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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

 مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَانْشُزُوا انْشُزُوا قِيلَ وَإِذَايَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ  

  مَلُونَ خَبِريٌعْتَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ

  

 صدق اهلل العلي العظيم

 11:  اآلية  /   سورة اجملادلة
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 االهداء

 إىل ....

إىل املُعطي بال ملل ... ) ربي اوعزني أن اشكر نعمتك اليت أنعمت علي 

 وعلى والدي وأن اعمل صاحلاً ترضاه (

) صلى اهلل عليه وآله الطيبني    اىل املرسل رمحة للعاملني البشري النذير حممد

 الطاهرين وسلم (

 اىل من سكن حبه قليب وطين احلبيب ......... عراق العزة واالباء

 ...... أمي وأبي  ) رمحهما اهلل ( من اشتاق اليهما وأمتنامها حاضريناىل 

 اىل سند حياتي ومن عانى وعاني ... أخوتي وأخواتي حباً وأحرتاماً

  السراء والرراء ....... ووجيت حباً ووفاء إىل رفيقة حياتي يف

 وإىل أوالدي ... مرياس وايناس وعباس وحسني عطفاً وأحساناً

 إىل الشموع اليت أنارت يل طريق العلم والتعلم أساتذتي األعزاء أعتزاواً واحرتاماً
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 االمتنانشكر وال

بسم هللا وباهلل والحمد هلل والشكر هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا )محمد( 

 واله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين .

الهي أحمدك وأنت للحمد أهل، على حسن صنيعك لي وسبوغ نعمائك علي وجزيل 

ولوال إحسانك عطائك عندي، وانعمت علي من نعمتك فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري 

 إلي، ما بلغت إحراز حظي وال إصالح نفسي إال بالتوكل عليك . 

يدعوني واجب الوفاء والعرفان أن أسجل عظيم شكري وبالغ امتناني الى رئيس 

واعضاء لجنة المناقشة وألستاذي المشرف االستاذ الدكتور )قاسم محمد عبد هللا البعاج ( لما أبداه 

 لمية رصينة أنضجت هذه الرسالة فجزاه هللا عني أفضل الجزاء.من توجيهات سديدة وآراء ع

اإلدارة واالقتصاد ورئيس  ةالجبوري عميد كلي دانيسوسن كريم هو .أ.د وأتقدم بالشكر

 . جبار قسم المحاسبة االستاذ الدكتور ناظم شعالن

ويقتضي واجب العرفان بالجميل أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى جميع أساتذة قسم 

المحاسبة والى من قدم لي عونا في أثناء إعداد هذا البحث وأخص بالذكر موظفي المكتبة في 

 ةلموظفين في  قسم المحاسبة في كليجامعة القادسية ، وبغداد، والمستنصرية ،والى جميع ا

يلة الى زمالء رحلة الدراسة لتعاونهم ومواقفهم النب متنانقتصاد، كما اتقدم بالشكر واالاإلدارة واال

.والشكر موصول الى كل من مد لي يد العون والمساعدة في انجاز هذه الرسالة كما واشكر كل 

 من شجعني وتمنى لي النجاح والتوفيق.

صدقاء االعزاء  أ. د. حامد كاظم الواخص بالذكر ا وأخيراً أشكر كل من قدم لي عونا

لمن فاتني شكرهم سائل المولى  والتمس العذر متعب الشيباوي و أ. د. كريم عبد الحسين الجابر

 العزيز القدير أن يجزيهم عني خيرا.
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 المستخلص

في ظل التوجه العالمي لتبني المعايير المحاسبية الدولية التي تعتمد نموذج القيمة العادلة 

 حقيقة وجودفي القياس المحاسبي ودعم الهيئات المحاسبية الدولية الداعمة لهذا التوجه ، وفي ظل 

ً مبدأ اساسبوصفها التكلفة التاريخية التي استخدمت لعدة عقود من الزمن  قصور في استخدام  ا

للقياس المحاسبي يستمر البحث عن مقاييس محاسبية دولية ومنها مقياس القيمة العادلة وفق 

موضوع الرسالة ترسيخ مفهوم القيمة العادلة  يهدف.  (13) الدولي المالي االبالغ معيار

 المالي االبالغ رلية تطبيقها ،  والتعرف على معياوالتعرف على اهم التحديات التي تواجه عم

ودوره في تطبيق القيمة العادلة في البيئة المحلية العراقية وبالتالي امكانية   (13) الدولي

 استخدامه في تحديد قيمة الشركة . 

الحصول  يلي للبيانات والمعلومات التي تم  التحل الدراسة تم اعتماد المنهج  تحقيق هدفولغرض 

عليها من قبل الباحث من خالل اجراء المقابالت مع عدد من مدراء المصارف واالقسام في عينة 

من المصارف العراقية المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية , ومن ثم تحليلها باعتماد بعض 

زها وجود الدراسة الى جملة من االستنتاجات التي كان ابر تاالساليب المالية الكمية . توصل

على قيمة  (13)     الدولي المالي االبالغ لمعيارعالقة تأثير للمحاسبة على القيمة العادلة وفقا 

 13الدولي  االبالغ الماليالشركة في المؤسسات المالية ، اعتماد القياس للقيمة العادلة وفقا لمعيار 

ن المقاييس المحاسبية  . من اهم في تحديد قيمة المحاسبة تكون اكثر قابلية لالعتماد على غيرها م

التوصيات التي يوصي بها الباحث ضرورة االهتمام بالتطبيق الفعلي لمفهوم القيمة العادلة وذلك 

للمميزات التي يتمتع بها للقياس واالفصاح المحاسبي وبسبب تفضيلها على التكلفة التاريخية 

عايير راقية وتحديثها بما يتوافق مع مضرورة اعادة النظر بالقواعد المحاسبية الع  كذلك اوصت،

كونه من اهم القطاعات المؤثرة في اقتصاد لفي القطاع المصرفي  السيماالمحاسبة المالية الدولية 

 البلد. .

 قيمة الشركة ،الكلمات الداللية: القيمة العادلة 
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 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة التفاصيل

 أ اآلية

 ب االهداء

 ج متنانواالالشكر 

 د المستخلص

 ه قائمة المحتويات

 و قائمة الجداول

 ز قائمة االشكال

 ح قائمة المالحق

 2-1 المقدمة

 18-4 سالبقة دراسات ومنهجية البحث : الفصل االول 

 7-4 المبحث االول : منهجية البحث 

 18-8 سابقة دراسات المبحث الثاني : 

 69-20  مفاهيمياالطار ال : الفصل الثاني

 47-20 القيمة العادلة المبحث االول : 

 62-48 المبحث الثاني : قيمة الشركة
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 العراق سوق في المدرجة المصارف عن ومعلومات بياناتالمبحث األول : 
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71-72 

 13 المالي الدولي لمعيار اإلبالغقياس القيمة العادلة وفقا المبحث الثاني : 

 للمصارف عينة الدراسة

73-77 
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 قائمة الجواول

رقم 

 الجوول

رقم  العنوان

 الصفحة

في مصرف  13 لمعيار االبالغ المالي الدوليقياس القيمة العادلة وفقا  1

 مار المنصور لالستث

74 

ي مصرف ف 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاقياس القيمة العادلة  2

 بغداد 

74 

ي مصرف ف  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاقياس القيمة العادلة  3

 (الخليج 

75 

مصرف  في 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاقياس القيمة العادلة  4

 االهلي 

76 

 77 الدراسة عينة المصارف بين المقارنة  5

 78 ور لالستثمار قياس قيمة الشركة في مصرف المنص 6

 79 ي مصرف بغداد قياس قيمة الشركة ف 7

 80 مصرف الخليج  قياس قيمة الشركة في 8

 82 مصرف االهلي قياس قيمة الشركة في 9

 83 قياس االرتباط لمصرف المنصور بين القيمة العادلة وقيمة  الشركة 10

 84 (Fالمنصور وفقا لمعامل )قياس االنحدار لمصرف  11

 84 (Tقياس االنحدار لمصرف المنصور وفقا لمعامل ) 12

 85 قياس االرتباط لمصرف بغداد بين القيمة العادلة وقيمة الشركة 13

 86 (Fقياس االنحدار لمصرف بغداد وفقا لمعامل ) 14

 86 (Tقياس االنحدار لمصرف بغداد وفقا لمعامل ) 15

 87 االرتباط لمصرف الخليج بين القيمة العادلة وقيمة الشركةقياس  16

 88 (Fقياس االنحدار لمصرف الخليج وفقا لمعامل ) 17

 88 (Tقياس االنحدار لمصرف الخليج وفقا لمعامل ) 18

 89 قياس االرتباط لمصرف االهلي بين القيمة العادلة وقيمة الشركة 19

 90 (Fوفقا لمعامل )قياس االنحدار لمصرف االهلي  20

 90 (Tقياس االنحدار لمصرف االهلي وفقا لمعامل ) 21



  
 

 
 

  قائمة االشكال

رقم 

 الشكل

رقم  العنوان

 الصفحة

 34 األفق الزمني لنموذج النمو المتعدد لمقسوم األرباح النقدي 1

 43  13 الدولي المالي االبالغتسلسل اصدار معيار  2

 65 فيما يتعلق بالقيمة العادلة 13 الدولي المالي االبالغ رعناصر معيا 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  
 

 
 

( 13قياس اثر تطبيق معيار االبالغ المالي الدولي ) " أشهد إن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ

الرضا العمرانيعبد الكريم عبد الكاظم عبد  على قيمة الشركة  طالب الماجستير  قدمها، التي "

)قسم المحاسبة(، -كلية اإلدارة واالقتصاد -قد جرى إعدادها تحت إشرافي في جامعة القادسية

 وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم المحاسبة وألجله وقعت.

 التـوقيع:

 المشرف العلمي

 البعاج أ. د. قاسم محمد عبدهللا

  /    /     2021   

 

 توصية لجنة الدراسات العليا

 شرف، أرشح هذه الرسالة للمناقشة.بناًء على توصية االستاذ الم

 

 

 التـوقيع:

 . د. ناظم شعالن جبارأ

 رئيس لجنة الدراسات العليا / قسم المحاسبة

 /   /2021 

 

 توصية رئيس قسم المحاسبة

 بناًء على توصية رئيس لجنة الدراسات العليا، أرشح هذه الرسالة للمناقشة.

 

 التـوقيع:

  . د. ناظم شعالن جبارأ

 رئيس قسم المحاسبة

  /    /     2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار المشرف العلمي
 



  
 

 
 

 

 

 الدولي المالي بالغاال معيار تطبيق اثر قياسأشهد أن رسالة الماجستير الموسومة "  

طالب الماجستير  عبد الكريم عبد الكاظم عبد قدمها " ، التي  الشركة قيمة على( 13)

قتصاد جامعة القادسية قد تم كلية اإلدارة واال -الى قسم المحاسبة   الرضا العمراني

وأصبحت سليمة من ما ورد فيها من اخطاء لغوية مراجعتها من قبلي لغوياً وتصحيح 

 عت. الناحية.. وألجله وق

 

 

 

 

 

  

 

 الخبير اللغوي

 طالب كريم م. د جعفر

 قسم المحاسبة / جامعة القادسية-كلية اإلدارة واالقتصاد 

   2021     التاريخ      /    /
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 المقومة

بسبببببب التطببببور والتغييببببر الببببذي حصببببل فببببي البيئببببة االقتصببببادية والمحاسبببببية وارتفبببباع حجببببم 

اإلعمببببال واتجبببباه العببببالم نحببببو العولمببببة وظهببببور شببببركات كبببببرى مببببن مختلبببب  الجنسببببيات 

واالنفتبببباح االقتصببببادي بببببين الببببدول أدى ذلببببك كلببببه إلببببى ضببببغوطات والتببببأثير علببببى بعببببض 

ذه المببببادل مببببدأ التكلفبببة التاريخيبببة البببذي المببببادل التبببي تقبببوم عليهبببا مهنبببة المحاسببببة ومبببن هببب

يتجاهبببل االخبببتالف باألسبببعار مبببن فتبببرة إلبببى أخبببرى , ممبببا يبببؤدي إلبببى عبببدم دقبببة المعلومبببات 

التببببي يسببببتخدمها المسببببتثمرون فببببي اتخبببباذ القببببرارات , وبسبببببب هببببذه اإلحببببدا  بببببدأ االهتمببببام 

التبببي تكبببون بطبببرق محاسببببيه جديبببدة للقيببباس المحاسببببي وهبببي المحاسببببة عبببن القيمبببة العادلبببة 

مبببة وموثوقيبببة ءوفقبببا للظبببروف السبببائدة بمبببا يحقبببق مال مبببن الكلفبببة التاريخيبببةموثوقيبببة أكثبببر 

ودقببببه البيانببببات الماليببببة المنشببببورة , األمببببر الببببذي دفببببع الجهببببات المهنيببببة المتخصصببببة إلببببى 

إصببدار معببايير محاسبببية تلبببي االحتياجببات المسببتمرة التببي تتوافببق مببع التطببور علببى الصببعيد 

ان قياااال امةيااااد ام ا ماااد والتبببي شبببكلت بمضبببمونها محاسببببة القيمبببة العادلبببة.  المبببالي البببدولي

ملاوجااو اا امباة ااد ااميااا يكاا م اكاا لد اجالااد م فامجاا م قاااوض فياااا ي  لاا  ةاو ااو  امةيااال 

اماااساااةن ول يجاااد ماااامم  لةاااع الاياااد ايرااام  سلاااا اما ااااييو اماااساااةيد اما يباااد واماوجااا  

ايساااةال ام ااان ا ا اماااا امااام ام وجااا  واسااا لةار ا بااااو  لااااو امةيااااد ام ا ماااد  ملوقاااو  سلاااا

ان ا باااو لاااال اما لواااااا اماامياااد اا ام ااان  ااال  ل سلاااا اسااا م ان  اما لواااااا اماامياااد   م 

 وجااا  فجاااو  ةاااين و  لفهاااا ام بياااو اااان ام ياااول وام ةااا يواا ام ااان  ج لهاااا اقااام اوبوقياااد    

ام  يااا  اااان اما ااااييو اماااساااةيد ام ومياااد وامةواسااا  اماااساااةيد ةكاااان  ااا قي  وايف اااا  سلاااا 

اساااال امةيااااد ام ا ماااد مااااا  وجااا   اااووو  م  ااا يم و ةلااان امةياااال وايف اااا  سلاااا اساااال 

  13امةياد ام ا مد فن ظم ا ياو ايةمغ اماامن ام ومن 

اا   اااان امف ااام ايوم اةاباااين  اااان اماةاااا  و  اااالا ام واساااد اماامياااد لوة اااد ف اااوم   

امساااااةةد   واساااااا مل اااااا اماةااااا  امبااااالن ف  ااااان سو اااااايوم الهااااا مالهجيااااد امةااااا  م ا

ااان ماامم  مراااو امافاااليانامبااالن ف  ااان سو ااا  مام وةيااد الهااا وايجلةيااد م ااااا امف اام 

امباااالن  ةيااااد ام ا ماااد فااان ااااين   اااان اماةاااا مل م ااال اماةاااا  ايوماا بمباااد اةااااا  

 ما يااااوامةيااااد ام ا ماااد وفةاااا  اماةاااا  امبامااا  ام مقاااد ةاااين سو اااا  مةيااااد امكاااو د و  اااان

ا امف اااام امباماااا  فهااااو امجالاااال وقياااااد امكااااو د  م اااااا IFRS13 اماااا ومن اماااااامن ايةاااامغ

اماةااااا  ايوم لةااااا    ويفيااااد ساااان  بمبااااد اةاااااا   لاااااوم  ااااون ااااان وملةااااا    رةيةاااانام
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مباااالن ام اااوا  مااااووا  اماامياااد سيلاااد ام واساااد واماةاااا  ااما ااااو  اما وجاااد فااان ساااو  

ملا ااااو  سيلاااد ام واساااد   13ايةااامغ امااااامن امااا ومن ما يااااو قياااال امةيااااد ام ا ماااد وفةاااا 

الياام ااان ماامم سااو  و  واماةااا  امباماا  قيااال قياااد امكااو د  ملا اااو  سيلااد ام واسااد

 امةااا     ااااا امف اام امواةااعاما ااوم سليهااا ااان ماامم سيلااد  امةيلاااا واما لوااااا ام اان  ااض

  ااان اةابااين  ااض  م اايل اماةااا  ايوم يلااض ايساا ل اجاا ام اان  ااض ام و اام اميهااا  فةاا 

 واماةا  امبالن الض ام و ياا ام ن يو ن ةها امةاا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 ل االولــــالفص

 سالبقةت دراسا ومنهجية البحث 

  المبحث االول : منهجية البحث

 سالبقةدراسات  :  الثانيالمبحث 
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 المبحث االول 

 منهجية البحث

, وهي خطوات متسلسلة من حيث  هبحث التي تعد الموجة االساس ليهتم المبحث االول بمنهجية ال

طبيعتها المعرفية  والميدانية وما تضيفه من اهمية في الجانب النظري والميداني للبحث . تم 

 ه، منهجهفرضيات ,  ه, اهدافتهوضيح وتبيان مشكلة البحث ، اهميتناول منهجية البحث من خالل ت

علومات التي تهم البحث ، في الجانب العملي , استعراض وسائل وطرق جمع البيانات والم

 الحدود الزمانية والمكانية ، مجتمع وعينة البحث وكاالتي: 

 اوال : مشكلة البحث :

والتطورات االقتصادية واالجتماعية وازدياد حركة في ظل تسارع التوجه العالمي 

وع األعمال الدولية وظهور الشركات متعددة الجنسية ونمو أسواق المال العالمية تطلب وجود ن

من المقاييس المحاسبية الدولية التي تساعد على تضيق مجاالت االختالف والتنوع في المعالجات 

المحاسبية وطرق القياس المتبعة .  تأسيسا على ذلك فقد ظهرت الحاجة إلى وجود معايير 

ثقة المستثمرين فـي محاسبية موحدة يمكن تطبيقها على المستوى الدولي مما يؤدي إلى زيادة 

اعتماد منهج القيمة العادلة في القياس المحاسبي بدال من مقياس التكلفة التاريخية  تموداقيتها مص

ً مبدأ اساسبوصفها التي استخدمت لعدة عقود من الزمن  للقياس المحاسبي . ان تطبيق مقياس  ا

وعليه يمكن القيمة العادلة يواجه العديد من التحديات والصعوبات من الناحية العلمية والعملية 

 :  تيةصياغة مشكلة البحث على شكل التساؤالت اال

  ما تأثير استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة في قيمة الشركة المتمثلة بعينة من

 المصارف العراقية المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية ؟

 ف العراقية هل توجد مشاكل وعقبات تواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة لدى المصار

 المسجلة في سوق االوراق المالية العراقية  ؟

  هل هناك امكانية لتطبيق معيار القيمة العادلة تكون مالئمة للبيئة المحلية العراقية ومنها

 قطاع المصارف ؟ 

  المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية عينة  التجاريةما مدى مواكبة المصارف

 قيمة العادلة ؟البحث ألسلوب القياس وفق ال
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 ثانيا : اهمية البحث : 

 واكبةالقيمة العادلة في القياس ومتبيان تبني معايير المحاسبة الدولية التي تعتمد نموذج  .1

 التوجه الدولي الهيئات الدولية المشرفة على اسواق المال العالمية .

يتمتع به هذا القاء الضوء على جدوى استعمال القيمة العادلة في القياس المحاسبي لما  .2

القياس من قدرة على اظهار معلومات عن القيمة الحقيقية  للوحدة االقتصادية وبما يوفر 

 قاعدة اساسية يستند اليها في اتخاذ القرارات االقتصادية الصحيحة .

البحث على ضرورة توفير مستلزمات التطبيق العملي الستعمال مقياس القيمة  بين .3

 لمال واصدار التشريعات الالزمة.العادلة  ومنها تطوير سوق ا

تواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة لدى  المصارف  التي معوقاتالمشكالت والبيان اهم  .4

 العراقية المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية مجتمع البحث.

ها تكون ذات فائدة علمية يستمد البحث اهميته من خالل النتائج المتوقع الوصول الي .5

 صحاب الشأن من المعنيين في المصارف الحكومية عينة الدراسة .أل مهنيةو

يعد البحث مساهمة متواضعة في رفد المكتبة العراقية والباحثين بهدف زيادة التراكم  .6

 المعرفي في مجال متغيرات البحث . 

 ثالثا : اهواف البحث :

 تقديم عرض مفاهيمي لمقياس القيمة العادلة ومفهوم قيمة الشركة . .1

ترسيخ مفهوم القيمة العادلة وخصائصه وطرائق قياسه في أذهان المهتمين في حقل  .2

 في مجال األوراق المالية. الزبائنالمحاسبة و 

ً أسلوببوصفها إظهار تأثير المحاسبة عن القيمة العادلة  .3 للقياس في تحديد قيمة الشركة  ا

 .13الدولي  الدولياالبالغ المالي معيار وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومنها 

الوصول الى اساليب وطرق ذات موثوقية ومصداقية لقياس القيمة العادلة تكون مالئمة  .4

 للبيئة المحلية العراقية .

تأكيد مدى الحاجة الملحة الستخدام مقياس القيمة العادلة في تقدير القيمة السوقية  .5

 لدولية . للشركات وايجاد موقع تنافسي لها في السوق المحلية منها او ا

تبيان دور معيار القيمة العادلة في توفير البيانات والمعلومات التي تخدم احتياجات  .6

 المستخدمين والمستثمرين واالطراف االخرى كافة  . 
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 رالبعا : فرضيات البحث :

 : تيةالبحث في اإلجابة على التساؤالت اآل فرضيةتكمن 

 IFRS 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقامعيار القيمة العادلة  قياس احتسابامكانية   .1

 الشركات العراقية . في

 IFRS 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقامعيار القيمة العادلة يوجد تفاوت في تطبيق  .2

 بين المصارف الحكومية المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية عينة البحث . 

واضح لعملية تعديل الموجودات من الكل  التاريخية الى الكل  ايجابي هنالك تأثير  .3

  المعدلة على القيمة السوقية للشركة من خالل سعر السهم الواحد . 

 االبالغ لمعيار وفقاتوجد هنالك عالقة معنوية وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة  .4

 وقيمة الشركة السوقية.  IFRS 13 الدولي المالي

 لمعيار االبالغ الماليداللة احصائية بين القيمة المعدلة وفقا  وك اثر معنوي وذيوجد هنال .5

 وقيمة الشركة السوقية .  IFRS 13 الدولي

 خامسا : منهج البحث :

التحليلي في تناول مشكلة البحث واثبات  جراء هذا البحث علي المنهجاعتمد الباحث في إ

فرضياتها تحقيقا ألهداف البحث من خالل استعراض االدبيات النظرية ذات العالقة بالقيمة 

فقا لمعيار لمختلفة وقام الباحث باالطالع علي أسس القياس المحاسبي ااذ العادلة وقيمة الشركة , 

حديد أوجه االختالف بينهما باإلضافة الى االطالع والمقارنة بينهما وت  13االبالغ المالي الدولي 

دلة ، ومزاياه بالمقارنة علي الدراسات البحثية المرتبطة بالقياس واإلفصاح علي أساس القيمة العا

 التاريخية. كلفةمع  ال

 سادسا : وسائل وطرق جمع البيانات والمعلومات :

االدوات في عملية جمع البيانات اعتمد البحث بشقيه النظري والميداني على عدد من 

 والمعلومات المطلوبة :

التي تم الحصول واعتمد الباحث على اسهامات بعض الباحثين والكتاب  االطار النظري : .1

عليها من خالل الكتب والمقاالت المنشورة  في المجالت العلمية المحكمة ورسائل 
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ات الصلة بموضوع البحث ، الماجستير واطاريح الدكتوراه العربية منها واالجنبية ذ

 باإلضافة إلى مختل  المواقع االلكترونية الرسمية وذات المصداقية العالية.

 اعتمد الجانب الميداني على ما يأتي: الجانب الميواني : .2

تم اجراء العديد من المقابالت الشخصية مع القيادات والعاملين في  المقالبغات الشخصية : -أ 

 عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية .

 زبائنة غير مباشرة للعاملين والالمالحظة والحضور الميداني وتوجيه االسئلة بصور -ب 

للمصارف عينة البحث ألخذ فكرة عن مدى تطبيق استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة  

 والتعرف على االيجابيات والسلبيات التي تعيق عملية التطبيق . 

 سالبعا : حوود البحث :

من  قصدية تمثلت الحدود المكانية للبحث من خالل اختيار عينة الحوود المكانية : .1

رجة في سوق العراق لألوراق المالية ) مصرف المنصور المصارف العراقية المد

 لالستثمار, مصرف بغداد , مصرف الخليج التجاري , مصرف االهلي العراقي (  

 .  2019ولغاية    2014امتد البحث طيلة الفترة من   الحوود الزمانية : .2

يار حدد البحث بمتغيرين معرفين هما القيمة العادلة وفق مع الحوود الموضوعية : .3

 ومتغير قيمة الشركة .  13الدولي  االبالغ المالي
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 المبحث الثاني 

 سالبقة دراسات 

السابقة هي احد المرتكزات الفكرية االساسية التي يستند اليها أي بحث في بناء نموذجه  الدراسات

السابقة العربية منها واالجنبية ذات الصلة  دراساتفي هذا المبحث على عدد من ال . تم التركيز

بمتغيرات البحث وهي المحاسبة عن القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و قيمة الشركة 

ه يلاوالتي لها االثر الكبير في اثراء الجانب النظري والتحليلي للبحث من خالل ما تطرق 

 ن .ون السابقوالباحث

 التي تناولت متغير المحاسبة عن القيمة العادلة الوراسات اوال :

السابقة التي تناولت المحاسبة عن القيمة العادلة ومنها  الدراساتسوف يتم تناول 

 االجنبية . والدراساتالعربية  الدراسات

  : العرلبية الوراسات .1

 البحث االول :

 2019الكرعاوي , محمو سلمان داوود , الباحث والسنة اسم 

القياس بالقيمة العادلة لتحسين شفافية اإلبالغ المالي وتأثيره في دعم  البحثعنوان 

 القرارات االستثمارية  .

 لمعيار وفقا Fair Value كيفية تطبيق أساليب القياس بالقيمة العادلة  مشكلة البحث

في عينة من المصارف المدرجة   IFRS 13 الدولي المالي االبالغ

 المالية.بسوق العراق لألوراق 

توضيح تأثير القياس المحاسبي بالقيمة العادلة وامكانية تطبيقها في  اهواف البحث

الوحدات االقتصادية العراقية باالعتماد على الطرائق واالساليب التي 

 قدمتها معايير المحاسبة الدولية .

 التجاري . الخليج ومصرف بغداد اراء عينة من المستثمرين في مصرف عينة البحث

توزيع االستبانة لبيان تأثير القياس بالقيمة العادلة في القرارات  منهج البحث

 االستثمارية

 وجود عالقة تأثير قوية  بين القياس بالقيمة العادلة والقرارات االستثمارية اهم االستنتاجات
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ً مطلببوصفه وجه إلى القياس بالقيمة العادلة ضرورة الت اهم التوصيات ً رئيس ا في إثبات  ا

 معالجة األحدا  والعمليات المالية في الوحدات االقتصادية العراقية .

