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I. تمھید:  
مھنة المحاسبة في العالم عدة تحدیات وضغوطات كبیرة متعلقة بعملیة القیاس أثرت على المبادئ األساسیة  شھدت

التي تقوم علیھا، خاصة عند اختیار األساس المناسب للقیاس المحاسبي واألكثر مالئمة لتوفیر المصداقیة للمعلومات 
حیث أن الجدل القائم ھو حول مبدأ التكلفة . القوائم المالیة عنھا بغرض تلبیة احتیاجات مستخدمي المعبر المحاسبیة 

الذي أصبح یواجھ انتقادات شدیدة خاصة بعد العولمة االقتصادیة وتطور األسواق المالیة العالمیة وتزاید حجم  .التاریخیة
ھوم القیمة العادلة كأساس مناسب للقیاس المحاسبي واإلفصاح الشركات المتعددة الجنسیات نتیجة لذلك تم التحول إلى مف

عند المعالجة المحاسبیة للعملیات المالیة، حیث ظھر ذلك التحول بشكل واضح في معظم معاییر المحاسبة الدولیة خاصة 
ت الجزائر وقد سع. إلعطاء المعلومات المحاسبیة موضوعیة ومالئمة أكثر لمتخذي القرار) 39(المعیار الدولي رقم 

 بادخال اصالحات عمیقة على ، حیث قامت بمنظومتھا المحاسبیة مسایرة التطورات العالمیة للنھوض لكباقي الدول 
نظامھا المحاسبي من خالل إقرار النظام المحاسبي المالي المستوحى من  معاییر المحاسبة الدولیة والذي جاء لیحل محل 

 .المخطط المحاسبي الوطني
تأتي ھذه الدراسة لتسلیط الضوء على أھمیة القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة وأثره على : لدراسةإشكالیة ا -

  :وعلیھ سنطرح السؤال الرئیسي التالي. جودة التقاریر المالیة والخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة للشركات
الخصائص النوعیة للشركات الناشطة في  ما مدى تأثیر القیاس المحاسبي المستند إلى القیمة العادلة على 

  الجنوب الشرقي ؟
  : وتندرج تحت ھذا التساؤل األسئلة الفرعیة التالیة

  ما ھو أثر تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على مالئمة المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة
 للشركات محل الدراسة ؟

 ادلة كأساس للقیاس المحاسبي على موثوقیة المعلومات المحاسبیة في القوائم  المالیة ما ھو أثر تطبیق القیمة الع
 للشركات محل الدراسة ؟

  ما ھو أثر تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة الفھم للمعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة
  للشركات محل الدراسة ؟

 مة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة المقارنة للمعلومات المحاسبیة في القوائم ما ھو أثر تطبیق القی
  المالیة للشركات محل الدراسة ؟

  :الدراسة والتساؤالت المطروحة تم صیاغة الفرضیات التالیة اشكالیةلإلجابة على  :فرضیات الدراسة -
تعظیم خاصیة المالئمة للمعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة ال یؤثر القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة علي  -

  . للشركات محل الدراسة
____________________________________________ 
eMail : (*) Benmalek.me@univ-ouargla.dz  &  (**) Gmohadbchir@yahoo.fr  

  
  أثر القیاس المحاسبي المستند إلى القیمة العادلة على الخصائص النوعیة للمعلومات إلى معرفة دراسة ال تھدف

ظریة المرتبطة المحاسبیة بالتطبیق على عینة من الشركات الناشطة في الجنوب الشرقي، بدایة بتحلیل الجوانب الن
بمحاسبة القیمة العادلة والمعالجات المحاسبیة الخاصة بھا وتحلیل العالقة بین القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة 
والخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة، وأخیرا تأثیر القیاس المحاسبي المستند إلى القیمة العادلة على الخصائص 

استمارة استبیان، وأظھرت نتائج الدراسة إلى وجود تأثیر ایجابي الستعمال  84وتم استعمال النوعیة للمعلومات المالیة  
  .القیمة العادلة في الرفع  من الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة

  

 قیمة عادلة،  قیاس محاسبي، خصائص نوعیة، تكلفة تاریخیة.  
  

