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على جودة التقاریر المالیةالمحاسبة عن القیمة العادلة تطبیق  أثر             

The effect of application of  accounting for fair value on the quality of 

financial reports   

 . قاسم محمد عبد هللا البعاجدأ.                                           

 القادسیة جامعة/  واالقتصاد االدارة كلیة                                  

  الرضا عبد الكاظم عبد الكریم عبد     

 القادسیة جامعة/  واالقتصاد االدارة كلیة                                               

   المستخلص

المتغیرات االقتصادیة والمالیة التي شھدتھا مختلف منظمات  تتلخص مشكلة البحث في ان

القیاس واالفصاح المالي المحاسبي  سالمةاالعمال والتي القت بظاللھا بصورة سلبیة على 

لذا اصبحت  سنوات ،كلفة التاریخیة التي استخدمت لعدة ال منھج  تطبیق اصبحت قاصرة نتیجة

ومنھا مقیاس  جدیدة ذات مصداقیة عالیة محاسبیة دولیةمالیة عن مقاییس الحاجة ملحة للبحث 

 تبیان العالقة بین تطبیق منھج القیمة العادلة وجودة التقاریر المالیة  ھدف البحث . القیمة العادلة

وھي  عینة البحث ةالعراقی التجاریة المصارف بعض بیاناتاعتماد المنھج التحلیلي ل من خالل

الى جملة من االستنتاجات  . توصل الباحث مصرف االستثمار العراقي ومصرف بابل العراقي

في  جودة التقاریر المالیةكان ابرزھا وجود عالقة تأثیر للمحاسبة على القیمة العادلة على 

 كأساس القیمة العادلة تبني مفھوم المحاسبةضرورة بیوصي الباحث .  المصارف عینة البحث

في اعداد التقاریر المالیة بجودة عالیة وفقا لمعیار المحاسبة  المحاسبي المالي واالفصاح قیاسلل

    عن القیمة العادلة كمقیاس محاسبي دولي یمتاز بالمصداقیة والموثوقیة .

  جودة التقاریر المالیة ،: القیمة العادلة  الكلمات الداللیة

  

  المقدمة 

 قیاسلل مھما مدخالً  ، العادلة القیمةمنھج المحاسبة عن ب القیاس الستخدام الحالي التوجھ یعد

ظل المحاوالت المتعددة لتالفي القصور في استخدام منھج التكلفة  في ، المحاسبيالمالي 

 التقاریر المالیة  بیانات جودة العیوب مما اثر سلبا في عدم العدید منالتاریخیة التي صاحبھا 

في ظل من المؤسسات المالیة من مختلف الجنسیات  ومنھا المصارف المالیة  للعدید المحاسبیة

 جودة واقعیةوھذا بحد ذاتھ یعتبر مدخال نموذجیا في تبیان مدى االنفتاح االقتصادي بین الدول 

 القوائم مستخدمو یمكن مما ، للمؤسسات المالیة المالي المركزوتحدید  التقاریر المالیة بیانات

   .النقدیة والتدفقات األعمال نتائجمعرفة و الوضع المالي للمؤسسة المالیة مھف من المالیة
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  المبحث االول : منھجیة البحث

  مشكلة البحث اوال:  

بالعدید منھا التي توصف  االعتراف وتم ، في اعداد التقاریر المالیة للقیاس أدوات عدة استخدمت

معاییر  مجلس طرف من للقیاس كبدیلتطبیق مقیاس القیمة العادلة بالمالئمة والمصداقیة ك

حث على شكل وعلیھ یمكن صیاغة مشكلة الب. من الناحیة العلمیة والعملیة  الدولیة المحاسبة

  التساؤالت التالیة  :

 لعینة بالنسبة المالیة القوائم جودة على بالمحاسبة عن القیمة العادلة القیاس تأثیر مدى ما 

 ؟الدراسة 

 في  على جودة التقاریر المالیة القیمة العادلة عن المحاسبة تطبیق معیار ما مدى مالئمة

 لبیئة المحلیة العراقیة ومنھا قطاع المصارف ؟ ا

 القیمة العادلة المحاسبة عن ما مدى مواكبة المصارف عینة البحث ألسلوب القیاس وفق 

  ؟في اعداد التقاریر المالیة الخاصة بھا 

 

   البحث  أھمیة ثانیا:  

