيز القياك المحاسبي في تل تفبيية مقياييس القيمية العادلية
بسييييبب تزايييييد االعتميييياد علييييى التقييييديرات الذاتييييية ال دارات
الشركات م تناحيية ،عيدم تيوافر دلية اثبيات مو يوعية تنكيد
صحة ذش التقديرات م تناحية خرىن
سوب استخدام فروا اعادة التقيييش الناجمية عي تفبيية معيايير
محاسبية القيمة العادلة م جاتنب ادارات كثير مي الشيركات
لتحقيية مصيالح عاتيية مي تناحيية ،والتياثير عليى سيعار سيهش
ذش الشركات في السوا المالي م تناحية اخرى
فتقار معلومات محاسبة القيمة العادلة في غلب حاالتها للكثير
مييي الخصيييائص النوعيييية الواجيييب توافر يييا فيييي المعلوميييات
المحاسيييبية ،خاصييية الموثوقيييية ،والثبيييات والقابليييية للمقارتنييية
،والمالبمة في بعير الظيروف ،مميا يينعكس سيلبا ً عليى داب
الوتيفة المحاسبية م تناحية ،ويفقد متخذ القرار مصداقيته م
تناحية خرى ن
مكاتنييية تصييدية بعيير دارات الشييركات علييى تو يييع ربيياح
غير محققة  ،و ييادة ر ك الميال عي طريية يذش االربياح ،
وفي كلتا الحالتي يعد مساسا ً بالحفات على ر ك المال الحقيقي
م ي تناحييية ،وعار يا ً م ي عييواا اسييتمرارية الشييركة م ي
تناحية خرى ن
الحاجيية الييى بييذل جهييود غييير عييادة ميي الشييركات ،وتحمييل
تكيياليف و عبييياب ا يييافية غيييير منتايية للتوصيييل اليييى مقييياييس
حقيقية للقيمة العادلة للبنود محل التقييش ،مقارتنة مع المقياييس
االخييرى مثييل التكلفيية التاريخييية ،خاصيية اعا ميياتش االسييتعاتنة
بخبراب و مستشاري خارجيي لتقدير القيمة العادلة ،مميا قيد
يندي الى يادة التكلفة ع المنفعةن
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التاخير في اعداد البياتنات المالية وفقا ً لمعايير محاسبية القيمية
العادلة ،وما يترتب على علأ م عدم استيفاب بعير متفلبيات
االفصييياح واالشيييتراطات القاتنوتنيييية المفلوبييية مييي الاهيييات
الرسييمية ميي تناحييية ،والتيياخير فييي توصيييل المعلومييات الييى
مستخدمي القوائش المالية م تناحية خرى ،وافتقيار المعلوميات
المحاسبية الى خاصية التوقي المناسب لمتخذي القرارات م
تناحية ثالثة ن
استمرار تواجد العديد م المشاكل المثارة م قبيل المنظميات
المهنية الدولية وا عي المعايير بشيان مقياييس القيمية العادلية
،ومنها على سبيل المثيال مشيكلة ميدى مالبمية محاسيبة القيمية
العادلة لتقيييش االسيتثمارات عات االسيتحقاا الثابي التيي ييراد
االحتفات بهيا حتيى تياريخ االسيتحقاا ،ومشيكلة التقيييش العيادل
لاللتزامات في الوق الذي يتش قيياك المحيتف بهيا ال اغيراا
المتاجرة بالقيمة العادلة ن
غفال تفبيقات معايير محاسيبة القيمية العادلية ليبعر المبيادئ
واألسس المحاسبية المقبولة عامة والمتعارف عليها منذ مي
بعيد مثل التكلفة التاريخية وثبات وحدة النقد والمو وعية ن
مشكلة ال عف النسيبي مي تا ييل الكيوادر البشيرية للمسياعدة
علييى فهييش وتفبييية المفييا يش الييواردة فييي المعييايير المحاسييبية
الدولية بصفة عامة( دروي  ) 212 : 2112 ،ن

