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القیاس واالفصاح المحاسبي باستخدام القیمة العادلة لصافي االصول في القطاع 
..  بحث تطبیقي على مصرف الخلیج التجاري المصرفي التجاري   

 أیناس حسن كاظم  و  أ .م .د ستار جابر خالوي

 كلیة االدارة واالقتصاد /جامعة واسط 

 المستخلص

أن البحث یعالج موضوعا حدیثا ومعاصرا كون مفھوم القیمة العادلة من المفاھیم المستعملة    
للتعبیر عن قیم االصول المختلفة لذلك مازال ھذا المفھوم یحتاج الى توضیح وباالخص عند 

لذلك یھدف البحث الى دراسة وتحلیل مبررات تطبیقھ في بیئات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة 
تطبیق القیمة العادلة كوسیلة قیاس بدیلة عن مبدأ الكلفة التاریخیة في اعداد الكشوفات المالیة 
وایضا التعرف على طرق قیاسھا وكیفیة تطبیقھا وابرز المشاكل التي یمكن حدوثھا عند تطبیقھا 

یمة العادلة في مالئمة معلومات الكشوفات المالیة ومعرفة انعكاسات المعاییر الموجھة نحو الق
على قرارات المستثمرین وتم اختیار طریقة مقسوم االرباح كونھا الطریقة االكثر مناسبة 
للمستفیدین من حیث االفصاح . وتوصلت الدراسة الى ان القیمة العادلة االكثر مالئمة في اتخاذ 

موثوقیة اال انھ غیر مالئم في اتخاذ القرارات بسبب ان القرارات وان مبدأ الكلفة التاریخیة اكثر 
المعلومات التي توفرھا الكلفة التاریخیة تمثل احداث من الماضي لذلك تكون المعلومات تاریخیة 
عن تلك االحداث . وأوصت الدراسة بانھ من الضروري تثقیف المستثمرین في حال اتخاذ 

عار السوق ولكي تكون قراراتھم أكثر عقالنیة ورشدا قراراتھم االستثماریة بأن الیعتمدو عل اس
 ینبغي ان تستند على القیمة العادلة وعلى مؤشرات التحلیل المالي .

Abstract 

  The research addresses the newly contemporary theme that the concept 
of the fair value of the concepts used to express different asset values so 
still this concept needs to be clarified, especially when applied in the 
economic and socio-political environments so research aims to study and 
analyze the rationale for the application of fair value as a measurement of 
alternative historical cost basis in the preparation of financial statements 
and also to identify the methods of measurement and how they are 
applied and the main problems that can occur when applied and see 
reflections of standards-oriented fair value in the appropriate financial 
statements information on the decisions of investors were selected Cash 
Dividends way of being the most way suitable to the beneficiaries in 
terms of disclosure. The study concluded that fair value is the most 
appropriate decision-making and that the historical cost basis more 
reliable, but it is inappropriate to make decisions because of the 
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information provided by the historical cost, which represents the events 
of the past so historical information on these events are. The study 
recommended that it is necessary to educate investors in the event of 
investment decisions that the Al Aiatmdo market prices, so that their 
decisions are more rational and rational should be based on the fair value 
and the financial analysis indicators. 

 المقدمة 

لقد استخدمت الكلفة التاریخیة لعدة عقود كمبدأ سائد للقیاس المحاسبي , ثم نادى كل من    
باستخدام القیمة  FASBومجلس معاییر المحاسبة المالیة   IASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

وذلك باصدار وتعدیل العدید من المعاییر المحاسبیة والتي تركز في مضمونھا عل القیمة العادلة 
 العادلة .

أن حقیقة الكلفة التاریخیة لالصل تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعھ (لحظة التبادل ) ,   
لیست موضع شك في صحتھا وقتھا لحظة االكتساب او التملك كونھا تمثل القیمة العادلة لھذا 

القیمة العادلة االصل وقت التبادل , وانما یظھر التشكیك في سالمة المبدأ بعد التملك , اذ تصبح 
 لالصل شیئا من الماضي الذي ینحرف قلیال او كثیرا عن قیمة االصل الحالیة .

ومن ھنا بدأت انتقادات لم تنتھي لمبأ الكلفة التاریخیة بحیث أن الظروف االقتصادیة تتسم 
یر بالحركة الدینامیكیة المتقلبة والمتغیرة بصورة دائمة , وتتغیر قیمة الوحدة االقتصادیة بتغ

الظروف في الحاالت المختلفة ونتیجة لذلك كان على المحاسبة ان تبحث عن بدیل افضل یتالئم 
مع تغیر ھذه الظروف ومن ھنا ظھرت القیمة العادلة كبدیل عن الكلفة التاریخیة , وذھب 
انصار القیمة العادلة بتبریر اتباعھا بالرغم من االنتقادات الموجھة لھم من قبل انصار الكلفة 

 التاریخیة ثم التوجھ الى القیمة العادلة . 