 البحث الثاني :

  2018 , موسى لبكاري , جتا اسم الباحث والسنة

 أثر القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة على جودة القوائم المالية . عنوان البحث

 المالية القوائم جودة على العادلة بالقيمة المحاسبي القياس تأثير مدى مشكلة البحث

 الدراسة . لعينة بالنسبة

تبيان أثر القياس المستند للقيمة العادلة على جودة القوائم المالية في  اهواف البحث

 المؤسسات االقتصادية .

 فردا من مجتمع الدراسة . 57  على الدراسة اشتملت  عينة عينة البحث

 التحليلي الوصفي المنهج منهج البحث

استخدام منهج القيمة العادلة يمكن مستخدميه  في تنبؤ االحدا  المختلفة  اهم االستنتاجات

 في المؤسسات االقتصادية .

تطبيق المحاسبة  على تنص التي والتشريعات القوانين تفعيل ضرورة اهم التوصيات

 العادلة القيمة وفق

 البحث الثالث :

 2017, الطويل , عصام محمو اسم الباحث والسنة

 المالي االبالغ معيار مي القوائم المالية عن مدى تطبيقآراء مستخد عنوان البحث

 في البنوك التجارية العاملة في فلسطين IFRS 13 الدولي

 IFRS الدولي المالي االبالغ معيارتواجــه القيمــة العادلــة ضمــن  مشكلة البحث

 تطبيقهــا فــي البنــوك التجاريــة العاملــة في فلسطينصعوبــات فــي 13

 التعـرف علـى آراء مسـتخدمي القوائـم الماليـة عـن مـدى تطبيـق اهواف البحث

فـي البنـوك التجاريـة العاملـة فـي  IFRS13 الدولي المالي االبالغ معيار

 فلسـطين .

 موظفا من العاملين في البنــوك التجاريــة فــي فلسطين . 50بلغت  عينة البحث

 المنهج الوصفي االستقرائي منهج البحث
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يــؤدي اســتخدام القيمــة العادلــة إلــى إظهــار المعلومــات الماليــة  اهم االستنتاجات

 بشــكل أكثــر منفعــة للمســتثمرين فــي ســوق األوراق الماليــة .

ضـرورة متابعـة التحسـينات والتعديـالت التـي يقـوم بهـا مجلـس معاييـر  التوصياتاهم 

المحاسـبة الدوليـة فيمـا يتعلـق بالقيـاس واالفصـاح المحاسـبي باسـتعمال 

 القيمـة العادلـة.

 البحوث االجنبية .2

 البحث االول : 

 El-fakki , Alfatih Alamin Abdalrahim and Hammad اسم الباحث والسنة

, Suleiman Musa Elzain , 2015  

  The Impact of the Application of Fair Value عنوان البحث

Accounting on the Quality of Accounting Information.  

          أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية

محاسبة القيمة العادلة على خصائص جودة المعلومات ما مدى تأثير  مشكلة البحث

 ؟المحاسبية

دراسة اشكالية تأثير المحاسبة القيمة العادلة على جودة المعلومات  اهواف البحث

 المحاسبية .

فرد من العاملين في مؤسسات البنوك  105 تكونت عينة البحث من عينة البحث

 وشركات االستثمار.

 واالستقرائي الوصفي المنهج منهج البحث

هناك عالقة ايجابية بين تطبيق القيمة العادلة وخاصية المالئمة للمعلومات  اهم االستنتاجات

  المحاسبية التي تساعد على اتخاذ القرارات .

 ضرورة إجراء مقارنة عادلة في تطبيق منهج القيمة العادلة على اهم التوصيات

 مماثلة لنفس الفترة.مستوى المؤسسة لعدة فترات ومع شركات 
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 البحث الثاني : 

 , Ghafeer , Nour Aldeen M. and  Abdul Rahman اسم الباحث والسنة

Abdul Aziz A. ,2014  

  The Impact of Fair Value Measurements on Income عنوان البحث

Statement IFRS 13  . 

الدولي إلعداد التقارير  تأثير قياس القيمة العادلة على بيان الدخل المعيار 

 13 المالية رقم

 التاريخية التكلفة وفق القياس من االنتقالتكمن مشكلة الدراسة في كيفية  مشكلة البحث

 العادلة . بالقيمة نحو القياس

 جدول على وأثره المحاسبي القياس ةمشكل مناقشة إلى الدراسة هدفت اهواف البحث

 يجعل نحو القيمة العادلة مماالنتائج وضرورة االنتقال  حسابات

 المعلومات .    هذه بالنسبة لمستخدمي أهمية ذات المقدمة المعلومات

 استمارة االستبانة في شركات التامين . عينة البحث

 التحليلي الوصفي المنهج منهج البحث

العادلة هناك فرق كبير بين جدول حسابات النتائج باستخدام مقياس القيمة  اهم االستنتاجات

  ومقياس التكلفة التاريخية .

العادلة ومتابعة  القيمة مدخل تطبيق استمرارية ضرورة الحفاظ على اهم التوصيات

 الحاالت والتطورات في المعايير الدولية .
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 البحث الثالث : 

 Shaffer , Sanders , 2010 اسم الباحث والسنة

 ?Fair Value Accounting is a Villain or Innocent Victim عنوان البحث

Exploring the Links between Fair Value Accounting 

Bank Regulatory Capital and the Recent Financial 

Crisis. 

محاسبة القيمة العادلة ضحية شرير أم بريء؟ استكشاف الروابط بين  

مالية محاسبة القيمة العادلة لرأس المال التنظيمي للبنك واألزمة ال

   األخيرة.

 ضحية بريئة  والعادلة هي سبب االزمة المالية اهل المحاسبة عن القيمة  مشكلة البحث

هدفت الدراسة الى قياس قوة العالقة بين محاسبة القيمة العادلة وقواعد  اهواف البحث

 راس المال التنظيمية من جهة وتأثرها باألزمة المالية من جهة اخرى.

 عينة من البنوك االمريكية الكبيرة . عينة البحث

 دراسة تحليلية للبيانات المالية التاريخية لبعض البنوك االمريكية الكبيرة. منهج البحث

 ال توجد عالقة واضحة ألغلب البنوك االمريكية الكبيرة باألزمة المالية  اهم االستنتاجات

 العادلة .وانما تعود لعوامل ضاغطة اخرى غير القياس بالقيمة 

 

اعادة التقييم باستخدام معايير القيمة العادلة لما له من تأثير في النتائج  اهم التوصيات

 المالية لدى بعض البنوك االمريكية . 
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 السالبقة التي تناولت متغير قيمة الشركة وراساتثانيا : ال

 البحوث العرلبية .1

  البحث االول :

   2017عبو الزهرة , كرار سليم ,  اسم الباحث والسنة

ممارسات التحفظ المحاسبي وتأثيرها في تحسين كفاءة القرارات  عنوان البحث

 االستثمارية وتعزيز قيمة الشركة . 

ما االثر المشترك للتحفظ المحاسبي  وكفاءة القرارات االستثمارية في  مشكلة البحث

 تعزيز قيمة المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية  

 بيان االثر الفكري والتطبيقي للتحفظ المحاسبي في تعزيز قيمة الشركة .  اهواف البحث

ً تجارياً مصرف 18 عينة البحث  مدرجة في سوق العراق لألوراق المالية . ا

 المنهج التحليلي التطبيقي منهج البحث

وجود تباين في التزام المصارف عينة الدراسة بتطبيق التحفظ المحاسبي  اهم االستنتاجات

 وتأثير عكسي ضعي  للتحفظ على قيمة الشركة .

الدورية المبكرة للحد من ضرورة قيام المصارف بأجراء االختبارات  اهم التوصيات

 انخفاض قيمة االصول من خالل االسترشاد بالمعايير المحاسبية الدولية.

  البحث الثاني :

  2016, كريم لبغاسم , صالبرين و حميو  مشجل , هاني اسم الباحث والسنة

 دور اندماج االعمال في تعظيم القيمة السوقية لشركات المساهمة الخاصة عنوان البحث

 هعدم تبني الشركات ألساليب النمو الخارجي المتمثلة باالندماج ودور مشكلة البحث

 االيجابي في تعظيم القيمة السوقية للشركات.

 تقييم اثر االندماج على االرباح والقيمة السوقية للشركات . اهواف البحث

 شركات االتصاالت المتنقلة اثير وعراقنا عينة البحث

 تحليلية تطبيقيةدراسة  منهج البحث

ان االندماج يؤدي إلى ارتفاع قيمة الشركة بعد االندماج بشكل يفوق  اهم االستنتاجات

 مجموع قيم الشركتين المندمجتين قبل االندماج .
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توجيه انظار الشركات الى االندماج ودورة في تحقيق مزايا مالية تساعد  اهم التوصيات

 في زيادة كفاءة وفاعلية وتعظيم القيمة السوقية للشركات . 

  البحث الثالث :

 2000العامري , سعود جايو مشكور ,  اسم الباحث والسنة

 المعايير المستخدمة في تحديد قيمة المنشأة . عنوان البحث

اعتماد المعايير الشخصية والمحاسبية واالقتصادية في تقدير قيمة المنشاة  البحثمشكلة 

التي تستند الى  قوة الرغبة  في البيع  والشراء لدى طرفي البائع 

 والمشتري .

تسليط الضوء على المعايير التي تستخدم في تقويم المنشآت بغية تحليلها  اهواف البحث

 وتحديد افضلها استخداما . 

 ت اقتصاديةآمنش ينة البحثع

 الدراسة التحليلية منهج البحث

تتحدد قيمة المنشأة من خالل استخدام ثالثة معايير وهي تتمثل بالمعايير  اهم االستنتاجات

 الشخصية والمعايير المحاسبية والمعايير االقتصادية .

الشخصية ضرورة قياس قيمة المنشأة من خالل تكامل المعايير  اهم التوصيات

 والمحاسبية واالقتصادية مجتمعا .

 

 البحوث االجنبية .2

 البحث االول :

 Watts , Ross L . and Zuo , Luo  , 2012 اسم الباحث والسنة

 Accounting Conservatism and Firm Value : Evidence عنوان البحث

from the Global. 

 المحفظة المحاسبية وقيمة الشركة: دليل من العالم.

كيفية قياس اثر التحفظ على قيمة الشركة من خالل تحسين قدرة  مشكلة البحث

 االقتراض .

 



 15                                  سابقة          األول : منهجية البحث و دراساتالفصل  
 

 
 

 

اختبار اثر التحفظ المحاسبي على قيمة الشركة خالل االزمة المالية عام  اهواف البحث

2008 . 

 شركة غير مالية في الواليات المتحدة االمريكية . 2983 عينة البحث

 لقياس التحفظ المحاسبي . Basuاستخدام نموذج  منهج البحث

التحفظ يحسن من القدرة االئتمانية للشركة ويحد من ممارسات ادارة  اهم االستنتاجات

 االرباح االنتهازية ويعزز من قيمة الشركة.

تحسين قدرة االقتراض عبر شروط افضل والحد من االنتهازية االدارية  اهم التوصيات

 الشركة .في تعزيز قيمة 

 

  البحث الثاني :

 , Ammann , Manuel and Oesch , David , Schmid اسم الباحث والسنة

Markus M. , 2011 

 Corporate governance and firm value :International عنوان البحث

evidence. 

 حوكمة الشركات وقيمة الشركة : دليل دولي

 على مستوى الشركات وقيمة الشركة . ما مدى تأثير الحوكمة مشكلة البحث

 بيان اثر العالقة بين الحوكمة وقيمة الشركة . اهواف البحث

دولة متقدمة صناعيا  22شركة تجارية من  2300تكونت عينة الدراسة  عينة البحث

 سنوات . 5خالل 

 دراسة تحليلية تطبيقية .  منهج البحث

وجود عالقة ايجابية قوية بين الحوكمة على مستوى الشركات وقيمة  اهم االستنتاجات

 الشركة .

ضرورة التحقق من اهمية قيمة الحوكمة والصفات التي توثق السلوك  اهم التوصيات

االجتماعي للشركات بغض النظر عما اذا كانت الصفات هي تعبر بشكل 

 فردي او مجتمعة على قيمة الشركة .
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  البحث الثالث :

 , Chowdhury , Anup and  Chowdhury , Suman Paul اسم الباحث والسنة

2010 

 Impact of capital structure on firm’s value: Evidence  عنوان البحث

from Bangladesh. 

 تأثير هيكل رأس المال على قيمة الشركة: دليل من بنغالديش.

القيمة السوقية للشركة ترتبط ايجابيا ادراك الشركات التجارية بان  مشكلة البحث

 بربحية السهم الواحد في السوق .

 هدفت الدراسة الى اختبار تأثير هيكل راس المال على قيمة الشركة . اهواف البحث

 شركة تجارية عاملة في بنغالدش 77 عينة البحث

 دراسة تحليلية منهج البحث

 تأثير لهيكل راس المال على قيمة الشركةتوصلت الدراسة الى وجود  اهم االستنتاجات

توصي الدراسة بان التغيير في مكونات راس المال ممكن ان تزيد من  اهم التوصيات

 القيمة السوقية للشركة .

 

 ثالثا : اوجه التشالبه لبين البحث الحالي و البحوث السالبقة

المحاسبة عن القيمة التعرف على المعالجات النظرية التي تناولت متغيرات البحث وهما  .1

 العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وقيمة الشركة واالفادة من تلك المعالجات .

عاني ياالفادة من البحو  السابقة في بناء رؤية للباحث حول تحديد مشكلة البحث التي  .2

 منها مجتمع وعينة البحث ومستلزمات وضع االليات والحلول الناجحة لها .

كيفية اعداد المنهجية في البحو  السابقة وطرق واساليب تحليل البيانات  االستفادة في .3

 والمعلومات في البحث الحالي.

محاولة متواضعة ومكملة لمسيرة البحو  التي سبقتها ذات الصلة  والبحث الحالي ه .4

 بموضوع البحث مع محاولة تالفي بعض القصور ان وجدت .  
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مجموعة من المصارف التجارية المسجلة في اختيار مجتمع وعينة البحث المتمثل ب .5

كانت مجاال مناسبا وخصبا لتطبيق متغيرات البحث اذ سوق العراق لألوراق المالية 

 والوصول الى بعض النتائج التي تخص مجتمع وعينة البحث .

 البحوث السالبقة عنالبحث الحالي  هم ما يميزرالبعا : ا

 في المسجلة المصارف من لعينة والمعلومات للبيانات التحليلي الجانباستخدم الباحث  .1

 القيمة عن المحاسبة البحث متغيري بين العالقة تبيان في المالية لألوراق العراق سوق

استمارة االستبيان في استخدام غالبية الباحثين  هاعتمدما  عكس الشركة قيمة و العادلة

 بيان العالقة بين متغيرات البحث لت

العاملين في المصارف المسجلة في سوق العراق  جميع البحث الحالي توجهات يعكس .2

 االبالغ الماليلألوراق المالية عينة البحث في ترسيخ مفهوم القيمة العادلة وفق معيار 

 والتعرف على الصعوبات التي تواجه تطبيقه واالخذ به .  IFRS 13 الدولي

تميز هذا البحث في استخدامه االسلوب التحليلي بكل شفافية للبيانات والمعلومات التي تم  .3

الحصول عليها من مجتمع وعينة البحث لتبيان تأثير متغير القيمة العادلة وفقا للمعايير 

 المحاسبية الدولية على متغير قيمة الشركة .  

اسبة عن القيمة العادلة لكنها لم تطرق بعض البحو  السابقة المذكورة الى متغير المح .4

 تأثيرها في تعظيم  قيمة الشركة .الى تتطرق 

 لم على الرغم من أوجه االختالف بين البحث الحالي والبحو  السابقة المذكورة اال انه .5

البحو  شأنه شان الباحثين الذين  تلك قدمتها التي االستفادة مقدار ذكر الباحث يفوت

 سبقوه .

 االستفادة من البحوث السالبقةخامسا : مجاالت 

 بعض البحو  السابقة في اثراء الجانب النظري لمتغيرات البحث الحالي . اسهمت .1

االطالع على العديد من المصادر والمراجع العلمية وبعض رسائل الماجستير واطاريح  .2

 للباحث االطالع عليها وأثراءه علميا . ن  الدكتوراه التي لم يتس

 ة في كيفية صياغة واعداد منهجية البحث الحالي . أسهمت البحو  السابق .3

أسهمت البحو  السابقة المذكورة في االطالع ومعرفة االفكار والدراسات الحديثة ذات  .4

 الصلة بمتغيرات البحث . 
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تعد البحو  السابقة نقطة انطالق للباحث وحافزا له في اكمال مسيرته العلمية واالنطالق  .5

 المعرفة الفكرية فيما يخص عنوان البحث . نحو المستقبل في سبر اغوار

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انيــــــــل الثــــــــــالفص

 طار المفاهيمياال

 االول : القيمة العادلةالمبحث 

 المبحث الثاني : قيمة الشركة

 قيمة الشركةعلى القيمة العادلة  تأثيرالمبحث الثالث : 
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 المبحث االول

 القيمة العادلة 

يهدف هذا المبحث إلى تبيان مفهوم واهمية القيمة العادلة وتوضيح اهم المبررات 

العادلة , كذلك ايجاد طريقة لقياس القيمة العادلة من خالل المقاييس واألهداف لتطبيق القيمة 

ن مبدأ الكلفة التاريخية اصبح غير مالئم بسبب ألمة في احتساب قيمة الشركة ءاألكثر مال

، وظهور محلية ورات الكبيرة في األسواق الالمعلومات التي يوفرها وكذلك  عدم مواكبته للتط

, لذا أصبحت الحاجة ملحة إليجاد بديل لهذا المبدأ أكثر مواكبة لهذه  الشركات المتعددة الجنسية

 التطورات ، فظهر مبدأ القيمة العادلة  .

 13وفق معيار االلبغا  المالي الوولي  : مفهوم القيمة العادلة اوال

في القياس المحاسبي ،  هي من  المفاهيم االساسية Fair value مفهوم القيمة العادلة 

والتي استخدمت بصورة جلية  في مواجهة عدم قدرة مبدا التكلفة التاريخية في التعبير عن 

لم يتفق العديد من الباحثين والمحاسبين المركز المالي في الوحدات االقتصادية بالشكل المالئم . 

معينة في تقديرها  والسبب المهنيين على تعري  واحد ومحدد لمفهوم القيمة العادلة  أو طريقة 

يعود الى وجود العديد من العوامل المؤثرة في القيمة العادلة  ، وتأثيرها ايضا على خصائص 

المعلومات المحاسبية  الضرورية  في اتخاذ القرارات االقتصادية ، وقد وردت عدة تعاري  

 للقيمة العادلة ومنها :  

يمة التي يمكن على أساسها مبادلة  أصل ما او تلك القبأنها القيمة العادلة   Barthعرف 

التزام  في عملية بيع متوقعة  بين كل من البائع والمشتري مع توافر الرغبة الصادقة في إتمام 

 ( . Barth et al,2001: 89عملية التبادل بينهم )  

 

اللتزام مفهوم القيمة العادلة يعني المبلغ الذي يمكن ان تتم به مبادلة االصول او سداد ا

 ( . 62:  2003بين اطراف مطلعة وراغبة بالتعامل على اساس تجاري بحت ) حمدي , 

القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن مبادلة األصل أو تسديد االلتزام بها بين أطراف 

 ( . 12:  2004راغبة في اكمال  عملية تبادلية حقيقية وذات معرفة مقبولة )حميدات ، 



 21                                                                                       :  الثانيالفصل  
 

 

 

ان القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن يباع ويشترى به األصل في عملية تجارية بين 

 2004 دهمش وأبو زر،( طرفين راغبين شرط ان ال تكون في حالة تصفية او في حالة  افالس 

 :8 . ) 

أن التغييرات التي حصلت في عالم االعمال  Mac Nealذكر ماكس نيل  1936في سنة 

التوسعات الكبيرة في مجال االستثمارات أنعكس على وظيفة المحاسبة في  , التي تضمنت

الفترات السابقة ، لذا اصبح ضروريا تعري  هؤالء المستثمرين بالمركز المالي الحالي الحقيقي 

 (.94: 2005للوحدة االقتصادية )الزعبين، 

قا لوقت معين وفروض معينة القيمة العادلة هي تلك القيمة التي يمكن التوصل اليها بين طرفين وف

 (  12 : 2005باستخدام طريقة محاسبية معينة  تحظى في نهاية االمر بقبول الطرفين )زهران , 

يعني مفهوم القيمة العادلة السعر الذي يتم استالمه ألصل معين ، أو دفعه لتحويل التزام 

 Kingمعين  في معاملة جارية بين طرفين متشاركين في السوق المرجعي لألصل المطلوب  )  

, 2006 : 47  . ) 

معلومات عرفت القيمة العادلة بانها القيمة التي يمكن بها تبادل االدارة المالية في ال 

 . (7:  2007الجارية بين االطراف الراغبة عدا حاالت البيع االجباري او التصفية ) جمعة , 

عرفت القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن يتبادل به بين البائع والمشتري بشرط توفر الدراية 

 (.Nelson , 2007 :2الكاملة  والرغبة التامة  في إتمام تلك الصفقة فيما بينهم . )

عرفت القيمة العادلة بانها السعر الذي تم استالمه ألصل معين ، أو دفعه لتحويل التزام 

معين  في معاملة منظمة جارية بين طرفين متشاركين في السوق في لحظة تاريخ القياس عندما 

 Leuzتكون األسعار المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم متطابقة ومتاحة )  

,2009 : 3  . ) 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي بموجبة تبادل موجودات او تأدية مطلوبات بين جهات 

 ( .  5 : 2009راغبة ومطلعة وفي معاملة مباشرة ) خوري , 

حددت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في االتحاد الدولي للمحاسبين مفهوم القيمة العادلة 

 التي اصدرتها وهي :من خالل العديد من المعايير 

IAS 30 , IAS  32 , IAS 38 , IAS 39 , IAS 40 , IAS  41   
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المبلغ الذي يمكن مبادلة اصل به أو سداد التزام به بين أطراف مطلعة وراغبة في 

 التعامل على أساس تجاري بحت .

بادل بانها القيمة التي يمكن ت  FASBعرفها مجلس المعايير المحاسبية المالية األمريكي 

األداة المالية في المعامالت الجارية بين األطراف الراغبة والعارفة خالف حاالت البيع القسري 

 ( .  3 : 2010أو في حالة التصفية او اشهار االفالس ) العبادي , 

المبلغ الذي تتم مبادلة اصل معين به او تسديد التزام محدد به  بأنها عرفت القيمة العادلة 

ة في التعامل على اساس تجاري او في اطار متوازن او في ظل ظروف طبيعية بين اطراف راغب

 ( . 8:  2011او بين طرفين مستقلين ) قشالن , 

المبلغ الذي يمكن مقابله استبدال األصل أو تسوية مطلوبات بين أطراف مطلعة وراغبة 

 (. 113،  2012في عملية تتم بحسن نية بين أطراف ليست ذات مصلحة )كاظم وعبيس ، 

عرفت القيمة العادلة بانها المبلغ المستلم من خالل بيع احد الموجودات او المدفوعات 

    لتسديد التزام صفقة معينة ومنظمة بين المشاركين الراغبين في السوق في لحظة تاريخ القياس

 (Ernst &young ifrs,2012:12.) 

الــذي يؤخــذ بنظر االعتبار  مفهوم القيمة العادلة انها المبلــغ  Tremblayعرف 

االتفاق بين اطراف راغبة ومطلعة حول صفقة تجارية بحتة  دون أي أكراه أي ان الصفقة ليست 

 (.Richard & Catherina, 2014: 2اجبارية  )

القيمة العادلة هــي الثمــن أو الســعر الــذي اتفــق الطرفــان البائــع والمشــتري) علــى 

املــة بــه ســواء كانــت المعاملــة شــراء أصــل أو تســوية التــزام مــا، علــى أن تبــادل المع

تقـوم علـى  تييتمتــع الطرفــان بكامــل الحريـة والرغبـة بالتعامـل، وأن القيمـة العادلـة ال

 ( .   370:  2018صفقـات إجباريـة أو عمليـات بيـع اضطراريــة ) الطويل , 

معايير المحاسبة الدولية مفهوم القيمة العادلة من خالل اصدار معيار  وتوج مجلس

على انها السعر الذي سوف يتم استالمة من جراء بيع اصل او السعر  IFRS 13التقرير المالي 

لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ) سعر  هالذي سيتم دفع

 ( . 572:  2012البيع ( ) سرور , 

من خالل ما ورد أعاله من اراء الباحثين حول مفهوم القيمة العادلة يرى الباحث بانها 

المبلغ المستلم من جراء بيع اصل ما في ظل وجود رغبة ومعرفة وقدرة مالية لطرفين هما البائع 
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. لذا يقوم  والمشتري وبحالة عدم وجود ظروف تمنع عمليتي البيع والشراء كالتصفية او االفالس

 : أتيمفهوم القيمة العادلة على ما ي

الى منهم  تتم صفقة التبادل لألصل بين طرفين مستقلين هما البائع والمشتري يسعى كل   .1

 تفاوض وفق افضل الشروط التي يمكن الحصول عليها .ال

تتم الصفقة بين أطراف لديها الرغبة والمعرفة والقدرة المالية وتكون على اطالع كامل  .2

على الحقائق األساسية ذات العالقة بالصفقة ودون وجود معلومات ذات صلة بالصفقة 

 .لدى طرف على حساب الطرف االخر

ل ظتتم الصفقة في ضل الظروف الطبيعية االعتيادية . الن الصفقات التي تتم في  .3

ظروف التصفية او حالة اشهار االفالس ال تعبر عن القيمة العادلة ألن البائع يصبح 

 .جبرا على البيعم

 : اهمية القيمة العادلةثانيا

 يقيمة العادلة وهال أهميةبينت العديد من الدراسات على مستوى الباحثين والكتاب 

 ( . 14:  2003) ابراهيم ,  :ما يأتي   

ومالءمة  دقة أكثر المحاسبي واالفصاح القياس مجال في العادلة القيمة نموذج استخدام .1

على  الوحدات االقتصادية قدرة كونه يقيسلالتاريخية  الكلفة نموذج من وموثوقية

 عليها . وكيفية المحافظة لمواردها االستخدام األمثل

في  التغييرات يعكس المحاسبي واالفصاح القياس مجال في العادلة القيمة نموذج استخدام .2

 للصرف االسعارومعدل  الفوائد معدل في التقلبات عن الناتجة للمؤسسات الوضع المالي

 عائد السهم في التغييرات يبين مقدار عن كونه فضال ، على سعر السهم وأثرها

 به . المرتبطة والمخاطر

المكاسب  من يقلل المحاسبي واالفصاح القياس مجال في العادلة القيمة نموذج استخدام .3

حقيقية  مكاسب دتع والتي  العالية النوعية ذات  المالية لألصول المالية الوهمية

 . للمؤسسات

 يطور ويحسن من المحاسبي واالفصاح  القياس مجال في العادلة القيمة نموذج  استخدام .4

 والتقارير في القوائم الواردة الملكية بحقوق المتعلقة ودقة وموثوقية  المعلومات جودة

 للمؤسسات . المنشورة المالية
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العادلة مع مفاهيم المحاسبة االساسية الصادرة عن مجلس المعايير  يتفق مفهوم القيمة .5

تلك  السيماو  AICAPالتابع لمعهد المحاسبين األمريكي    FASBالمحاسبية االمريكية 

الخاص باالعتراف  والقياس ببعض االستثمارات   115التي اعدت تطبيقا  للمعيار رقم  

 او حقوق الملكية .في االوراق المالية المتمثلة في الديون 

استخدام مدخل القيمة العادلة في مجال القياس واالفصاح المحاسبي تساعد  المستثمرين  .6

فيما يتعلق  السيمافي ادارة استثماراتهم  المالية وعلى تقييم اداء استراتيجيات المنشآت 

 بقيم  وتوقيت ودرجة التأكد الخاصة بصافي التدفقات النقدية المستقبلية .