خ بس  :ااىالقم بر ااة ر عل اات ص رم ا اى بر س اااة ارق م
ب اال ام ااى اام في ق س ااتبح اااة اقي
يهتش الكثير م الفقهاب في عليش المحاسيبة بدراسية العالقية بيي
الخصائص النوعية للمعلومات المحاسيبية واثر يا المباشيرة سيواب
مييي جاتنيييب تاثير يييا عليييى المسيييتثمري ـ فيييي اتخييياع القيييرارات
االستثمارية مثل قرار االحتفات باألوراا الماليية او اليتخلص منهيا
او الدخول في استثمارات جديدة او م جاتنب تاثير ا عليى اسيعار
االصول المالية بصورة خاصة واالصول األخرى بصورة عاميةن
ولما كان دور المعلومات المحاسبية المعلنية بيالقوائش الماليية يتمثيل
في اثر ا المباشير عليى االصيول الماليية فهيذا اليدور يتوقيف عليى

مسييتوى تنوعييية وجييودة تلييأ المعلومييات المحاسييبية باإل ييافة الييى
اعتميييادش عليييى مسيييتوى كفيييابة السيييوا ن حييييث يتفليييب مواكبييية
التفييييرات فييي بيميية تكنلوجيييا المعلومييات ميي جاتنييب المعلومييات
المحاسبية القدرة والمروتنية واالسيتاابة السيريعة لمالحقية التفيور
الذي يحدث على الصيعيد العيالمي فيي تنظيش المعلوميات لالسيتاابة
للعرا واالفصاح ومدى جودتها ألغيراا دقية القيياك والتنياغش
مييع احتياجييات متخييذي القييرار والمسييتثمري عنييد عييرا القييوائش
المالية ن و تعتبر قائمة الدخل القائمة التي تفصح ع صافي اليربح
المحاسبي المتولد م مقابلة االيرادات بالتكاليف خالل فترة منية
معينييية متفييية عليهيييا ن مميييا ال شيييأ فييييه ان للمعلوميييات المحاسيييبية
خصيييييائص تنوعيييييية البيييييد ان تكيييييون متيييييوافرة لتحقيييييية الايييييودة
والمصداقية لعرا تنتائج االعميال بصيورة تشياع متخيذي القيرار
باالعتماد عليها وخاصة ان القياك المحاسبي اصبح االن فيي تيل
التفور بمعايير المحاسبة يعتمد على قياك القيمية العادلية بيدال مي
التكلفة التاريخيية ل فصياح عي القيمية الواقعيية ل صيول فيي تيل
تروف التذبذ في االسواا وتنماعي التسعير المتفيورة بالتيدفقات
النقدية والتدفقات المخصومة ( عفا هللا ) 01: 2117،ن

االط ر ااتظتي
يهدف البحث الميداتني الى اختبار فروا البحث ميداتنياً ،وم
خيييالل اسيييتفالع راب المحاسيييبي العييياملي فيييي سيييوا العيييراا
ل وراا المالية حول مشكلة البحثن
 أا ب جاع ااق

س

تش جمع البياتنات م خالل قائمة استقصاب ،وتش تصميش القائمية
لتشييمل ( )22عبييارة ،وفيية مقييياك ليكييرت الخماسييي المكييون م ي
خمسيية اختيييارات تتييراوح بييي موافيية تمام ياً وغييير موافيية تمام ياً
،بو ن تنسبي (م  7الى  )0وقد تيش تو ييع اسيتمارات االستقصياب
عييي طريييية المقيييابالت الشخصيييية ليييبعر المحاسيييبي بالشيييركة
ويو ييييح الاييييدول التييييالي عييييدد قييييوائش االستقصيييياب المو عيييية
والمستردة والمستبعدةن

جدول رقش (  ) 0عدد القوائش المو عة والمستردة والمستبعدة م عينة البحث
المحاسبون في الشركات

الفمة
قوائش االستقصاب

العدد

النسبة المموية

المو عة

11

%011

المستردة

24

% 82

المستبعدة

1

% 2

الصافي المستخدم في التحليل

18

%27
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 ااتة ط االح

عي ا ق

س

يتش اسيتخدام االسياليب االحصيائية مي خيالل برتنيامج SPSS
لتحليل متفيرات البحث ،وم ذش االساليب ن
األسيياليب االحصييائية الوصييفية التييي تمثليي فييي التكييرارات
والنسبة المموية للتعرف على خصائص عينة البحيث مي المن يل
العلمييي والتخصييص وعييدد السيينوات الخبييرة ،كمييا تييش اسييتخدام