 القیاس عملیة في العادلة القیمة عن محاسبةال في تطبیق للمؤسسات المالیة العالمي التوجھ .1

 . الدولیة المحاسبة معاییر لمجلس الحدیثة اإلصدارات في تجلى واإلفصاح والذي

 ومدى العادلة القیمة مفھوم استیعاب على المصارف عینة البحث قدرة على التعرف .2

 ھذا تطبیق إشكاالت على والوقوف ،المالیة العراقیة  المؤسسات في المفھوم ھذا تطبیق

 .المفھوم

القیمة العادلة في القیاس المحاسبي لما  المحاسبة عن القاء الضوء على جدوى استعمال  .3

یتمتع بھ ھذا القیاس من قدرة على اظھار معلومات عن القیمة الحقیقیة  للوحدة 

 االقتصادیة.

القیمة العادلة لدى   عن محاسبةالتواجھ تطبیق  التي اھم مشكالت ومعوقات بیان .4

 المصارف مجتمع البحث.

 

  اھداف البحث : ثالثا:

 والمبررات تطبیقھا ومشكالت العادلة القیمة المحاسبة عن وأھداف مفھوم على التعرف .1

  .العادلة القیمة إلى التاریخیة التكلفة مبدأ من التحول إلى دعت التي

 المصارف في تطبیقھا إمكانیة تبیانو العادلة القیمة مفھوم المحاسبة عن مضمون معرفة .2

  عینة البحث . التجاریة

 مقیاس مقاییس مالیة دولیة حدیثة ذات موثوقیة ومنھا الستخدام الملحة الحاجةتبیان  .3

 . مؤسسات المالیةلفي ا جودة التقاریر المالیة في واثرھا العادلة القیمة
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  فرضیات البحث رابعا:    

  : تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت التالیة

  بدال من معیار التكلفة التاریخیة القیمة العادلة المحاسبة عن توجد امكانیة لتطبیق معیار

 . ومنھا المصارف العراقیة المؤسسات المالیةبالشكل الذي یالئم 

  بین  على جودة التقاریر المالیةالقیمة العادلة المحاسبة عن معیار یوجد تفاوت في تطبیق

 عینة البحث .  التجاریةالمصارف 

 وجودة التقاریر  العادلة وذات داللة احصائیة بین القیمة ایجابیة توجد ھنالك عالقة معنویة

 . المالیة

 التقاریر وجودة  العادلةوذات داللة احصائیة بین القیمة  ایجابي یوجد ھنالك اثر معنوي

 . المالیة

 

  : البحث حدود:  خامسا

 االستثمار مصرف(   المدرجة العراقیة التجاریة المصارف من عینة اختیار : المكانیة الحدود.1

  )   العراقي بابل مصرف و العراقي

 العادلة القیمة عن المحاسبة متغیر ھما نیمعرفی بمتغیرین البحث حدد:  الموضوعیة الحدود.2

  التقاریر المالیة . ومتغیر جودة

  

  طار المفاھیميالمبحث الثاني : اال

  Fair value القیمة العادلة

  مفھوم القیمة العادلة اوال : 

 La الفرنسي المصطلحو Fair Value اإلنكلیزي حمصطللل العربیة الترجمة ھي العادلة القیمة

Juste Valeur   قدمتھا التي الجھات بتعدد العادلة القیمة لمفھوم المقدمة التعاریف تتعدد. لقد ، 

 International Accounting(الدولیة  المحاسبة معاییر مجلس قبل من عرفتحیث 

Standard Board (IASB التزام تسدید أو بھ، األصل مبادلة یتم أن یمكن الذي المبلغ بأنھا 

 ظل في أو متوازن إطار في أو بحت تجاري أساس على التعامل في وراغبة مطلعة  أطراف بین

عرف . كذلك )  194:  2013  وآخرون، الزھرة عبد(  .مستقلین طرفین بین أو ظروف طبیعیة

Barth   القیمة العادلة ھي تلك القیمة التي یمكن على أساسھا مبادلة  أصل ما او التزام  في عملیة

ة التبادل بینھم بیع متوقعة  بین كل من البائع والمشتري مع توافر الرغبة الصادقة في إتمام عملی

)Barth et al,2001: 89 (. على االتفاق بنظر االعتبار یؤخذ الذي المبلغ ھي القیمة العادلة 