) والذي تطرق فیھا الى 39, 32وقد اصدر كل من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار (
الذي  157القیاس واالفصاح عن القیمة العادلة واصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة المعیار 

قیاس القیمة العادلة   13غ المالي الدولي یتناول قیاس القیمة العادلة وكذلك اصدر معیار االبال
حیث ان كل معیار قد حدد طرق متعددة لقیاس القیمة العادلة والتي الیمكن اعتمادھا الن سوق 
العراق لالوراق المالیة ال یمتلك شروط السوق الكفوء لذلك سیركز البحث على نموذج تقییم 

 عادلة .االسھم الذ یعد احد طرق القیاس البدیلة للقیمة ال

 منھجیة البحث :  المبحث االول 

 :ـ  اوال ـ مشكلة البحث

لقد اصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومجلس معاییر المحاسبة المالیة مجموعة من المعاییر 
اوص فیھا باستخدام القیمة العادلة كوسیلة قیاس بدیلة عن الكلفة التاریخیة ومن ھنا تظھر مشكلة 

 البحث من خالل التساؤالت التالیة :ـ 
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للمصرف عینة البحث والذي یؤدي الى القیاس ـ  ماھو اسلوب قیاس القیمة العادلة المناسب 1
 المحاسبي بأفضل صورة ؟

 ـ كیفیة االفصاح عن المعلومات المعدة وفقا للقیمة العادلة ؟ 2

 ثانیاـ  اھمیة البحث :ـ

ـ تمكن اھمیة البحث في كونھ یعالج موضوعا حدیثا ومعاصرا حیث یعد مفھوم القیمة العادلة  1
بیر عن قیم االصول المختلفة اذ ان ھذا المفھوم الیزال یحتاج الى من المفاھیم المستعملة للتع

 توضیح والسیما عن تطبیقھ في بیئات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة . 

ـ التعرف على بیئة الوحدات االقتصادیة العراقیة ومدى تقبل ھذه الوحدات في تطبیق مفھوم 2
لذلك فان تحدید القیمة العادلة في ھذا البحث  القیمة العادلة من حیث القیاس واالفصاح .باالضافة

یعتمد على استعمال معادالت ریاضیة بدال من تحدیدھا بصورة متوقعة وفقا السعار السوق كما 
 ھو متعارف علیھ في اغلب ادبیات المحاسبة . 

 ثالثا ـ أھداف البحث :ـ

دیلة عن مبدا الكلفة دراسة وتحلیل مبررات تطبیق مفھوم القیمة العادلة كوسیلة قیاس بـ 1
 التاریخیة في اعداد الكشوفات المالیة . 

ـ دراسة وتحلیل مفھوم القیمة العادلة والتعرف على طرق قیاسھا وكیفیة تطبیقھا وابرز 2
 المشاكل التي یمكن حدوثھا عند تطبیقھا . 

ـ معرفة انعكاسات تطبیق المعاییر الموجھة نحو القیمة العادلة في مالئمة معلومات الكشوفات 3
 المالیة على قرارات المستثمرین . 

 رابعا ـ فرضیة البحث :ـ 

للبحث فرضیة مفادھا ( ان القیاس واالفصاح المحاسبي باستخدام القیمة العادلة یؤدي الى اعداد 
تخاذ القرارات االقتصادیة وباالخص انھا تعكس الوضع الحالي معلومات اكثر مالئمة في ا

 للوحدة االقتصادیة ).

 خامسا ـ وسائل جمع البیانات 

 تمت عملیة جمع البیانات والمعلومات الالزمة النجاز البحث في جانبین رئیسین ھما :ـ 

 الجانب النظري :ـ •
لقد اعتمد الجانب النظري من الدراسة على متوافر من المراجع واالدبیات العربیة واالجنبیة من 
كتب ودوریات , والتصفح في شبكة المعلومات الدولیة االنترنیت لتعقب اخر المستجدات العلمیة 

 ذات العالقة . 
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 الجانب العملي :ـ  •
ج التجاري (مساھمة خاصة ) بغداد عینة لقد استخدم الباحثان الكشوفات الختامیة لمصرف الخلی

البحث التي تعد مصدرا للحصول على البیانات والمعلومات ذات الصلة بالبحث وذلك الن تلك 
 الكشوفات تحتوي على معلومات التي یعتمد علیھا البحث للقیاس واالفصاح عن القیمة العادلة . 

 سادسا ـ حدود البحث 

 الحدود المكانیة للبحث :ـ •
لباحثان قد سلطا الضوء على مصرف الخلیج التجاري مساھمة خاصة بغداد لذلك یكون لكون ا

حدود البحث المكاني ھو تطبیق القیاس واالفصاح عن القیمة العادلة في مصرف الخلیج 
 التجاري .

 البعد الزمني :ـ  •
بسبب تمكن الباحثان من الحصول على المعلومات 2014اما البعد الزمني فیتحدد بسنة 

 ضروریة الجراء البحث لتلك السنة .ال

  االطار المفاھیمي للقیمة العادلة: المبحث الثاني  

 مفاھیم القیمة العادلة : 1ـ 2

في الوقت الحالي ھناك ھناك عدة معاییر محاسبیة تحتوي على مفاھیم شروط محددة الستخدام   
(على انھا المبلغ عرف القیمة العادلة  IAS 39القیمة العادلة . فان المعیار المحاسبي الدولي 

الذي یمكن بھ ان یتم مبادلة اصل أو تسویة ألتزام بین اطراف مطلعة وراغبة في التعامل على 
 Schijndel ,2010:p6)(أساس تجاري ) 

(ھي المبلغ الذي یمكن بھ شراء او بیع كالتالي FASBوعرفھا مجلس معاییر المحاسبة المالیة   
 تزام أو تسدیده في صفقة تجاریة بین طرفین راغبین أي بخالف التصفیة ).اصل أو تحمل ال

 )165: 2013(عبد الحمید والمعیني ,

ھو السعر عرفت القیمة العادلة (  FASBلمجلس معاییر المحاسبة المالیة 157ووفقا للمعیار 
تجاریة  الذي سوف یستلم من بیع احد االصول أو السعر الذي یدفع لتسویة ألتزام في صفقة

 ) Shamkuts,2010: p10(وتاریخ معین )  منتظمة بین المشاركین في سوق محدد

لمجلس معاییر المحاسبة المالیة یركز على السعر الذي یستلم من  157حیث نالحظ أن المعیار 
یستند على سعر  ال 39بینما المعیار المحاسبي الدولي  بیع أصل أو تسویة التزام (سعر الخروج)