الوسييييط الحسييييابي واالتنحييييراف المعييييياري لمعرفيييية واسييييتفالع
اتاا يييات عينييية البحيييث تاييياش العبيييارات التيييي وردت فيييي قائمييية
االستقصاب ن

 بة ط ت عج ااقةث ااا دا م
 -اااؤهط ااى اي

جد ل رقم( )2اات تاراس ااتسب ااائ يم ااتغ ت اااؤهط ااى اي
المن ل العلمي

دبلوم

بكالوريوك

ماجستير

دكتوراش

خرى

الماتمع

التكرارات

4

11

4

ـ

ــ

18

النسبة المموية

%1

%88

%1

ـ

ـ

%011

يالح مي الايدول()2السيابة ان معظيش فيراد العينية مي حملية
شهادة البكالوريوك وبنسيبة  %88و يي تنسيبة عاليية ،يليهيا حملية
شييييهادة الماجسييييتير بنسييييبة  %1واخيييييراً جييييابت الييييدبلوم بنسييييبة
%1و ذا يعني ن افراد العينة مين لي تيا يالً علميياً مناسيباً ،مميا
يعز الثقة بالنتائج التي تش الحصول عليهان

األساليب االحصائية التحليلية والتيي تمثلي فيي اسيتخدام برتنيامج
spssالختبيييار فر ييييات البحيييث واسيييتفالع راب العينييية لكييييل
فر يةن
 ت عج ااتة ط اا صفي ااتغ تاس ااقةث
 .1اختق ر اافتض اال ل ا قةث
ييينص الفييرا االول علييى "يوجييد فهييش وا ييح لمفييا يش ومعييايير
محاسبة القيمة العادلة لدى محاسبي الشركات"ن

جدول رقش( )2يو ح اتاا ات فراد العينة تنحو المبررات الخاصة بوجود فهش وا ح لمفا يش القيمة العادلة في المحاسبة
ت

العبارات

الوسط الحسابي

االتنحراف المعياري

0

ال عف النسبي في تا يل الكوادر البشرية المن لة

4572

1512

2

تعقد مفا يش ومعايير محاسبة القيمة العادلة

4507

1512

2

عدم استقرار االصدارات المحاسبية الصادرة بشان القيمة العادلة 4541

1522

4

عدم وجود اتفاا على مفهوم او تفسير محدد للقيمة العادلة

2512

1512

7

اسيييتقرار االو ييياع المهنيييية فيييي تيييل تفبيييية محاسيييبة التكلفييية 4541
التاريخية
المتوسط العام االجمالي

يت ح م الادول رقش( )4السابة ن المتوسط العام االجمالي
للوسييط الحسييابي لكافيية المتفيييرات ماتمعيية كييان مرتفعييا بنسييبة
( )4527و ذا يدل عليى االتاا يات االياابيية لعينية البحيث حيول
المبيررات الخاصية بعيدم تحقييية الفهيش الوا يح لمفيا يش ومعييايير
محاسيييبة القيمييية العادلييية نكميييا يالحييي اتنخفييياا المتوسيييط العيييام
االجميالي لالتنحييراف المعيياري لكافيية المتفييرات ماتمعيية ،حيييث

4527

05220
1587

بلفي تنسيبة ( )1587و ييذا ييدل عليى اتنخفيياا درجية التشيت فييي
اجابييات المستقصييي ميينهش ،وييياتي ال ييعف النسييبي فييي التا يييل
كوادر البشرية فيي الترتييب األول للمبيررات وبيذلأ ال يوجيد فهيش
وا ح لمفا يش ومعايير محاسبة القيمة العادلة ن

28

موسى وخلف ن مالة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ن المالد ( )8العدد (82-20 )2108( – )2
 .2اختق ر اافتض ااث ي ا قةث
ينص ذا الفرا " ال يوجد التزام وا ح بتفبية معايير محاسبة القيمة العادلة لدى محاسبي الشركات في سيوا العيراا لي وراا
المالية المدرجةن
جدول رقش ( )4يو ح اتاا ات افراد العينة تنحو مبررات بعدم وجود التزام وا ح بتفبية معايير محاسبة القيمة العادلة
ت