جبریة  لیست الصفقة أن ايإجبار أو إكراه وبدون ومطلعة راغبة طرافا بین بحتة صفقة تجاریة

)Catherina & Richard, 2014, 2 ( .  المبلغ الذي یمكن أن  بانھاعرفت القیمة العادلة

یتبادل بھ بین البائع والمشتري بشرط توفر الدرایة الكاملة  والرغبة التامة  في إتمام تلك الصفقة 
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وعرفت القیمة العادلة على انھا القیمة التي یمكن بموجبھا  ).Nelson , 2007 :2فیما بینھم . (

ة في التبادل وعلى بینة من الحقائق تبادل اصل او تسویة التزام بین اطراف كل منھم لدیھ الرغب

  ) .  Kieso & Weygandt , 2011 :51(   ویتعامالن بإرادة حرة

  : اھمیة القیمة العادلة نیاثا

  ) 469: 2013(النجار ، ،  ) 16:  2007( خوري ، :خالل تبرز أھمیة القیمة العادلة 

)( Laux & Leuz , 2009: 830 .  

ظروف السوق الحالیة ، وبالتالي توفر في تعكس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .1

 المعلومات في الوقت المناسب مما یقود الى زیادة الشفافیة.

تؤدي محاسبة القیمة العادلة دورا في تدعیم الشفافیة في االقتصاد من خالل تحدید  .2

یة تماما كما تضع متطلبات متطلبات ضروریة لإلفصاح والعرض للمعلومات المال

 محدده لالعتراف والقیاس للمعلومات المالیة .

استخدام معیار القیمة العادلة ھو اكثر مالءمة في عملیة أتخاذ القرارات واجراء  .3

 التحلیالت المالیة وتعتبر اساس مھم للتنبؤ بنتائج االعمال والتدفقات النقدیة .

زیادة الرفع المالي في اوقات الرخاء ، وھذا یؤدي یؤدي االخذ بمعیار القیمة العادلة الى  .4

 بدوره الى زیادة فاعلیة االسواق.

  

  الفرق بین محاسبة التكلفة التاریخیة ومحاسبة القیمة العادلة ثالثا : 

ان المعلومات الناتجة عن محاسبة القیمة العادلة اكثر مالئمة من تلك الناتجة عن محاسبة التكلفة 

التاریخیة وذلك نتیجة الحاجة المستمرة الى المعلومات التي تكون اكثر صحة في القرارات 

  ) یبین الفرق : 2المستقبلیة ،جدول (

  )1جدول (

  التكلفة التاریخیة  الفرق بین محاسبة القیمة العادلة ومحاسبة

  التكلفة التاریخیة  القیمة العادلة  ت

قیاس القیمة العادلة ھو اكثر مالئمة للمستثمرین و   1

الدائنین ألنھ یعكس سعر السوق الحالي للموجود او 

المطلوب كما تقدم تغذیة راجعة، قیمة تنبؤیھ 

  ،الوقت المناسب .

التاریخیة ال تقدم الكشوفات المالیة المعدة على اساس التكلفة 

معلومات تكون مالئمة للمستثمرین وانما تقدم معلومات 

  تاریخیة .

توفر معلومات عن العوائد المتوقعة عن   2

الموجودات واالعباء المفروضة بواسطة 

االلتزامات في ظل الظروف االقتصادیة السائدة .

توفر معلومات عن العوائد المتوقعة من الموجودات و 

المفروضة بواسطة االلتزامات في ظل الظروف االعباء 

  االقتصادیة عندما تملكھا او تكبدھا .

تعكس تأثیرات قرارات االدارة بمواصلة االحتفاظ   3

بالموجودات وایضا قرارات تملك او بیع 

الموجودات او تسویة االلتزامات على اداء الكیان

ة تعكس تأثیرات قرارات تملك او بیع الموجودات او تسوی 

االلتزامات فقط اداء الكیان ،وتتجاھل تأثیرات قرارات 

  االدارة بمواصلة االحتفاظ او تحمل المدیونیة .
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تثبت المكاسب والخسائر عن التغیرات السعریة   4

  عندما تحدث .

تثبت المكاسب والخسائر من التغیرات السعریة فقط عندما 

لیس  تتحقق بالبیع او التسویة ،رغم ان البیع او التسویة

  الحدث  الذي   تسبب في المكاسب والخسائر.