JEL  .M41  
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  المحاسبي وفق القیمة العادلة علي تعظیم خاصیة الموثوقیة للمعلومات المحاسبیة في القوائم   القیاسال یؤثر
 ؛المالیة للشركات محل الدراسة

 بلیة الفھم المعلومات المحاسبیة في القوائم ال یؤثر القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة  علي تعظیم خاصیة قا
      ؛الدراسة محلالمالیة للشركات 

  القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة علي تعظیم خاصیة قابلیة المقارنة للمعلومات  المحاسبیة في القوائم   یؤثرال
  .المالیة للشركات محل الدراسة

ي كونھا ستبحث في مدى تأثیر تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس تأتي أھمیة ھذه الدراسة ف :أھداف الدراسة -
المحاسبي على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة ، بشكل یعكس حقیقة األوضاع االقتصادیة للشركات ، بشكل 

اف ھذه الدراسة وتتمثل أھم أھد. یؤدي إلى زیادة ثقة المستثمرین والمتعاملین ومتخذي القرارات بالمعلومات المحاسبیة
  :فیما یلي
 ؛التعرف على مفھوم القیاس المحاسبي المستند إلى القیمة العادلة وتمیزھا عن مبدأ التكلفة التاریخیة محاولة  
  على دور القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة في تحسین جودة القوائم المالیة للشركات محل  التعرفمحاولة

  .الدراسة
االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي في اإلجابة على أسئلة البحث، حیث تم الرجوع في  تم : منھج البحث -

أما في الجانب . من كتب ومجالت علمیة باللغتین العربیة واألجنبیة الثانویة المعلوماتالجانب النظري إلى مصادر 
ي ومسؤولي المالیة والمحاسبة  للشركات عینة من مسییرعلى التطبیقي، فقد تم استخدام أداة االستبیان بھدف التعرف 

محل الدراسة بشأن مفھوم القیمة العادلة ومدى االلتزام بھا ومدى ألھمیة اعتماد القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي 
، وتم معالجة البیانات عن طریق برنامج .وأثرھا على جودة التقاریر المالیة والخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة

  .(SPSS)الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
  :التي تناولت الموضوع والتي منھا نذكر ما یلي الدراساتبعض  مراجعةتم  :الدراسات السابقة  -

داللة العالقة بین خصائص جودة المعلومات " ، بعنوان  1)2009(نبیل عبد الرؤوف إبراھیم،  :دراسة -
ئص النسبیة لخصا األھمیةالدراسة ھذه تناولت ، " المحاسبیة والعوامل المؤثرة على دقة قیاس القیمة العادلة

أنھا تناولت أصول  حیث .العناصر المؤثرة على قیاس القیمة العادلة تطرقت إلى أھم ثم جودة المعلومات المحاسبیة
معنوي بین جودة  تأثیروجود  إلى دراسةتوصل القد و .القیمة العادلة كمتغیر تابع لمجموعة من المتغیرات

 .العادلةالمعلومات المحاسبیة والعوامل المؤثرة على قیاس القیمة 
 ،" القیاس المحاسبي بین الكلفة التاریخیة والقیمة العادلة" ، بعنوان  2)2010(زھیر خضر یاسین،  :دراسة -

لك ذ وتم إسقاط. سلبیاتالیجابیات واإلة التاریخیة والقیمة العادلة من خالل مقارنة بین التكلف ھذه الدراسة ناولتت
 :وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أھمھا. للعراقالنظام المحاسبي   على 
 ؛أن التكلفة التاریخیة لم تعد قادرة على مواكبة المتغیرات المالیة واالقتصادیة  
  القیمة العادلةبألخذ بالقیاس اعلى  غیر قادرة البیئة العراقیة. 