العبارة

الوسط الحسابي

االتنحراف المعياري

0

استمرار وجود العديد م المشياكل المثيارة مي قبيل المنظميات المهنيية الدوليية
بشان معايير محاسبة القيمة العادلة

2522

0521

2

تعدد تنماعي ومقاييس القيمة العادلة ل صول وااللتزامات المالية

4521

1510

2

تعقد بعر المعالاات المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة وصعوبة فهمها

2587

0522

4

االختالف في تفسير بعر المعالاات المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلةن

4502

1511

7

ارتفاع تكلفية تفبية محاسيبة القيمية العادلية مقارتنية بالمقيياك االخيرى كالتكلفية
التاريخيةن

4527

1581

1

عدم التوافة بي تعليمات يمة التامي وبعر معالاات محاسبة القيمة العادلةن

4521

1517

2

التحول م التكلفة التاريخية الى القيمة العادلة ن

4522

1511

المتوسط العام ل سعار

12ن4

12ن1

يت ح م الادول رقش( )4السابة ن محاسبي الشركات يلتزميون
بتفبية معايير محاسبة القيمية العادلية باعتبار يا دوليية حييث يبليغ
المتوسط العام االجمالي للوسط الحسيابي ( )4512و يذا ييدل عليى
االتاا ات عينة البحث تااش المتفيرات الخاصة بيااللتزام بتفبيية
كاتني اياابييية ،وان درجيية التشييت فييي اجابيياتهش كاتني منخف يية
حيث ان المتوسط العام االجمالي لالتنحراف المعياري بليغ()1512
،وان المتفييير الخييا التحييول م ي التكلفيية التاريخييية الييى القيميية
العادلة كان في الترتيب األول ن

 .3اختق ر اافتض ااث اث ا قةث
ييينص ييذا الفييرا علييى "ال ييينثر تفبييية معييايير المحاسييبة
القيميية العادليية علييى الخصييائص النوعييية للمعلومييات المحاسييبية
لمتخييذي القييرارات فييي الشييركات والمدرجيية فييي سييوا العييراا
ل وراا المالية ن

جدول رقش ( )7يو ح اتاا ات افراد العينة تنحو تاثير تفبية محاسبة القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
ت

العبارات

الوسط الحسابي

االتنحراف المعياري

0

يصل اليها متخذي القرارات في الوق المناسب

4511

1522

2

تحقة القدرة التنبمية لمتخذي القرار لتوقع تنتائج مستقبلية

4512

81ن1

2

توفر لمتخذي القرار في تقليل درجة المخياطر عنيد اتخياع 4547
القرار

1512

4

تسيياعد متخييذي القييرار امكاتنييية تاكييد و تصييحيح توقعييات 2581
سابقةن

88ن1

7

2572

1514

توفر معلومات يمك اخ اعها للقياك والتحقة منها.
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1

التمثيل الصادا للمعلومات المحاسبية.

2542

1582

2

حيادية المعلومات المحاسبية واستناد ا ألدلة اثبات.

2522

1522

8

العرا العادل للمعلومات المحاسبية

2581

10ن1

1

الثبيييات فيييي اسيييتخدام مقييياييس القيمييية العادلييية مييي فتيييرة 2522
ألخرى.

1522

2521

1580

4512

1582

01

قابلية المعلومات المحاسبية للمقارتنة.

يت ح م الادول( )7السابة ان المتوسط العيام االجميالي للوسيط
الحسابي يبلغ ( )4512و ذا يدل على ميدى اسيهام تفبيية معيايير
المحاسبة القيمة العادلة في تحقية الخصائص النوعيية للمعلوميات
المحاسبية  ،والدليل ان الوسط الحسابي للمتفييرات الثياتني واالول
والثالييث ييش علييى المتفيييرات جميعهييا ،و ييذش المتفيييرات الييثالث
تشيييكل المكوتنيييات االساسيييية لخاصيييية مالبمييية المعلوميييات ،كميييا
يالحي فييي المقابييل ان تفبييية ييذش المعيايير يتييدتنى اسييها مهييا فييي
تحقييية بيياقي الخصييائص النوعييية للمعلومييات المحاسييبية ،ليصييل