تعتمد على االسعار في االسواق المالیة النشطة   5

لذلك فھي تراعي القوة الشرائیة العامة للنقود، 

وتعترف بالتغیرات  في مستوى االسعار فالقیمة 

  العادلة تتجنب اخطاء وحدة القیاس . 

یرات القوة    اعتماده وحدة قیاس نقدیة اسمیة وتجاھل التغ

الشرائیة العامة للبنود النقدیة في القوائم المالیة یجلب لھذا  

  النموذج اخطاء وحدة القیاس .

تعكس بسھولة تأثیرات معظم استراتیجیات ادارة     6

  المخاطر .

تتطلب قواعد معقدة لتحول عكس تأثیرات معظم 

  استراتیجیات    ادارة المخاطر.

           shamkuts , volha , 2010 ,  fair value accounting , bs- thesis inالمصدر : 

    business administration , university of  Iceland faculty of business    

administration .                                                                                       

   العادلة  القیمة قیاس طرقرابعا :  

  : ) 2014:  2014( فروحات  و عمامرة ،  طرق تستخدم في قیاس القیمة العادلة عدة ھناك

 وااللتزامات األصول تسجیل على قائم المدخلھذا التكلفة التاریخیة المعدلة :   .1

وعلى ھذا فإن وحدة ،  الشرائیة القوة بنفس قیاس بوحدات والمصروفات واإلیرادات

أن تكون موحدة مع االحتفاظ بنفس أساس القیاس المستخدم في القوائم  یجب القیاس

الفترة المحاسبیة  التقاریر المالیة في نھایةالمالیة مثل التكلفة التاریخیة حیث یتم إعداد 

  على أساس التكلفة التاریخیة ثم یتم تعدیلھا بالرقم القیاسي العام لألسعار

 ما غالبا األصل، استبدال فترة خالل المدفوع الثابت صلاأل قیمة التكلفة االستبدالیة : .2

 .تقدیره عند لألصل الحالیة القیمة ھي التكلفة ھذه تكون

 مطروحاً  اآلن األصل بیع سعر عن تعبر وھي) : الجاریة الخروج أسعار(  البیعیة القیمة .3

 .األصلیة اقتنائھ تكلفة أو استبدالھ تكلفة من بدال منھ التخلص مصاریف منھ

 أو األصل قیمة تتحدد) :  االقتصادیة القیمة( المستقبلیة النقدیة للتدفقات الحالیة القیمة .4

  على األصول مجموعة

 صافي خصم طریق عن الحالیة القیمة تقاس:  الصادرة أو الواردة النقدیة التدفقات قیمة .5

 أن على الطریقة ھذه تستند حیث.  واقعي فائدة معدل باستخدام المستقبلیة النقدیة التدفقات

 الصافیة المتصالت على كلیاً  تعتمد األصل قیمة أنحیث  القیمة لقیاس أداة الدخل

 . األصل استعمال من الناتجة المستقبلیة

 

  جودة التقاریر المالیة

  المالیة التقاریر جودةاوال : مفھوم 

والتي یعبر  بھا المعلومات المحاسبیة تتسم أن یجب التي الخصائص المالیة التقاریر جودةب یقصد 

 عن تنتج التي ، المعلومات نوعیة تقییم في المالیة التقاریر تلك إعداد من المرجوة بالفائدة  عنھا
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 المحاسبیة المعلومات مصداقیةجودة التقاریر المالیة  المحاسبیة البدیلة . واألسالیب الطرق تطبیق

 التحریف من تخلوا أن یجب و للمستخدمین، منفعة من تحققھ وما ، التقاریر تلك تتضمنھا التي

 یحقق بما والفنیة، والمھنیة والرقابیة القانونیة المعاییر من مجموعة ضوء في تعد وأن والتضلیل

 الخصائص بانھا المالیة التقاریر جودةب یقصد .) 5: 2011( نور الدین ، استخدامھا من الھدف

علیة فان تحدید ھذه الخصائص و المقیدة المحاسبیة وماتلالمع ھاب تتسم أن یجب التي الرئیسة

  40:  2017( شعث ، االخرى  المقومات وبین یعتبر حلقة ضروریة بین مرحلة تحدید االھداف

 عن تعبر والتي المساھمة الشركات من الصادرة المالیة التقاریر. جودة التقاریر المالیة تعني ) 