 وما یؤخذ على ھذه الدراسة أنھا لم تعتمد دراسة میدانیة عمیقة تحاول استقصاء المھتمین بالمجال، 
، " FASB: Fair value measurements: The next step"، بعنوان  Elaine Henry, Oscar (3: 2007( دراسة -

وقد دراسة العوامل االقتصادیة والمالیة مع  عدم إھمال  سعر الفائدة لك بذوقیاس للقیمة العادلة  تناولت الدراسة
  .األرباح الموزعة لألوراق المالیة یكون لھا أثر مباشر على تحدید قیمتھاتوصلت إلى أن 

حاولت ھده الدراسة إیجاد منھجیة  ، " Fair value methodologies "، بعنوان  Paul Kraft: 2005(4( دراسة -
قة من صنادیق متغیرات مثل  أسعار الفائدة والعوائد المحقعدة  لقیاس القیمة العادلة والتي  تعتمد على دراسة 

كما توصلت . وكدا العائد من الفرصة البدیلة فى االستثمار في أصول ال توجد بھا مخاطرة األموال المستثمرة 
الدراسة إلى أن قیمة األصول المستثمرة في الشركات العامة تختلف قیمتھا عن قیمة األصول المستثمرة في 

العوامل المؤثرة على القیمة العادلة عند إجراء التقویم  حدیدعدم ت الدراسةومما یعاب على ھده  .الشركات الخاصة
 .والمحاسبة عن القیمة العادلة

  : مفھوم القیمة العادلة و طرق قیاسھا -1
لقیاس القیمة العادلة، یضم تعریف  SFAS157مؤخرا المعیار  (FASB)المحاسبیة المالیة  المعاییرأصدرت ھیئة 

بأنھا السعر الممكن استالمھ عند بیع أصل أو عند تسویة التزام في عملیة منظمة بین "  وحید للقیمة العادلة حیث عرفھا
عدة معاییر تبنى فیھا  IASB كما أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة ".المتعاملین في السوق في تاریخ القیاس

المبلغ الذي یمكن أن تتم بھ : " مة العادلة بأنھا مفھوم القیمة العادلة عند إعداد القوائم المالیة، وتناول فیھا تعریف القی
، وقد ورد ھذا "مبادلة األصل، أو تسویة اإللتزام بین أطراف مطلعة و راغبة في التعامل على أساس تجاري بحت 

الفقرة ، و ) 38(من المعیار رقم )  8( و الفقرة ) 32(من المعیار رقم ) 11(التعریف في العدید من المعاییر أھمھا الفقرة 
، وقد تعزز ھذا ) 41(من العیار رقم ) 8(، و الفقرة ) 40(من المعیار رقم ) 5(، و الفقرة ) 39(من المعاییر رقم ) 9(
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، الذي ركز على اإلفصاح )اإلفصاح: األدوات المالیة:(بعنوان    07IFRS7التوجیھ بإصدار معیار اإلبالغ المالي رقم 
   5. عن القیمة العادلة لألدوات المالیة

ھي القیمة التي یمكن بموجبھا تبادل أصل أو تسویة " IASB"المحاسبیة الدولیة كما عرفھا أیضا مجلس المعاییر 
  6".بین أطراف كل منھم لدیھ الرغبة في التبادل وعلى بینة من الحقائق ویتعامالن بإرادة حرة التزام

ھو المبلغ : وعرفھا على النحو التالي) القیمة الحقة(ولقد أدرج النظام المحاسبي المالي الجزائري مفھوم القیمة العادلة 
درایة كافیة و موافقة و عاملة ضمن شروط  الذي یمكن من أجلھ تبادل األصل والخصوم منتھیة بین أطراف على

  7. المنافسة االعتیادیة
بھ على إبرام صفقة سواء ھي المقابل الذي اتفق الطرفان  بموج" مما سبق، یمكن أن نستخلص بأن القیمة العادلة؛ 