الى مداش في المتفير السيابع والخيا بحياديية المعلوميات ،حييث
بلغ الوسط الحسابي الخا ( )2522و ذا يدل على التياثير الكبيير
لمعايير محاسبة القيمة العادلة على خاصية المالبمة  ،ال تنها فيي
المقابل تفتقر الى الكثير م الخصائص االخرى ن
4ن اختبار الفرا الرابع للبحث
ينص ذا الفرا على" ال يوجد معوقيات عنيد تفبيية معيايير
محاسبة القيمة العادلة لدى محاسبي الشركات ن

جدول رقش ( )1يو ح اتاا ات فراد العينة تنحو معوقات تفبية معايير محاسبة القيمة العادلة في الشركات سوا العراا ل وراا المالية

الوسط الحسابي

االتنحراف المعياري

ت

العبارات

0

صعوبة تفبية مقاييس القيمة العادلة في غليب الحياالت لفمو يها 4581
وعدم فهمهان

1522

2

تحيز القياك المحاسبي في عداد تقديرات القيمة العادلة

4511

1581

2

عدم توافر شروط الشوا الميالي النشيط فيي بيمية االعميال االردتنيية 4517
عموماًن

1582

4

التيياخير فييي عييداد البياتنييات المالييية وفقييا ً لمعييايير محاسييبة القيميية 4528
العادلة ن

12ن1

5

اغفييال تفبيقييات معييايير المحاسييبة القيميية العادليية لمبييادئ محاسييبة 4581
مقبولة كالحيفة والحذرن

1514

6

سييوب اسييتخدام ادارات بعيير الشييركات لتقييديرات القيميية العادليية 4582
خاصة ما يتعلة باألرباحن

1521

7

صييعوبة االفصيياح ع ي معلومييات القيميية العادليية نخاصيية فييي تييل 4527
استمرار تزايد معدالت الت خشن

1528

8

عدم وجود الزام بتفبية معايير القيمة العادلة ن

4522

1511

9

افتقار معلومات محاسبة القيمة العادلة ن

4522

1588
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10

تعيييدد بنيييود االفصييياح الخيييا
محاسبة القيمة العادلة ن

باالسيييتثمارات الماليييية فيييي معيييايير 2511

0512

4512

1528

المتوسط العام االجمالي
يت ييح م ي الاييدول ( )1ان المتوسييط العييام االجمييالي للوسييط
الحسيييابي بليييغ ( )4512و يييي تنسيييبة عاليييية تنكيييد عليييى ماموعييية
معوقيييات حقيقيييية لتفبيييية معيييايير محاسيييبة القيمييية العادلييية ليييدى
الشركات،و ن كبر عيائة يو عيدم تيوافر شيروط السيوا الميالي
النشط حييث بليغ الوسيط الحسيابي لهيذا المتفيير (، )4517ثيش يلييه
المتفييير الثيياتني فالخييامس فالسييادك فيياألول ،و كييذا كمييا يالح ي
اتنخفيياا درجيية تشييت االجابييات بييي فييراد العينيية ،حيييث بلييغ
المتوسط العام االجمالي ( )1528و ذا يدل على مدى اتفياا فيراد
العينة على وجود ذش المعوقات ن