 او الخروج .الدخول 

فعرفتھا في المعیار الثالث الخاص بتقییم الموجودات   IVSCأما لجنة معاییر التقییم الدولیة 
ھي مبلغ تقدیري یمكن في مقابلھ تبادل موجود في بھدف اعداد القوائم المالیة كمایلي :ـ ("

لكل منھما تاریخ التقییم بین مشتٍر وبائع راغبین في عقد صفقة وفي ظل سوق محاید یتوافر 
كما تعرف القیمة ، ")  معلومات كافیة ولھ مطلق الحریة وبدون اكراه على اتمام الصفقة
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 Masoud &Daas(بأنھا سعر السوق االفتراضي في ظل الضروف المثالیة )العادلة (
,2014:p161 ( 

دلة (بانھا القیمة التي استنادا لھا یمكن مبا IAS 16كما عرفھا المعیار المحاسبي الدولي  
 ) IAS16 ,2001: 4(االصل بین اطراف مطلعة وراغبة في اتمام الصفقة ) 

("على انھا القیمة المقبولة التي ) عرفت القیمة العادلة 14أما القاعدة المحاسبیةالعراقیة ( رقم 
یمكن ان یستبدل بھا موجود من قبل مشتٍر وبائع مطلعین وراغبین في التعامل بنفس سیاسة 

 ) 3, الفقرة  14(القاعدة المحاسبیة رقم  الغیر مباشرة ")التعامل مع 

حیث عرفتھا على انھا قیمة  14ویتفق الباحثان مع التعریف الذي قدمتھ القاعدة العراقیة رقم 
 مقبولھ اي انھا خاضعة للقبول من قبل الطرفین .

 أسباب التحول الى القیمة العادلة  2ـ2

المستثمرون في وضع اھمیة اكبر على المالئمة وھذا  من أجل اتخاذ قرارات سلیمة یرغبـ 1
  ماتوفره القیمة العادلة

 ـ تعتبر اداة قیاس كفوءة باألخص إذا تعلق األمر باألدوات المالیة بشكل عام 2

 ـ تعطي صورة فعلیة ألداء المؤسسة النھامرتبطة بمفھوم رأس المال العیني 3

 ؤسسة لذلك تساعد في تحسین عملیة التحلیل المالي ـ تعطي نسب تبین الواقع الفعلي ألداء الم4

ـ اھم سبب للتحول الى القیمة العالدلة ھو مالئمة المعلومات المالیة لمستخدمي القوائم المالیة 5
 )60: 2012بالمقارنة مع اللكلفة التاریخیة (سوید ,

 ایجابیات القیمة العادلة :ـ  3ـ2

تخاذ القرارات وأجراء التحلیالت المالیة وأساسا افضل ـ لكون القیمة العادلة اكثر مناسبة ال1
للتنبؤات بنتائج االعمال والتدفقات النقدیة لذلك تستخدم القیمة العادلة كأداة لتحسین الوعي من 

 اجل تقلیل المخاطر التي تصیب المصارف .

ي نھایة ـفي حالة ارتفاع االسعار فأن محاسبة القیمة العادلة ستؤدي الى تضخیم االرباح ف2
 السنة المالیة . 

 ـ یمكن من اجراء المقارنات بین العناصر المتشابھة وبطرق متماثلة .3

 ـ یعطي مقیاس یتصف بالموضوعیة لمفھوم  القیمة والربح االقتصادي للوحد ةاالقتصادیة 4

یرات تزود المستثمرین بنظرة تنبؤیة مستقبلیة لقیمة الوحدة االقتصادیة یراعي من خاللھا التغ ـ5
 ) 167: 2013في القوة الشرائیة لوحدة النقد . :(عبد الحمید والمعیني ,
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ـ مع مرور الوقت الكلفة التاریخیة تصبح غیر مالئمة للتعبیر عن الوضع الحالي للشركة من 6
 حیث تغیر االسعار وتحدیث المعلومات المتعلقة بقیمة االصول .

دیدھا على اساس اسعار السوق بالعوامل المحددة تؤثر القیمة العادلة التي سوف یتم تح ـ  ال7
 ) Farcane & others , 2011: 369من بعض الشركات . (

ـ اتخاذ القرارات االقتصادیة المفیدة ھو الھدف الوحید لذك تعد قیاس القیمة العادلة اكثر اقناعا 8
 لتمثیل الوضع االقتصادي.

 تمثل الحاجة االساسیة لھؤالء المستخدمین .التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة  , وھي  ـ9

ـ المعلومات المحاسبیة بحاجة لكي تعكس المستقبل ولیس الماضي لذلك فان المعامالت 10
 واالحداث الماضیة لیس سوى ذات عالقة بالشكل الخارجي .