 ( اهمية القيمة العادلة من خالل ما يأتي :   113: 2008قاسم وصالح ، )أ بين

ان المعلومات المتحصلة من القيمة العادلة هي اكثر مالئمة وموثوقية للمستثمرين  .1

 والمقرضين مقارنة بالمعلومات المتحصلة التكلفة التاريخية .

الناشرة لبياناتها مؤسسة تعكس مقاييس القيمة العادلة بشكل افضل الوضع المالي لل .2

 .المالية

 تسهل بشكل افضل تقييم اداء المؤسسة في الماضي وكذلك توقعانها للمستقبل . .3

 ( وهي :  33:  2009) خوري ,  تيةتكمن اهمية القيمة العادلة في بعض النقاط المهمة اآل

العادلة تزيد من شفافية االفصاح المالي  ن  أن محاسبة القيمةوبشكل عام يعتقد المستثمر .1

 وتسهل عملية اتخاذ القرارات االستثمارية .

 للبنوك المالية االوضاع اصاب الذي العادلة  القيمة لمحاسبة ال يوجد دور للفشل  .2

 .  2008في عام  األمريكية

 للتسهيالت متراكمة خسائر نتيجة كان المتحدة االمريكية في الواليات البنوك فشل .3

 وتتعلق بنوعية الموجودات . االئتمانية

 ( 469 : 2013( )النجار ,   16 :  2007وتبرز أهمية القيمة العادلة في اآلتي ) خوري ، 

(Palea ,2013:15) (Laux &Leuz , 2009:830. ) 

تعكس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ظروف السوق الحالية ، وبالتالي توفر  .1

 المناسب مما يقود الى زيادة الشفافية. المعلومات في الوقت
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إن محاسبة القيمة العادلة ال تتناول فقط تسجيل اقتناء الموجودات بل تبحث في ابعد من  .2

ذلك ، وهي المخاطر المالية الناجمة عن االحتفاظ بها وهي مخاطر اقتصادية ناشئة عن 

 التقلبات في القيمة السوقية .

لومات المالية من منظور استثماري عالمي واسع ولهذا إن المستثمرين يتطلعون إلى المع .3

السبب كان في المهم استخدام معايير محاسبية متعارف عليها دوليا في إعدادها وفي 

الوقت الذي تعد فيه األسواق المالية آلية هامة في تطوير االقتصاد الوطني فأنه يمكن 

 مة العادلة واألسواق المالية.الوقوف على أهمية العالقات المتداخلة بين محاسبة القي

تؤدي محاسبة القيمة العادلة دورا في تدعيم الشفافية في االقتصاد من خالل تحديد  .4

متطلبات ضرورية لإلفصاح والعرض للمعلومات المالية تماما كما تضع متطلبات 

 محدده لالعتراف والقياس للمعلومات المالية .

مالءمة في عملية أتخاذ القرارات واجراء استخدام معيار القيمة العادلة هو اكثر  .1

ً اساس دالتحليالت المالية وتع ً مهم ا  للتنبؤ بنتائج االعمال والتدفقات النقدية . ا

يؤدي االخذ بمعيار القيمة العادلة الى زيادة الرفع المالي في اوقات الرخاء ، وهذا يؤدي  .2

 بدوره الى زيادة فاعلية االسواق.

بيق القيمة العادلة بأخذها مؤشرات السوق بعين االعتبار اثبتت بعض الدراسات ان تط .3

 تؤدي الى تخفي  حدة وتداعيات االزمة المالية.

يعتقد بان معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية  FASBو  IASBكل من  .4

والمطلوبات المالية تقدم معلومات اكثر فائدة ومالئمة من النظام المستند للكلفة التاريخية. 

فهي توفر فهم لقيمة االستثمار الحالية وهناك اعتقاد ان المعلومات المقدمة من خالل  لذا

التقرير عن القيمة العادلة لألدوات المالية تكون مفيدة ومفهومة اكثر لمستخدمي القوائم 

 ( .Kieso,2010:880المالية.)

 (5:  2011تبرز أهمية القيمة العادلة في النقاط التالية ) حمد ، 

القيمة العادلة تقديرات االوضاع االقتصادية السائدة في السوق واالثار الناجمة  تعكس .1

 عنها قبل حدوثها .

تبحث محاسبة القيمة العادلة المخاطر المالية الناجمة عن اقتناء الموجودات وهي مخاطر  .2

 اقتصادية ناشئة عن التقلبات في القيمة السوقية .
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مات المالية من منظور استثمار عالمي توفرها تطلع المستثمرين الى استخدام المعلو .3

 القيمة العادلة باستخدام معايير مالية دولية  في تطوير االقتصاد الوطني .

تدعم محاسبة القيمة العادلة الشفافية في االقتصاد من خالل االفصاح والعرض  .4

 للمعلومات المالية .

 ( . 58 : 2015) وردة ,  أتيتتمثل أهمية القيمة العادلة فيما ي

 تحسين إمكانية المقارنة في جعل األشياء المتشابهة واألشياء غير المتشابهة مختلفة . .1

توفير معلومات عن العوائد المتوقعة من األصول واألعباء المفروضة في ظل  الظروف  .2

 االقتصادية السائدة .

مديونية تعكس تأثير قرارات الوحدة االقتصادية في مواصلة االحتفاظ باألصول أو  .3

االلتزامات، وقرارات تملك أو بيع األصول وتكبد أو تسوية االلتزامات على أداء تلك 

 الوحدة .

 تثبيت المكاسب والخسائر عند حدو  التغيرات في السعر . .4

استبعاد بعض البنود التي يمكن ان تسبب مشاكل اعتمادية أو موثوقية لألسعار السوقية  .5

 الجارية .

بسهولة تأثيرات معظم استراتيجيات إدارة المخاطر للوحدة تعكس القيمة العادلة  .6

 االقتصادية .

ً أساس ابوصفهوتتمثل أهمية القيمة العادلة  ي ) اسماعيل تأمحاسبي فيما يللقياس واإلفصاح ال ا

 ( . 8:   2016واخرون , 

تقيس  مة من نموذج التكلفة التاريخية ، ألنهاءاستخدام نموذج القيمة العادلة أكثر دقة ومال .1

 قدرة المؤسسة على االستخدام األمثل لمواردها وكيفية المحافظة عليها .

تعكس التغييرات في الوضع المالي للمؤسسة الناتجة عن التقلبات في معدل الفوائد  .2

 وأسعار الصرف وأثرها على سعر السهم  وتوضيح مقدار التغيرات في عائد السهم .

المالية ذات الجودة المرتفعة للمؤسسات بينما تقليل مشكلة المكاسب الوهمية لألصول  .3

 تحتفظ باألصول المالية ذات الجودة المنخفضة لتجنب خسائر متحققة .

تحسين جودة ودقة وموثوقية  المعلومات التي تتعلق بحقوق الملكية الواردة في القوائم  .4

 والتقارير المالية  المعلنة .
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تساعد المستثمرين في عملية  تقييم  أداء المؤسسات وكيفية إدارة استثماراتهم  المالية ،  .5

 فيما يتعلق بتوقيت ودرجة التأكد من صافي التدفقات في المستقبل .السيما 

يؤدي تطبيق القيمة العادلة  إلى زيادة رغبة المستثمرين لمعرفة الثروة الحالية الكامنة في  .6

 بالشركات التي تم االستثمار فيها .الموجودات الخاصة 

أكثر مالءمة لكل المستثمرين والمقرضين ألنها تظهر الوضع المالي الحاضر  دتع .7

 للمؤسسة بشكل أفضل وتسهل تقييم أدائها الماضي والتوقعات المستقبلية .

 :يمكن ان نستعرض اهمية القيمة العادلة استنادا لما ورد أعاله من اراء الباحثين والكتاب 

القياس على اساس القيمة العادلة يساعد الوحدة االقتصادية على االستغالل االمثل  .1

 لمواردها وكيفية الحفاظ عليها .

لمعلومات المحاسبية ان المعلومات التي توفرها القيمة العادلة تساعد في جودة ا .2

ً أساسواعتمادها   في تقييم كفاءة االدارة المالية للوحدة االقتصادية . ا

ومات للقوائم المالية على اساس القيمة العادلة اكثر دقة وموثوقية من تلك التي المعل .3

 توفرها التكلفة التاريخية .

 القياس على أساس القيمة العادلة يزيد من خصائص جودة المعلومات المحاسبية. .4

 : اهواف تطبيق المحاسبة القيمة العادلةثالثا

 ( :  4:  2007توجد عدة اهداف لتطبيق محاسبة القيمة العادلة ومنها ) القشي , 

يعترف  اذ .  اظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيم االقرب للواقع عند اعداد الميزانية العمومية ,1

 بالدخل اما بعد الحفاظ على القوة الشرائية لحقوق حملة االسهم في المؤسسة  او بعد الحفاظ على

 الطاقة التشغيلية للمؤسسة .

. يهدف تطبيق مفهوم القيمة العادلة ان تكون المنشاة مستمرة بأعمالها ألجل غير محدود  , 2

والقيمة العادلة ال تمثل المبلغ الذي سوف تتسلمه من المنشاة بصورة اجبارية او تصفية اختيارية 

 او اضطرار للبيع .

 :بما يأتي ( اهداف تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة 31:  2008حدد ) الجعارات , 

اظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الحقيقية واالقرب للواقع للمركز المالي عند اعداد  .1

 الميزانية .
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تأخذ االسعار السوقية الموثوقة بنظر االعتبار للوحدة االقتصادية عند تقييم االصول  .2

 وااللتزامات لها .

م القيمة العادلة مع مفهوم الحفاظ على راس المال للوحدة االقتصادية تطابق مفهو .3

 المحاسبية .

 اجراء المقارنة بين الوحدات المتشابه التي تستعمل معلومات القيمة العادلة .  .4

 القدرة على التنبؤ بدرجة عالية للتأثيرات االقتصادية الجارية في الوحدة االقتصادية . .5

التكنولوجيا الحديثة والخبرة الواسعة في المعلومات التي توفرها في استخدامها لتقنيات  .6

 تسعير السوق ومعرفة ظروف السوق الجارية .

         من اهمها عدة  اهدافالى ان قيام الوحدة االقتصادية بتطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة يعود 

 ( .   27:  2011) يونس , 

تجارية تتعلق بعملية البيع والشراء الستثمارات الوحدة اتخاذ قرارات رشيدة استثمارية و .1

 االقتصادية نفسها باالعتماد على معلومات مالية صحيحة وموثوقة .

 التخطيط السليم ألعمال الوحدة االقتصادية . .2

 اظهار القيمة الحقيقية لحملة أالسهم والمستثمرين والمقرضين . .3

 ادية .ادارة وقياس المخاطر المحيطة بالوحدة االقتص .4

 تحديد كمية رأس المال المراد تكريسه لألعمال المتنوعة في الوحدة االقتصادية .   .5

العادلة ) الزعبي ,  القيمة تطبيق جراء من تحقيقهاالى  المؤسسة تسعى التي األخرى األهداف من

 ( هي: 91:   2005

ها أو او شرائ اتخاذ القرارات االستثمارية الصائبة والتي لها عالقة ببيع االستثمارات .1

تكون هذه القرارات مبنية على معلومات مالية ذات موثوقية  اذاالندماج بين الشركات ، 

 عالية وأقرب للواقع .

 إظهار القيمة الحقيقية لحملة األسهم  والمستثمرين والمقرضين . .2

إدارة وقياس المخاطر التي تحيط بالوحدة االقتصادية واالخذ بنظر االعتبار المخاطر  .3

الية المتوقعة  لقرارات االستثمار المتخذة الناجمة عن التغييرات االقتصادية  في القيم الم

 السوقية وأسعار العمالت والفوائد المترتبة على الدائنين .
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تفاوض على أحسن الى الأن تتم صفقة التبادل لألصل بين طرفين مستقلين وكل منهما يسعى 

 شروط يمكن الحصول عليها.

 تطبيق محاسبة القيمة العادلة: مزايا رالبعا

من مزايا تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية ومجلس المعايير 

( , ) النجار  :Barth,2006:  ( ، )19 Landsman,2007 271المحاسبية المالية األمريكية ) 

 ,2013   :465: ) 

خل طبقا للمفهوم االقتصادي خالل االخذ بنظر تساعد محاسبة القيمة العادلة في قياس الد .1

 االعتبار االسعار السوقية . 

يحد تطبيق محاسبة القيمة العادلة من قدرة المنشأة في التالعب باألرباح الصافية  .2

المتحققة الن االرباح والخسائر الناتجة عن تغيير قيم االصول بتم تسجيلها خالل الفترة 

 ها للصفقة .التي حصلت فيها وليس عند تحقق

 تراعي محاسبة القيمة العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد . .3

مة ألجراء التحليالت المالية التي تشكل اساس للتنبؤ ءمحاسبة القيمة العادلة اكثر مال .4

 بنتائج االعمال والتدفقات المالية .

خالل توحيد تساعد محاسبة القيمة العادلة في اجراء المقارنة بين المنشآت من  .5

 الممارسات المحاسبية .

 تسمح محاسبة القيمة العادلة بعرض القيم االكثر حداثة ودقة وقابلية للمنشآت .  .6

تمكن محاسبة القيمة العادلة المنشآت من عرض المبالغ المحدثة قانونيا على اساس  .7

 قانوني .

ا تسمح باالعتراف يؤدي تطبيق محاسبة القيمة العادلة الى المحافظة على راس المال ألنه .8

 باالنخفاض في قيمة االصول . 

( ،  31: 2004يتميز تطبيق محاسبة القيمة العادلة بالمزايا ) دهش , ابو زر ,

farcan.et.,2011:370)  ),  (Sing and Meng, 2005: 10  : ) 

 

.تقييم الموجودات والمطلوبات على اساس القيمة العادلة يعبرعن  الدخل االقتصادي 1 .1

 اة ألنها تأخذ بعين االعتبار االسعار السوقية .للمنش
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كونها تعكس التأثيرات لقدرة تنبؤيه عالية في المستقبل لمعلومات القيمة العادلة  .2

 االقتصادية الجارية. 

تدعم وبموثوقية استخدام التقدم التكنلوجي والخبرة في تسعير سوق راس المال مع  .3

 معلومات حول ظروف السوق الجارية .

تحديد قدرة المدراء للتأثير على صافي الدخل الن اية مكاسب او خسائر عن الموجودات  .4

 والمطلوبات هي مقرر عنها وليس عند تحصيلها فعال ضمن صفقات حقيقية. 

تطبيق القيمة العادلة يسمح للوحدات االقتصادية باإلبالغ عن القيمة التي تكون خاضعة  .5

 للتعديالت المستمرة .

 القيمة العادلة هو بديل أفضل لتالفي أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ التكلفة استخدام منهج

 ( : Cairns , 2006 : 5)   تيةالتاريخية ، ويحقق المزايا األ

ث يكون المستثمرون على اطالع يسهم في تحقيق ما يسمى باإلفصاح الكافي , حي .1

 وائم المالية.على انواع االستثمارات وطرق تقويمها من خالل الق ف  كا

 يتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهوم المحافظة على راس المال. .2

 تراعي كافة التغيرات في القدرة الشرائية للوحدة النقدية . .3

استخدام معيار القيمة العادلة أكثر مالءمة في عملية اتخاذ القرارات في اجراء  .4

 والتدفقات النقدية.التحليالت المالية أفضل للتنبؤات بنتائج األعمال 

تساعد المعلومات المبنية على القيمة العادلة في عمل المقارنات بين المنشآت  .5

 المتشابهة التي تستخدم منهج القيمة العادلة .

 اهم مزايا منهج القيمة العادلة وهي : (45:  2010)عواد , حدد 

كونه يعكس للمعايير منهج القيمة العادلة هو األكثر إغراء للمحاسبين المهنيين واضعي ا .1

 الوضع االقتصادي الحقيقي للمؤسسة . 

 مة في اتخاذ القرارات .ءة هو المقياس األفضل واألكثر مالمقياس القيمة العادل .2

تستند القيمة العادلة عند اعداد بيانات التقارير المالية إلى بيانات اكثر دقة وموثوقة وهذا  .3

قل دقة وموثوقية بمرور الزمن , وعدم عكس مرجعية التكلفة التاريخية التي تصبح ا

القدرة على اتخاذ  القرارات الصائبة  وعدم االستطاعة على توفير المعلومات الحديثة 

 عن القيمة الحالية لها .
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اتباع منهج القيمة العادلة المنهج التقييمي للمقارنة والثبات في اعداد البيانات والمعلومات  .4

عن االنشطة والعمليات في المؤسسات االقتصادية سواء في الماضي أو الحاضر وهو 

خالف منهج التكلفة التاريخية الذي يستخدم  سلسلة من الفرضيات والتقييمات ليس على 

 . (45:  2010)عواد , قة والموثوقية  في إجراء المقارنة درجة عالية من الد

( Whittington, 2008: 157اهم مميزات المحاسبة عن القيمة العادلة ) Whittingtonبين 

 وهي :

 توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة في اتخاذ القرارات في المنشاة . .1

 والدائنين حاليا ومستقبال .توفير البيانات المالية االكثر اهمية للمستثمرين  .2

 التنبؤ الدقيق بالتدفقات المالية في المستقبل . .3

 للبيانات المالية . التوقع الرئيس .4

المنشاة على توليد التدفق توفر تقديرات معقولة ألسعار السوق تكون مناسبة لقدرة  .5

 .النقدي

 : نماذج قياس القيمة العادلة خامسا

هناك نماذج متعددة ومحددة لقياس القيمة العادلة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

 :   ( 1650:  2014) عالوي , ومجلس المعايير المحاسبية المالية وهذه النماذج هي 

 نموذج خصم مقسوم األرلباح النقوي  .1

الذي يفترض عند تقدير القيمة العادلة للسهم ، أن تكون القيمة العادلة  Gordonيسمى نموذج 

دالة للقيمة المخصومة لمقسوم األرباح النقدي المتوقع في المستقبل التي يتم خصمها بمعدل العائد 

 2004المطلوب من قبل المستثمر لتعويض حاالت عدم التأكد لتلك التوزيعات النقدية )الميداني ،

 :  تيةالمعادلة اآل ( وفق672: 

𝐏𝟎 = ∑
𝐃𝐭

( 𝟏 +  𝐤 )𝐭
 

P0 =  القيمة العادلة للسهم 

Dt   = مقسوم األرلباح في المستقبل  للفترةt  
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  K  =معول الخصم 

يتص  هذا النموذج بالسهولة ولكن تكمن صعوبات تطبيقه في دقة التنبؤ بمقسوم األرباح 

. اً لسعر السهم في األجل البعيد تساوي صفرأن القيمة الحالية اذ إلى اجل غير محدود  هالنقدي

 ولتجاوز هذه الصعوبات تم تطوير عدد من النماذج ومنها :

 نموذج النمو الصفري  -أ 

ثبات مقسوم األرباح النقدي المتوقع في المستقبل  أي أن توزيعات األرباح الحالية تكون  

وعليه يكون معدل النمو في   D1 = D2 = D3 = Dtمساوية لتوزيعات األرباح المستقبلية  

ً مقسوم األرباح النقدي مساوي  : Jones , 2000)    تية. كما موضح في المعادلة اآل اً صفر ا

255 ). 

 

𝐏𝟎 =
𝐃𝟎

𝐊
 

  نموذج النمو الثالبت  -ب 

هذا النموذج ، فضالً عن افتراضه أن مقسوم األرباح  Gordonطور  1963في عام 

 (   484:  2010للسهم الواحد ينمو بمعدل ثابت وفق اآلتي  )العامري ، 

𝐃𝟏 =    𝐃𝟎  (  𝟏  +   𝐠  ) 

𝐃𝟐 =   𝐃𝟎  (  𝟏  +   𝐠  )𝟐 

…         …           … 

…          …           … 

 𝐃𝟏∞ =   𝐃𝟎  (  𝟏  +   𝐠  )∞ 

 تيةالقيمة العادلة للسهم وفق المعادلة اآل

𝐏𝟎 =
𝐃𝟏

𝐊 − 𝒈
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g   = معدل نمو مقسبوم األربباح وعليبه  أن قيمبة األسبهم العاديبة مبع نمبو مقسبوم األربباح بمعبدل

 :تيةثابت يمكن حسابها وفق المعادلة اآل

𝑃0 =
𝐃𝐢𝐯

( 𝟏 + 𝐤  )
+

𝐃𝐢𝐯( 𝟏 + 𝐠)

(  𝟏 + 𝐤 )𝟐
+

𝐃𝐢𝐯( 𝟏 + 𝐠)𝟐

( 𝟏 + 𝐤 )𝟑
+

 𝐃𝐢𝐯( 𝟏 + 𝐠)𝟑

(  𝟏 + 𝐤 )𝟒
 

 

𝑃0 =
𝐃𝐢𝐯

(  𝟏 + 𝐤 )
× [

( 𝟏 + 𝐠)

 𝟏 + 𝐤
+

( 𝟏 + 𝐠)𝟐

( 𝟏 + 𝐤 )𝟐
+

 ( 𝟏 + 𝐠)𝟑

(  𝟏 + 𝐤 )𝟑
… … … ] 

𝐏𝟎 =
𝐃𝐢𝐯

(𝐊 − 𝒈)
 

g  = معول النمو 

Div = مقسوم السهم نهاية الفترة األولى 

بوضوح طبيعته ومعالمة وهو من أكثر النماذج تطبيقا  .  من  Gordonيتميز نموذج 

 السلبيات التي تؤخذ على النموذج هو :

 افتراض ثبات معدل نمو مقسوم األرباح  الذي يعد في الواقع أمرا مثاليا . -أ 

افتراض ثبات معدل العائد المطلوب عبر الزمن أمرا غير مقبول وذلك لتأثر العائد   -ب 

 بالعديد من العوامل على سبيل المثال أسعار الفائدة .

أكبر من معدل نمو مقسوم األرباح  Kيمكن استخدام هذا النموذج إذا كان معدل العائد المطلوب  

g))  فقط ، أما في حالة كون معدل نمو مقسوم األرباح أكبر من معدل العائد المطلوب، فإن القيمة

في مقسوم في حالة تساوي معدل العائد المطلوب مع معدل نمو  هالعادلة للسهم تكون سالبة، كما أن

األرباح فإن القيمة العادلة للسهم ستكون ما ال نهاية ، وليس من المنطق أن تكون القيمة العادلة 

 للسهم سالبة أو ما ال نهاية.

 نموذج النمو المتعود  ج.

طور هذا النموذج من قبل سولدوفسكي  و مورفي وهو قائم على أساس انه من غير 

تقبلية الخاصة بالوحدة االقتصادية بدون نمو , كما انه من الواقعي بقاء توزيعات األرباح المس

المستحيل استمرار نمو الوحدة االقتصادية  بشكل ثابت طول فترة العمر , ألنه بداية كل وحدة 
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اقتصادية تنمو توزيعات أرباحها بشكل كبير , وبعدها يبدأ معدل نمو التوزيعات باالنخفاض حتى 

 . (61:  2008)عبيدات,  يستقر عند معدالت نمو متقاربة

يفترض هذا النموذج ثبات معدل النمو في مقسبوم األربباح ببنمط محبدد بعبد انقضباء فتبرة 

زمنية معينة.  ان مبرر االفتراض هو أن العديد من الوحبدات االقتصبادية  فبي بدايبة دورة حياتهبا 

, ويتضبح مبن مضبمون هتنمو بأنماط مختلفة قياسا بالوحدات االقتصادية  العاملة فبي االقتصباد كلب

 يز بين فترتين:يهذا النموذج انه يتم التم

 الفترة األولى : عدم استقرار نمو مقسوم األرباح النقدي  

 ( .  486: 2010الفترة الثانية : ثبات النمو لمقسوم األرباح    )العامري، 

 

 

 (1) شكل

 األفق الزمني لنموذج النمو المتعود لمقسوم األرلباح النقوي

يتضح أن النموذج يحدد اذ ( الخط الزمني الختالف فترات النمو  1يوضح الشكل ) 

القيمة العادلة للسهم العادي بالقيمة الحالية لمقسوم األرباح النقدي لفترات النمو الثابت بعد انقضاء 

 الفترة األولى وفق الصيغة اآلتية :  

𝐕 =  𝐕𝐭 −  + 𝐕𝐭 + 

V      =  القيمة العادلة للسهم 

Vt -  = متقلب القيمة الحالية لمقسوم األرلباح لفترة النمو ال 
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Vt +  = القيمة الحالية لمقسوم األرلباح لفترة النمو الثالبت 

 

 : ةتييتم حساب القيمة الحالية لمقسوم األرباح لفترة النمو المتقلب وفق الصيغة األ

𝑽𝑻−= ∑
𝑫𝒕

( 𝟏  +   𝐤  )𝐭 

𝑻

𝒕=𝟏

 

 

  تيةالنمو الثابت وفق الصيغة اآل يتم حساب القيمة الحالية لمقسوم األرباح لفترة

𝑽𝑻+= ∑
𝑫𝒕 + 𝟏

(𝐊 − 𝐠)( 𝟏  +   𝐤  )𝐭 

𝑻

𝒕=𝟏

 

 

فان القيمة العادلة للسهم العادي تحدد وفق   5بالمعادلة    7والمعادلة    6لتعويض المعادلة  

 :  تيةالصيغة اآل

∑
𝑫𝒕

( 𝟏  +   𝐤  )𝐭 

𝑻

𝒕=𝟏

+
𝑫𝒕 + 𝟏

(𝐊 − 𝐠) 
 

 

يالحظ على نموذج النمو المتعدد انه يتطلب إيجاد نسبة النمو لمقسوم األرباح للوحدة 

االقتصادية من أول سنة لتكوينها ، لذا سوف يتم اللجوء الى المعادلة البديلة في حالة وجود نمو 

 :   ( ,Jones 2000:  (258متعدد لمقسوم األرباح وكاالتي  

 

𝑷𝟎 = ∑
𝑫𝒕

( 𝟏  +   𝐤𝐬  )𝐭 

𝒏

𝒕−𝟏

+
𝒑𝒏

𝐧 
 

 

  Dt   =العادي في الفترة  التوزيعات للسهمt 

p n    =العادي في الفترة  سعر السهمn   

Ks     =السهم العادي من طرف المستثمر معول العائو المطلوب على 
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 نموذج القيمة الحالية لفرص النمو  .2

النموذج يستمد  افتراضاته من طبيعة العالقة بين األرباح في المستقبل والفرص 

إن تزايد األرباح في المستقبل يرتبط بمدى توفر الفرص االستثمارية في اذ االستثمارية المواتية 

ً المستقبل . الفرص التي يكون فيها  صافي قيمة الحالية موجب تجعل من زيادة سعر السهم  و ا

حقائق االستثمارات المخططة والتي توفر معدل عائد متوقع اكبر من معدل العائد  تعكس كافة

 المطلوب نتيجة زيادة المنافع المتحققة من تلك االستثمارات . 