 كلت في المعروضة البنود في الشركات بھا تقوم التي األنشطة بكافة الخاصة وماتعلالم صدق

 ومقیاساً  االستثماریة القرارات لمتخذي فائدة أكثر لتكون ةللمض وغیر التحیز عن بعدھاو التقاریر

 التقاریر تمك بإعداد القائمین نیةھوم وكفاءة المؤسسة المالیة بھ تقوم الذي المنظم العمل لطبیعة

)Hock , Brain et all. , 2014: 97(  

  ھمیة جودة التقاریر المالیةثانیا :  أ

) ، ( الزعبري و   Beest et al , 2009,3تتمثل اھمیة جودة التقاریر المالیة من خالل ما یأتي (

   ) . 226:  2013مردان ، 

التي توفیر معلومات ذات جودة عالیة تتعلق بالمؤسسات االقتصادیة ذات الطبیعة المالیة  .1

 تفید في صنع القرارات االقتصادیة .

توفیر معلومات ذات جودة عالیة وعملیة ذات تؤثر ایجابیا في مجھزي رأس المال  .2

واصحاب المصالح بغرض اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان والقرارات االخرى 

 المشابھة لتوزیع الموارد وزیادة كفاءة االسواق بشكل عام .

قابلیة التحقق ، یة ( القابلیة على الفھم ، القابلیة على المقارنة ، تعزیز الخصائص النوع .3

 التوقیت المناسب ) التي تعد المقیاس المباشر لجودة التقاریر المالیة .

    

  خصائص جودة التقاریر المالیة :  ثالثا

 التقاریر في المعروضة المعلوماتو البیانات تجعل صفات ھي جودة التقاریر المالیة خصائص

 والمحتملون، الحالیون المستثمرون ومنھم المحاسبیة المعلومات لمستخدمي فائدة ذات المالیة

 :2000( حماد ، عالیة جودة ذات المالیة التقاریر تجعل والتي وغیرھم والدائنون والمقرضون،

  .)  30:  2014، ( وردة ، )  23:  2005 الشلتوني،، ( ) 94- 91

التقاریر  لجودة األساسیة الخصائص إحدى:  Understandabilityالقابلیة على الفھم   .1

 عدم وكذلك ، معقول بقدر المستخدمین قبل من المباشر لفھمعلى ا قابلیتھا المالیة من حیث 

 كانت إن المالیة التقاریر في إدخالھا یجب التي ، المعقدة المسائل حول المعلومات استبعاد

 . فھمھا الصعب من أنھ بحجة االقتصادیة، القرارات صانعي لحاجات مالئمة

 مقارنة على قادرین المستخدمون یكون أن یجب: Comparability القابلیة على المقارنة  .2

 مراكزھا تقییم أن أجل من عبر الزمن المختلفة للمؤسسات المالیة المالیة بیانات التقاریر 

 . المالي المركز في التي تحدث والتغیرات النسبیة المالیة
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 المستقلین األفراد بین االتفاق درجة وتعني:  Verifiabilityالقابلیة على التحقق  .3

 أسالیب نفس باستخدام لجودة التقاریر المالیة  القیاس بعملیة یقومون الذین والمطلعین

 استخدامھم عند المستقلین المحاسبین بین اإلجماع من عالیة درجة وجود مدى أي.  القیاس

 خاصیة تتحقق بحیث االقتصادیة لألحداث متشابھة بنتائج والخروج القیاس طرق نفس

 .ایضا الصادق التمثیل

 ان المناسب التوقیت خاصیة تعني المناسب التوقیت:  Timelinessالتوقیت المناسب  .4

 الوقت في عند اتخاذ القرار متوفرة البیانات والمعلومات الضروریة للتقاریر المالیة  تكون

 والمعلومات البیانات أن كما القرار، في تأثیر لمعلوماتوا لبیانات یكون الذي المناسب 

 یصبح وعندما  الوقت مرور مع ولكن  المستقبلیة التنبؤات إجراء في تساعد الماضي عن

 التخاذ  مفیدة غیر متزاید وبشكل الماضي معلومات تصبح الحاضر، ھو المستقبل

  .القرارات

  

  العمليالجانب المبحث الثالث : 

  وصف العینةاوال : 

 مصرف االستثمار العراقي .1

تأسست في عام  العراقي وھي شركة عراقیة مساھمة خاصة تعمل ضمن القطاع المصرفي 

،  )%100() ملیون دینار ، وتبلغ نسبة القطاع الخاص 100برأس مال اسمي قدرة ( 1993

ویقدم المصرف بیانات تفصیلیة عن الموجودات الثابتة وعدد االسھم وتقلباتھا والتي یمكن ان 

  تتیح للباحث ان یعتمد علیھا في اختبار فرضیاتھ وتحقیق اھدافھ .