 ) Whittington ,2008 : 158المالئمة ھي السمة االساسیة المطلوبة في القوائم المالیة.( -11

 ـ سلبیات القیمة العادلة :4ـ2

جمیع البنوك التقلیدیة وغیرھا من المؤسسات المالیة التقلیدیة ومعظم الجھات التنظیمیة للبنوك 
وبعض الستثمرون یعتقدون ان محاسبة القیمة العادلة تضر بالمستثمرین مقارنة بالمحاسبة على 

ض الصعوبات التي تواجھ اساس الكلفة المستھلكة أو اي قیاس اخر وسوف نستعرض بع
 )Rayan ,2008: 18محاسبة القیمة العادلة نستعرض بعض النقاط التالیة : (

ـ عندما تفتقر األسواق الى السیولة فأن مفھوم القیمة العادلة یكون محدد بشكل واضح على 1
اسعار المعامالت األفتراضیة التي الیمكن قیاسھا بشكل موثوق وبغض النظر عن توجیھات 

 یاس التي یقدمھا مجلس معاییر المحاسبة المالیة .الق

ـ عندما یتم توفیر القیمة العادلة من مصادر اخرى غیر األسوق التي تتمتع بسیولة عالیة 2
الیمكن التحقق من صحتھا والسماح للشركات في التدخل بأدارة الدخل التقدیریة والسلوكیات 

 المحاسبیة االخرى .

o ) تحتوي على حقیقة بأنھا تتجاھل التخفیف من وطأة 2لذلك نرى ان النقطة رقم (
القیود المفروضة على محاسبة القیمة العادلة وتتجاھل ایضا حقیقة ان العدید من 

 التقدیرات المحاسبیة للكلف المستھلكة یصعب التحقق منھا وتدقیقھا .

تخلق تقلبات في ـ من خالل االعتراف بالمكاسب والخسائر غیر المتحققة فأن القیمة العادلة 3
حقوق ملكیة اصحاب الشركة ( بما في ذلك رأس مال المؤسسات التنظیمیة ) وصافي الدخل 

 تحقق في نھایة المطاف .مع التدفقات النقدیة التي سوف ت یلزم ان یتوافق الذي ال
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o  ومن رأي الباحثان ان ردة فعل المشاركین في السوق اتجاه المكاسب والخسائر غیر
یسفر عنھا ردود  فعل سلبیة وارتفاع اسعار االصول كما أن التقلبات المتحققة سوف 

 . 1في رأس مال  المؤسسات التنظیمیة ینتج عنھا مخاطرة نظامیة 
ـ محاسبة القیمة العادلة تمزج المكونات الطبیعیة والدائمیة للدخل مثل الفائدة مع المكاسب 4

 والخسائر غیر المتحققة. 

 قیاس القیمة العادلة :  المبحث الثالث

  13قیاس القیمة العادلة وفقا لمعیار االبالغ المالي الدولي  1ـ 3

ان  FASBومجلس معاییر المحاسبة المالیة  IASBرأى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة    
الحاجة الى االفصاحات المعززة لقیاسات القیمة العادلة تعد رداً على االزمة المالیة االخیرة لذلك 
من اجل تحسین وترتیب قیاسات القیمة العادلة واالفصاح عنھا وقررت المجالس اصدار معیار 

 یعد مصدر وحید لالرشاد ولكل قیاسات القیمة العادلة . 

 العادلة :ـ تقنیات قیاس القیمة  1ـ1ـ3

اقترحا ثالث مناھج  لقیاس  AAAوجمیة المحاسبین االمریكیة   IVSكل من لجنة التقییم الدولیة 
 وھي :ـ  IFRS 13القیمة العادلة وأن ھذه المناھج  تم تحدیدھا ایضا في المعیار الدولي 

  ـ منھج السوق :ـ1

المتماثلة) وتشمل على سبیل المثال یبنى اساسا على االسعار ( سعر المنتج او سعر المنتجات 
مؤشرات السوق المختلفة  وفقا للتوقعات الناتجة عن خصائص القیاس وكذلك األجراءات 
األخرى االكثر تعقیدا مثل مصفوفة التسعیر ھو اسلوب ریاضي یستخدم أساسا لتقییم سندات 

تماد على عالقة االوراق الدین دون االعتماد على السر المعلن الوراق مالیة محددة وانما باالع
 ) kovacs, 2013 :88المالیة بالرقم القیاسي لھا .(

 ـ منھج الدخل :ـ2 

یستخدم ھذا المنھج اسالیب التقییم لتحویل المبالغ في المستقبل (على سبیل المثال التدفقات النقدیة 
ة العادلة یتم االیرادات او المصروفات ) الى الوقت الحالي ( مخصومة ) . وان قیاس القیم أو

تحدیدھا على اساس القیمة المشار الیھا من توقعات السوق الحالیة عن تلك المبالغ المستقبلیة 
 Multiperiod) Excess Earningsتشمل تقنیة نموذج ثنائي الحد و تقنیة  ھذه.وتقنیات التقییم 

) وتقنیة القیمة الحالیة ونماذج خیارات التسعیر وكما تتضمن ایضا طریقة االرباح المتعددة   
 lefbvra & otherالفترات التي تستخدم لقیاس القیمة العادلة لبعض االصول الغیر ملموسة  ( 

,2009:11 ( 

 

ـالمخاطرة النظامیة :ـ " وھي المخاطرة الناتجة من تأثیر عوامل السوق الخارجي والداخلي والتي تؤدي بعم  1
 التاكد من عوائد االوراق المالیة المستثمرة "
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 ـ منھج الكلفة :ـ 3

بلغ الحالي لتعویض قدرة االنتاج أو والتي عادة یشار الیھا بالكلفة االستبدالیة والتي تعكس الم
لخدمة االصل . من وجھة نظر المشاركین في السوق ( البائع) مبلغ االصل الذي یستلم سیعتمد 
على تكلفة المشاركین في السوق ( المشتري ) للحصول على االصول . , عموما منھج الكلفة 

لموسة باستخدام فرضیة التقییم الن االستبدالیة الجاریة مناسب لقیاس القیمة العادلة لالصول الم
المشاركین في السوق الیدفعون الصل اكثر من المبلغ الذي یحل محل االصل أو الخدمة ( 

lefbvra & other ,2009: 11  ( 

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة  2ـ1ـ3

قة یحدد لزیادة االتساق وقابلیة المقارنة بین قیاسات القیمة العادلة واالفصاحات ذات العال
تسلل القیمة العادلة الذي یصنف اسالیب التقییم  IFRS 13عداد التقاریر المالیة ألالمعیار الدولي 

 المستخدمة لقیاس القیمة العاجلة ضمن ثالث مستویات وھي :ـ 

 المستوى االول :ـ ـ  أ

مدخالت المستوى االول عبارة عن اسعار معلنة (غیر معدلة ) في السوق النشط لالصول او 
 shamkuts( االلتزامات المطابقة التي تستطیع المنشأة الوصول الیھا في تاریخ القیاس . 