 

 نماذج مضاعف األرلباح  .3

نسبة سعر السهم إلى ربحيته هي من المؤشبرات الهامبة فبي السبوق الماليبة لغبرض تقيبيم 

ديبة. محتبوى هبذه النسببة تعببر عبن عبدد المبرات التبي يسبتلم بهبا المسبتثمر االستثمار باألسهم العا

 الربح لتبرير السعر المحدد للسهم. 

𝑷/𝑬 =
𝑷

𝑬
 

P/E    = نسبة السعر إلى رلبحيته 

 P    =  سعر اخر غلق للسهم في السوق المالي 

 E    = رلبحية السهم الواحو 

 

لمستقبل  للوحدة تعكس توقعات المستثمرين وحملة األسهم بشأن األرباح في ا E/Pنسبة  

أن انخفاض النسببة أو ارتفاعهبا يعتمبد علبى معبدل نمبو األربباح المتوقعبة للسبهم   اذاالقتصادية ، 

الواحببد. المسببتثمر يببدفع أكثببر مببن األرببباح عنببدما يتوقببع بببان األرببباح تببزداد بشببكل جببوهري فببي 

واطئبة ، إال أن هبذه العالقبة ليسبت ثابتبة ، ألن الشبركة   E /Pبباع السبهم بنسببة المستقبل عنبدما ي

 ( .488: 2010نفسها ربما تتغير ظروفها )العامري، 

 نموذج تقييم األرلباح  .4

تحتسببب اذ هببو نمببوذج موديكليبباني  و ميليببر لتقيببيم األسببهم العاديببة علببى أسبباس ربحيتببه, 

أرباح السهم الواحد من خبالل قسبمة األربباح المتحققبة علبى عبدد األسبهم المصبدرة . تقيبيم السبهم 

على أساس هذا النموذج يتوافق مع الفكرة التي قدمها المعارضون وهي إن األربباح المتحققبة مبن 
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يس أن يكبون تقيبيم السبهم علبى أسباس ربحيتبه فبي المسبتقبل ولب مبن حق أصحاب األسهم , فبال ببد

 :توزيعاته, ومن خالل 

𝑷𝟎 = ∑
𝐄𝐭 –  𝐥𝐭

( 𝟏  +   𝐤  )𝐭 

ώ

𝒕=𝟏

 

Et       رلبحية السهم المتوقعة في نهاية الفترةt   من االستثمارات المتحققة 

It       األرلباح المحتفظ لبها في الفترةt  الستثمارات الوحوة في المستقبل 

 

 نموذج التوفق النقوي  .5

يقوم النموذج على أساس إن الثروة المتحققة من أصبل معبين تتجسبد فبي التبدفقات النقديبة المتأتيبة 

 ( :65:   2008من هذا األصل نفسة )عبيدات , 

𝐏𝟎 = ∑
𝐂𝐭

( 𝟏  +   𝐤  )𝐭 

ώ

𝐭=𝟏

 

 

 نموذج والتر . 6

نمببوذج  والتببر هببو تقببديم اطببار لتقيببيم األسببهم لعاديببة علببى أسبباس االفتببراض بببان سياسببة 

توزيع األرباح , تتوجه من خالل الهدف بتعظيم ثروة مالكي األسهم العاديبة, مبن خبالل اعتمادهبا 

علبى العالقبة ببين احتجباز وإعببادة اسبتثمارها فبي مشباريع فببي المسبتقبل , وببين درجبة المخبباطرة 

 ( :66:   2008)عبيدات , ئد المطلوب ومعدل العا

 

 

𝐏 =
𝐄

𝐁𝐜
+

𝐁𝐚 –  𝐁𝐜

𝐁𝐜
( 𝐄 –  𝐃 ) 

Bc =  معول العائو المطلوب 

Ba =  معول العائو على األرلباح المحتجزة 

E = رلبحية السهم العادي الواحو 

D = توزيعات األرلباح للسهم العادي الواحو 
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 نموذج ليرنر وكارلتون  .7

هو صبيغة مطبورة لنمبوذج كبوردن  و شبابيرو حيبث يببين هبذا النمبوذج  L-C   نموذج  

الدفتريبة للسبهم , فعنبدما يكبون معبدل  العالقة الطبيعيبة ببين القيمبة الحقيقيبة للسبهم العبادي والقيمبة

العائد على االستثمار في صيغة القيمة الدفترية للسهم  اقل من العائد المطلوب على السهم العادي, 

قيقية تنخفض لمستوى اقل من القيمة الدفترية للسبهم . أمبا فبي حالبة ان معبدل العائبد فان القيمة الح

على االستثمار اكبر من معدل العائد المطلوب على السهم العادي , فان القيمبة الحقيقيبة للسبهم فبي 

الحقيقية هذه الحالة تكون اكبر من القيمة الدفترية للسهم .  تتوازن القيمة الدفترية للسهم  مع القيمة 

عندما يتساوى معدل العائد المطلوب مع معدل العائد على االسبتثمار. وفبق هبذا النمبوذج ال توجبد 

ضرورة الن تكون القيمة الحقيقية للسهم والقيمة الدفترية للسهم متمباثلتين فبي بيئبة غيبر المسبتقرة 

 والمتغيرة . 

 

𝐏 =
( 𝟏 –  𝐛 )𝐫𝐁𝐕

𝐊 −  𝐫𝐛
 

b  = في الوحوة .نسبة احتجاز األرلباح 

1-b   =. توزيعات األرلباح النقوية للسهم العادي 

rb =  معدددول نمدددو األرلبددداح للسدددهم العددداديEPS وتوزيعدددات األرلبددداح للسدددهم ,DPS والقيمدددة ,

 حسب نموذج كوردون و شالبيرو .   rb = gالوفترية 

 

 تحويو القيمة العادلة وفقا للمعايير المحاسبية الوولية:  لبعاار

حالياً يطلق  1973  ها خالل سنةؤالتي تم إنشاIASC معايير المحاسبة الدولية   ان لجنة

استخدمت  1989. وفي عام  2000منذ عام  IASBعليها مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 اسلوب القيمة العادلة من خالل معاييرها الدولية :

 ( : IAS 16 , 17 , 18 , 20 , 22 , 25القيمة العادلة من خالل المعايير الدولية )  -1

لم يتم استخدام مفهوم القيمة العادلة في المعايير األولى التي قامت اللجنة بإصدارها ، حتى 

 . IAS  32صدور المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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، لكن  1998ظهر أول مفهوم القيمة العادلة ، والتي تم تعديلها خالل عام  1995خالل عام 

قد استخدم مفهوم  1981الذي تم نشره في تشرين االول  IAS 16المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 :يأتيالقيمة السوقية وقدمت اللجنة تعريفا يظهر في ما

القيمة السوقية هي السعر الذي يمكن من خالله تبادل سلعة ما بين مشتري وبائع ، يكونان على  

 ( . Obert , 2010 , 30متوازنة )  دراية كاملة ، من خالل صفقة 

 القيمة العادلة من خالل معايير المتعلقة باألدوات المالية: -2

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير السابقة وتعديلها  1995خالل عام  

 المتعلق بعرض المعلومات المتعلقة باألدوات المالية . قدم المعيار  IAS 32بإصدار المعيار 

ً مفهوم للقيمة العادلة " المبالغ التي يمكن أن يتم مبادلة األصل به أو سداد االلتزام بين  اً جديد ا

 IAS 39أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت ". كما أصدر معيار آخر 

 اكد من خالله على مفهوم القيمة العادلة.  

ن وعلى اختالف مستوياتهم والمستخدم ت المالية لتلبية حاجاتلقد ظهر مفهوم األدوا

ن لتغطية الحاجة وية التي يقوم بها هؤالء المستخدموذلك من خالل عمليات التبادل لألدوات المال

الى التمويل سواء كان هذا التمويل ألجل توفير السيولة )قصير االجل( او ألجل شراء موجودات 

عامالت فقد ظهرت االسواق المالية والرأسمالية او االستثمار فيها )طويل األجل(, ونتيجة لهذه الت

 (.54: 2014لتوفير الخدمات لهؤالء المتعاملين باألدوات المالية )ابو جاللة, 

 IAS 39بقياس االدوات المالية واإلفصاح عنها هي ) خاصةمن أهم المعايير الدولية ال 

 (.IFRS 13و IFRS 9و IFRS 7و

من اهم المعايير المحاسبية الدولية التي احدثت تغييراً  IAS 39: يعد المعيار  IAS 39أ. المعيار 

ً أساسبوصفه جوهرياً فيما يتعلق بالقياس المحاسبي , اذ تم استحدا  مفهوم القيمة العادلة  لتقييم  ا

األدوات المالية وبضمنها االستثمارات المالية بالرغم من خلو مفاهيم القياس االساس في االطار 

 (.83: 2015اد وعرض القوائم المالية لمفهوم القيمة العادلة )حمد, المفاهيمي إلعد

 (Holt, 2011: 287يحتوي المعيار على المتطلبات االتية: ) 

 ينبغي االعتراف االولي بالموجود المالي او المطلوب المالي في الميزانية العمومية. .1
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ية العمومية او ما يسمى يتطلب عدم اظهار الموجود المالي او المطلوب المالي في الميزان .2

 )بإلغاء االعتراف(.

كي  يتم تصني  الموجود المالي في احدى فئات الموجودات وكي  يتم تصني   .3

 المطلوب المالي .

 (63: 2010وتصن  الموجودات المالية بحسب هذا المعيار إلى الفئات األربع اآلتية : )االسدي, 

 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر  .1

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق . .2

 .القروض والذمم المدينة  .3

 .موجودات مالية معدة للبيع  .4

ويتم القياس عند االعتراف االولي بها بالقيمة العادلة لها فضالً عن تكالي  العملية الخاصة 

صدار الموجود المالي او المطلوب المالي ويستثنى من ذلك تلك التي تصن  بعمليات الشراء او ا

انها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر فيتم قياسها بسعر الشراء مع على 

ً اعتبار تكالي  الشراء مصروف ً يراديإ ا  يقفل في قائمة الدخل . ا

خدمي القوائم المالية أن المتطلبات الخاصة بالمعيار : الحظ العديد من مستIFRS 9 المعيار ب. 

IAS 39 صارمة وصعبة التطبيق ومعقدة, ونتيجة للشكاوى المقدمة من قبلهم بدأ كل منIASB  

بدراسة ووضع مشروع مشترك لتبسيط المعايير الخاصة باألدوات المالية في عام  FASBو 

2008 (Tata,2014: 1. ) 

بشكل كامل ويصن   IAS 39ليحل محل المعيار  2009صدر بعدها هذا المعيار في عام  

 الموجودات المالية الى فئتين هما: IFRS 9 المعيار

  . الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .1

 .الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة .2

 (93: 2015مة العادلة من خالل: )حمد, ويتحدد تصني  الموجودات المالية المقاسة بالقي
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أنموذج اعمال إدارة الموجودات المالية من قبل الوحدة االقتصادية : وهي الطريقة التي  .1

تدار بها الموجودات المالية من قبل الوحدة االقتصادية والمتعلقة بالعمليات الفعلية 

ون في الوحدة الخاصة بالمحفظة لتلك الموجودات والذي يحدده الموظفون الرئيسي

 االقتصادية , وليس اعتماداً على نية إدارة الوحدة االقتصادية في كيفية إدارة الموجودات 

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية : ويعني ان يقوم الموجود المالي  .2

 )السندات مثالً( بتوليد تدفق نقدي بتواريخ محددة او قابلة للتحديد.

مجموعة موسعة من متطلبات اإلفصاح  IAS 39المعيار لقد وضع  :IFRS 7 ج. المعيار  

ً في تطبيق هذه المتطلبات مع تغييرات طفيفة واضافة متطلبات خاصة  ومضى المعيار قدما

ً باإلفصاح اإلعالمي, و , فقد تم تنقيح المعيارين 2003في  IASBمن مشروع تحسينات  تماشيا

IAS 32  وIAS 39  ًمن ذلك المشروع وتحويل جميع متطلبات اإلفصاح الى بوصفه جزءا

والذي يتضمن تحويل جميع  IFRS 7تم اصدار المعيار  2005, وفي منتص  IAS 32المعيار 

 IAS 32و  IAS 30ن ات المالية التي نص عليها المعيارمتطلبات اإلفصاح الخاصة باألدوا

(Craig et al, 2015: 724.) 

الدفترية ولكل فئة من فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية في وينبغي اإلفصاح عن القيمة 

 الميزانية العمومية او في االيضاحات التفسيرية:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر مع توضيح الجزء  .1

 .IFRS 9المحتفظ به للقيمة العادلة وفق 

 .IFRS 9الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  وفقاً  .2

 .IFRS 9 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  .3

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر. .4

 (79: 2015المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. )عبد الحليم,  .5

والذي الغى التصني  IFRS 9 ي  فئات الموجودات المالية في اعاله وفق المعيارويأتي تصن

 .IAS 39 السابق للمعيار
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ويتضمن هذا المعيار من الوحدة االقتصادية متطلبات اإلفصاح في قائمة الدخل وحقوق الملكية 

ة او عن بنود محددة من الدخل والمصروف والمكسب والخسارة ام في صلب الميزانية العمومي

في االيضاحات لكي تساعد في تقييم اداء األدوات المالية واالنشطة الخاصة بالوحدة االقتصادية 

(Holt, 2011: 375) 

بتبني  IASB: ويجسد هذا المعيار التوجه الحديث لـ IFRS 13 االبالغ المالي الدولي معيارد.

كلفة  التاريخية والتي اظهرت منهج القيمة العادلة في قياس الموجودات والمطلوبات بدالً من ال

هذا المعيار الى اعطاء تعري  واضح وتفصيلي للقيمة العادلة وتحديد سعى سلبيات عديدة, وي

 2012اطار واحد للقياس واإلفصاح عن القيمة العادلة بدالً من االطر المتعددة, وقد صدر في 

 . (51: 2015)مسعود,  2013ويتم تطبيقه في 

عندما تسمح المعايير المحاسبية الدولية االخرى بقياس القيمة العادلة او وينطبق هذا المعيار 

اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تقاس بشكل اساسي بالقيمة 

 (.Palea , 2013: 127العادلة )

ة العادلة بموجب هذا وتحد  عمليات بيع الموجودات او تحويل االلتزامات التي يتم قياسها بالقيم

 المعيار في نوعين من السوقين وكاالتي:

السوق االولي: والذي يكون السوق االكثر سيولة )له اكبر حجم واعلى مستوى من  .1

 النشاط(

لتحديد قيمة  ءمةالسوق االفضل يكون االكثر مالفي حالة عدم وجود سوق اولي, فإن  .2

 الموجود او المطلوب.

 IFRS 13الوولي   لبغا  الماليالعادلة وفقا لمعيار االيمة : قياس القسادسا 

 إلى ، 2007 عام من الثاني النص  خالل العالم شهدها التي العالمية المالية األزمة أدت لقد

 العادلة ، القيمة أسلوب استخدام هي األزمة من أسباب أن إلى دفعت التي اآلراء من العديد ظهور

 أسلوب القيمة يكرس جديد معيار إصدار إلى الدولية المحاسبة معايير مجلس دفع الذي األمر

،  2011. كان أول إصدار لهذا المعيار في أيار عام  المحاسبي القياس سأس أحدبوصفه  العادلة

 من مجلس المعايير المحاسبية الدولية  من قبل كل   2013وشرع في تطبيقه في كانون الثاني عام 

IASB   ومجلس المعايير المحاسبية الماليةFASB  . 
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هو :    IAS 13الدولي  بالغ الماليمن اصدار معيار االهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية 

Grant ,2012: 1  )  

تفسير كيفية قياس القيمة العادلة عن طريق تقديم مفهوم واضح مع تحديد إطار وحيد  .1

 للقياس .

 بالقيمة العادلة لما يصبح السوق أقل نشاطاً.توضيح طريقة القياس  .2

 إحدا  تحسين على درجة الشفافية بفضل المعلومات اإلضافية التي سيتم تقديمها. .3

 

 

 لبتصرف المصور: اعواد الباحث

 ( 2الشكل ) 

 13الوولي  االلبغا  الماليتسلسل اصوار معيار 

 

المشروع الى جوول أعماله منذ  IASBاضافة 
 2005ايلول 

 2006مناقشة الورقة في تشرين الثاني 

مسودة العرض قياس القيمة  العادلة في أيار 
2009 

مسودة العرض تحليل قياس واالفصاح عن عوم 
 لقياسات القيمة العادلة التأكو

تم   نشره في ايار  IFRS 13قياس القيمة العادلة  
2011 

 2013تاريخ التنفيذ كانون الثاني 
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بان عمليات بيع  13الدولي  المالياالبالغ تفترض عملية قياس القيمة العادلة بموجب معيار 

 الموجود او تحويل المطلوب التي تقاس القيمة العادلة من خاللها : 

الذي يتم التعامل فيه باألنشطة الخاصة  Principal marketالسوق الرئيس  .1

 بالموجودات والمطلوبات بحجم كبير . 

مة لتحديد ءوهو السوق االكثر مال Most advantageous Marketالسوق األفضل  .2

 قيمة الموجودات او المطلوبات .

 

تية بالقياس تحديد األمور اآليتطلب قياس القيمة العادلة من الوحدة االقتصادية القائمة 

(Shamkuts,2010:11) 

 الموجودات او المطلوبات موضوع القياس . .1

 ينبغي ان يكون التقييم للموجودات غير المالية مالئما لعملية القياس )استمرارية .2

 االستخدام مع أعلى درجة وأفضل استخدام (.

 استخدام السوق الرئيس او األفضل للموجودات . .3

استخدام وسيلة التقييم المناسبة لقياس القيمة العادلة مع االخذ بنظر االعتبار مدى توفر  .4

 البيانات المالئمة .

 (Wheatons , 2012: 217) هو السوق االفضل رئيسي معظم االحيان يكون السوق الف

ويسعى هذا المعيار الى زيادة التناغم والقابلية على المقارنة في قياس القيمة العادلة واالفصاح من 

خالل ما يسمى بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة, إذ تصن  المدخالت المستعملة في تقنيات قياس 

االسواق النشطة القيمة العادلة الى مستويات ثالثة, وتعطى االولوية لألسعار المتداولة في 

للموجودات والمطلوبات المتماثلة, اما االولوية الدنيا فهي للمدخالت غير القابلة للرصد 

 (.Walton, 2011: 61والمشاهدة )

 ( .Ryan, 2008: 10وفي أدناه تفاصيل تلك المستويات: )

 

للموجودات المستوى األول: ويشمل المدخالت ذات االسعار المتداولة في االسواق النشطة 

مرجعاً لقياس القيمة العادلة دون  دون هذه االسعار ذات موثوقية وتعوالمطلوبات المتطابقة, وتك

 تعديلها.

المستوى الثاني: ويشمل المدخالت عدا تلك المتضمنة في المستوى االول, وتكون قابلة للمشاهدة 

 وتتضمن: بشكل مباشر )كأسعار( او بشكل غير مباشر )تكون مشتقة من االسعار(
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 االسعار المتداولة للموجودات او المطلوبات المتطابقة في اسواق غير نشطة.   ل

 االسعار المتداولة للموجودات او المطلوبات المتماثلة في اسواق نشطة او غير نشطة.   ل

 ج. المدخالت االخرى عدا االسعار المتداولة مثل معدالت الفائدة.

 نات السوق.د. المدخالت التي تم اثباتها بواسطة بيا

المستوى الثالث: ويشمل المدخالت ذات االسعار غير القابلة للمشاهدة )غير متاحة في  

السوق( وتقوم الوحدة االقتصادية بتقييم قيمة عادلة لها من خالل المعلومات التي تمتلكها واعتماداً 

 على طبيعة الموجود او المطلوب فضالً عن طبيعة المتعاملين بها.

ما يأتي لقياس القيمة العادلة مجموعة من االساسيات وهي  13الدولي  البالغ المالياوضع معيار 

 ( .831: 2013) ابو نصار وحميدات، 

على الوحدة االقتصادية ان تأخذ بنظر االعتبار خصائص الموجودات و المطلوبات في  .1

 قياس القيمة الحالية .

 

طبيعي ومنتظم وفي ظل ظروف يفترض في عملية قياس القيمة الحالية ان تتم بشكل  .2

 السوق بتاريخ اجراء عملية التقييم .

 

يفترض بعملية قياس القيمة الحالية ان تتم من خالل السوق الرئيس للموجودات او سوق  .3

 مماثل له .

 

يؤخذ بعين االعتبار عند قياس القيمة الحالية للموجودات غير المالية االستعمال العالي  .4

 واالفضل للموجود .

 

يفترض بعملية قياس القيمة الحالية للمطلوبات المالية وغير المالية ادوات حقوق الملكية  .5

ان عملية نقل االداة المالية تتم بين المشاركين في تاريخ اجراء القياس من دون تسويه او ابطاء 

 في عملية التسوية . 

 

 و مما ورد اعاله يمكن التوصل الى :

عالج العديد من نقاط الضع  التي تخللت المعايير  31لي الدو االبالغ الماليان معيار  .1

 السابقة المتعلقة بالقيمة العادلة ووفر دليال ارشاديا لقياس القيمة العادلة . 
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تبقى المحاسبة عن القيمة العادلة ذات طبيعة معقدة طرق مختلطة وقابلة لالجتهاد والحكم  .2

في ظل  السيماللتقلبات عما هو في الحقيقة والشخصي ، مما يجعل البيانات المالية اكثر عرضة 

 عدم وجود سوق نشط.

المحاسبة عن القيمة العادلة تجد صعوبة في التطبيق العملي لما يحيط بها من مشاكل  .3

أبرزها اعتماد تصني  االستثمارات على نية االدارة في االحتفاظ بها وما يكتن  تقدير القيمة 

  .العادلة من االجتهاد والحكم الشخصي

على انه السعر الذي سوف يتم استالمه  13المالي الدولي  اإلبالغ لمعيارمفهوم القيمة العادلة وفقا 

من خالل عملية بيع أصل أو تسديد التزام في السوق الذي تتم فيه معامالت بيع األصول أو تسديد 

من اهم المعايير المحاسبية التي  13المالي الدولي  اإلبالغ معيارفقاً لما تقدم اعاله يعد االلتزام . و

 تناولت قياس القيمة العادلة لألسباب التالية : 

التوجـه العالمـي في اسـتخدام المحاسـبة عن القيمـة العادلـة وتطبيقهـا فـي عمليـة القيـاس   1

معاييــر المحاســبية الدوليــة لالحديثــة ل واإلفصاح ، الــذي تجلــى فــي اإلصدارات

 13الدولـي  االبالغ المالي معيـاررهـا آخوالتي 

 

 في العادلة القيمة منهج تبنيفي   الحديث التوجه 13 الدولـي االبالغ المالي معيار يجسد  .2

 سلبيات اظهرت والتي التاريخية  الكلفةمنهج  من بدال والمطلوبات الموجودات قياس

 . عديدة

من  13الدولي  االبالغ المالي معيار بموجب  وضع االطار العملي لقياس القيمة العادلة  3

 للقياس واحد اطار وتحديد العادلة للقيمة وتفصيلي واضح تعري وتحديد  وضعخالل 

 المتعددة االطر من بدالً  واإلفصاح

 

إجراء عملية  هفي تقدير السعر الذي يتم بموجب 13الدولي  االبالغ الماليمعيار استخدام   4

منظمة لبيع اصل أو تسديد التزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وضمن 

 ظروف السوق الحالية .
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العديد من نقاط الضع  التي صاحبت المعايير  13الدولي  االبالغ الماليمعيار عالج   5

لقياس القيمة  االمالية السابقة المتعلقة بقياس القيمة العادلة ووفر دليال ارشاديا عملي

 . العادلة
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 المبحث الثاني

 قيمة الشركة

ً قيمة الشركة هي مقياس إلجمالي قيمة الشركة و بدرجة  شامالً بديالً ما تستخدم  غالبا

كبيرة للقيمة السوقية لألسهم . هدف البحث هو تقييم مدى تأثير المحاسبة عن القيمة العادلة على 

قيمة الشركة لذا سوف يتم التطرق في هذا المبحث الى مفهوم قيمة الشركة  وانواع قيمة الشركة 

الشركة ومداخل  وتبيان اهم العوامل التي تؤثر على قيمة الشركة ثم توضيح معايير احتساب قيمة

 قيمة الشركة .

 اوال : مفهوم قيمة الشركة

اهتم الفكر المحاسبي بتحديد قيمة الشركة, السيما بعد تغير توجه اإلدارة من العمل على 

تعظيم ربحية المنشأة إلى العمل على تعظيم قيمة الشركة في سوق المال والذي أصبح من أهم 

                                                          إدارة الشركة تحقيقهاالى األهداف الرئيسة التي تسعى 

(887 Irina and Elvira , 2014 : . ) 

منظمات االعمال والذي اصبح الشغل الشاغل لهم هو  هان الهدف االساس الذي تسعى الي

الكين البحث في كيفية توجيه معظم قراراتها نحو تعظيم قيمة الشركة ) تعظيم ثروة الم

 والمساهمين ( الذي يمثل سر نجاح الشركة .

ه الذي يعد مقياسا ئنها قيمة السهم الذي يرغب المستثمر في شرابأعرفت قيمة الشركة 

 ( .  Weston et al , 1996 : 12لقيمة الشركة )  

كذلك عرفت قيمة الشركة بانها مقدار المبالغ والمكاسب النقدية الحالية التي يمكن 

( . وعرفت قيمة الشركة بأنها المبلغ  711:  2004يها من أصل معين ) عزة , الحصول عل

,  1998الهواري و اخرون , النقدي أو الثمن العادل والمعادل لكل الشركة في حالة استمرارها ) 

240  ). 

وعرفت أيضا بانها مقياس التغيير في قيمة االستثمار خالل فترة زمنية معينة وتتحدد عن 

 ( .  Johnson,2001:18طريق السوق المالية )  

أحد االهداف الرئيسة إليجاد اعلى قيمة اجمالية بوصفها برزت قيمة الشركة وبشكل كبير 

لتصفية واالنفصال او التامين او للشركة يمكن االستفادة منها في حاالت البيع والشراء وا
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ألغراض رقابية او ضريبية , ومن اجل معرفة قيمة الشركة يجب معرفة مقدار العوائد ودرجة 

 ( .  29:  2003المخاطر )  الصياح والعامري , 

قيمة الشركة هي السعر الذي يرغب المستثمر دفعه مقابل الحصول على موجود ) سهم ( 

 ( .   49 :2005معين ) شومان ، 

جميع الشركات والمصارف ان تعطي اهتماما  ه علىيرى انف Rose& Hudginsاما 

ً هدفبوصفه كبيرا لقيمة اسهمها  ً رئيسي ا يجب ان تكون له االولوية على باقي االهداف وتحاول  ا

ن يهتمون لما يحصل لقيمة السهم وعائد ولك االسهم كونها شركات لها مساهمدائما تعظيم قيمة ت

ً التي تعد مقياسالسهم    ( .  Rose & Hudgins ,2008: 164لقيمة الشركة ) ا

عرفت قيمة الشركة بانها مقدار ما تحققه وحدات االعمال من ثروة للمالكين او حملة 

االسهم والمساهمين وبهدف تعظيم ثروتهم في السوق هي تعني زيادة القيمة السوقية للسهم  وهي 

 ( :  34:  2008) عثمان ,  تيةتشمل الجوانب اآل

 المبادلة بين العائد والمخاطرة . .1

 االستثمار في الموجودات التي تحقق عوائد مالية . .2

 خفض كلفة العمليات التشغيلية . .3

 الفرص المتاحة لدخول االسواق الجديدة . .4

 تقييم القيمة الحالية للتدفقات الحالية والمستقبلية .  .5

قيمة الشركة هي قيمة حقوق المساهمين التي يمكن قياسها بوصفها المتبقي عند طرح   

                   المطلوبات من الموجودات او قيمة حقوق المساهمين القيمة السوقية السهم الشركة

  (19 :Larsen , 2010  .) 