شراء أصل أو تسویة التزام، على أن یتمتع الطرفان بكامل الحریة و الرغبة بالتعامل وعالمان بأحوال السوق  كانت
خاصة أسعاره، وعلیھ فال یجب أن تكون عملیة بیع قسري أو بیع بالتصفیة، كما یجب أن تتم الصفقة في سوق نشط 

  ) ". تنافسي(
وان إیجاد . وفق القیمة العادلة على إمكانیة تحدید سعر لتلك األداة) أصل أو التزام(یم األداة عملیة تقی وتعتمد

السعر الصحیح ھي أساس عملیة التقییم، ففي أبسط الحاالت، تستطیع المؤسسة أن تجد قیمة األداة في صحیفة متخصصة  
األخیر الذي حدد في السوق المالي، وغالبًا فان تسعیر خاص بالبورصة، حیث أن ھذا السعر  یعكس السعر  نظامأو وفق 

ومع ذلك، فإن ). عمومًا(تكون متاحة للجمیع  ) المسعرة(ھذا األمر یعمل بشكل جید، ألن األسعار لتلك األوراق المدرجة 
المطلوبة األسعار المدرجة والمنشورة ال تكون متاحة لجمیع األدوات المالیة، األمر الذي یتطلب إجراء  بعض التقدیرات 

   8.لتحدید القیمة العادلة لألدوات غیر المسعرة أو حتى لتلك األدوات المسعرة في أسواق مالیة غیر كفؤة
باقي األصول وااللتزامات غیر المالیة، ھي األخرى یتم الحصول على قیمھا العادلة كمرجع أساسي في  أنكما 

بھا، حیث یعتبر أحسن مكان لقیاسھا، غیر أنھ في حالة عدم وجود أسواق لبعض األصول كبعض  الخاصالسوق 
أو وجود أسواق لكنھا تعتبر ضیقة وغیر تنافسیة، یجعل من القیام المعدات المركبة الخاصة بنوع من المؤسسات 

  .بتقدیرات أخرى مطلوبة لتحدید قیمھا العادلة
  :المحاسبة المالیة انھ یمكن قیاس القیمة العادلة كما یلي معاییربین مجلس  :أسالیب قیاس القیمة العادلة -2
 یتم تقدیر ما إذا كانت القیمة الدفتریة قریبة  لك ذلة عدم توفر وفي حا العادلةالقیمة  قیاسمكان لل ضفأنشط السوق ال

  ؛من القیمة العادلة
 قد تستخدم كذلك الطرق التالیة لقیاس القیمة العادلة:  

  ؛األسعار السوقیة المحددة لألدوات المالیة المشابھة  - أ
  ؛خدمات التسعیر من جھة خارجیة  - ب
  ؛نماذج التسعیر الداخلیة  - ت
  .فقات النقدیة المخصومةالتد  - ث

مدخل السوق مدخل التكلفة ومدخل  :ثالث أسالیب لقیاس القیمة العادلة وھم 157المعیار األمریكي رقم  حددوقد 
  :األصول الثابتة قیاس القیمة العادلة كاألتي 16كما حدد المعیار  .الدخل
 ؛القیمة السوقیة بمعرفة مقیمین مؤھلین  
 االستھالك القیمة االستبدالیة بعد: 

  :األدوات المالیة بعض أسس قیاس القیمة العادلة علي النحو التالي 32المعیار الدولي رقم  بین كما
إذا كانت األداة المالیة متداولة في سوق نشطة وذات سیولة فان سعر السوق المعروض لألداة ھو افصل دلیل للقیمة  .1

  ؛العرض الحالي أو سعر الطلب أو سعر آخر عملیةالعادلة  حیث ان سعر السوق المناسب ھو أما سعر 
إذا كانت األداة المالیة متداولة في سوق غیر نشط فیمكن اللجوء إلي وسائل تقدیر لتحدید القیمة العادلة بموثوقیة ھذه  .2