,2010 : 13( 

 المستوى الثاني :ـ ـ  ب

المستوى االول في ھذه الحالة في حالة عدم الحصول على اسعار المعلنة في السوق النشطة ( 
 ) SFAS 157 , 2007: 28یتم اللجوء الى المستوى الثاني والذي یتضمن :ـ (

 ـ االسعار المعلن عنھا للحقوق وااللتزامات المتماثلة في االسواق الغیر نشطة 1

 ـ االسعار المعلن عنھا للحقوق وااللتزامات الموازیة أو المطابقة في االسواق الغیر نشطة 2

ـ مدخالت اخرى بخالف االسعار التي یعلن  عنھا أو باالمكان مالحظتھا الصل أو التزام 3
 (مثل سعر الفائدة , مخاطر االئتمان ومخاطر الخسارة , والتقلبات والمعدالت االفتراضیة ) 

ـ مدخالت اخرى یمكن مالحظتھا في السوق مثل منحنیات العائد واسعار الصرف 4
 یة .... الخ واالرتباطات التجریب

 ج ـ المستوى الثالث :ـ

یمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوبات وھذه المدخالت الغیر قابلة للمالحظة  ھي مدخالت ال
وضعت استنادا الى افضل المعلومات المتاحة في ظل الظروف وافتراضات تقاریر الوحدة 

تسعیر االصول وااللتزامات االقتصادیة عن افتراضات التي سیستخدمھا  المشاركین في السوق ل
تسمح بتجاھل المعلومات حول  في معاملة افتراضیة وان تقاریر الوحدة االقتصادیة ال

تتطلب جھد أو كلفة ال  افتراضات المشاركین في السوق طالما ھذه المعلومات متاحة بسھولة وال
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غیر سائلة وفي ھذه  لزوم لھا وان المستوى الثالث یستخدم عندما تكون االسواق ال وجود لھا أو
 ) Rayan , 2008 10الحالة تصبح القیمة العادلة الوجود لھا ویصعب قیاسھا ( 

 نماذج القیاس المحاسبي للقیمة العادلة :ـ  2ـ3

تتصف بیئة االعمال العراقیة باسواق مالیة غیر نشطة بسبب عدم امتالكھا شروط السوق النشط  
 وسائل قیاس بدیلة للقیمة العادلة في البیئة العراقیة :ـفي ھذه الحالة سوف یتم اللجوء الى و

 أ ـ النموذج االساس لتقییم االصول :ـ 

وفق ھذا النموذج أن القیمة العادلة الي اصل تكون قائمة استنادا للتدفقات النقدیة المستقبلیة التي 
ل . وأن ھذه من المحتمل استالمھا في المستقبل من قبل المستثمر نتیجة امتالكھ لذلك االص

المرتبطة  التدفقات النقدیة بما أنھا مستقبلیة ومحتملة ولكي تعكس القیمة الزمنیة للنقود والمخاطر
 ) sharp & Alexander , 1990 : 461بھا فانھا تخصم بمعدل خصم مناسب . ( 

 وباالمكان حساب القیمة العادلة الي اصل في ظل  صیغة نموذج التدفق النقدي :ـ 

𝑽𝑽𝑽𝑽 =  �
𝑪𝑪𝑪𝑪    𝒕𝒕

(𝟏𝟏 + 𝒓𝒓)𝒕𝒕

𝒏𝒏

𝒕𝒕=𝟏𝟏

 

 أذ أن : 

VO   القیمة الحالیة لالصل = 

CFt  التدفق النقدي النتوقع في نھایة السنة =t 

n  . العمر المتوقع لالصل = 

r . معدل العائد المطلوب = 

t  المدة الزمنیة = 

 DDMsب ـ نموذج تقییم االصول المالیة :ـ

النموذج صمم الول مرة بواسطة ویلیمس عام ن ھذا أGordon ویعرف ھذا االنموذج بنموذج 
ان الغرض االساسي لھذا االنموذج ھو تحدید قیمة االسھم العادلة التي تتمثل بمجموع  1931

القیمة الجاریة لسلسلة زمنیة متنامیة من مقسوم االرباح المستقبلیة ویعد ھذا النموذج من اكثر 
زیعات االساس الذي یستخدم في تقدیر القیمة النماذج استعماال في تقییم االسھم حیث تعد التو

 ) Madura , 1995 : 260العادلة للسھم  (

 وباالمكان حساب القیمة العادلة وفق الصیغة التالیة :
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"𝑪𝑪.𝑽𝑽 = �
𝑫𝑫𝒕𝒕

(𝟏𝟏 + 𝑲𝑲𝒔𝒔)𝒕𝒕 +
𝑷𝑷𝒏𝒏

(𝟏𝟏 + 𝑲𝑲𝒔𝒔)𝒏𝒏 "
𝒏𝒏

𝒕𝒕−𝟏𝟏

 