 ثانيا :  أنواع قيمة الشركة 

 (  . 711:  2004ة ومنها ) عزة , ع الشركيختل  مفهوم قيمة الشركة باختالف نو

عبارة عن المبلغ الذي يمكن الحصول علية من بيع أصول أو أصل بشكل  قيمة التصفية : -أ 

 منفصل عن بيع الشركة المالكة لهذا األصل.

هي قيمة الشركة عندما تباع لشركة أخرى أو لفرد على أساس انها  قيمة االستمرار : -ب 

 مستمرة في نشاطها .
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هي قيمة شراء األصل )القيمة المحاسبية ( ، والقيمة الدفترية هي قيمة  القيمة الوفترية : -ج 

السهم في قائمة الميزانية للشركة والتي يمكن حسابها بقسمة حقوق الملكية على عدد االسهم 

. 

هي القيمة التي تباع بها األصول ، وفي مجال االسهم هي القيمة التي  القيمة السوقية : -د 

ها من يريد شراء السهم وقد تكون أكبر أو أقل من القيمة الدفترية ، وتعتمد على دخل سيدفع

 الشركة .

هي قدرة األصل على توفير تدفقات نقدية بعد الضرائب لمن يقتني هذا القيمة االقتصادية :  -ه 

 على تقويم التدفقات النقدية المتوقعة من مة مرتبطة بالمستقبل وتتحدد بناءً األصل ، وهي قي

 األصل في المستقبل.

 :على مايأتي  قسم انواع قيمة الشركةفقد ( 160:    2010اما ) التميمي , 

ً ا احيانا بالقيمة القانونية وويطلق عليه القيمة االسمية : .1 ما ينص عليها في عقد  غالبا

التأسيس وتكون ذات اهمية اقتصادية للشركة وتتحدد قيمتها وفقا لعملية الطلب والعرض 

 في بورصة االوراق المالية .

لكية في وهي القيمة المثبتة في سجالت الشركة وتمثل حق الم القيمة المحاسبية : .2

كية لذلك فان مؤشرات نموها هذه القيمة مؤشرا لقوة حقوق المل دالميزانية العمومية وتع

من تمثل مؤشرات مهمة للمستثمر تدل على قدرة الشركة في التوسع واالستمرار. من 

الموجة من الباحثين هي اعتماده على المعلومات التاريخية وتجاهله  مبدا الحيطة والحذر

 لألرباح المتوقعة في الشركة .

وهي القيمة التي تعتمد على المعلومات المالية حول كل شركة ولها  القيمة الحقيقية : .3

 عدة تسميات منها القيمة المعقولة والقيمة العادلة والقيمة النظرية .

وهي القيمة التي تبررها الحقائق المالية واالقتصادية المتعلقة بالشركة  القيمة الصحيحة : .4

, قيمة السهم , توزيع االرباح وتوقعات ومتمثلة بقيمة موجودات تلك الشركة , االرباح 

 النمو المستقبلية .
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 توجد انواع اخرى لقيمة الشركة هي :

 ألي المقدرة وهي القيمة االكثر شيوعا وتعرف بانها القيمة القيمة السوقية العادلة : .1

في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري في أي عملية تجارية بعد فحص  األصول من أصل

 (. Hans lind , 1999: 164ن بكل شفافية من غير اكراه )احيث يتعامل الطرف السوق

وهي عبارة عن قيمة المنافع المستقبلية النابعة من تملك أصل ما  القيمة االستثمارية : .2

 :تيةمحتمل آلخر بسبب العوامل اآل وهي تختل  بطبيعة الحال اختالفا كبيرا من مشتر  

 فرص خلق القيمة المتوقعة . .1

 رغبة المشتري في دخول سوق جديدة . .2

 مخاطر تقلب القوة االيرادية  لألصل . .3

 الوضع الضريبي . .4

وهي القيمة التي تعبر عن صافي قيمة حقوق ملكية شركة  بافتراض  القيمة المستمرة : .3

استمرارها وترجع إلى تفاعل مجموعة من العوامل والمدخالت غير الملموسة تشمل 

العمالة المدربة وتراخيص التشغيل والنظم واالجراءات اإلدارية المكان المادي للشركة  

 ( 46:  1999) الشافعي , 

القيمة االستعمالية هي القيمة الذاتية بمعنى انها ال تستند إلى مقياس  القيمة االستعمالية : .4

محدد دائماً وانما تعبر عن تقويم الشخص للمنفعة التي يوفرها له استهالكه للمال . وهي 

 اويمكن أن توص  بانها قيمة أصل م مرتبطة باألصول ذات االستعمال اإلنتاجي,

 من المشروع العامل .  اً جزءبوصفه 

وهي عكس القيمة االستعمالية وترتبط بقيمة الشيء المملوك أو األصل قيمة التبادلية : ال .5

عندما يتم تبادله في حد ذاته منفصال عن وجود كيان تشغيلي ما . القيمة التبادلية هي قيمة 

أقل من القيمة االستعمالية ألصل ما في مشروع األعمال المستمر وهي تستند إلى معيار 

بمقارنة األشياء فيما بينها , بمعنى انها قيمة موضوعية قابلة للمقياس موضوعي يسمح 

 ( . 15:  2008)حماد, 

( , ) هواري ,   94:  2009( , ) بن ضب ,   42:  2014من انواع قيمة الشركة ) المهتدي , 

2008  :37  . ) 
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 لتشكيل التكالي  مبلغ تحديد أي البديلة ، الفرصة بتكلفة أيضا وتعرف  :الجويوة القيمة .1

 . التقييم  محل لألصل مماثل أصل

  السائد في الشركة ..والضريبي المحاسبي المفهوم عن تعبر وهي قيمة : الحيازة قيمة .2

 محل االستثمار يضاهي استثمار اقتناء تكالي  تحديد خالل من يتم  :االستغغال قيمة .3

  .التقنية الخصائص حيث من التقييم

 ويمكن المادية ، غير األصول من خاصا نوعا المحل شهرة عدت  :المحل شهرة قيمة .4

 تجذب التي بالدقة القياس أو للوزن القابلة غير مجموعة الصفات أنها على تعريفها

 المدفوع السعر بين الفرق أنها اعتبار على حسابها يتم ،.  معينة أعمال شركة إلى الزبائن

استبعاد  مع ملموسة غير أو ملموسة سواء المكتسبة، لألصول العادلة السوقية والقيمة

 الخصوم .

 التي ما، أصل من للتل  القابلة األجزاء قيمة عن ببساطة تعبر  :للتأمين القالبلة القيمة .6

 الخسارة حالة في المالك لتعويض .عليها  التأمين سيتم

 فيه التصرف أو األصل بيع عند تحقيقه الممكن المبلغ عن عبارة  :البقايا أو النفاية قيمة .7

 خارج عنصرا يمثل فهو وبالتالي الحالي، للمالك انتهاء العمر االنتاجي أصبح أن بعد

 يجعل الذي األمر عائد، دون إعطاء تكلفة محل أصبح الشركة  في هؤوبقا االستغالل ،

 جدوى بعدم مرتبطة القيمة هذه أن . النفاية قيمة بصدد نكون وبذلك الوحيد الحل بيعه من

 للشركة . العادي للنشاط األصل

 ثالثا :  العوامل المؤثرة على قيمة الشركة 

تتأثر قيمة الشركة بمجموعة من العوامل المرتبطة بطبيعة عملها ونشاطها سواء على 

مستوى البيئة الداخلية للشركة او البيئة الخارجية لها والمتمثلة بالبيئة المالية المنافسة ومن ابرز 

ر تلك العوامل التي تؤثر على قيمة الشركة وتخضع لسيطرتها  ورقابتها هي كاالتي ) عبد الستا

 ( .32:  2005( ، ) محمد  ,   39:  2003واخرون , 

 الرلبح المتوقع للسهم :  -أ 

توجد عالقة خطية اذ تتأثر القيمة السوقية للسهم بصافي الربح المتوقع للسهم بعد الضريبة ، 

بينهما مع ثبات العوامل األخرى، فبزيادة صافي الربح المتوقع للسهم بعد الضريبة يزداد الطلب 

 الشركة وبالتالي ترتفع القيمة السوقية للسهم .على اسهم 
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 التوقيت الذي يحصل فيه المستثمر على عائو استثماره :   -ب 

أي زمن تحقق الربح ، وتتأثر القيمة السوقية للسهم بالزمن الذي ينقضي قبل تحقق الربحية 

لحصول على ، والعالقة بينهما عالقة عكسية حيث ترتفع القيمة السوقية للسهم كلما كان زمن ا

 الربح قصير، وتصل قيمة السهم أعلى قيمة عندما يكون زمن تحقق الربح صفر.

 السيولة : -ج 

توجد عالقة دالية موجبة بين القيمة السوقية للسهم والسيولة ، فمع تزايد السيولة وثبات  

الظروف األخرى ترتفع القيمة السوقية للسهم ، ويرجع السبب إلى أن السيولة مؤشر على 

ونة وامكانية التحويل إلى نقدية , ولكن هذه العالقة الدالية متناقصة حيث تفقد السيولة تأثيرها المر

ً على القيمة السوقية للسهم بعد مستوى معين ، ألن تراكم  السيولة يفسر في سوق  تدريجيا

االوراق المالية على ضع  إدارة الشركة نتيجة تراكم األصول غير المنتجة مما ينعكس سلبا 

 على قيمة الشركة.

 المقورة على اداء االلتزامات :  -د 

وهي تشير إلى المقدرة على أداء المديونية عندما يحين أجل استحقاقها، وتقاس بنسبة 

 إجمالي األصول إلى إجمالي المديونية ، والعالقة بينهما تمر بعدة مراحل: 

ضئيلة  فإن تأثيرها  عندما تكون مخاطر التوق  عن أداء االلتزامات  المرحلة األولى : -أ 

ً يكون بسيط  النخفاض المخاطرة. ا

عندما تزداد مقدرة الشركة على أداء االلتزامات  وتزداد أموال  المرحمة الثانية : -ب 

االقتراض فإن القيمة السوقية للسهم ترتفع نتيجة لالستفادة من استثمار أموال المقترض 

ة المقدرة على أداء االلتزامات فإن ذات التكلفة األقل ، ولكن بعد ذلك عندما تزداد قيم

ذلك ليس في مصلحة أصحاب األسهم ألن حجم األصول يزداد مقارنةً بحجم المديونية 

 مما يقلل من الوفورات المحققة من أموال االقتراض .

 ( . 203:  2016من العوامل والمتغيرات التي تؤثر على قيمة الشركة ) المعيني و زياد ، 

وهي تعد من اهم العوامل المؤثرة على قيمة الشركة لما لها من تأثير مباشر  المخاطر : -أ 

في مستويات اسعار االسهم في السوق المالي . كلما ازدادت نسبة احتمالية المخاطر في 

 القيمة السوقية السهم الشركة انخفضت قيمة الشركة في السوق المالي .
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وهريا في القرارات المالية المتعلقة بالتمويل تلعب اسعار الفائدة دورا ج اسعار الفائوة : -ب 

تؤثر فأنها المالي , االستثمار ومقسوم االرباح . كلما ارتفعت او انخفضت اسعار الفائدة 

على قيمة االسهم في السوق المالية وبالتالي توجه المستثمرين نحو ايداع وتوظي  

مة بدال من تحمل المخاطر اموالهم في المصارف او استثمارها في بالسندات عالية القي

 في االستثمار باألسهم للشركة مما ينعكس سلبا على قيمة الشركة .

 ( : 32:  2005) محمد ,  تيةبالعوامل اآل تحدد الشركة قيمة فإن السابقة العوامل إلى باإلضافة

 للشركة. الحالية من القيمة تزيد توزيع االرباح نسبة زيادة ألن الموزعة ، باألرباح تتأثر .1

 قلت القيمة السوق في الخصم معدل ازداد  كلما إذ السوق ، في الخصم تتأثر بسعر .2

 مستقبال . عليها الحصول الحالية للشركة المتوقع

 قبل من المطلوبة العوائد زيادة إلى المخاطرة تؤدي للشركة ، فزيادة المتوقعة المخاطرة .3

  .األسهم حملة

 ونشاطها . الشركة بشأن مستقبل ستثمرين الجيدةالم بتوقعات قيمة الشركة ً وتتأثر .4

 إلى زيادة القروض تؤدياذ  المالي ، هيكلها في للقروض الشركة  استخدام تتأثر بمدى  .5

 . المخاطرة تزيد نسبةالوقت نفسه  في ولكنها األرباح زيادة

 رالبعا : معايير احتساب قيمة الشركة

 : ( 33:  2003توجد معايير عديدة في احتساب قيمة الشركة ومنها ) الصياح والعامري , 

 :المعايير الشخصية  .1

وهي تعتمد على عاملين اساسين هما العوامل النفسية والعوامل االقتصادية اللذان لهما الدور 

 الكبير في الرغبة بالشراء .

تستند العوامل النفسية الى مفهوم السمعة الجيدة للشركة بين الشركات  العوامل النفسية : -أ 

 االخرى فكلما كانت سمعة الشركة جيدة كلما كانت اعطت قيمة اعلى والعكس صحيح .

تستند العوامل االقتصادية الى عوامل الندرة واالحتكار للشركة  العوامل االقتصادية : -ب 

 حصلت على قيمة اعلى .وانفرادها في السوق وكلما اتصفت بذلك 
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 : المعايير الموضوعية .2

تقوم هذه المعايير على اساس ايجاد انواع متعددة من الربحيات ومنها الربحية المالية والقيمة 

 السوقية والقيمة الحقيقية والقيمة المحاسبية .

 : المعايير االقتصادية .3

وهي معايير تندرج ضمن معيارين اساسين هما معيار استخدام شهرة الشركة في تحديد قيمة 

 الشركة ومعيار صافي التدفقات النقدية في احتساب قيمة الشركة . 

  خامسا : مواخل تقوير قيمة الشركة

 ( :  241:  1998يتم تقدير قيمة الشركة من خالل ثالثة مداخل هي ) الهواري واخرون , 

 : موخل الوفتريال . أ

قيمة الشركة حسب هذا المدخل هي القيمة الدفترية إلجمالي األصول ، أي انها تتساوى 

 مع إجمالي الخصوم  وحقوق الملكية كما في المعادلة اآلتية :

 قيمة المنشأة الدفترية = إجمالي األصول = إجمالي الخصوم + إجمالي حقوق الملكية

 أو تساوي : 

 الديون المعدومة.  – االندثار المتراكم  –القيمة الدفترية لمجموع األصول 

من االنتقادات التي وجهت لهذا المدخل هي أن القيمة الدفترية ال تعكس أثر بعض 

العوامل المهمة ذات التأثير مثل المخاطرة أو القوة الشرائية التي تتأثر بالزمن وبالتالي فان القيمة 

 س القيمة الحقيقية للشركة .الدفترية ال تعك

 : الموخل السوقي . ب

قيمة الشركة وفق هذا المدخل قيمة الشركة هي قيمة االوراق المالية في جانب الخصوم 

وحقوق الملكية والتي تتحدد في سوق االوراق المالية في تاريخ معين ، ويركز هذا المدخل على 

ية التي تتمثل في االسهم العادية  مصادر األموال في الشركة والتي تتكون من حقوق الملك

 والديون طويلة األجل التي تتمثل في السندات والديون قصيرة األجل.
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 : تيةقيمة الشركة وفق هذا المدخل تكون حسب المعادلة اآل 

قيمة الشركة السوقية = القيمة السوقية لألسهم + القيمة السوقية للسندات والقروض طويلة األجل  

 + قيمة الديون قصيرة األجل.

 االعتماد على المدخل السوقي لتقدير قيمة الشركة يتطلب توفر بعض الشروط، منها :

 أن تكون مصادر األموال في الشركة  في شكل اوراق  مالية .  .1

 سوق لألوراق المالية . أن توجد .2

 أن تكون هذه االوراق منسجمة ومقيدة في هذه السوق . .3

 أن تكون السوق على درجة عالية من الكفاءة وممثلة لكافة األنشطة االقتصادية . .4

 : الموخل الذاتي . ج

ويطلق علية مدخل التدفقات النقدية المخصومة ، وهو مدخل يركز على جانب األصول ، 

صول على تحقيق تدفقات نقدية مستقبالً خالل عمر الشركة ، ويراعي تأثير ويقيس قدرة هذه األ

القوة الشرائية ومعدالت التضخم ، ويقوم بخصم التدفقات النقدية بمعدل خصم معين لعكس اآلثار 

الناجمة عن الزمن والقوة الشرائية للنقود والمخاطرة ويتمثل في تكلفة الهيكل المالي المرجحة 

 كيفية حساب قيمة الشركة وفقا لهذا المدخل تكون بالمعادلة االتية  : باألوزان ، وأن

 قيمة المنشأة = القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة طوال عمر المنشأة

 :) Murphy, 2012:5توجد العديد من المداخل لتقدير قيمة الشركة ومنها )

قياس قيمة الشركة عن طريق صافي قيمة الموجودات  الموخل القائم على الموجودات : .1

وهو يتضمن القيمة الدفترية والقيمة الدفترية المعدلة والقيمة عند التصفية , أي تحديد 

قيمة الشركة على اساس البيع االفتراضي لموجودات الشركة وليس التركيز على امكانية 

 .  أتيتحقيق الربح وهذا المدخل قائم على ما ي

 ر الموجودات المادية الكبيرة في الشركة .استثما -أ 

 الشركة ال يوجد لديها سنوات مربحة او سنوات ذات ارباح متقلبة . -ب 

 الشركة غير قادرة على االستمرار . -ج 
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 ي :أتويتكون هذا المدخل من ما ي

هي قيمة حقوق المساهمين في القيمة الوفترية للشركة ) القيمة الصافية للشركة ( :   -أ 

الميزانية العمومية ) راس المال واالحتياطيات ( وهي تمثل الفرق بين الموجودات 

 ( . Fernandez, 2007:4والمطلوبات وتختل  عن القيمة السوقية للشركة  ) 

وهي تتضمن تعديل موجودات ومطلوبات الشركة لتحديد قيمة  القيمة الوفترية المعولة : -ب 

الشركة وتنطوي هذه التعديالت على استبدال القيمة المقدرة للموجودات الثابتة , مراجعة 

ارقام المخزون وتحويلها الى القيمة السوقية وتحديد قيمة الموجودات غير الملموسة التي 

 ها العمومية .توجد في الشركة لكنها ال تظهر في ميزانيت

وهي تتضمن خصم صافي العائدات من تصفية  موجودات الشركة  القيمة عنو التصفية : -ج 

وسداد مطلوباتها لتحديد قيمة الشركة في حالة تعرض الشركة الى سلسلة من الخسائر او 

 ن : اوفاة المالك الوحيد للشركة ويصبح مستقبل الشركة في حالة عدم التأكد وهي نوع

وهو المبلغ الصافي المحصل في حال البيع الفوري مع  جبارية :التصفية اال - أ

 اضطرار البائع للبيع .

وهو المبلغ الصافي المحصل في حال المشتري إليجاد مدة  التصفية المنظمة : - ب

معقولة ويكون البائع خاللها مضطر للبيع لكن المشتري غير مجبر مع رغبته 

 في الشراء .

ل من تحليل المبيعات السابقة من اسهم الشركة . يتكون هذا المدخ موخل السوق : .2

يستخدم في حالة تداول الشركة ألسهمها في سوق االوراق المالية وتتمثل بعدد كبير من 

البائعين والمشترين وليس على تقدير عدد محدود من االفراد . القيمة السوقية ال تعكس 

االسهم صعودا ونزوال نتيجة القيمة الحقيقية للشركة ال سيما في حالة تقلبات اسعار 

 لعوامل مصطنعة او نتيجة للمضاربة.

                           يركز هذا المدخل على مجموعة من الطرائق ومنها موخل الموخل : .3

( Twain,2012:5): 

تستخدم هذه الطريقة لتقييم االعمال التجارية القائمة  طريقة رسملة االرلباح : - أ

لمستقبلية باستخدام قدر من االرباح او التدفقات النقدية على الفوائد التقديرية ا

 التي سيتم تحقيقها من الشركة.

طريقة التدفق النقدي بعد خصم  خصم االرلباح ) اسلوب التوفق النقوي ( : - ب

الضرائب او التدفقات النقدية التقديرية وهذه الطريقة هي المدخل الموجة للدخل 
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مة االجمالية لألعمال التجارية هي القيمة بمعنى انها تقوم على نظرية ان القي

 الحالية للعوائد المستقبلية المتوقعة .   

 سادسا : قياس قيمة الشركة

 من المؤشرات التي يمكن استعمالها  في قياس قيمة الشركة ومنها  : توجد بعض  

مفهوم الميزة التنافسية هي   Chamberlinحدد  1993في عام  مؤشر الميزة التنافسية : -1

الحالة الفريدة الذي تطورها الشركة مقابل منافسيها من الشركات االخرى عن طريق 

 ( . 28:  2005الحصول على موارد جديدة) الزعبي ،

الميزة التنافسية تعني قدرة الشركة على جذب اكبر عدد ممكن من الزبائن من خالل طرح 

لية واسعار تنافسية في الزمان والمكان المناسبين دون التأثير منتوجاتها في السوق بنوعية عا

 على ربحية الشركة .

 ومن اهم عوامل نجاح الميزة التنافسية هي :

تسهم الميزة التنافسية في تطوير وايجاد سبل جديدة من خالل البحث عن التكنلوجيا  -أ 

 متطلباتهم بشكل جديد.الحديثة والبحث عن احتياجات الزبائن الجدد ومحاولة تلبية 

تكون الميزة التنافسية فعالة بانها تكون حاسمة من خالل منح االسبقية والتميز على  -ب 

 المنافسين.

هي النسبة المئوية للسوق التي تشتري فعالً الحصة السوقية  مؤشر الحصة السوقية : -2

لك منتجات معينة من شركات معينة يشار اليها كحصة سوقية وعلى سبيل المثال تمت

 ً من سوق الواليات المتحدة  ( % 44 (شركة المشروبات الغازية كوكا كوال تقريبا

% من 31االمريكية في حين ان منافستها في نفس المجال شركة بيبسي تمتلك حصة 

 ( Pride 34: 2000 ,السوق .) 

تمثل الحصة السوقية قوة منافسة الشركة اذ يتم مقارنة الحصة السوقية بنسبة حصة اكبر 

منافسيه في السوق؛ وتهتم العديد من الشركات بالحصة السوقية كهدف من اهدافها والذي يجب 

 ( .  49:  2006المحافظة عليها وزيادتها ) الصميدعي , 
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 جراءات للمحافظة على حصتها السوقية :وتلجأ الشركات الصناعية الى اتباع بعض اال

تتحمل الشركات الزيادة في التكالي  من دون التعديل في جودة منتجاتها وقبول بهامش  -أ 

 ربح منخفض.

تعمل الشركة على تعديل منتجاتها بشكل ال يعارض فيه الزبائن زيادة االسعار من خالل  -ب 

 ( . 260:  2003زيادة الحجم ) العمر، 

تعد الماركة التجارية اصالً مهماً من االصول غير الملموسة جارية : مؤشر الماركة الت -3

للشركة، وتحرص الشركة على بنائها او إدارتها بما يمكنها من تّكوين ماركة قوية تحقق 

لها ميزة تنافسية في السوق. ان الماركة التجارية تتكون من نتاج العديد من العوامل 

تسهم في تعظيم قيمة الشركة ومقدرتها الكسبية . من والظروف االيجابية  التي يمكن ان 

 : شهرة المحلتكوين  بعض العوامل المهمة في

 وجود ادارة عالية الكفاءة. -أ 

 وجود فريق يّكون العالقات الجيدة مع الزبائن. -ب 

 وجود برامج تدريبية عالية الكفاءة. -ج 

 اختيار الموقع االستراتيجي لتسويق منتجات الشركة. -د 

 المنافسين للشركات االخرى من نفس الصناعة.ضع  ادارة  -ه 

 تنظيم حكومي مفيد للشركة.  -و 

 ان تتمتع الشركة بمصداقية عالية وشفافية وان تحافظ على جودة منتجاتها. -ز 

مفهوم القيمة  Stern & Stewartبينت شركة  مؤشر القيمة االقتصادية المضافة: -4

االقتصادية المضافة بانه "مقياس لإلنجاز المالي لتقدير الربح الحقيقي اذ انه مرتبط 

بثروة المساهمين على مدى الوقت وهو الفرق بين صافي الربح التشغيلي المعدل بعد 

 ( . Jiambavlvo,2007 : 475الضرائب وتكلفة راس المال المملوك والمقترض )  

القيمة االقتصادية المضافة هو مقياس محاسبي ألداء التشغيل الجاري ان   Speroويضي  

   المال المستثمر   رأس اذ يمثل قياسا محاسبيا للدخل وينقص منه العائد المحاسبي المطلوب لقياس 

  (Spero , 1979 :3 . ) 

 ان القيمة االقتصادية المضافة تسهم في قياس القيمة المتكونة من مساهمين وتساعد في

 اشعار المديرين في الشركة بتكلفة راس المال المستثمر .
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الشركة وبالتالي تحديد المركز المالي لها من  قيمة تحديد على ضرورة اإلدارات اهتمام انصب

 ي :أتخالل ما ي

 منظور حملة االسهم : .1

(  Day & Fahey, 1998 : 156  ) , ( Malmi & Ikaheimo,2003 :235  )من أشار كل  

أن قيمة الشركة تتحدد على أساس محصلة القرارات االستثمارية والتمويلية والتشغيلية , فإذا الى 

كانت قرارات تلك المحصلة صحيحة ، فإن الشركة ستتمتع بمركز مالي قوى، ومن ثم صعود 

 يدفع الشركة قيمة تعظيم على التركيزإيجابي لألسهم بما يدعم قيمة الشركة والعكس صحيح . أن 

 التركيز من بدال الهدف وتحقيقه  لهذا للوصول فعالة اتخاذ اجراءات وأليات إلى الشركة إدارة

 فقط . التشغيلي على تعظيم الربح يركز الذى فقط للشركة التشغيلي األداء على

 الملكية : لحقوق السوقية القيمة .2

 ( Qi Luo , 2005 : 61  )العادية  غير الفوائد حساب خالل من اهقياس يمكن الشركة قيمة أن

 في المصدرة األسهم عدد ضرب حاصل خالل من الملكية لحقوق السوقية القيمة أو لألسهم ،

 العام: نهاية السوقي في السهم سعر

 سعر السهم السوقي في نهاية العام   ×عدد االسهم المصدرة 

 السوقية القيمة بقسمة وذلك Tobin’s Q نموذج خالل من الشركة قيمة قياس يمكن كما

 األصول إلجمالي السوقية القيمة حيث األصول، إلجمالي الدفترية القيمة على إلجمالي األصول

السوقية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية لاللتزامات والفوائد، أما القيمة الدفترية  القيمة مجموع هي

 لتزامات والفوائد:إلجمالي األصول في مجموع القيمة الدفترية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية لال

 القيمة الدفترية ألجمالي االصول /القيمة السوقية ألجمالي االصول 

 منظور نموذج لبطاقة االداء المتوازن : .3

 قيمة قياس يمكن ( أنه 177:  2015, ) بدوي ,   2009 :  199)  )مطاوع ، يرى  بينما

 نموذج منظور خالل من الشركة قيمة حساب أن . المتوازن األداء بطاقة نموذج باستخدام الشركة

 الخمسة : بأبعاده األداء المتوازن المطور بطاقة
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 االستثمار، على العائد معدل مثل المحاسبية المقاييس على يشتمل هوو : المالي البعو .1

 المضافة االقتصادية القيمة الملكية، على العائد المتبقي، الدخل الربح التشغيلي، صافى

 .التشغيلي الربح وصافى

 وعدد المبيعات ، مردودات ونسبة العمالء ، رضا معدل على ويشتمل  العمغاء : لبعو .2

 بالعمالء االحتفاظ على والقدرة العمالء ، شكاوى وعدد الجديدة ، والخدمة البيع قنوات

 .جدد عمالء وجذب

  وذات الماهرة العمالة جذب على الشركة قدرة مدى على يشتمل و الواخلية : العمليات لبعو .3

 مناخ وتوفير مناسب اساس خالل من وحوافزهم العاملين أداء وقياس القدرات الخاصة ،

 .والمسئولية السلطة لخطوط سليم

 مع بالمقارنة الحالية الفترة في االبتكارات  عدد ىلع يشتمل وهو والنمو : التعلم لبعو .4

 العاملين إلمام ومستوى الفترة ، خالل العاملين إنتاجية ومعدل السابقة ،الفترات  او الفترة

 المال راس تنمية ومدى والتطوير البحو  ميزانية  ونسبة اآللي الحاسب باستخدام

 .الفكري 

 وحماية التلو ، من البيئة حماية على يشتمل والذى االجتماعية : وليةؤالمس لبعو .5

 وتحسين القادمة االجيال على للمحافظة الطبيعية الموارد استنزاف وعدم المستهلك ،

 أن يمكن المتوازن األداء بطاقة لنموذج الخمسة األبعاد المحلى إن تلك المجتمع وتطوير

 .  أسهم أسعار في جميعا تنعكس

 األسهم ويمثل وحملة المستثمرين هو محل اهتمام الشركة ان تعظيم قيمةيرى الباحث 

خغال اعتماد ثغاثة , ويتم ذلك من  ها واستمراريتهاسر نجاحالشغل الشاغل لمنظمات االعمال و

 معايير هي المعايير الشخصية والمعايير المحاسبية واخيرا المعايير االقتصادية .