 مصرف بابل العراقي .2

 1999وھي شركة عراقیة مساھمة خاصة تعمل ضمن القطاع المصرفي تأسست في عام    

، ویقدم  )%100() ملیون دینار، وتبلغ نسبة القطاع الخاص 500رة (برأس مال اسمي قد

المصرف بیانات تفصیلیة عن الموجودات الثابتة وعدد االسھم وتقلباتھا والتي یمكن ان تتیح 

  للباحث ان یعتمد علیھا في اختبار فرضیاتھ وتحقیق اھدافھ .

  

وفقا  العراقیة عینة البحث التجاریة في المصارف : قیاس القیمة العادلة للموجودات الثابتة ثانیا

  للمعادلة االتیة : 

( الرقم القیاسي ألسعار المدخالت   ×القیمة العادلة للموجودات = التكلفة التاریخیة للموجودات 

  ) الرقم القیاسي ألسعار المدخالت في تاریخ بدء التشغیل÷ في تاریخ القوائم 
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 مصرف  االستثمار: .1

  االستثمار مصرف في العادلة القیمة قیاس) 2( جدول       

  نسبة الزیادة  الفرق  الكلفة التاریخیة للموجودات  القیمة العادلة للموجودات  السنة

2014  26758.35857 26338 420.359 0.0029 

2015  25425.13408 24950 475.134 0.0033 

2016  23270.02233 22870 400.022 0.0028 

2017  22820.78088 22498 322.781 0.0022 

2018  21482.23888 21217 265.239 0.0018 

2019  22587.41024 22320 267.410 0.0018 

  (المصدر : بیانات المصارف عینة البحث )

حظ وجود فرق ضئیل جدا بین القیمة التاریخیة للموجودات والقیمة ) یال2حظ من جدول (یال

والذي ینعكس على زیادة ضئیلة على صافي االصول العادلة بالمقارنة مع بقیة المصارف 

ورأسمال المصرف والذي حقق اعلى زیادة لھ في قیمة الموجودات نتیجة التعدیل بمقدار 

) بمقدار 2019 , 2018) فیما حقق زیادة ضئیلة في سنوات (2015) في سنة (0.0033(

تلك السنوات ومدى  ) االمر الذي یعكس مدى رغبة المصرف بتعدیل الموجودات في0.0018(

.االمر  )2019 , 2018تقارب القیمة الحقیقیة للكلف التاریخیة من الكلف المعدلة في سنوات (

المحاسبة معیار یوجد تفاوت في تطبیق  (الذي یدعم تحقیق الفرضیة الثانیة للبحث التي مفادھا 

  .  )عینة البحث التجاریةبین المصارف  على جودة التقاریر المالیةالقیمة العادلة عن 
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  مصرف بابل : .1

 العراقي) قیاس القیمة العادلة في مصرف بابل 3جدول (

  نسبة الزیادة  الفرق  الكلفة التاریخیة للموجودات  القیمة العادلة للموجودات  السنة

2014  29866.6158 78205 99.616 0.00030 

2015 31209.23035 76723  122.230 0.00037 

2016 31601.92331 74030  114.923 0.00035 

2017 76084.72741 31487  2054.727 0.00627 

2018 78781.69498 31087  2058.695 0.00628 

2019 80132.76633 29767  1927.766 0.00587 

  (المصدر :بیانات المصارف عینة البحث )

والقیمة العادلة حظ وجود فرق ضئیل بین القیمة التاریخیة للموجودات ) یال3حظ من جدول (یال

یة في الوقت الحالي االمر الذي والتي تعبر عن القیمة الحقیقیة للموجود بما یعادل قیمتھ السوق