F V  القیمة العادلة للسھم = 

Dt  التوزیعات للسھم العادي في الفترة =t 

Pn  = سعر السھم العادي للفترة 

Ks  معدل العائد المطلوب على السھم العادي من جھة المستثمر = 

 ج ـ نموذج المضاعف :ـ 

یتم احتساب ھذا النموذج  لمعرفة المبلغ الذي یكون المستثمر مستعد لدفعھ مقابل الحصول على 
اسھم الوحدة االقتصادیة  وان ھذا المضاعف یتم احتسابھ من خالل سعر السھم عل ربحیتھ اي 

 )  365:  2007ان المستثمر على استعداد لدفع سعر السھم اضعاف ربحیتھ ( العامري , 

ذلك یتم تحدید القیمة العادلة للسھم من خالل  مضاعف السعر الى ربحیتھ ویتم  وبناء على
 ایضاح ھذا النموذج من خالل المعادلة التالیة :ـ 

    V= ∑ (𝒎𝒎)  (𝑬𝑬)
(𝟏𝟏+𝑲𝑲)𝒏𝒏

𝒏𝒏
𝒕𝒕−𝟎𝟎 

 حیث ان :ـ

V   القیمة العادلة = 

M  مضاعف قیمة السھم في السوق الى ربحیتھ : 

E  ربحیة السھم العادي : 

K  دل العائد المطلوب : مع 

 االفصاح عن القیمة العادلة : المبحث الثالث 

عرف االفصاح المحاسبي " بانھ عملیة اظھار المعلومات المالیة سواء كانت كمیة أو وصفیة   
في القوائم المالیة أو في الھوامش والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب مما یجعل 

مظللة ومالئمة لمستخدمیھا من االطراف الخارجیة والتي لیس لھا االطالع القوائم المالیة غیر 
على الدفاتر والسجالت الموحدة" وان الغرض من ھذا التعریف ھو تسلیط الضوء على طرق 

 وخصائص االفصاح .

 :Hendereksen , 1990ومن التعریف اعاله تبین ان ھنالك طرق متعددة لالفصاح منھا (
563  ( 
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لمعلومات كجزء من مكونات القوائم المالیة :ـ متمثلة باصدار القوائم المالیة االساسیة ـ اظھار ا1
ویتطلب االمر الى تنظیم وترتیب المعلومات فیھا بشكل منطقي تركز على االمور الجوھریة 

 بحیث یمكن قراءتھا بسھولة من قبل مستخدمي القوائم المالیة .

مات :ـ تعد ھذه الطریقة جزءاً مكمال للقوائم المالیة ـ المصطلحات والعرض التفصیلي للمعلو2
متمثلة بالمصطلحات المستعملة في القوائم المالیة وكمیة المعلومات التفصیلیة المعروضة فیھا 

 ویجب على المحاسبین استخدام مصطلحات وصفیة ومعروفة من قبل المستخدمین . 

یتطلب االلتزام بالمبادئ المحاسبیة  یر الـ التقاریر االضافیة الملحقة :ـ اعداد ھذه التقار3
المقبولة قبوال عاما وباالضافة ال الجداول الملحقة فان ھذا االسلوب یتضمن كشوفات ملحقة 

 تفصح عن المعلومات االضافیة ولیس فقط المعلومات التفصیلیة .

ً عرض المعلومات التي ال -4  یمكن عرضھا بصورة المالحظات واالیضاحات :ـ  متضمنا
 تتعارض أو تتكرر المعلومات في القوائم المالیة . مناسبة وكافیة في القوائم المالیة على ان ال

ـ تقریر مجلس االدارة :ـ متضمنا كافة المعلومات الھامة الغیر مالیة التي قد تؤثر في الوحدة 5
 االقتصادیة مستقبال وتفید في التنبؤ

قة مستخدمي المعلومات الواردة في القوائم المالیة ـ تقریر المدقق :ـ یزید تقریر المدقق من ث6
 ویلعب حكم المدقق دورا ھاما في تحدید مالئمة االفصاح من عدمھ. 

ووفقا لما ورد اعاله یرى الباحثان ان افضل طریقة لالفصاح عن القیمة العادلة ھو اعتماد 
باك المستفید من طریقة التقاریر والكشوفات الملحقة الن الطرق االخرى قد تؤدي الى ار

معلومات القیمة العادلة , كما أن طریقة الكشوفات والتقاریر الملحقة تؤدي الى التوسع بكیفیة 
االفصاح عن الوحدة االقتصادیة بسبب اصبح ھناك نوعین من االفصاح نوع االفصاح عن 

لوحدة الوحدة االقتصادیة مقاسة على اساس الكلفة التاریخیة والنوع الثاني االفصاح عن ا
   االقتصادیة المقاسة على اساس القیمة العادلة .

 الجانب العملي : المبحث الرابع 

بعد ان تطرقنا في الجانب النظري للبحث الى قیاس القیمة العادلة وایضا طرق القیاس    
المالئمة للبیئة العراقیة سوف یتم تطبیق ذلك على المصرف عینة البحث في ھذا المبحث حیث 

اللجوء ال طرق القیاس البدیلة للقیمة العادلة مختلفة عما ھو محدد في كل من مجلس معاییر یتم 
المالیة یعد  لألوراقة المالیة وذلك لكون سوق العراق بالمحاسبة الدولیة ومجلس معاییر المحاس

 ة .یمكن االعتماد على معاییر المحاسبة الدولیة في تحدید القیمة العادل سوق غیر كفوء حیث ال

وتم اعتماد نموذج خصم مقسوم االرباح النقدي لقیاس القیمة العادلة التي ھي احد نماذج قیاس   
القیمة العادلة للسھم الواحد التي بینتھا االدبیات المختصة . وان القیمة العادلة وفق ھذا النموذج 

 تقاس كما یاتي :
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𝑪𝑪.𝑽𝑽 = �
𝑫𝑫𝒕𝒕