  رغبة في زيادة الكبير الوور التي لهما النفسية العوامل اعتماد المعايير الشخصية على .1

الشراء للمستهلكين  وتلبية تطلعاتهم للشراء مستقبغا مما يعظم من قيمة الشركة 

 .وتوسعها في السوق 

 انفرادهالبالتالي عوامل النورة واالحتكار للشركة و الى المعايير االقتصادية استناد .2

 على قيمة اعلى . مما يؤدي الى حصولها في السوق وتحكمها
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ير المحاسبية هو من خغال احتساب صافي المركز احتساب قيمة الشركة وفقا للمعاي .3

المالي ) صافي حق الملكية ( الذي يمثل الفرق لبين قيمة الموجودات الحقيقية وقيمة 

 القروض .
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 المبحث الثالث

 قيمة الشركةعلى القيمة العادلة  تأثير 

 : مواخل قياس القيمة العادلة

ثالثة مداخل رئيــسة في تقييم وقياس القيمة العادلة  13الدولي  البالغ الماليحدد معيار ا 

والتي يمكن استخدامها في حاالت التقييم للشركات وتكون مناسبة في ظل الظروف الطبيعية 

السائدة والتي تتوفر عنها بيانات كافية الستعمالها في قياس القيمة العادلة 

(Shomkuts,2010:11  (  

 موخل السوق :  .1

ل األسعار وغيرها من المعلومات المالئمة الناتجة عن معامالت السوق يستخدم هذا المدخ

والتي تنطوي على األصول أو االلتزامات المتطابقة أو القابلة للمقارنة وهي تشتمل على أساليب 

 التقييم التي تتفق مع مدخل السوق .

 موخل الكلفة :   .2

أسلوب التقييم الذي يعكس المبلغ  مدخل الكلفة على انه 13الدولي  بالغ الماليحدد معيار اال

المطلوب في الوقت الحالي ليحل محل القدرة االستيعابية لألصل . وباالستناد إلى مدخل الكلفة 

فأن القيمة العادلة هي كلفة االقتناء أو انشاء أصول بديلة من أداة مماثلة معدلة للتقادم . تقدر القيمة 

أ االقتصادي فما يدفعه المشتري مقابل أصل ما ال يزيد العادلة وفق هذا المدخل  باستعمال المبد

 عن كلفة الحصول على أصل ذي فائدة متساوية .

 موخل الوخل  : .3

مدخل الدخل على أنه احد أساليب التقييم التي تحول  13الدولي  بالغ الماليحدد معيار اال

المبالغ المستقبلية كالتدفقات النقدية أو اإليرادات أو المصروفات إلى مبالغ مخفضة  ويتم قياس 

القيمة العادلة على أساس المبالغ المذكورة سابقا عن طريق تحديد توقعات السوق الحالية عن تلك 

 المبالغ المستقبلية . 
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 القيمة العادلة في تقييم اصول الشركةدور 

ازداد االهتمام في السنوات االخيرة في التقييم العادل ألصول والتزامات الشركات من 

خالل ما توفره محاسبة القيمة العادلة من ميزات كثيرة و هامة بالمقارنة مع طرق التقييم االخرى 

ً اذ ,  للوضع االقتصادي الحالي للشركة مما  توفر لمستخدمي البيانات المالية صورة أكثر وضوحا

  .(   Laux and Leuz , 2009 : 5يؤدي إلى زيادة الشفافية للوضع المالي للشركة )

 ومن أهم األسباب التي تتطلب إعادة تقييم الشركات وقياس قيمها العادلة هي : 

خالل تغيير الشكل القانوني للشركة وتحولها من شركة شخصية الى شركة مساهمة من  .1

 طرح اسهمها لالكتتاب في السوق .

 في حالة االندماج او االستمالك للشركة من قبل شركة اخرى . .2

تقدير قيمة السهم يعتبر من األسباب الرئيسة في اعادة تقييم الشركة من خالل اصدار  .3

 االسهم للمساهمين الحاليين أو طرحها لالكتتاب العام . 

 ركة ضروري ألجل اكمال معامالت البيع أو التأجير.يعد قياس القيمة العادلة ألصول الش .4

من أجل الحصول على القروض من  قياس القيمة العادلة ألصول الشركة ضروري .5

ً  المصارف أو المؤسسات المالية عن طريق رهن األصول الثابتة  تسديد أجل من ضمانا

 القرض.

 الشركة ضمان في حالة ألصول العادلة القيمة وقياس األصول الثابتة تقييم إعادة وتساعد .6

 العمر االنتاجي للشركة .  نهاية في استبدالها

 

باالستناد الى أن المحاسبة عن القيمة العادلة يجب أن تقدم المعلومات التي تسمح بتقدير 

قيمة الشركة قامت عدة دراسات تطبيقية الهدف منها اختبار مدى مالئمة المنهج المحاسبي للقيمة 

عض العادلة من خالل اختبار العالقة بين القيمة السوقية للسهم أو التغيرات في هذه القيمة . ب

المعلومات المحاسبية  المتبعة في هذه الدراسات تقوم على فكرة أن تحميل المعلومات المحاسبية 

التي تفصح عنها الشركة يجب أن تؤدي إلى تقيمها بشكل يتطابق مع التقييم الذي يعكس سعر 

 اسهمها في السوق المالي . 

قدم ارشادات حول كيفية التقييم بالقيمة العادلة  IFRS 13الدولي  بالغ المالياال معيار

الغموض التي تمثل السعر المتحصل  من بشيء العادلة التي تناولت القيمة السابقة المعايير كباقي
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من بيع اصول او مدفوعات مقابل التزام بين طرفين في السوق المالية . يشتمل هذا المعيار  هعلي

  : تيمة العادلة وكما مبين في الشكل اآلعلى اربعة عناصر فيما يتعلق بالقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيما يتعلق لبالقيمة العادلة 13الوولي  لبغا  المالي( عناصر معيار اال  3الشكل ) 

 IFRSالدولي  االبالغ الماليمعيار  ان أعالهالموضحة في الشكل  من العناصر يتضح

13 Watchman , 2012 : 4) ) 

 اسعار الخروج  .1

الساس في حصر القيمة العادلة في السعر بدال من القيمة وهذا يعني ان السوق هو المصدر ا

 تحديد القيمة العادلة .

 

 

اسعار 

 الخروج

المتدخلون 

 في السوق
السعر 

 الحالي

 ارادة حرة

مفهوم 

القيمة 

 العادلة
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 المتوخلون في السوق .2

وفقا لقانون الطلب والعرض وليس  السعر يتحدد من خالل السوق بين اطراف راغبة ومطلعة

 للقيمة العادلة . المحدد االساسالسوق   دبين اطراف محتملة وبالتالي يع

 االرادة الحرة .3

يعني ان تحديد السعر ال يتم تحت ظروف االفالس او التصفية مما يجعل السعر غير حقيقي 

سعر اكبر او اقل من وكذلك ليس في ظل ظروف االحتكار او الظروف االستثنائية مما يجعل ال

 السعر االعتيادي .

 السعر الحالي .4

بالسعر في اللحظة التي يقيم بها االصل او الخصم دون ترك  العادلة تمثل أي يعني ان القيمة

 أي مجال للتأويل في الحصول على أي سعر .

 مؤشرات تقييم قيمة الشركة وفق المحاسبة عن القيمة العادلة :

لتقييم قيمة الشركة ومنها مؤشرات تعتمد اسلوب التكلفة هناك العديد من المؤشرات 

 : Uno , 2012التاريخية ومؤشرات اخرى تعتمد اسلوب معايير القيمة العادلة وهي كاالتي )

166 :  ) 

 اوال : مؤشرات تقييم الشركة لباالعتماد على الوخل المحاسبي :

ي من اهم المؤشرات في تعد مؤشرات القياس المالية التي تعتمد جودة الدخل المحاسب

حساب تقييم الشركة ولكن يتم قياس قيمة الشركة باالعتماد على الدخل المحاسبي في االجل 

القصير دون النظر الى تعظيم قيمة الشركة في االجل الطويل . من هذه المؤشرات التي تعتمد 

 التقييم باالعتماد على الدخل المحاسبي وهي :

 :مؤشر العائو على االستثمار  .1

/  أجمالي االستثمار ويتم حساب اجمالي العائد على االستثمار   االستثماروهو صافي الربح  

من خالل  ) رأس المال العامل + االصول طويلة االجل (  وهو يعد من المؤشرات االساسية 

ه الى هذا المؤشر وهي تتمثل في تعدد هوجد بعض االنتقادات الموجتلقياس وتقييم قيمة الشركة . 
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الطرق المستخدمة في حساب قيمة معدل العائد على االستثمار اضافة الى بساطة حساب هذا 

 المؤشر مما يؤدي احيانا الى االرتباك والتضارب في القرارات المرتبطة باالستثمار .  

 معول العائو على االصول : .2

. من وهو صافي الربح الى اجمالي االصول  ) اصول طويلة االجل + اصول متداولة ( 

االنتقادات لهذا المؤشر هو عدم القدرة في توضيح كيفية استخدام االموال المتاحة في الحفاظ على 

االصول وعدم تحديد االصول المطلوبة وفي حالة االصول غير الملموسة سوف تؤخذ بنظر 

 االعتبار . 

 معول العائو على حقوق الملكية : .3

وهو صافي الربح النهائي الى اجمالي حقوق الملكية وعبر هذا المؤشر عن مدى مساهمة 

من المصادر االساسية في تمويل الشركة بهدف تحقيق صافي الدخل د كونها تعلحقوق الملكية 

النهائي للشركة . من المآخذ على هذا المؤشر هو االرتفاع او االنخفاض في حقوق الملكية  

الشركة التالعب فيه من خالل العمل على زيادة او تخفيض رأس المال بالشكل وبإمكان ادارة 

 الذي يعكس العائد المستثمر في حقوق الملكية وهو ما ترغب الشركة في إظهاره .    

 عن للمحاسبة المالية التقارير معاييرلوفقا قيمة الشركة  قياسثانيا : مؤشرات 

 : العادلة القيمة

المؤشرات التي تتماشى مع معايير التقارير المالية وفقا للمحاسبة عن القيمة يوجد العدد من 

 ( : 77 : 2015زلط , العادلة ومنها )

 : مؤشر القياس المبني على التوفق النقوي .1

تزويد مستخدمي البيانات المالية حول مدى قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية 

من حيث تقييم التغييرات في صافي اصول الشركة  الضرورية لتحقيق اهداف تلك الشركة

ومركزها المالي وكذلك السيولة النقدية لدى الشركة ومدى قدرتها على االيفاء بالتزاماتها في 

 االيفاء بالديون المترتبة عليا .
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 : مؤشر القياس المبني على التوفق النقوي الحر .2

لين الماليين حول قدرة الشركة على النمو يوفر التدفق النقدي الحر المعلومات الالزمة للمحل

 ( . 66:  2007واالستمرارية داخليا وزيادة المرونة المالية لديها  ) الخشارمة , 

 تحليل العغاقة لبين المحاسبة عن القيمة العادلة وقيمة الشركة

طبيعة المعلومات التي تقدمها المحاسبة عن القيمة العادلة يجب ان تعكس الواقع 

ن من اتخاذ القرارات الالزمة بصورة صحيحة وبكل واالقتصادي للشركة حتي يتمكن المستخدم

 & Goncharov , 2015 : 231 ( , )Fatima  ( , )   ( Lee , 2006 : 665دقة .)  

Foote,  2012: 85 ) 

توفر المحاسبة عن القيمة العادلة المعلومات المحاسبية ذات التأثير علي كافة قرارات   .1

 ستثمار بهدف تدعيم ثقة المستثمرين في تلك الشركات التي يستثمرون فيها اموالهم .اال

مة تظهر الواقع االقتصادي ئن بمعلومات مالوتزود المحاسبة عن القيمة العادلة المستخدم .2

 للشركة .

توفر المحاسبة عن القيمة العادلة  األدوات التحليلية ذات الجاذبية للمستخدمين في اتخاذ  .3

 القرارات المالئمة وتوضيح العالقة بين تلك المعلومات المحاسبية .

تأكيد المحاسبة عن القيمة العادلة على  جودة البيانات التي تستند اليها والمعلومات    .4

 ىالمالية التي تقارن بها عن الشركة وهو عكس البيانات والمعلومات المالية التي تستند ال

تؤدى الي تشوهات في عملية قياس قيمة الشركة والسبب  منهج التكلفة التاريخية التي

تقديرات  ىيعود الى عدم األخذ بنظر االعتبار التغيرات الخاصة باألسعار والذي يؤدى ال

 غير صحيحة للمركز المالي للشركة . 

المحاسبة عن القيمة العادلة تعد الطريقة األكثر فاعلية لعكس الواقع االقتصادي للشركة   .5

 ع مبدا التكلفة التاريخية وهذا ما أكدته العديد من البحو  والدراسات الدراسات. مقارنة م

إتباع منهج القيمة العادلة يقدم نتائج أكثر دقة وشفافية ومعلومات إضافية تتناسب مع  .6

أهداف المحاسبة عن القيمة العادلة في التعبير عن المركز المالي للشركة وهو ما ينعكس 

 قيمته الشركة . على ارتفاع كفاءة و

أن المعلومات المحاسبية الناتجة عن معايير القيمة العادلة يتوفر فيها القدر الكبير من  .7

 مة والثقة تسهم في دعم قدرة أصحاب المصالح على تقييم قيمة الشركة .ءالمال
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 محودات استعمال محاسبة القيمة العادلة في تقييم اصول الشركات

المحاسبة عن القيمة العادلة هي عملية التعديل الدوري والمستمر لقيم االصول 

واالستثمارات الموجودة في دفاتر المحاسبة والتي تعمل على تغيير طريقة إعداد التقارير 

الموجودة في دفاتر  للبنودالمحاسبية التقليدية من خالل استخدامها للتكالي  التاريخية في تقييمها 

 بعض المحددات في استعمال المحاسبة عن القيمة هي :وجد ت انه الشركة اال

 :التغييرات المتكررة  .1

شكل متكرر دائما يؤدي  بمستقرة التغير قيم االصول واالستثمارات للشركة في السوق غير   

الى حدو  تغييرات كبيرة في قيمة الشركة وأرباحها ونتيجةً لذلك يصعب على المستثمرين تقييم 

 شركة بصورة دقيقة . اصول ال

 :عوم القورة على تقييم األصول  .2

 تواجه الشركات صعوبة في تقييم األصول واالستثمارات في األسواق  التي تمتلك أُصوالً  

ً متخصصة أو حزم  استثمارية . ا

 :التقليل من القيمة الوفترية  .3

القيمة الدفترية هي إجمالي األصول التي تملكها الشركة وهي تتغير عندما تقوم الشركة على  

شراء أُصول جديدة أو التخلص من األُصول القديمة  لذا تعمل المحاسبة عن القيمة العادلة  على 

 تغيير القيمة الدفترية لهذه الشركة.

 

 

 



 

 

 

 

 الثـــــل الثـــــالفص

 تطبيقيانب الـــــــــــالج

 لمجموعة من وصف عينة الوراسةالمبحث االول : 

 في سوق العراق لألوراق المالية  تجاريةالمصارف ال

االلبغا   لمعياراني : قياس القيمة العادلة وفقا المبحث الث

 للمصارف عينة الوراسة 13 المالي الوولي

المبحث الثالث : قياس قيمة الشركة  للمصارف عينة 

 الوراسة
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 المبحث االول

 المورجة في سوق العراق التجارية عن المصارف لبيانات ومعلومات

 بحثلألوراق المالية عينة ال
  

كما سيتم تحديد قيمة الشركة من خالل الزيادة المتحققة في قيمة السهم الواحد نتيجة زيادة   

صافي االصول اي سيتم تحديد مقدار الزيادة على صافي االصول نتيجة لتعديل الموجودات وفقا 

معرفة تلك الزيادة على القيمة السوقية للسهم الواحد والقيمة السوقية ألسعار المدخالت فضال عن 

كما يتناول المبحث استخراج كل من القيمة العادلة وقيمة الشركة في المصارف العراقية  ،هاكل

عينة البحث والعمل على معرفة العالقة واالثر بينهما من خالل االستعانة بالبرنامج االحصائي 

(spssوالذي يوض ) ولغرض البدا بالتحليل  التابععلى  مستقلوعالقة المتغير ال تأثيرح مدى

   والتطبيق ينبغي التعرف على خصائص ومعلومات عينة البحث وكما هي موضحة : 

 وصف العينة

 مصرف المنصور لغاستثمار .1

( 2005وهي شركة عراقية مساهمة مختلطة تعمل ضمن القطاع المصرفي تأسست في عام )

( مليار دينار ، وتم ادراجها في سوق العراق لألوراق المالية في سنة 55اسمي قدرة )برأس مال 

( مليار دينار ، وتبلغ نسبة القطاع الخاص 55( وكان رأسمالها في تاريخ االدراج )2008)

%( ، ويقدم المصرف بيانات تفصيلية عن الموجودات الثابتة وعدد االسهم وتقلباتها والتي 100)

 ح للباحث ان يعتمد عليها في اختبار فرضياته وتحقيق اهدافه .يمكن ان تتي

 مصرف لبغواد .2

( 1992وهي شركة عراقية مساهمة خاصة تعمل ضمن القطاع المصرفي تأسست في عام )

( مليون دينار ، وتم ادراجها في سوق العراق لألوراق المالية في 100برأس مال اسمي قدرة )

مليار دينار ، وتبلغ نسبة القطاع ( 5.280) يخ االدراج ( وكان رأسمالها في تار2004سنة )

، ويقدم المصرف بيانات تفصيلية عن الموجودات الثابتة وعدد االسهم ( %100) الخاص

 وتقلباتها والتي يمكن ان تتيح للباحث ان يعتمد عليها في اختبار فرضياته وتحقيق اهدافه .

 مصرف الخليج التجاري.3   

( 1999وهي شركة عراقية مساهمة خاصة تعمل ضمن القطاع المصرفي تأسست في عام )    

( مليون دينار، وتم ادراجها في سوق العراق لألوراق المالية في 600برأس مال اسمي قدرة )
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مليار دينار ، وتبلغ نسبة القطاع ( 4.120) ( وكان رأسمالها في تاريخ االدراج2004سنة )

ويقدم المصرف بيانات تفصيلية عن الموجودات الثابتة وعدد االسهم ،  (%100)الخاص 

 وتقلباتها والتي يمكن ان تتيح للباحث ان يعتمد عليها في اختبار فرضياته وتحقيق اهدافه .

 مصرف االهلي العراقي. 4

( 1995وهي شركة عراقية مساهمة خاصة تعمل ضمن القطاع المصرفي تأسست في عام )    

( مليون دينار ، وتم ادراجها في سوق العراق لألوراق المالية في 400اسمي قدرة )برأس مال 

مليار دينار ، وتبلغ نسبة القطاع  (1.143) ( وكان رأسمالها في تاريخ االدراج2004سنة )

، ويقدم المصرف بيانات تفصيلية عن الموجودات الثابتة وعدد االسهم  (%100)الخاص 

 تتيح للباحث ان يعتمد عليها في اختبار فرضياته وتحقيق اهدافه . وتقلباتها والتي يمكن ان
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 المبحث الثاني

لمصارف عينة ل 13 اإللبغا  المالي الوولي معيارلقياس القيمة العادلة وفقا 

 ةالوراس
اذ من   الدراسة عينة المصارف على 13 رقم الدولي المعيار قياس اثر المبحث هذا في سنتناول

بالقيمة التاريخية ومقارنتها مع الموجودات  ماليةالقيمة العادلة للموجودات الخالله سيتم استخراج 

  -:ما يأتيمن خالل  (13الدولي ) االبالغ الماليمعيار باالستعانة ب

  

  المصرف بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية والموجودات غير المالية يقوم

 دلة بتاريخ القوائم المالية.بالقيمة العا

  تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول علية عند بيع الموجودات او الذي سيتم

 دفعة لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق .

  في حال غياب السوق الرئيسي سيتم استخدام السوق االكثر مالئمة للموجودات

 والمطلوبات .

  المصرف المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي او السوق االكثر مالئمة .يحتاج 

  تقيس المنشاة القيمة العادلة للموجودات او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي

سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات او يأخذ قياس القيمة العادلة 

درة المشاركون في السوق على توليد المنافع للموجودات غير المالية بعين االعتبار ق

االقتصادية من خالل استخدام الموجودات بأفضل استخدام له او بيعة لمشارك اخر 

 سيستخدم الموجودات بأفضل استخدام له .

  اساليب تقييم المالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفير المعلومات  باستخداميقوم المصرف

ة وتوضيح استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر الكافية لقياس القيمة العادل

 .وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر 

 

,  2016,  2015,  2014 لسنة العادلة بالقيمة المالية التقارير على الحصول لتعذر بالنظر

 المعيار تطبيق لغرض 2019 و 2018 سنة انتخاب تم.  التطبيق حديث المعيار لكون,  2017

13 . 
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 اثر(  1) رقم الجدول ويظهر.   13 رقم المعيار تطبيق سيتم: لالستثمار المنصور مصرف. 1

 13 رقم الدولي المعيار تطبيق

 (1) جدول                                                   

 لالستثمار  في مصرف المنصور  13 معيار االبالغ المالي الدوليقياس القيمة العادلة وفقا ل

 السنة
القيمة العادلة 

 للموجودات

الكلفة التاريخية 

 للموجودات
 الفرق

نسبة 

 االنخفاض

2018 2494452152 2852604380 (358152228  ) 0.12 

2019 1113828450 1245216875 )  131387925 ) 0.10 

 

والقيمة العادلة والتي تعبر عن القيمة  الماليةحظ وجود فرق بين القيمة التاريخية للموجودات يال

الحقيقية للموجود بما يعادل قيمته السوقية في الوقت الحالي االمر الذي ينعكس على صافي 

في سنة ( 0.12) في قيمة الموجودات بمقدارانخفاض االصول ورأس مال المصرف والذي حقق 

المر الذي يدعم تحقيق الفرضية االولى . ا 2019سنة االعلى بالمقارنة مع ( والتي تعد 2018)

 بالغ المالييمة العادلة وفقا لمعيار االمعيار الق قياس احتسابة توجد امكاني) للبحث والتي مفادها 

 بالشكل الذي يالئم الشركات العراقية ( . IFRS 13 الدولي 

 المعيار تطبيق اثر(  2) رقم الجدول ويظهر 13 رقم المعيار تطبيق سيتم: مصرف بغداد .2

      13 رقم الدولي

     (2جدول )                                                      

 في مصرف بغداد  13 لمعيار االبالغ المالي الدوليقياس القيمة العادلة وفقا 

 السنة
القيمة العادلة 

 للموجودات

الكلفة التاريخية 

 للموجودات
 نخفاضنسبة اال الفرق

2018 4666318 4949628  (283310 )  0.05 

2019 4182827 4182827 - - 
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والقيمة العادلة والتي تعبر عن القيمة  الماليةحظ وجود فرق بين القيمة التاريخية للموجودات يال

الحقيقية للموجود بما يعادل قيمته السوقية في الوقت الحالي االمر الذي ينعكس على صافي 

سنة ( 0.05) في قيمة الموجودات بمقدارانخفاض االصول ورأس مال المصرف والذي حقق 

. االمر الذي يدعم تحقيق الفرضية االولى  2019سنة االعلى بالمقارنة مع ( والتي تعد 2018)

 بالغ الماليمعيار القيمة العادلة وفقا لمعيار اال قياس احتسابتوجد امكانية ) للبحث والتي مفادها 

 بالشكل الذي يالئم الشركات العراقية ( . IFRS 13 الدولي 

 المعيار تطبيق اثر(  3) رقم الجدول ويظهر 13 رقم المعيار تطبيق سيتم: مصرف الخليج .3

    13 رقم الدولي

             (3جدول )                                             

 في مصرف الخليج  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاقياس القيمة العادلة 

 السنة
القيمة العادلة 

 للموجودات

الكلفة التاريخية 

 للموجودات
 نخفاضنسبة اال الفرق

2018 16426622471 17421919790  (995297319  )  0.  057  

2019 1512866231 1596503570 (83637339  )  0.052 

 

والقيمة العادلة والتي تعبر عن القيمة  الماليةحظ وجود فرق بين القيمة التاريخية للموجودات يال 

الحقيقية للموجود بما يعادل قيمته السوقية في الوقت الحالي االمر الذي ينعكس على صافي 

في ( 0.057) في قيمة الموجودات بمقدارانخفاض االصول ورأس مال المصرف والذي حقق 

. االمر الذي يدعم 0.052 والتي كانت 2019سنة بالمقارنة مع  االعلى( والتي تعد 2018سنة )

معيار القيمة العادلة  قياس احتسابتوجد امكانية تحقيق الفرضية االولى للبحث والتي مفادها ) 

 .بالشكل الذي يالئم الشركات العراقية IFRS 13 الدولي  بالغ الماليوفقا لمعيار اال
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 المعيار تطبيق اثر(  4) رقم الجدول ويظهر  13 رقم المعيار تطبيق سيتم مصرف االهلي :.4

 13 رقم الدولي

 (4جدول )

 في مصرف االهلي  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاقياس القيمة العادلة 

 السنة
القيمة العادلة 

 للموجودات

الكلفة التاريخية 

 للموجودات
 نخفاضنسبة اال الفرق

2018 2587918000 2630882000 ( 42964000 )  0.016 

2019 38184340000 38388163000 (203823000 )  0.0053 

 

والقيمة العادلة والتي تعبر عن القيمة  الماليةحظ وجود فرق بين القيمة التاريخية للموجودات يال

الحقيقية للموجود بما يعادل قيمته السوقية في الوقت الحالي االمر الذي ينعكس على صافي 

في ( 0.016) قيمة الموجودات بمقدارفي انخفاض االصول ورأس مال المصرف والذي حقق 

. االمر الذي يدعم 0.0053والتي كانت  2019سنة بالمقارنة مع  االعلى( والتي تعد 2018سنة )

معيار القيمة العادلة  قياس احتسابتوجد امكانية تحقيق الفرضية االولى للبحث والتي مفادها ) 

 بالشكل الذي يالئم الشركات العراقية IFRS 13 الدولي  بالغ الماليوفقا لمعيار اال

 

ألساليب وبدائل التقييم في تحديد وعرض القيمة  وتستخدم المصارف عينة الدراسة الترتيب االتي

 -العادلة لألدوات  المالية :

  المستوى االول : االسعار السوقية المعلنة في االسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات 

  : تقنيات اخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة المستوى الثاني

 العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من معلومات السوق .