اات ص س
0ن

2ن

االاتتت ج س اات ص س
االاتتت ج س
0ن تعييد القيميية العادليية ميي االسيياليب الحديثيية المتبعيية فييي القييياك
المحاسبي كحل لبعر االتنتقيادات التيي تعر ي لهيا المحاسيبة
في تل التمسأ بالتكلفة التاريخية ،وإل يفاب مزييد مي المالئمية
على المعلومات المحاسبية ن
2ن تواجيه الكثيير مي الشيركات مخياطر عديييدة تناتاية عي اسييتخدام
تقديرات القيمة العادلة في عداد البياتنات المالية ،بسبب االعتمياد
علييى االحكييام الشخصييية ليي دارة فييي عييداد التقييديرات و دارش
رباح الشيركة مي خاللهيا ،والتصيدية عليى تو ييع ربياح غيير
حقيقية ،مما يمثل خفورة كبييرة عليى ق يية الحفيات عليى ر ك
المال الحقيقي م تناحيية ،وعليى حقيقية القيوائش الماليية عاتهيا مي
تناحية خرى ،وعلى استمرارية الشركة م تناحية ثالثةن
2ن ن إتهييار االربيياح غييير المحققيية الناجميية ع ي فروقييات تقييييش
االسييتثمارات المالييية سييواب( للمتيياجرة او للبيييع) ييم عناصيير
القييوائش المالييية سييواب( قائميية الييدخل او الميزاتنييية ) يتعييارا مييع
مبادئ المحاسبة مقبولة قبوالً عامة مثل الحيفة والحذر والتكلفية
التاريخية ن
4ن ان تفبييية معييايير مبييادئ القيميية العادليية يسييا ش بشييكل كبييير فييي
تحقية خاصية المالئمية للمعلوميات المحاسيبية ،خاصية فيي تيل
تزايد معدالت الت خش م تناحية ،وفيي وجيود سيوا ميالي تنشيط
لكافة عناصرش م تناحية خرىن
7ن تعد تنماعي و مداخل قيياك القيمية العادلية ل صيول وااللتزاميات
المالية ،فم تكلفة االحالل الى صافي القيمة البيعيية اليى صيافي
القيمة الحالية وصافي التدفقات النقدية المستقبلية ،الفير علأ مي
النماعي االمر الذي ياعل البياتنات المالية كثر تقلبا ً مميا يو فيي
الحقيقية ،ويفقد المعلومات المحاسبية خاصيتي الثبات والقابليية
للمقارتنة ن

2ن
4ن

7ن

1ن

2ن

الحاجة الملحة لتوفير االسواا الماليية عربيية تنشيفة ومنظمية
بشييروط محييددة منهييا التايياتنس فييي جميييع االصييناف التييي يييتش
التعامل فيها ،التواجد المسيتمر ل طيراف الراغبية فيي التعاميل
في ي وقي ،واالسيعار معلنية ومتاحية للامييع وعليأ ل يمان
توافر مقاييس ن
عدم االفصاح ع االرباح و الخسائر غير المحققة ،والناجمية
عييي فروقيييات للتقيييييش بالقيمييية العادلييية للعناصييير االصيييول و
االلتزامييات فييي صييلب القييوائش المالييية ،ويكتفييي باإلشييارة اليهييا
م االي احات المتممة للقيوائش الماليية لمينح ادارات بعير
الشركات م استخدامها لتحقيية مصيالح شخصيية مي خيالل
التالعيييب فيييي دارة االربييياح ،واال يييرار بالمصيييالح العامييية
للشركة ن
و يع مقياييس للقيميية العادلية حياديية وموثييوا فيهيا بحييث يييتش
احتسا القيمة العادلة على تنحو عادل ومو وعين
ياب على الشركات التمسأ بتفبية مبد التكلفة التاريخيية فيي
المحاسيييبة لميييا يتمتيييع بيييه مييي درجييية عاليييية مييي الموثوقيييية
باإل ييافة الييى مسييا مته فييي تحقييية الكثييير ميي الخصييائص
النوعيييية للمعلوميييات المحاسيييبية ،وعيييدم اللايييوب اليييى تفبيييية
محاسبة القيمة العادلة اال في حيدود خاصية كحياالت االتنيدماي
و الخصخصة على سبيل المثالن
علييى يميية االرواا المالييية وغير مييا تييوفير قواعييد ارشييادية
تفصيييالً فيمييا يتعليية بمعييايير محاسييبة القيميية العادليية وطييرا
تفبيقها مي تناحيية ،وعقيد تنيدوات واليدورات التدريبيية لتوعيية
المحاسييبي با مييية القيميية العادليية واتنعكاسيياتها علييى البياتنييات
المالييية م ي تناحييية خييرى ،و داب الوتيفييية والقييوائش والتقييارير
المالية م تناحية ثالثةن
ياب على الباحثي م االكياديميي التصيدي للمشياكل العمليية
الخاصيية بتفبيقييات معييايير المحاسييبة القيميية العادليية ،وتقييديش
االقتراحيييات وسيييبل العيييالي العمليييية لهيييا ،وعليييأ مييي خيييالل
التعيياون بييي البيياحثي والمهنيييي م ي المحاسييبي والشييركات
عموماًن
ياييب علييى الاامعييات والمراكييز البحثييية المتخصصيية جييراب
تعديالت فيي محتوييات المقيررات والمنيا ج الدراسيية لفيال
المحاسيبة بمييا يتناسيب مييع احتياجيات التفبييية العمليي خاصيية
فيمييا يتعليية باإلصييدارات مي المعييايير المحاسييبية وتفسيييراتها
،وحاالت تفبيقية م الواقع الفعلي على علأ وعليأ مي خيالل
وجود خفوت اتصال مسيتمرة بيي يذش الاامعيات والمراكيز
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البحثية وبي الشركات وبيمة االعمال عموماُن كميا يايب عليى
المحاسييبي المهنيييي االطييالع علييى المسييتادات م ي المعييايير
المحاسييبية والتعييرف عليهييا ،ومراعيياة التفييور المسييتمر فييي
متفلبييييات المسييييتفيدي ومتخييييذي القييييرارات ميييي المعلومييييات
المحاسبية ن