(𝟏𝟏 + 𝑲𝑲𝒔𝒔)𝒕𝒕 +
𝑷𝑷𝒏𝒏

(𝟏𝟏 + 𝑲𝑲𝒔𝒔)𝒏𝒏

𝒏𝒏

𝒕𝒕−𝟏𝟏

 

F.V  القیمة العادلة = 

Dt  التوزیعات للسھم العادي في الفترة =t 

Pn  = سعر السھم العادي للفترة 

Ks  معدل العائد المطلوب على السھم العادي من جھة المستثمر = 

 ) Dtمقسوم االرباح المتوقع (

تمثل توزیعات االرباح التدفقات النقدیة التي تقرر ادارة الوحدة توزیعھا على حملة االسھم وفقا 
 لربحیة الوحدة وسیولتھا) ویحسب وفق الصیغة التالیة 

Dt = Do (1+g) 

Do  مقسوم االرباح الحالي للسھم  الواحد = 

g  معدل النمو = 

 معدل العائد المطلوب :ـ 

) وفق  CAPMویحتسب معدل العائد المطلوب وفق نموذج تسعیر الموجودات الراسمالیة ( 
 الصیغة التالیة :ـ 

RRR(K) =Rf + Bi (Rm – Rf )  

K   معدل العائد المطلوب = 

Rf  معدل العائد الخالي من المخاطرة = 

Rm  معدل العائد عل محفظة السوق = 

Bi  بیتا مقیاس المخاطرة النظامیة = 

Pn  السعر الحالي للسھم = 

اذ ان المعدل الخالي من المخاطرة ھو معدل الفائدة عل سندات الخزینة الحكومیة , وبسبب عدم 
توافر تلك السندات في العراق فقد تم استخدام معدل الفائدة المحتسب على حساب التوفیر وان 

ورد في التقریر  ب ما% وحس4.01معدل الفائدة المقرر من قبل البنك المركزي العراقي ھو 
االقتصادي السنوي المنشور من قبل البنك المركزي العراقي .(التقریر االقتصادي للبنك 

 ) 36: 2014المركزي , 
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o  ( مساھمة خاصة) قیاس وافصاح القیمة العادلة لصافي اصول مصرف الخلیج التجاري
. 

 اساس الكلفة التاریخیةكشف حقوق الملكیة ( صافي االصول ) لصرف الخلیج التجاري على 

 2014/ 12/ 31كما في 

 300000000000رأس المال المدفوع والمقیم                                          

 45974012631االحتیاطیات                                                           

 345974012631المجموع                                                               

حیث ان صافي االصول المقیم على اساس الكلفة التاریخیة والتي ھي غیر مالئمة التخاذ القرار 
تعكس الوضع الحالي للوحدة االقتصادیة والتي بلغ مجموع حقوق الملكیة  ال ألنھا

تم تقییم صافي االصول على اساس القیمة العادلة یؤدي  وعندما یتم واذا ما 345974012631
ال تغییر ھذا المجموع وكذلك یكون اكثر مالئمة للمستثمرین الحالیین والمرتقبین وذلك النھا 

 تظھر الوضع الحقیقي لحقوق الملكیة .

 یلي:ـ  ولقیاس القیمة العادلة ینبغي تحدید ما

o الرباح (نسبة النمو في مقسوم اg  ( 
= (مقسوم ارباح السنة الحالیة / مقسوم ارباح 2014نسبة النمو في مقسوم االرباح لسنة 

  1-السنة السابقة ) 

            =34339256085
45079249705

 – 1  

          =- 0.24 

o ) مقسوم االرباح المتوقع للسھمDt  :( 
 +نسبة النمو ) 1مقسوم االرباح المتوقع = مقسوم االرباح للسھم الواحد(

 300000000000/  34339256058مقسوم االرباح للسھم الواحد =

                             =0.11 

Dt= Do(1+g)  

= 0.11 (1+ -0.24)  

=0.0836 

o ) معدل العائد المطلوبK ( 
K = Rf+ Bi (Rm – Rf) 
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) الستخراج البیتا والذي یقاس وفق المعادلة  SPSSاستخدام برنامج الحزمة االحصائیة (وقد تم 
 التالیة :

Bi  ) التباین المشترك=Rs . Rm   معامل التباین للعائد السوقي /( 

  Bi   =0.048786ووفقا للتحلیل االحصائي فان 

K = Rf+ Bi (Rm - Rf ) 

 )0.0401 + 0.048786 ( 0.092 - 0.0401 =  

 0.043 = 

"𝑪𝑪.𝑽𝑽 = �
𝑫𝑫𝒕𝒕

(𝟏𝟏 + 𝑲𝑲𝒔𝒔)𝒕𝒕 +
𝑷𝑷𝒏𝒏

(𝟏𝟏 + 𝑲𝑲𝒔𝒔)𝒏𝒏 "
𝒏𝒏

𝒕𝒕−𝟏𝟏

 

 

F.v =∑ 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
(𝟏𝟏+𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

+ 𝟎𝟎.𝟗𝟗
(𝟏𝟏+𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

𝒏𝒏
𝒕𝒕−𝟏𝟏   

 دبنار للسھم الواحد   0.94= 

 لذلك یمكن االفصاح عن القیمة العادلة لحقوق الملكیة ( صافي االصول ) للمصرف وحسب ما
 حددنا سابقا باستخدام الكشوفات الملحقة وكاالتي : 