  المستوى الثالث : تقنيات اخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة

 مالحظتها . ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق يمكن

 

 

 



 77                               اجلانب التطبيقي                                 :  الثالثالفصل  
 

 
 

 

 (  5جدول )                                                    

 المصارف عينة الدراسةفي   13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاقياس القيمة العادلة 

( كافة المصارف عينة الدراسة ليتسنى للمطلع المقارنة بينهم بشكل افضل  5ويظهر الجدول ) 

 مصارف قد حقق اكبر انخفاض او اكبر زيادة في القيمة العادلة .لمعرفة اي ال

 ( المقارنة بين المصارف عينة الدراسة 5جدول ) 

 لالستثمار مصرف المنصور

 نسبة االنخفاض الفرق الكلفة التاريخية للموجودات القيمة العادلة للموجودات السنة

2018 2587918000 2630882000  (42964000 )  0.016 

2019 38184340000 38388163000 (203823000 )  0.0053 

 مصرف بغداد                                                           

2018 4666318 4949628  (283310 )  0.05 

2019 4182827 4182827 - - 

 مصرف الخليج                                                        

2018 16426622471 17421919790  (995297319  )  0.  057  

2019 1512866231 1596503570 (83637339  )  0.052 

 مصرف االهلي                                                      

2018 2587918000 2630882000  (42964000 )  0.016 

2019 38184340000 38388163000 (203823000 )  0.0053 
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 المبحث الثالث 

 قياس قيمة الشركة  للمصارف عينة الوراسة 

 

لغرض قياس قيمة الشركة سيتم االعتماد على القيمة السوقية لالسهم في نهاية العام فضال عن 

 االبالغ لمعيار وفقااجراء المقارنة بين قيمة السهم السوقي الواحد بعد تطبيق معادلة القيمة العادلة 

والتي تنجم عن زيادة صافي االصول وزيادة حقوق الملكية وبالتالي زيادة    13 الدولي المالي

 وكما هو موضح بالجداول االتية :القيمة السوقية للسهم 

 مصرف المنصور لالستثمار: .1

 (6جدول )                                             

 ور لالستثمار قياس قيمة الشركة في مصرف المنص

 السنة

 قيمة الشركة من خالل القيمة السوقية للسهم قيمة الشركة من خالل صافي االصول

صافي 

االصول 

 التاريخية

صافي 

االصول 

بالقيمة 

 العادلة

نسبة الزيادة في 

قيمة الشركة 

من خالل 

 صافي االصول

عدد 

االسهم 

 المصدرة 

القيمة 

السوقية 

 للسهم

القيمة السوقية 

 المعدلة للسهم 

نسبة 

الزيادة من 

خالل عدد 

 االسهم

2014 280106 290679 0.14 11835 23.668 25 0.89 

2015 281792 331752 0.16 6464 43.594 51 7.7 

2016 288722 331175 0.16 12951 22.293 26 3.2 

2017 290322 359565 0.18 4997 58.099 72 13.8 

2018 291001 339328 0.17 5817 50.026 58 8.3 

2019 295051 338487 0.17 10541 27.991 32 4.12 

( استخراج صافي االصول التاريخية في مصرف المنصور من خالل عملية 6حظ من جدول )يال

( فضال عن بيان صافي االصول المعدلة من 2طرح االصول من الخصوم والمذكورة في محلق )

خالل اضافة الفرق بين االصول التاريخية واالصول المعدلة الى صافي االصول المعدلة باعتبار 

ان مقدار التغير الحاصل على االصول التاريخية يساوي نفس المقدار الحاصل على رأس المال ، 

ادة صافي االصول التاريخية الى الفرق فبذلك تم استخراج صافي االصول المعدلة من خالل زي
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بين االصول التاريخية واالصول المعدلة المذكورة في الجداول السابقة من هذا المبحث ، كما 

حظ استخراج نسبة الزيادة المتحققة في قيمة الشركة من خالل صافي االصول والتي حققت يال

 ( بمقدار2014اقل زيادة في سنة )( فيما حققت 0.18( بمقدار )2017اعلى زيادة لها في سنة )

حظ من الجدول استخراج القيمة السوقية للسهم الواحد لصافي االصول ، كما يال( 0.14)

التاريخية والمعدلة من خالل تقسيم صافي االصول التاريخية والمعدلة على عدد االسهم والمبينة 

يمة السوقية للسهم نتيجة تعديل ( فضال عن بيان مقدار الزيادة الحاصلة في الق2في الملحق رقم )

( 2017الموجودات من الكل  التاريخية الى الكل  المعدلة والتي حققت اعلى زيادة لها في سنة )

نتيجة للظروف ( 0.89)( بمقدار 2014للسهم فيما حققت اقل زيادة لها في سنة )( 13.8) بمقدار

لعملية تعديل  تأثير)هنالك التي مفادها  االقتصادية آنذاك االمر الذي يدعم تحقيق الفرضية الثالثة

الموجودات من الكل  التاريخية الى الكل  المعدلة على القيمة السوقية للشركة من خالل سعر 

 السهم الواحد (. 

 مصرف بغداد : .2

 (7) جدول                                           

 ي مصرف بغداد قياس قيمة الشركة  ف

 السنة

 قيمة الشركة من خالل القيمة السوقية للسهم من خالل صافي االصول قيمة الشركة

صافي 

االصول 

 التاريخية

صافي 

االصول 

 بالقيمة العادلة

نسبة الزيادة 

في قيمة 

الشركة من 

خالل صافي 

 االصول

عدد 

االسهم 

 المصدرة 

القيمة 

السوقية 

للسهم 

 الواحد

القيمة 

السوقية 

المعدلة للسهم 

 الواحد

نسبة 

الزيادة من 

خالل عدد 

 االسهم

2014 29101 29192.015 0.17 27151 1.072 1.075 0.003 

2015 29141 30295.353 0.17 31126 0.936 0.973 0.037 

2016 26851 27769.692 0.16 23117 1.162 1.20 0.039 

2017 26014 26042.448 0.15 36174 0.719 0.71 0.0007 

2018 26241 26804.582 0.15 39871 0.658 0.67 0.014 

2019 26214 28432.871 0.16 39551 0.663 0.718 0.056 
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( استخراج صافي االصول التاريخية في مصرف بغداد من خالل عملية 7حظ من جدول )يال

( فضال عن بيان صافي االصول المعدلة من 2طرح االصول من الخصوم والمذكورة في محلق )

االصول التاريخية واالصول المعدلة الى صافي االصول المعدلة باعتبار خالل اضافة الفرق بين 

ان مقدار التغير الحاصل على االصول التاريخية يساوي نفس المقدار الحاصل على رأس المال ، 

فبذلك تم استخراج صافي االصول المعدلة من خالل زيادة صافي االصول التاريخية الى الفرق 

الصول المعدلة المذكورة في الجداول السابقة من هذا المبحث ، كما بين االصول التاريخية وا

حظ استخراج نسبة الزيادة المتحققة في قيمة الشركة من خالل صافي االصول والتي حققت يال

( فيما حققت اقل زيادة في سنة 0.17( بمقدار )2015( و )2014اعلى زيادة لها في سنة )

الجدول استخراج القيمة السوقية للسهم الواحد لصافي  (، كما يلحظ من0.16( بمقدار )2019)

االصول التاريخية والمعدلة من خالل تقسيم صافي االصول التاريخية والمعدلة على عدد االسهم 

( فضال عن بيان مقدار الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية للسهم 2والمبينة في الملحق رقم )

اريخية الى الكل  المعدلة والتي حققت اعلى زيادة لها في نتيجة تعديل الموجودات من الكل  الت

 ( بمقدار 2017( للسهم فيما حققت اقل زيادة لها في سنة )0.056( بمقدار )2019سنة )

لعملية تعديل  تأثير)هنالك االمر الذي يدعم تحقيق الفرضية الثالثة التي مفادها ( 0.0007)

المعدلة على القيمة السوقية للشركة من خالل سعر الموجودات من الكل  التاريخية الى الكل  

  السهم الواحد (.

 مصرف الخليج : .8

 (8جدول )

 مصرف الخليج قياس قيمة الشركة في

 السنة

 قيمة الشركة من خالل القيمة السوقية للسهم قيمة الشركة من خالل صافي االصول

صافي 

االصول 

 التاريخية

صافي 

االصول 

 بالقيمة العادلة

الزيادة نسبة 

في قيمة 

الشركة من 

خالل صافي 

 االصول

عدد 

االسهم 

 المصدرة 

القيمة 

السوقية 

للسهم 

 الواحد

القيمة 

السوقية 

المعدلة للسهم 

 الواحد

نسبة 

الزيادة من 

خالل عدد 

 االسهم

2014 30398 30610.778 0.1599 3367 9.028 9.0914 0.0631 
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2015 34597 34606.259 0.180 14791 2.339 2.339 0.0006 

2016 32162 32260.237 0.168 6549 4.911 4.925 0.0150 

2017 30878 30986.822 0.1619 3865 7.989 8.017 0.0281 

2018 30972 31442.361 0.164 4138 7.485 7.598 0.1136 

2019 31024 31459.951 0.1643 4251 7.298 7.400 0.1025 

 

االصول التاريخية في مصرف الخليج من خالل عملية ( استخراج صافي 8حظ من جدول )يال

( فضال عن بيان صافي االصول المعدلة من 2طرح االصول من الخصوم والمذكورة في محلق )

خالل اضافة الفرق بين االصول التاريخية واالصول المعدلة الى صافي االصول المعدلة باعتبار 

ساوي نفس المقدار الحاصل على رأس المال ، ان مقدار التغير الحاصل على االصول التاريخية ي

فبذلك تم استخراج صافي االصول المعدلة من خالل زيادة صافي االصول التاريخية الى الفرق 

بين االصول التاريخية واالصول المعدلة المذكورة في الجداول السابقة من هذا المبحث ، كما 

كة من خالل صافي االصول والتي حققت حظ استخراج نسبة الزيادة المتحققة في قيمة الشريال

( بمقدار 2014( فيما حققت اقل زيادة في سنة )0.180( بمقدار )2015اعلى زيادة لها في سنة )

، كما يلحظ من الجدول استخراج القيمة السوقية للسهم الواحد لصافي االصول ( 0.1599)

والمعدلة على عدد االسهم والمبينة التاريخية والمعدلة من خالل تقسيم صافي االصول التاريخية 

( فضال عن بيان مقدار الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية للسهم نتيجة تعديل 2في الملحق رقم )

( 2018الموجودات من الكل  التاريخية الى الكل  المعدلة والتي حققت اعلى زيادة لها في سنة )

( االمر 0.0006( بمقدار )2015ي سنة )للسهم فيما حققت اقل زيادة لها ف( 0.1136) بمقدار

لعملية تعديل الموجودات من الكل   تأثير)هنالك الذي يدعم تحقيق الفرضية الثالثة التي مفادها 

 التاريخية الى الكل  المعدلة على القيمة السوقية للشركة من خالل سعر السهم الواحد (.
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  مصرف االهلي : .9

 (9جدول )

 مصرف االهلي  قياس قيمة الشركة في

 السنة

 قيمة الشركة من خالل القيمة السوقية للسهم قيمة الشركة من خالل صافي االصول

صافي 

االصول 

 التاريخية

صافي 

االصول 

 بالقيمة العادلة

نسبة الزيادة 

في قيمة 

الشركة من 

خالل صافي 

 االصول

عدد 

االسهم 

 المصدرة 

القيمة 

السوقية 

للسهم 

 الواحد

القيمة 

السوقية 

المعدلة للسهم 

 الواحد

نسبة 

الزيادة من 

خالل عدد 

 االسهم

2014 15862 16059.195 0.109 1216 13.044 13.20 0.162 

2015 26345 26545.201 0.181 2934 8.979 9.047 0.0682 

2016 26034 26235.097 0.179 5015 5.191 5.23 0.040 

2017 25216 25472.541 0.174 25090 1.005 1.015 0.0102 

2018 25546 25930.961 0.177 1472 17.355 17.616 0.2615 

2019 25842 26149.671 0.178 1682 15.364 15.54 0.182 

 

( استخراج صافي االصول التاريخية في مصرف االهلي من خالل عملية 9حظ من جدول )يال

االصول المعدلة من ( فضال عن بيان صافي 2طرح االصول من الخصوم والمذكورة في محلق )

خالل اضافة الفرق بين االصول التاريخية واالصول المعدلة الى صافي االصول المعدلة باعتبار 

ان مقدار التغير الحاصل على االصول التاريخية يساوي نفس المقدار الحاصل على رأس المال ، 

ريخية الى الفرق فبذلك تم استخراج صافي االصول المعدلة من خالل زيادة صافي االصول التا

بين االصول التاريخية واالصول المعدلة المذكورة في الجداول السابقة من هذا المبحث ، كما 

حظ استخراج نسبة الزيادة المتحققة في قيمة الشركة من خالل صافي االصول والتي حققت يال

( بمقدار 2014( فيما حققت اقل زيادة في سنة )0.181( بمقدار )2015اعلى زيادة لها في سنة )

(، كما يلحظ من الجدول استخراج القيمة السوقية للسهم الواحد لصافي االصول 0.109)

التاريخية والمعدلة من خالل تقسيم صافي االصول التاريخية والمعدلة على عدد االسهم والمبينة 

يجة تعديل ( فضال عن بيان مقدار الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية للسهم نت2في الملحق رقم )
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( 2018الموجودات من الكل  التاريخية الى الكل  المعدلة والتي حققت اعلى زيادة لها في سنة )

( االمر 0.0102( بمقدار )2017( للسهم فيما حققت اقل زيادة لها في سنة )0.2615بمقدار )

لعملية تعديل الموجودات من الكل    تأثير)هنالك الذي يدعم تحقيق الفرضية الثالثة التي مفادها 

 التاريخية الى الكل  المعدلة على القيمة السوقية للشركة من خالل سعر السهم الواحد (.

 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاومن تحديد معرفة العالقة واالثر بين القيمة العادلة       

( spss.v.25انة بالبرنامج االحصائي )ومقدار الزيادة الحاصلة ي قيمة الشركة سيتم االستع

والذي سيعتمد على البيانات المستخرجة من الجداول اعاله والمتعلقة بنسبة الزيادة في قيمة 

االصول نتيجة تعديلها وفقا للمعيار الدولي للمصارف عينة البحث ومقارنتها وتحليلها مع نسبة 

الزيادة في القيمة السوقية للشركة المعبر عنها الزيادة الحاصلة في قيمة السهم الواحد والتي تمثل 

 بالمصارف عينة البحث وكما هو موضح بالجدول االتي :

 (10جدول )

 قياس االرتباط لمصرف المنصور بين القيمة العادلة وقيمة  الشركة

 قيمة الشركة القيمة العادلة 

Pearson Correlation 1 .939 القيمة العادلة
*

 

Sig. (2-tailed)  .006 

N 6 6 

Pearson Correlation .939 قيمة الشركة
**

 1 

Sig. (2-tailed) .006  

N 6 6 

      

البحث المتمثلة بالقيمة العادلة ( اعاله اجراء التحليل االحصائي لمتغيرات 10حظ من جدول )يال

للموجودات والزيادة وقيمة الشركة والتي تم االعتماد على الزيادة الحاصلة باألصول التاريخية 

الحاصلة بقيمة الشركة السوقية اذ لوحظ وجود ارتباط طردي بين نسب التغيير في قيمة 

ونسبة الزيادة المتحققة  13 الدولي المالي االبالغ لمعيارا خية نتيجة لتطبيقالموجودات التاري

لمصرف المنصور لقيمة الشركة السوقية من خالل قيمة السهم الواحد  اذ بلغت قيمة االرتباط 

%( االمر الذي يدعم تحقيق فرضية 5( وبمستوى معنوية وهي اقل من مستوى الداللة )0.939)
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توجد هنالك عالقة معنوية وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة )البحث الرابعة التي مفادها 

 وقيمة الشركة السوقية(. 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقا

 (11جدول )

 (Fقياس االنحدار لمصرف المنصور وفقا لمعامل )

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean of 

Square F Sig. 

1 Regression 374.16 1 374.16 2.085 .006
b

 

Residual 717.837 4 179.459   

Total 1092.00 5    

 

داللة احصائية بين عملية تعديل الكل   ذيثير معنوي أ( اعاله وجود ت11من الجدول )نالحظ  

وزيادة قيمة الشركة السوقية وذلك  13 الدولي المالي االبالغ لمعيارالتاريخية للموجودات وفقا 

وهي معنويه عند   2.085هي  ( المحسوبة(Fحيث نالحظ ان قيمة  ( المحسوبةFمن خالل قيمة )

تدل على وجود تأثير  والتي  %(5اقل من )وهي  0.006هي   P.valueحيث ان قيمة   5%

 IFRS13الدولي  االبالغ الماليمعيار معنوي وفق 

 (12) جدول

 (Tقياس االنحدار لمصرف المنصور وفقا لمعامل )

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.330 2.775  3.470 0.026 

 0.006 1.444 0.939 0.172 0.248 قيمة الشركة

   

داللة احصائية بين عملية تعديل الكل   يمعنوي ذ تأثير( اعاله وجود 12من الجدول ) نالحظ

وزيادة قيمة الشركة السوقية وذلك  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاالتاريخية للموجودات 

وهي معنوية عند  3.470كانت قيمتها ( المحسوبة T)نالحظ ان من خالل التحليل االحصائي 

شير ي وهذا  %5وهي اقل من   0.026هي   P.valueحيث كانت قيمة  %5 مستوى معنوي 
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فضال عن ان حجم الزيادة الحاصلة بقيمة الموجودات نتيجة تعديلها وفقا  الى وجود اثر معنوي 

( 4.330) الى زيادة قيمة الشركة السوقية بمقدار بمقدار وحدة واحدة يؤدي  13للمعيار الدولي 

( االمر الذي يدعم اثبات فرضية البحث الخامسة التي مفادها Bاليه بمعامل )الذي تم االشارة 

 المالي االبالغ لمعيار وفقا)يوجد هنالك اثر معنوي وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة 

 وقيمة الشركة السوقية( .  13 الدولي

 (13) جدول

 قياس االرتباط لمصرف بغداد بين القيمة العادلة وقيمة الشركة

 قيمة الشركة القيمة العادلة 

 Pearson Correlation 1 .531 القيمة العادلة

Sig. (2-tailed)  .008 

N 6 6 

 Pearson Correlation .531 1 قيمة الشركة

Sig. (2-tailed) .008  

N 6 6 

 

( اعاله اجراء التحليل االحصائي لمتغيرات البحث المتمثلة بالقيمة العادلة 13) الجدولنالحظ 

وقيمة الشركة والتي تم االعتماد على الزيادة الحاصلة باألصول التاريخية للموجودات والزيادة 

الحاصلة بقيمة الشركة السوقية اذ لوحظ وجود ارتباط طردي بين نسب التغيير في قيمة 

ونسبة الزيادة المتحققة  13 الدولي المالي االبالغ لمعيارانتيجة لتطبيق  الموجودات التاريخية

لقيمة الشركة السوقية من خالل قيمة السهم الواحد  اذ بلغت قيمة االرتباط لمصرف المنصور 

%( االمر الذي يدعم تحقيق 5وهي اقل من مستوى الداللة )0.008 وبمستوى معنوية ( 0.531)

)توجد هنالك عالقة معنوية وذات داللة احصائية بين القيمة لتي مفادها فرضية البحث الرابعة ا

 وقيمة الشركة السوقية(. 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاالمعدلة 
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 (14جدول )

 (Fقياس االنحدار لمصرف بغداد وفقا لمعامل )

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.442 1 4.442 1.572 .008
b

 

Residual 11.301 4 2.825   

Total 15.744 5    

   

داللة احصائية بين عملية تعديل الكل   يمعنوي ذ تأثير( اعاله وجود 14حظ من الجدول )يال

وذلك  وزيادة قيمة الشركة السوقية 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاالتاريخية للموجودات 

 .وهي معنوية عند 1.572 هي ( المحسوبة Fقيمة ) حيث نالحظمن خالل التحليل االحصائي 

والتي تشير الى وجود اثر   %( 5) منوهي اقل   0.008( هي(P.value  sigالن قيمة 5%

 .(0.008بمقدار )معنوي 

 (15) جدول

 (Tوفقا لمعامل )بغداد قياس االنحدار لمصرف 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.778 1.084  1.640 .006 

 008. -1.254- -531.- 33.641 -42.183- قيمة الشركة

 

داللة احصائية بين عملية تعديل الكل   يمعنوي ذ تأثير( اعاله وجود 15من الجدول )نالحظ 

وزيادة قيمة الشركة السوقية وذلك  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاالتاريخية للموجودات 

 sig<0.05  كما ان قيمة   1.640هي ( المحسوبة Tمن خالل التحليل االحصائي اذ كانت قيمة )

معنوي بين  تأثيرمعنوية وبالتالي قبول الفرضية التي تنص بأن هناك   Tمعنى ذلك ان قيمة  

قيمة زيادة    عملية تعديل الكل  التاريخية للموجودات وزيادة قيمة الشركة السوقية حيث ان

المشار ( 1.788)يؤدي الى زيادة قيمة الشركة السوقية بمقدار سبمقدار وحدة واحدة  تالموجودا
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( االمر الذي يدعم اثبات فرضية البحث الخامسة التي مفادها )يوجد هنالك اثر Bاليها بمعامل )

وقيمة  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقامعنوي وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة 

  الشركة السوقية( .

 (16جدول )

 قياس االرتباط لمصرف الخليج بين القيمة العادلة وقيمة الشركة

 قيمة الشركة العادلةالقيمة  

 Pearson Correlation 1 .555 القيمة العادلة

Sig. (2-tailed)  .030 

N 6 6 

 Pearson Correlation .555 1 قيمة الشركة

Sig. (2-tailed) .030  

N 6 6 

   

( اعاله اجراء التحليل االحصائي لمتغيرات البحث المتمثلة بالقيمة العادلة 16حظ من جدول )يال  

وقيمة الشركة والتي تم االعتماد على الزيادة الحاصلة باألصول التاريخية للموجودات والزيادة 

الحاصلة بقيمة الشركة السوقية اذ لوحظ وجود ارتباط طردي بين نسب التغيير في قيمة 

ونسبة الزيادة المتحققة  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقانتيجة لتطبيق  الموجودات التاريخية

لقيمة الشركة السوقية من خالل قيمة السهم الواحد  اذ بلغت قيمة االرتباط لمصرف المنصور 

االمر الذي يدعم تحقيق فرضية  %(5)وبمستوى معنوية وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.555)

مفادها )توجد هنالك عالقة معنوية وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة البحث الرابعة التي 

 وقيمة الشركة السوقية(.  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقا

 

 

 

 



 88                               اجلانب التطبيقي                                 :  الثالثالفصل  
 

 
 

 

 (17) جدول

 (Fقياس االنحدار لمصرف الخليج وفقا لمعامل )

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3.305 1 3.305 1.778 .030
b
 

Residual 7.436 4 1.859   

Total 10.741 5    

داللة احصائية بين عملية تعديل  يمعنوي وذ تأثير( اعاله وجود 17يلحظ من الجدول )

وزيادة قيمة الشركة  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاالكل  التاريخية للموجودات 

( F( المحسوبة اعلى من قيمة )Fالسوقية وذلك من خالل التحليل االحصائي اذ كانت قيمة )

 .(0.030بمقدار ) %(5)الجدولية والتي تشير الى وجود اثر معنوي اقل من 

 (18) جدول

 (Tوفقا لمعامل ) قياس االنحدار لمصرف الخليج

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.531 .893  1.714 0.000 

 030. -1.333- -555.- 12.982 -17.310- قيمة الشركة

     

وهذا دليل على   sig<0.05كما ان   1.714هي   Tان قيمه  ( اعاله18من الجدول )نالحظ 

 لمعيار وفقاداللة احصائية بين عملية تعديل الكل  التاريخية للموجودات  ذيمعنوي  تأثيروجود 

وزيادة قيمة الشركة السوقية وذلك من خالل التحليل االحصائي اذ   13 الدولي المالي االبالغ

( الجدولية والتي تشير الى وجود اثر معنوي اقل من T( المحسوبة اعلى من قيمة )Tكانت قيمة )

فضال عن ان حجم الزيادة الحاصلة بقيمة الموجودات نتيجة تعديلها وفقا  (0.030بمقدار ) %(5)

( 1.531) بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة قيمة الشركة السوقية بمقدار 13للمعيار الدولي 

( االمر الذي يدعم اثبات فرضية البحث الخامسة التي مفادها )يوجد Bالمشار اليها بمعامل )
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  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقااثر معنوي وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة  هنالك

  وقيمة الشركة السوقية( .