عكس رغبة المصرف للتحول الى القیمة العادلة بدال من القیمة التاریخیة السیما في سنوات ی

ؤشرا ھاما ام القیاسیة ماالخیرة اذ تعد نسب الزیادة في قیمة الموجودات بعد تطبیق معادلة االرق

معیار القیمة العادلة . االمر الذي یدعم تحقیق الفرضیة الثانیة للبحث لرغبة المصرف لتطبیق 

بین  على جودة التقاریر المالیة معیار القیمة العادلةالتي مفادھا ( یوجد تفاوت في تطبیق 

  عینة البحث ).  التجاریة المصارف

   

   وجودة التقاریر المالیةواالثر بین القیمة العادلة  عالقة االرتباط تحدید  ثالثا :

 تأثیرح مدى یضتوو احصائیا متغیري البحث واالثر بین االرتباط  عالقةالعمل على معرفة 

    . الثاني المتغیر وعالقة المتغیر االول على
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  جودة التقاریر المالیةبین القیمة العادلة و ) قیاس االرتباط لمصرف االستثمار4جدول (

 قیمة الشركة القیمة العادلة 

 Pearson Correlation 1 0.702 القیمة العادلة

Sig. (2-tailed)  .002 

N  6 6 

 Pearson Correlation 0.702 1 قیمة الشركة

Sig. (2-tailed) .002  

N  6 6 

  

وبمستوى معنویة وھي   0.702) بلغت قیمة االرتباط لمصرف االستثمار 4الحظ من جدول (ی 

%) االمر الذي یدعم تحقیق فرضیة البحث الرابعة التي مفادھا (توجد 5اقل من مستوى الداللة (

     ). وجودة التقاریر المالیة وذات داللة احصائیة بین القیمة المعدلة  ایجابیة  ھنالك عالقة معنویة

 )F) قیاس االنحدار لمصرف االستثمار وفقا لمعامل (5جدول (

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2993.664 1 2993.664 3.876 .002b 

Residual 3089.303 4 772.362   

Total 6082.967 5    

    

 Fمعنى ذلك ان قیمھ  sig<0.05كما ان  3.876المحسوبة ھي  F) اعاله ان قیمة 5الحظ من الجدول (ی

معنوي  بین عملیة تعدیل الكلف  ایجابي تأثیرھنالك ھي معنویة وبالتالي ممكن قبول الفرضیة التي تقول 

وفقا للنتائج التي تم الحصول علیھا من خالل التحلیل  وجودة التقاریر المالیةالتاریخیة للموجودات 

  االحصائي .
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 )Tوفقا لمعامل (االستثمار ) قیاس االنحدار لمصرف 6جدول (

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error  Beta 

1 (Constant) 101.411 20.74  4.888 0.008 

 0.02 9%.1- 0.70-  1.284 2.528 قیمة الشركة

 

معنى ذلك ان قیمھ   sig<0.05كما ان قیمة  4.888ھي  T) اعاله ان قیمھ 6الحظ من الجدول (ی

T  معنوي بین عملیة  ایجابي تأثیرمعنویة وبالتالي امكانیھ قبول الفرضیة التي تشیر الى وجود

  .وجودة التقاریر المالیة تعدیل الكلف التاریخیة للموجودات 

  وجودة التقاریر المالیة) قیاس االرتباط لمصرف بابل بین القیمة العادلة 7جدول (

 قیمة الشركة القیمة العادلة 

 **Pearson Correlation 1 .998  القیمة العادلة

Sig. (2-tailed)  .000 

N  6 6 

 Pearson Correlation .998** 1  قیمة الشركة

Sig. (2-tailed) .000  

N  6 6 

  

) وبمستوى معنویة 0.988) اذ بلغت قیمة االرتباط لمصرف المنصور (7من جدول (حظ یال

%) االمر الذي یدعم تحقیق فرضیة البحث التي مفادھا (توجد 5وھي اقل من مستوى الداللة (

  ).وجودة التقاریر المالیةوذات داللة احصائیة بین القیمة المعدلة  ایجابیة ھنالك عالقة معنویة

  )Fاالنحدار لمصرف بابل وفقا لمعامل ( ) قیاس8جدول (

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 243.824 1 243.82 4.41 .000b 

Residual 2211.009 4 552.752   

Total 2454.833 5    
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، وھذا دلیل على انھا معنویة   sig<0.005وان  4.41المحسوبة ھي  Fان قیمة ) 8حظ  من الجدول (یال

معنوي بین عملیة تعدیل الكلف  ایجابي  تأثیرة وجود وبالتالي ممكن قبول الفرضی %5تحت مستوى 

لمصرف بابل  وذلك حسب النتائج التي تم الحصول علیھا من خالل التحلیل  وجودة التقاریر المالیة

  االحصائي .