  :األسالیب ھي
  ؛القیمة السوقیة الجاریة ألداة مالیة مشابھة لألداة المالیة المراد تقییمھا  - أ

د خصم التدفقات النقدیة باستخدام سعر خصم مساو لمعدل الفائدة السائد في السوق ألدوات مالیة لھا نفس تحدی  - ب
  ؛الخصائص

  ؛استخدام نماذج تسعیر الخیارات  - ت
تحدید مدي معین وبشكل معقول أن تقع القیمة العادلة  یتم إذا كانت األداة غیر متداولة في سوق مالي منظم فانھ  .3

  ؛ضمنھ
ند عدم القدرة علي تحدید القیمة العادلة بموثوقیة كافیة ألي سبب فانھ یتم تزوید مستخدمي البیانات المالیة ع .4

  .بمعلومات حول الخصائص األساسیة لألدوات المالیة المراد تقییمھا
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ة للممتلكات االستثمارات العقاریة بأنھ في حال عدم القدرة علي تحدید القیمة العادل 40من المعیار رقم ضوت   
العقاریة بموثوقیة عالیة فانھ یجب إثبات ھذه العقارات بالتكلفة  وقد أوضح المعیار أسس تحدید القیمة العادلة علي 

  :النحو التالي
  محدد للقیمة العادلة ویعبر السعر السوقي ھنا عن السعر األكثر احتماال والممكن  لضأفیعتبر السعر السوقي

  ؛ل من السوقالحصول علیھ بشكل معقو
 األسعار الجاریة في سوق نشط لممتلكات أخري مشابھة.  

  :الخصائص النوعیة للقوائم المالیة ىاثر محاسبة القیمة العادلة عل -3
المعلومات تلك  ةالمعلومات الجیدة ھي تلك المعلومات األكثر فائدة في مجال ترشید القرارات ویقصد بمفاھیم جود

بھا المعلومات المحاسبیة المفیدة وتعرف ھذه الخصائص بأنھا خصائص نوعیة ، حیث  الخصائص التي یجب أن تتسم
تجعل المعلومات المعروضة في التقاریر المالیة مفیدة للمستخدمین في اتخاذ القرارات االقتصادیة ، والخصائص النوعیة 

 .والقابلیة للمقارنةالمالئمة، الموثوقیة أو االعتمادیة، القابلیة للفھم، : األساسیة األربع ھي 
ویمكن اخذ قیاس القیمة العادلة على انھ موثوق ویمكن االعتماد علیھ فقط   في حال عدم وجود فروق ھامة لدى 

وبالتالي فان افتراض قیم عادلة في ظل عدم وجود . یتحقق في ظل عدم وجود سوق نشطة التحقق العادل، وھذا قد ال
و تكون للمعلومات  الئمة وموثوقیة وقابلیة مقارنة وقابلیة فھم التقاریر المالیة،أساس سوقي قد یكون خطرا سیؤثر على م

صفة المالئمة عندما تؤثر على القرارات االقتصادیة المتخذة بواسطة المستخدمین بمساعدتھم في تقیم األحداث الماضیة 
ة من األخطاء الجوھریة أو تحلیل أو أو الحاصرة أو المستقبلیة،وتكون للمعلومات صفة  الموثوقیة عندما تكون خالی

 :ولكي تكون المعلومات مالئمة یلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعیة ھي .التحیز
 ؛)التوقیت المالئم(وصول المعلومات إلى مستخدمیھا في الوقت المناسب  -
 ؛أن یكون للمعلومات قدرة تنبؤیة -
 .ةأن یكون للمعلومات قدرة على التغذیة العكسی -

وتمتلك المعلومات خاصیة الموثوقیة إذا كانت خالیة من األخطاء الھامة والتحیز ، ویمكن االعتماد علیھا من قبل 
وقد بین مجلس . عنھ بشكل معقولتعبر بر عنھ أو من المتوقع أن بر بصدق عما یقصد أن تعالمستخدمین كمعلومات تع