 (19جدول )

 قياس االرتباط لمصرف االهلي بين القيمة العادلة وقيمة الشركة

 قيمة الشركة القيمة العادلة 

 Pearson Correlation 1 .714 القيمة العادلة

Sig. (2-tailed)  .001 

N 6 6 

 Pearson Correlation .714 1 قيمة الشركة

Sig. (2-tailed) .001  

N 6 6 

 

( اعاله اجراء التحليل االحصائي لمتغيرات البحث المتمثلة بالقيمة العادلة 19حظ من جدول )يال

وقيمة الشركة والتي تم االعتماد على الزيادة الحاصلة باألصول التاريخية للموجودات والزيادة 

الحاصلة بقيمة الشركة السوقية اذ لوحظ وجود ارتباط طردي بين نسب التغيير في قيمة 

ونسبة الزيادة المتحققة لقيمة  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقانتيجة  الموجودات التاريخية

الشركة السوقية من خالل قيمة السهم الواحد  اذ بلغت قيمة االرتباط لمصرف المنصور 

االمر الذي يدعم تحقيق فرضية  %(5)وبمستوى معنوية وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.714)

ا )توجد هنالك عالقة معنوية وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة البحث الرابعة التي مفاده

  وقيمة الشركة السوقية(. 13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقا
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 (20) جدول

 (Fقياس االنحدار لمصرف االهلي وفقا لمعامل )

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 359.403 1 359.403 2.528 .001
b
 

Residual 568.597 4 142.149   

Total 928.000 5    

 

وجود وهذا يدل على  sig<0.05وان  2.528المحسوبة هي   Fنالحظ ان قيمة ( 20) من خالل جدول

 االبالغ لمعيارداللة احصائية بين عملية تعديل الكل  التاريخية للموجودات وفقا ذي معنوي  تأثير

( Fوزيادة قيمة الشركة السوقية وذلك من خالل التحليل االحصائي اذ كانت قيمة )  13 الدولي المالي

بمقدار  %(5)( الجدولية والتي تشير الى وجود اثر معنوي اقل من Fالمحسوبة اعلى من قيمة )

(0.001). 

 (21) جدول

 (Tقياس االنحدار لمصرف االهلي وفقا لمعامل )

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 74.65 29.745  4.603 .010 

 001. 2.040 714. 0.397 0.631 قيمة الشركة

 

وهذا يدل على  sig <0.05وان  4.603المحسوبة هي  Tنالحظ ان قيمة ( اعاله 21) خالل جدول من

وزيادة قيمة  ات معنوي وذات داللة احصائية بين عملية تعديل الكل  التاريخية للموجود تأثيروجود 

الزيادة الحاصلة بقيمة الموجودات  وبالتالي فان التحليل االحصائي  نتائج  الشركة السوقية وذلك من خالل

زيادة قيمة الشركة  بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى 13 الدولي المالي االبالغ لمعيارنتيجة تعديلها وفقا 

( االمر الذي يدعم اثبات فرضية البحث الخامسة التي B(المشار اليها بمعامل )74.65السوقية بمقدار )

 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقامفادها )يوجد هنالك اثر معنوي وذات داللة احصائية بين القيمة المعدلة 

 وقيمة الشركة السوقية( .  13
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 المبحث األول

 االستنتاجات

 
 : اوال : االستنتاجات التي تتعلق لبالجانب النظري

في قياس القيمة العادلة يوفر المعلومات الكافية عن  13الدولي  االبالغ الماليمعيار تطبيق  .1

 . الماليةاحتياجات المؤسسات االقتصادية ومنها المؤسسات 

حاجة  IFRS 13الدولي  اإلبالغ المالي معيارلبي عملية تعديل الموجودات وفقا تل. 2

 العادلةالمستخدمين الخارجيين من البيانات المالية الن االعتماد عليها يعكس القيمة الحالية 

 للموجودات والتي يمكن االستفادة منها لمعرفة قيمة الشركة الحقيقية  .

من خالل تعديل الموجودات على  IFRS 13الدولي  اإلبالغ المالي معيارتؤثر عملية تطبيق . 3

، اذ يمكن من  ) القطاع الخاص ( قيمة الشركة من خالل صافي االصول في المصارف العراقية

خالل تعديل تلك القيم ان تزيد قيمة الموجودات نتيجة الرتفاع اسعارها في االسواق والتي 

 الي زيادة صافي القيمة الحقيقية للشركة.بالمقابل تزيد من رأس المال وبالت

 

 ثانيا : االستنتاجات التي تتعلق لبالجانب العملي

بعد تطبيق  نهاية العام على القيمة السوقية لالسهم في سوف يعتمدقياس قيمة الشركة  ان .1

والتي تنجم عن زيادة صافي االصول   13االبالغ المالي الدوليمعادلة القيمة العادلة وفقا لمعيار 

 . وزيادة حقوق الملكية وبالتالي زيادة القيمة السوقية للسهم

للشركة على قيمة السهم الواحد للمصارف  العادلةيمكن ان تؤثر عمليات التعديل بالقيمة . 2

العراقية بصورة عامة وعينة البحث بصورة خاصة اذ حققت عمليات التعديل للموجودات زيادة 

( ومصرف بغداد بمقدار 13.8في قيمة السهم الواحد لكل من مصرف المنصور بمقدار )

والخليج بمقدار ( 0.7979) ومصرف بابل بمقدار( 0.0366) واالستثمار بمقدار( 0.056)

 . هاوالتي عبرت عن اهميتها على قيمة الشركة كل( 0.2615) واالهلي( 0.1136)

توجد هنالك تأثيرات لعملية تعديل قيمة الموجودات من القيم التاريخية الى القيم المعدلة وفقا . 3

ة بمقادير للمعيار المحاسبي الدولي من خالل الدالالت االحصائية ، اذ تحقق تلك العمليات زياد

متذبذبة فهنالك تأثيرات واضحة في كل من مصرف بغداد ومصرف بابل ومصرف الخليج 
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فأثرت تلك التغيرات على قيمة السهم السوقي اما بقية المصارف فكانت تأثيراتها ثابتة نتيجة 

 اختالف اداء كل مصرف عن االخر .

 االبالغ لمعيار وفقاقيمة العادلة هنالك تخوف على الصعيد العالمي واالقليمي من استخدام ال. 4

بسبب عدم وجود قواعد وقوانين تحدد بموجبها االجراءات الواجب االلتزام   13 الدولي المالي

 بها الستخدام القياس تضعها هيئة معايير المحاسبة الدولية .
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 المبحث الثاني

 التوصيات
 

 الباحث باالتي :من خالل االستنتاجات اعاله يوصي 

العمل على ترسيخ ثقافة المحاسبة عن القيمة العادلة لدى المصارف المدرجة  ضرورة .1

في سوق العراق لألوراق المالية ومنها المصارف عينة الدراسة وبما يتالءم مع البيئة 

العراقية من حيث مفهوم القيمة العادلة , وطرق قياسها واختيار الطريقة المالئمة للبيئة 

 العراقية, وبيان متطلبات اإلفصاح عنها.

 ضرورة العمل على توفير البيئة السليمة التي تضمن التطبيق الناجح للنظام المحاسبي ، .2

 من خالل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومنها المحاسبة عن القيمة العادلة .

معيار  السيماية وية لمعايير المحاسبة الدولضرورة تقبل التشريعات المحاسبية العراق .3

اعادة تقييم الموجودات الثابتة باستخدام القيمة العادلة   IFRS 13الدولي االبالغ المالي 

للمساعدة على معرفة القيمة الحقيقية لموجودات الوحدة االقتصادية , كذلك لتحسين 

 مستوى القياس  والتقييم المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية واالفصاح عنها .  

 لمعيار وفقاالتزام الوحدات االقتصادية العراقية بقياس القيمة العادلة للموجودات الثابتة  .4

لكل سنتين لما يترتب على ذلك من توفير معلومات مالئمة  13 الدولي المالي االبالغ

 للمساعدة في اتخاذ القرارات. 

 لمعيار وفقاالعمل على دراسة وتحليل توجهات المعايير الدولية نحو القيمة العادلة  .5

واستخالص المالئم منها للبيئة المحاسبية العراقية , والعمل   13 الدولي المالي االبالغ

على اصدار معيار محاسبي عراقي خاص بالموجودات الثابتة يوضح مفهومها واسس 

 فصاح عنها .ونماذج قياسها ومتطلبات اال

تأهيل المستمر لموظفي االدارة المالية في المصارف والشركات اليتحسن العمل على  .6

العراقية لتعريفهم بمعايير اعداد التقارير المالية الدولية لضمان تفاعلهم مع المستجدات 

العلمية ولربط الجانب العلمي بالجانب العملي باستفادة الوحدة االقتصادية من ذوي 

 ل العلمي في المجال المحاسبي .يوالتأه الخبرات
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 IFRSاالهتمام بالتطبيق الفعلي لمفهوم القيمة العادلة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية   .7

وذلك للمميزات التي تتمتع بها للقياس واالفصاح المحاسبي بسبب تفضيلها على التكلفة 

 عتماد تقنيات التقييم لها.التاريخية , واخذها ظروف التضخم بنظر االعتبار في حالة ا

ضرورة تحسين صورة الشركة من خالل تقديم البيانات الحقيقية عن موجوداتها بالقيم  .8

من اجل معرفة قيمة الشركة لدى  13 الدولي المالي االبالغ لمعيار وفقاالعادلة 

المستخدمين الخارجيين سواء كانت القيمة المحاسبية المرتبطة بصافي االصول او القيم 

 لسوقية المرتبطة بسعر السهم السوقي الواحد.ا

على المصارف عينة البحث أن تحدد مقدار القيمة العادلة للسهم الواحد ضمن قوائم  .9

مرفقة في الكشوفات الختامية بالنسبة للوحدات االقتصادية أما بالنسبة لسوق االوراق 

 لسوق . المالية  فتحدد أيضا ضمن مؤشر يذكر في نشرات التداول السنوية ل

يوصي الباحث بضرورة اجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول تطبيق المحاسبة   .10

  13الدولي   االبالغ الماليمعيار  اعن القيمة العادلة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ومنه

. 
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 مصر . –الدار الجامعية , القاهرة 

، دار  العادلة القيمة محاسبة صمود يةالعالم االزمة  ، 2009 ، نعيم سابا , خوري سابا -5

 االردن . –, عمان  االشعاع

التحليل ,  –، إدارة التسويق  2006الصميدعي ، محمود جاسم و رشاد ، محمد يوس  ،  -6

 التخطيط ، الرقابة ، دار المناهج للنشر والتوزيع .

 أطر المالية , اإلدارة 2003الصياح ، عبد الستار مصطفى و العامري , سعود جياد  ,  -7

 . االردن  –عمان  ،للنشر والتوزيع   دار  وحاالت عملية ، , نظرية

، اإلدارة المالية المتقدمة ، دار ثراء للنشر   2010العامري ، محمد علي إبراهيم ،  -8

 االردن .  -والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان

,  4تبة العبيكان  ط , اإلدارة التمويلية  في الشركات ، مك 2004عزت ، محمد ايمن ،  -9

 المملكة العربية السعودية . –الرياض 

، مبادل التسويق ، دار وائل للنشر والتوزيع   2003العمر، رضوان المحمود ,  -10

 االردن . -، عمان 

 دار  صناعة القرارات ، مدخل المالي ، التحليل 2005، منير شاكر ،  محمد -11

 االردن . –الطبعة الثانية , عمان   ،للنشر والتوزيع   وائل

، اإلدارة التمويلية في الشركات ، مكتبة  2004الميداني،  محمد أمين عزت ، -12

 المملكة العربية السعودية .  -العبيكات , الطبعة الرابعة ، الرياض 
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, اإلدارة المالية و  1998الهواري , سيد محمود  و عبيد , سعيد توفيق ،  -13

 مصر . –قرارات األجل الطويل وقيمة المنشأة  ,  مكتبة عين شمس ، القاهرة 

 الرسائل واالطاريح  -ب 

، مدى امكانية تطبيق الشركات المساهمة الليبية المدرجة  2014ابو جاللة , علي طاهر,  -1

منشورة ,  ، رسالة ماجستير غير 39في سوق المال الليبي للمعيار المحاسبي الدولي 

 ليبيا. -االكاديمية الليبية , مصراته 

تأثيرات تطبيق المعايير الدولية ألعداد  , 2010  ,االسدي, احمد ابراهيم عبد الحسين -2

التقارير المالية على القياس واالفصاح المحاسبي في العراق , بحث مقدم لنيل شهادة 

 ين .المحاسبة القانونية , المعهد العربي للمحاسبين القانون

, التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي ,  2008أقاسم , قادة وصالح , حواس ,  -3

اطروحة دكتوراه غير منشور ة الكترونية ,  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 

 الجزائر .    جامعة

 على األرباح توزيع وسياسة المالي الهيكل تأثير دراسة  ،  2009 ضب ، علي ، بن -4

 جامعة غير منشورة ، رسالة ماجستير بالبورصة ، المدرجة االقتصادية المؤسسة قيمة

 . الجزائر -ورقلة مرباح ، قاصدي

أثر القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة على جودة القوائم ,  2018, موسى بكاري ,  جتا -5

 االقتصادية العلوم كلية - مرباح قاصدي رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة , المالية

 الجزائر . –, ورفلة  التسيير وعلوم التجارية والعلوم

، قياس جودة االرباح المحاسبية في ظل تبني مدخل القيمة  2015حمد, منى كامل,  -6

العادلة لتقييم االستثمارات المالية , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية اإلدارة 

 جامعة بغداد . -واالقتصاد 

, مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان  2004حميدات ، جمعة ,  -7

بمعايير اإلفصاح الواردة في معايير ا لمحاسبة الدولية وتعليمات هيئة األوراق المالية , 

جامعة عمان  -اطروحة دكتوراه غير منشور ة , كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا 

 لعليا , االردن .العربية للدراسات ا

أهميته  -، القياس المستند إلى القيمة السوقية العادلة  2005الزعبي ، يامن خليل ،  -8

للشركات الصناعية األردنية الدرجة في بورصة عمان ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 جامعة اليرموك ، االردن . -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
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وأهميته للشركات المساهمة الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان ، رسالة 

 -جامعة اليرموك ، اربد  -ماجستير غير منشورة ، كلية االقتصاد والعلوم االدارية 

 االردن.

المحاسبي عن القيمة ، مشكالت القياس وإلفصاح  2005زهران , عماد ,  -10

العادلة لالستثمارات المالية في ضوء المعايير المحاسبية , رسالة ماجستير غير منشورة 

 جامعة عين شمس ، مصر . -، كلية التجارة 

 إطار في القرار اتخاذ في ودوره المؤسسة , تقييم 2008هواري ,  سويسي ، -11

 بن يوس  جامعة  ، نشورة دكتوراه غير م أطروحة بالجزائر، االقتصادية التحوالت

  الجزائر -خدة 

, مداخل تحديد قيمة المنشأة في إطار  1999الشافعي , هشام محمد فرج ,  -12

دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الدوائية , رسالة  -برنامج توسيع قاعدة الملكية 

 جامعة حلوان , مصر . -ماجستير غير منشورة , كلية التجارة وادارة األعمال 

، أثر ادارة النقدية واالستثمارات   2005مان ، حسنين فيصل حسن علي ، شو -13

 -المالية المؤقتة في تعظيم قيمة الشركة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الكوفة 

 كلية اإلدارة واالقتصاد 

, استخدام كلفة التمويل في تقييم   2008عبيدات, سامر فخري محي الدين ,  -14

دراسة تطبيقية في بورصة عمان ,  رسالة ماجستير غير منشورة ,  –األسهم العادية 

 االردن . -جامعة آل البيت , عمان  -كلية إدارة المال واألعمال

, اثر مخففات مخاطر االئتمان باستخدام معادلة   2008عثمان , محمد  داوود ,  -15

Q Tobin's  دراسة تطبيقية على البنوك التجارية في األردن ،   -على قيمة البنوك

 االردن . –اطروحة دكتوراه دكتوراه غير منشورة ، عمان 

، محاسبة القيمة العادلة واثرها على  2010عواد , روحي وجدي عبد الفتاح,  -16

جامعة الشرق  -األزمة المالية العالمية  , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية األعمال 

 االردن . -األوسط , عمان 

, اثر تطبيق منهج القيمة العادلة على  2001قشالن , باسل فهد عبد الحميد ,  -17

البيانات المالية للبنوك التجارية االردنية في ضوء االزمة المالية العالمية , رسالة 

 جامعة الشرق االوسط ، االردن . -ماجستير غير منشورة ، كلية االعمال 
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, رسالة ماجستير غير منشورة ,  االستثمارية القرارات دعم في وتأثيره المالي اإلبالغ

 جامعة القادسية . -كلية االدارة واالقتصاد

، أثر المراجعة الداخلية لالستدامة على قيمة  2015،  فوزى محمد محمد ، -19

الشركة في ظل االفصاح عن وبدائل اسناد دوريها كوظيفة , رسالة دكتوراه غير 

 مصر. –, االسكندرية  جامعة االسكندرية  –منشورة , كلية التجارة 

 المالية األداء تقييم مؤشرات استخدام ,  2014المهتدي ،غدير محمود ,  محمود -20

رسالة ماجستير  لألسهم ، السوقية القيمة في التغير لقياس االقتصادية والقيمة يةالتقليد

 فلسطين . -غزة  اإلسالمية ، الجامعة غير منشورة ,

، النظام المحاسبي المالي في ظل مستجدات معايير  2015مسعود , زواوي,  -21

االبالغ المالي الدولية ، رسالة ماجستير غير منشورة , كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 جامعة اكلي محند.  -

, دراسة القيمة العادلة وتأثيرها على جودة التقارير 2015وردة , حسوني ,  -22

، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير المالية , رسالة ماجستير غير منشورة 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، الجزائر . –

, أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة لألدوات  2011يونس , عبد الرحمن جمعة ,  -23

المالية على المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية , رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 الجامعة االسالمية في غزة ، فلسطين . -جارة  كلية الت

 المجغات والووريات . ج

, مدى اهمية االفصاح عن معلومات القيمة العادلة  2003ابراهيم , محمد زيدان ,  -1

لألوراق المالية ألغراض تشجيع االستثمار في سوق االوراق المالية , المجلة العلمية 

 .مصر –جامعة عين شمس , القاهرة  –, كلية التجارة  4لالقتصاد والتجارة العدد 

، إمكانية تطبيق نماذج القيمة العادلة في قياس القيمة  2016إسماعيل ، إبراهيم يعقوب ،  -2

 . 2: العدد : 17الحقيقية لألسهم العادية ، مجلة العلوم االقتصادية العدد 

, اثر هيكل الملكية ومستوى اإلفصاح عن المسئولية  2015بدوي , هبة هللا عبد السالم ,  -3

دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة  -االجتماعية على قيمة الشركة 

 مصر . –المصرية , مجلة المحاسبة والمراجعة , جامعة االسكندرية , االسكندرية 
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لة  , المجلة , المدقق الخارجي وتقديرات القيمة العاد 2007جمعة , احمد حلمي ,  -4

 االردن . –, عمان  4العدد   3االردنية إلدارة االعمال , المجلد 

دراسة  -, نموذج القيمة العادلة وانعكاساته على جودة االرباح  2011حمد، منى كامل ،  -5

تطبيقية في مصرف الشرق االوسط  العراقي لالستثمار, المعهد العالي للدراسات المالية 

 داد  . جامعة بغ –والمحاسبية 

, المحتوى المعلوماتي للتدفق  2007خشارمة , حسين و سالم , عبد الرزاق حسن ,  -6

 , االردن . 2 , العدد 35النقدي الحر , مجلة دراسات ادارية , المجلد 

,  8, القيمة العادلة واالبالغ المالي , مجلة البنوك العدد 2007خوري ، نعيم سابا ,  -7

 االردن . –, عمان   19المجلد 

، محاضرة حول القيمة العادلة واالبالغ المالي ، مجلة   2009خوري ، نعيم سابا ,  -8

 http://financialmanager.wordpress.comالمدير المالي , مجلة الكترونية 

, اتجاه المعايير المحاسبة الدولية نحو القيمة  2004دهمش ، نعيم ، أبو زر، عفاف  -9

-22ت شعار المحاسبة في خدمة االقتصاد ، للفترة العادلة ، المؤتمر العلمي السادس تح

 االردن . –عمان  ,2004/  9/  23

، أثر توجه معايير المحاسبة نحو  2009رضا إبراهيم صالح , رضا ابراهيم ,  -10

القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل األزمة المالية 

 46( ، المجلد 2جامعة اإلسكندرية العدد ) –العلمية  العالمية , مجلة كلية التجارة للبحو 

 .2009, تموز 

, اطار مقترح لتقييم اثر القياس المحاسبي  2015زلط , عالء عاشور عبد هللا ,  -11

للقيمة العادلة ألصول التنقيب على قيمة المنشأة , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية 

 لعربية .التجارة / جامعة المنوفية , جمهورية مصر ا

قياس  IFRS 13, دراسة تحليلية للمعيار  2012سرور , عاصم محمد احمد ,  -12

جامعة  –, كلية التجارة  2القيمة العادلة , المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة , العدد 

 االسكندرية .

 تطبيق مدى عن المالية القوائم مستخدمي آراء,   2018 الطويل , عصام محمد , -13

فلسطين,  في العاملة التجارية البنوك ( في  (IFRS 13 المالية للتقارير الدولي المعيار

(  15( المجلد )  2بحث منشور , مجلة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية , العدد ) 

 االمارات العربية المتحدة . –, جامعة الشارقة   2018سنة 
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 قيمة تحديد في المستخدمة المعايير,  2000العامري , سعود جايد مشكور ,  -14
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 عين شمس , مصر .

 في وتأثيرها المحاسبي التحفظ ممارسات,  2017سليم , عبد الزهرة , كرار  -17

الشركة , مجلة الغري للعلوم  قيمة وتعزيز االستثمارية القرارات كفاءة تحسين

      ( المجلد 3جامعة الكوفة , العدد )  –االقتصادية واالدارية , كلية االدارة واالقتصاد 

 (14  ). 

, السياسة المتبعة في تصني  االوراق المالية وفقا  2007القشي , ظاهر ,  -18

في الشركات المساهمة االردنية , المجلة العربية  39للمعيار المحاسبي الدولي وقم 

,الجامعة العربية , مصر  6العدد  27المجلد   -لإلدارة , المنظمة العربية للتنمية االدارية 
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، عالقة منهج القيمة العادلة  2012كاظم ، حاتم كريم وعبيس ، بهاء حسين ،   -19

   ،  13باألزمة المالية العالمية ، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، المجلد 

 .4العدد  

، ظهور وتطور مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة المالية   2017مريم , باي ,  -20

 4المجلد  3الدولية والنظام المحاسبي المالي في الجزائر , مجلة دراسات اقتصادية العدد 

كانون االول , كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، المركز الجامعي عبد 

 الجزائر . -ميلة –الحفيظ  بو الصوف 

 االعمال اندماج دور,  2016,  كريم بالسم , صابرين و حميد  مشجل , هاني -21

 كلية –الجامعة  الكوت كلية مجلة,  الخاصة المساهمة لشركات السوقية القيمة تعظيم في

 .2016  األولى السنة ( 2)  العدد,  واسط جامعة/  واالقتصاد االدارة
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 قيمة تعظيم في الشركات حوكمة دور , 2015 , الحميد عبد محمد مطاوع ، -22

جامعة المنوفية, العدد   -تطبيقية ، . مجلة أفاق جديدة كلية التجارة  نظرية دراسة المنشأة

 تموز  .

, تأثير جودة االرباح  2016المعيني , سعد سلمان عواد , زياد , هدى سلمان ,  -23

لسنة  1عدد ال 29على القيمة الحقيقية لالسهم وقيمة الشركة , مجلة التقني ، المجلد 

2016 . 

, اثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية  2013النجار , جميل حسن ,  -24

ومالءمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة الفلسطينية , 
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 المنصور لالستثمارمصرف  .1

ملاوجو اا ام ا مد امةياد امسلد  ام اويميد ام لفد 
 ملاوجو اا

 لسةد امفو 
 ايلمفا 

2018 2494452152 2852604380 (358152228  ) 0.12 

2019 1113828450 1245216875 )  131387925 ) 0.10 
 

 مصرف بغداد .2

ملاوجو اا ام ا مد امةياد امسلد  ام اويميد ام لفد 
 ملاوجو اا

 لسةد امفو 
 امجيا  

2018 4666318 4949628 ( 283310 ) 0.05 

2019 4182827 4182827 - - 
 

 .مصرف الخليج.3

ملاوجو اا ام ا مد امةياد امسلد  ام اويميد ام لفد 
 ملاوجو اا

 لسةد امفو 
 امجيا  

2018 16426622471 17421919790 ( 995297319  ) 0. 057 

2019 1512866231 1596503570 (83637339  ) 0.052 
 

 المصرف االهلي.4.

ملاوجو اا ام ا مد امةياد امسلد  ام اويميد ام لفد 
 ملاوجو اا

 لسةد امفو 
 امجيا  

2018 2587918000 2630882000 ( 42964000 ) 0.016 

2019 38184340000 38388163000 (203823000 ) 0.0053 

 

 

ةامك م اماي يموض  IFRS 13  وج  اا اليد قيال اا سال ا ياو امةياد ام ا مد وفةا ما ياو ايةمغ اماامن ام ومن 

 امكو اا ام واقيد   
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الزيادة بالقيمة السوقية للسهم الواحدحصة السهم السوقية بالقيمة العادلةحصة السهم السوقية عدد االسهمنسبة التغيرصافي االصول بالقيمة العادلةصافي االصول التاريخية
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مصرف بغداد )المبالغ بالماليين(

مصرف بابل )المبالغ بالماليين(

مصرف االستثمار )المبالغ بالماليين(
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Abstract 

  In view of the global trend to adopt international accounting 

standards  which adopt the fair value model in accounting measurement 

and support the international accounting bodies that support this trend, 

and in light of the fact that there are deficiencies , in the use of the 

historical cost measure, which has been used for several decades as a 

basic principle of accounting measurement, the search for international 

accounting standards continues Including the fair value measure 

according to Financial Reporting Standard 13.The topic of the 

dissertation deals with establishing the concept of fair value and 

identifying the most important challenges facing the application process, 

and getting acquainted with the International Financial Reporting 

Standard 13 and its role in applying fair value in the local Iraqi 

environment and thus the possibility of using it in determining the value 

of the company. 

For the purpose of achieving the goal of the study, the descriptive 

and analytical approach was adopted for the data and information 

obtained by the researcher by conducting interviews with a number of 

bank and department managers in a sample of Iraqi banks registered in 

the Iraq Stock Exchange, and then analyzing them by adopting some 

quantitative financial methods. The study reached a set of conclusions, 

the most prominent of which was the existence of an impact relationship 

of accounting on fair value in accordance with International Accounting 

Standard 13 on the value of the company in financial institutions. The 

adoption of the measurement of fair value in accordance with 

International Accounting Standard 13 in determining the value of 

accounting is more reliable on other accounting standards. . One of the 

most important recommendations recommended by the researcher is the 



 

 

need to pay attention to the actual application of the fair value concept, 

for the advantages it enjoys for measurement and accounting disclosure 

and because of its preference over the historical cost, the need to review 

the Iraqi accounting rules and update them in line with international 

financial accounting standards, especially in the banking sector as it is 

one of the most important sectors. Influencing the country's economy. . 

Keywords: fair value, company value 
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