ااا

ار

حمد  ،صبحي جمعة ومنيد  ،را ي خنفرن()2112ن المدقة الخيارجي
وتقييديرات القيميية العادليية :دراسيية اسييتفالعية فييي مكاتييب التييدقية
األردتنية الكبرى المالد الثالث ،العدد الرابع ن
ر ا  ،برا يش صالح ن()2111ن ثر توجه معايير المحاسبة تنحو القيمية
العادليية علييى الخصييائص النوعييية للمعلومييات المحاسييبية فييي تييل
األ مة المالية العالمية ن مالة كلية التاارة للبحوث العلمية  ،جامعية
اإلسكندرية  ،العدد رقش ( ، )2المالد رقش ()41

المعيار المحاسبي رقش( )22صادر ع لانة المعايير المحاسيبية الدوليية
عام  0117والمعدل عام  0118م البند الخامسن

فراي ن()2102ن دراسية تحليليية لقيياك القيمية العادلية فيي تيل المعيايير
المحاسبية  -دراسة ميداتنية ن مصر،القا رة ن
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عبد الحميد الماتنع ،االستثمارات في تل المعيايير المحاسيبية المعاصيرة
ندراسة اختيارية جامعة المنصورة لسنة 2117

&

J.Weygandt
Accounting

Choy,Amy,K.(2005). Fair Value as a Relevant Metric
:A Theoretical Investigation,Accounting Research .
Shamkuts,Fair value Accounting 2010.

جمييال الفرايييرة ن()2117ن التوجييه الحييديث للفكيير المحاسييبي لمفهييوم
القيمة العادلة و ثرش في اإلبالغ المالي للقوائش المالية نرسالة دكتوراش
جامعة عمان العربية للدراسات العليا عمان ،األردنن
عبد الحميد  ،ماتنع الصبح ن()2117ن ُثر الت خش على مالئمة وموثوقية
المعلومات المحاسيبية اليواردة فيي البياتنيات الماليية  :دراسية ميداتنيية
على الشركات الصناعية اليمنية نالمالية العربيية للمحاسيبة ،جامعية
البحري ،المالد الثام ن
محمييد  ،مفييرود موسييى السيييويفي ن()2111ن ثيير اسييتخدامات مييينهج
القياك بالقيمة العادلية عليى إدارة األربياح وعدالية البياتنيات الماليية ن
بحييث مقييدم الييى الميينتمر العلمييي المهنييي الييدولي السييابع  ،جمعييية
المحاسبي القاتنوتنيي  ،في الفترة م  04-02سيبتمبر عميان ،األردن
ن
تنعيش  ،د مي وعفياف  ،بيو ر ن()2111ن موثوقيية ومالبمية اسيتخدام
القيميية العادليية وإمكاتنييية تفبيقهييا ن بحييث مقييدم الييى الميينتمر العلمييي
المهنييي الييدولي السييابع جمعييية المحاسييبي القيياتنوتنيي األردتنييية  ،فييي
الفترة م  04-02سبتمبر ،عمان ،األردن ن
يد  ،عثمان دتنونن()2112ن رسالة ماجستير ثر تفبية محاسيبة القيمية
العادلة على جودة المعلومات المحاسبية ن األردن ،جامعة الزقا ية.
عبد الناصر ،محمد سيد درويي ن()2112ن تقيييش اتاا يات التفيور فيي
تفبية معايير محاسبية القيمة العادلة عليى اعيداد القيوائش الماليية فيي
شركات التامي األردتنية دراسة ميداتنية ن

82