 :ل الخصائص الفرعیة اآلتیةمعاییر المحاسبة الدولیة أن ھذه الخاصیة تتحقق من خال
 ؛التمثیل الصادق -
 ؛الجوھر فوق الشكل -
  ؛الحیادیة -
 .الحذر واالكتمال -

إن قابلیة المعلومات للفھم تعتمد على خصائص أخرى تتعلق بمستخدمي المعلومات المحاسبیة مثل المستوى 
یفسر لنا كون خاصیة قابلیة المعلومات للفھم كحلقة وكمیة المعلومات السابقة المتوفرة لدیھم،ھدا ما  واإلدراكالتعلیمي، 

لدلك یقع على معدي التقاریر المالیة مھمة المواءمة بین . وصل بین خصائص المعلومات وخصائص مستخدمیھا 
  .الراغبات و الصفات المعددة و المتباینة لمستخدمي ھده التقاریر
مستخدمین عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ومن أھم ما تتضمنھ خاصیة القابلیة للمقارنة، إعالم ال

التقاریر المالیة، وعن أي تغیر في السیاسات و أثار ھذا التغیر ، بحیث یمكن المستخدمون من تحدید االختالفات في 
ن للعملیات المالیة المشابھة واألحداث األخرى من فترة ألخرى وبی الشركات السیاسات المحاسبیة المستخدمة في 

المختلفة ، فااللتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة بما في ذلك اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة یساعد في  الشركات
إن قابلیة المعلومات للمقارنة تعتبر خاصیة متداخلة مع خاصیتي المالئمة والموثوقیة . تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنة

مبدأ االتساق أو التماثل وذلك بھدف إمكانیة تحقیق المقارنة عبر الفترات المالیة ،وتربط خاصیة القابلیة للمقارنة ب
المختلفة  نتیجة استخدام نفس المبادئ المحاسبیة من فترة ألخرى ، أي تعتبر خاصیة الثبات متحققة عندما یتم استخدام 

تعییر المبادئ أو السیاسات المحاسبیة إذا نفس  المعالجة المحاسبیة لنفس الحدث وعلى طول الفترات ، وھذا ال یمنع من 
كان ذلك أفضل وأكثر نفعا ، ولكن بشرط وجود ما یبرر ھذا التغییر واإلفصاح عن ذلك ، وتبرز أھمیة ھذه الصفة من 
أن أحد األھداف األساسیة للمحاسبة ھو عرض تقاریر مالیة وعلى أساس مقارن ، كون األرقام المحاسبة المفردة ذات 

لوماتي منخفض ونادرا ما تكون ذات صیغة إخباریة ، وعند مقارنتھا مع أرقام التقاریر المالیة للسنوات محتوى مع
 .نفسھا ، فان ھذه األرقام المقارنة تصبح أكثر فائدة للعدید من األمور للشركة السابقة 

ملة من االیجابیات یمكن ذكر أھمھا العادلة على ج القیمةتتوفر  : االیجابیات واالنتقادات الموجھة للقیمة العادلة  -4
 9:على النحو التالي

لواقع وحالة األسواق المالیة فیما یرتبط بقیم األصول المسعرة بھا مقارنة مع لتعطي القیمة العادلة صورة اقرب  -
الفجوة بین القیمة الدفتریة المسجلة في القوائم المالیة للمؤسسة والقیمة السوقیة، والتي  التكلفة التاریخیة، ومن ثم تقلیل

  ؛10كثیرا ما تالحظ عند استعمال التكلفة التاریخیة في قیاس أصول والتزامات المؤسسة 
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تساعد القیمة العادلة في الكشف عن إمكانیة تعثر المؤسسة وبالتالي إبراز مخاطر اإلفالس الممكن التعرض لھا نتیجة  -
رة عن حقیقتھا، ومن ثم تساعد األطراف ذوو الصلة وخاصة ضخامة التزاماتھا المالیة التي تسجل بقیمتھا العادلة المعب