 مصرف الخلیج التجاري 

  2014/ 12/ 31كشف التغیرات في حقوق الملكیة على اساس القیمة العادلة كما في 

 300000000000راس المال                                                 

 11625506841                 االحتیاطیات                              

 )18000000000)            (1 -  0.94مكاسب وخسائر القیمة العادلة (

 52348505790فائض متراكم                                              

                                                             345974012631المجموع         

یالحظ ان االفصاح عن حقوق الملكیة استنادا للقیمة العادلة لم تتغیر من طریقة االفصاح عن 
حقوق الملكیة على اساس الكلفة التاریخیة لكن التغیر حدث ھیكلیة حقوق الملكیة , حیث طرأت 
 التغییرات على االحتیاطیات حیث انخفض بمقدار الفرق القیمة العادلة للسھم     حیث تم اضافة
بند جدید ھو مكاسب وخسائر القیمة العادلة بمقدار الفرق بین القیمة االسمیة والقیمة العادلة 

)ویتم تعویض ذلك المبلغ من االرباح  300000000000) مضروبا في (  1 – 0.94(
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المحتجزة وكون الفرق خسارة سوف یتم اضافة الفرق الى االرباح المحتجزة لكي الیؤدي 
یدة الى ارباك المستفیدین وھذا یجعل قرارات المستثمرین اكثر رشدا النھ طریق  االفصاح الجد

یتیح لھم معرفة مكونات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة وبالتالي قیمة الوحدة االقتصادیة بالقیمة 
 العادلة .     

 االستنتاجات والتوصیات : المبحث الخامس 

   االستنتاجات 1ـ5

یة من المبادئ االساسیة للمحاسبة التي الیمكن التخلي عنھا كونھا تقدم ـ تعد الكلفة التاریخ1
معلومات اكثر موثوقیة اال نھا التعد مناسبة التخاذ القرارات االستثماریة  كونھا تمثل احداث 
الماضي لذلك استخدمت القیمة العادلة كوسیلة قیاس بدیلة حیث یؤدي استعمال القیمة العادلة الى 

 ح المحاسبي  وایضا جودة المعلومات التي تظھرھا الكشوفات المالیة .سالمة االفصا

ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة  FASBـ لقد دعى كل من مجلس معاییر المحاسبة المالیة 2
IASB   الى استخدام القیمة العادلة حیث تم ایضاح مفھومھا واسالیب قیاسھا في العدید من

 المعاییر المحاسبیة . 

ـ ھنالك عدة طرق لقیاس القیمة العادلة لكل من مجلس معاییر المحاسبة المالیة ومجلس معاییر 3
المحاسبة الدولیة وان ھذه الطرق قد تكون مناسبة لبیئة معینة وغیر مناسبة لبیئة اخرى وفقا 

ذه لكفاءة االسواق المالیة  وكون سوق العراق لالوراق المالیة یعد سوق غیر كفوء لذلك فان ھ
 الطرق التتناسب معھ والیمكن تطبیقھا علیھ . 

ـ ان المصرف عینة البحث الیقوم باالفصاح عن نسب توزیع االرباح ال في متن الكشوفات 4
 المالیة والعلى شكل كشوفات اضافیة ملحقة وان ھذا یؤثر في اتخاذ القرارات االستثماریة

رباح الموزعة وذلك النھا تعتمد على ـ ان القیمة العادلة تتغیر بشكل طردي مع مقدار اال5
مقسوم االرباح المتوقع حیث تحتسب من خالل معدل العائد المطلوب ومقسوم االرباح الذي 
یمثل خصم مقسوم االرباح فكلما قامت الوحدة االقتصادیة بتوزیع ارباح كلما ازداد مقدار القیمة 

الرباح مساویة الى الزیادة في القیمة العادلة للسھم على ان ال تكون نسبة الزیادة في توزیع ا
 العادلة . 

بسبب امكانیة  تطبیقھ بسھولة ویمكن ـ ان نموذج خصم مقسوم االرباح یناسب البیئة العراقیة 6
 استخراج متغیرات النموذج بواسطة الكشوفات الختامیة للوحدة االقتصادیة .

مضروبا ي عدد االسھم  0.06قدارھا ـ ان الفرق بین القیمة االسمیة والقیمة العادلة والتي م7
وكون الفرق خسارة یتم اضافتھا الى االرباح المحتجزة حتى  300000000000والبالغة 

 الیتسبب اسلوب االفصاح الجدید الى ارباك المستفیدین .
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  التوصیات 2ـ 5

تبین ـ من الضروري ترسیخ مفھوم القیمة العادلة بواسطة اصدار معیار او قاعدة محاسبیة 1
مفھوم القیمة العادلة واسالیب قیاسھا واختیار الطریقة التي تتناسب مع بیئة لوحدات االقتصادیة 

 العراقیة 

ـ من الضروري ترسیخ مفھوم القیمة العادلة واسالیب قیاسھا وخصائصھا لدى العاملین في 2
 مجال المحاسبة .

اح سواء كان بصورة اسھم ـ على المصرف عینة البحث ان یفصح عن سیاسات توزیع االرب3
 مجانیة أو بصورة مقسوم ارباح نقدي لما لھ تاثیر على قرارات المستثمرین . 

ـ على المصرف عینة البحث ان یفصح في كشوفات ملحقة بالحسابات الختامیة عن مقدار 4
یخص السوق فینبغي ان تذكر في نشرات التداول من خالل تحدیدھا  القیمة العادلة اما في ما

 ن مؤشر. ضم

 ایعتمدو ـ من الضروري تثقیف المستثمرین في حال اتخاذ قراراتھم االستثماریة بان ال5
بصورة رئیسیة على اسعار السوق ولكي تكون قراراتھم اكثر عقالنیة ورشدا ینبغي ان تستند 

 على القیمة العادلة وعلى مؤشرات التحلیل المالي . 
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