  )Tلمعامل ( وفقابابل ) قیاس االنحدار لمصرف 9جدول (

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B  Std. Error  Beta 

1 (Constant) 104.65 44.448  2.355 0.03 

 000. 0.664 998. 0.711 0.473 قیمة الشركة

     

وھذا دلیل على  sig<0.05وان  2.355المحتسبة ھي  T) اعاله ان قیمة 9الحظ من الجدول (ی

وبالتالي یمكن قبول الفرضیة التي تنص   %5معنوي تحت مستوى معنوي ایجابي  تأثیروجود 

جودة التقاریر معنوي على ایجابي  تأثیرعلى ان عملیة تعدیل الكلف التاریخیة لمصرف بابل لھا 

ایجابي االمر الذي یدعم اثبات فرضیة البحث الخامسة التي مفادھا (یوجد ھنالك اثر  المالیة .

  ) .وجودة التقاریر المالیة معنوي وذات داللة احصائیة بین القیمة المعدلة 

  

  التوصیات و االستنتاجات                                      

   اوال: االستنتاجات

المصارف التجاریة العراقیة ومنھا  في العادلة القیمة عن محاسبةال تطبیق یمكن .1

 المحاسبیة المعلومات محتوى اكتمال لزیادة إیجابا یؤدي مما ،المصارف عینة البحث 

 .المالیة القوائم في الواردة

 في للقیاس التاریخیة التكلفة منھج من األنسب البدیل وھ العادلة القیمةمنھج المحاسبة عن  .2

 المحاسبیة المعلومات جودة مستوى من یحسن مما ،المصارف التجاریة العراقیة  في
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 للمعلومات النوعیة الخصائص توفیر في یساھم أو ویساعد المالیة، التقاریر في الواردة

 .المحاسبیة

 منفعة أكثر بشكل المالیة المعلومات إظھار إلى العادلة القیمة المحاسبة عن استخدام یؤدي .3

  .المختلفة قراراتھم اتخاذ ترشید من یمكنھم مما المالیة، األوراق سوق في للمستثمرین

جودة البیانات والمعلومات الواردة في  نیتحس في تساھم المحاسبة عن القیمة العادلة  .4

  .  المرحلیة  المالیة التقاریر

ذات مصداقیة  معلوماتو بیانات إعطاء في العادلة القیمة المحاسبة عن تطبیق یساھم .5

  . صحتھا من التحقق یمكن وموثوقیة 

  ثانیا : التوصیات

 ؤثرت لن فھي العادلة القیمة تطبیق ومنھا المصارف عینة البحث الى المصارف توجیھ .1

 .جودتھا من یزید بل البیانات والمعلومات الواردة في التقاریر المالیة جودة على سلبا

 البحث قید المؤسسات المالیة في المالیة التقاریر جودة موضوع على التركیز ضرورة .2

  .وموثوقیتھا مصداقیتھا وضمان المالیة المؤسسة عمل لنجاحاالساس  یمثل كونھ

 في مزایا من لھا لما العادلة القیمة المحاسبة عن لمفھوم الفعلي بالتطبیق االھتمامضرورة  .3

 .بدال من المقاییس االخرى ومنھا مقیاس التكلفة التاریخیة  المحاسبي واإلفصاح القیاس

العمل على زیادة الوعي للعاملین في المصارف التجاریة عینة البحث في ما یتعلق  .4

بمعاییر القیمة العادلة من خالل اشراكھم بالدورات والندوات العلمیة وورش العمل 

 وتشجیعھم على متابعة معاییر القیاس الدولیة .

 المناسب العلمي والعملي التطبیق مستوى لمعرفة البحوث والدراسات من العدید اجراء  .5

 وواقع المالیة التقاریر مستخدمي حاجات الذي یراعي العادلة القیمة عن محاسبةلل

 . المالیة االسواق
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