المستثمرین من اتخاذ القرار المناسب وحساب المخطر الخاص بالمؤسسة حسابا دقیقا یعكس حجم معدل المر دودیة 
   ؛المطالب بھ نظیر االستثمار فیھا، في حالة ما إذا قرر المستثمر شراء أسھمھا

المؤسسة بالمقارنة مع ) التزامات(معلومات ھامة لألطراف ذوو الصلة عن أصول وخصوم تقدم القیمة المالیة العادلة  -
  .التكلفة التاریخیة، حیث إنھا تعكس الوضع الحالي للسوق، أو أنھا على األقل األقرب لتمثیلھ

     11: للقیمة العادلة إیجابیات، فإن لھا عیوبا وانتقادات، نذكر منھا  ان كما 
یصعب التحقق من القیمة العادلة ألي أصل أو التزام  في ظل عدم توافر سوق نشط یتداول فیھ، بمعنى أنھا مھتزة  -

  ؛على مستوى خاصیة الموثوقیة
معین فى السوق المالي النشط عدم وجود طریقة مثالیة للوصول للقیمة العادلة، فعادة تعكس التداوالت على سعر  -

مستوى توافق التقدیرات بین البائعین والمشتریین للسھم حول مقدار التدفقات النقدیة المستقبلیة لھ، والتي ) التنافسي(
تعتبر أحد الطرق لقیاس القیمة العادلة، وفي ھذه الحالة تكون القیمة العادلة متوافقة مع القیمة السوقیة، ولكن في حالة 

اق المالیة غیر النشطة فالبد من إدخال النماذج الریاضیة لحساب القیمة العادلة والتي تخضع لطریقة تصمیمھا األسو
  ؛وإلى الحكم الشخصي والسلطة التقدیریة لمعدیھا، مما یحد من قدرة النموذج على القیاس الدقیق للقیمة العادلة

و جدول حسابات النتائج للمؤسسات ، خاصة بالنسبة لألوراق   تؤدي القیمة العادلة إلى زیادة التذبذب في المیزانیة -
المالیة الموضوعة لغرض المضاربة، وذلك عن طریق معالجة الفروقات بین التكلفة التاریخیة والقیمة العادلة لھذه 

 ؛األوراق المالیة في جانب األموال الخاصة
وقت محدد، والذي ربما یمثل صورة مؤقتة لقیمة األوراق یأخذ حساب القیمة العادلة باالعتبار وضع السوق المالي في  -

یكون لھا أثر لحظي، ) نفسیة، فقاعة أسعار، حالة ذعر في فترة األزمات(المالیة نتیجة تأثرھا بأسباب غیر أساسیة 
ستعانة بھا لبناء قرارات على المدى الطویل، وربما قد یستغل ذلك من طرف إدارات المؤسسات لذلك ال یمكن اإل

لعدة  اإلدارةوالتي تعرف بأنھا استخدام ) التجمیل المحاسبي(األرباح  للتأثیر على حساب النتیجة  والذي یعرف بإدارة 
 12؛)ھو تالعب محاسبي(للتأثیر على رقم الربح، بما ال یعكس الحقیقة  وسائل

وفي الحقیقة یجب أن تبنى القیمة العادلة على عوامل أساسیة ولیس (قد تستعمل القیمة العادلة على المدى القصیر  -
قرار المقرض  بھدف الحصول على المكافآت والتي عادة ما تكون مربوطة برقم الربح المحقق أو للتأثیر على) ظرفیة

  ؛بھدف الحصول على قرض
العادلة أھمیة كبیرة في تحدید السعر المناسب للتبادل، وبالتالي عند اتخاذ القرار االستثماري، یجب أن یتم   للقیمة -

استخدامھا بدقة وحذر والتأكد من المعلومات والنماذج التي استخدمت لحسابھا، فإذا لم یتم استعمالھا بحیطة وحذر، فقد 
كون سببا التخاذ قرارات خاطئة، وعلیھ فالطریقة حساسة جدا ومعقدة بالنظر لكثرة طرق قیاسھا بالمقارنة مع التكلفة ت

   .التاریخیة

II. المستخدمة األدوات و قةیالطر: 
ل تم االعتماد  في الدراسة التطبیقیة على اختبار فرضیات الدراسة وذلك من خال:  مجتمع وعینة الدراسة . 1

استقصاء أراء عینة من مسیري ومسؤولي المالیة والمحاسبة  للشركات محل الدراسة بشأن مفھوم القیمة العادلة ومدى 
االلتزام بھا ومدى ألھمیة اعتماد القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي وأثرھا على جودة التقاریر المالیة والخصائص 

 .النوعیة للمعلومات المحاسبیة
استبانة  84الدراسة على عینة من مراجعي الحسابات الخارجیین ومسیرى الشركات وقد تم توزیع  وقد أجریت

كما تم استخدام األسالیب اإلحصائیة من خالل برنامج  77.3استبانة صالحة للتحلیل بنسبة استرداد  65وتم استرداد 
Spss لتحلیل متغیرات الدراسة واختبارھا النحرافوتحلیل اتجاھات أراء العینة ومن ھذه األسالیب الوسط الحسابي وا 

افة إلي استخدام ضالمعیاري لمعرفة واستطالع آراء واتجاھات عینة الدراسة تجاه العبارات إلي وردت باالستبانة  باال
 Independentالختبار الفرضیات و استطالع أراء العینة بالنسبة لكل فرضیة وأسلوب   One sample t-testأسلوب  

sample test الختبار الفروقات بین عینتین مستقلتین  
لقد تم استخدام  طریقة الفا كرونیاخ لقیاس مدي ثبات االستبانة واظھر  :قیاس صدق وثبات أداة الدراسة . 2

وھذه نسبة كافیة من  0.76التحلیل اإلحصائي  أن معامل ثبات االستبانة حسب الفاكرونباخ علي مستوي جمیع المحاور
إلحصائیة كما تم استخدام اختبار كولمغروف سیمرنوف للتأكد من أن البیانات المتحصل علیھا من المستجوبین الناحیة ا

  .تتبع التوزیع الطبیعي ام ال وذلك الختیار االختبار اإلحصائي المناسب 
لي ان مما یدل ع 0.05وھي اكبر من القیمة   0.119ان مستوي الداللة یساوي ) 1(حیث یتضح من الجدول رقم 

 . البیانات تتبع التوزیع الطبیعي مما یستلزم استخدام االختبارات المعلمیة
III. ومناقشتھا  النتائج:  

تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف  :تحلیل نتائج أسئلة االستبیان والخاصة بمحاور فرضیات الدراسة . 1
) 02(او عدم موافقة المستجوبین حیث یوصح الجدول رقم المعیاري لكل فقرة من فقرات االستبانة لمعرفة مدي موافقة 



 _________________________صائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة للشركات الناشطة في الجنوب الشرقيأثر القیاس المحاسبي المستند إلى القیمة العادلة على الخ

 

 
- 176 - 

في ملحق الجداول الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمتغیر العالقة بین تطبیق محاسبة القیمة العادلة علي مالءمة 
 .المعلومات المحاسبیة

ة المعلومات المحاسبیة حیث نالحظ من خالل الجدول یان ھناك عالقة بین تطبیق محاسبة القیمة العادلة ومالءم
وقد جاء  0.786اما االنحراف المعیاري فبلغ   3.88الواردة في القوائم المالیة حیث بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي 

في المرتبة األولي ما یوضح تطبیق القیمة العادلة على األدوات المالیة یجعلھا أكثر )  6و 2(الوزن النسبي للفقرتین 
  .مستعملي المعلومات المالیةاحتیاجا لمستخدمي و

أن ھناك عالقة بین تطبیق محاسبة القیمة العادلة وزیادة الموثوقیة في المعلومات ) 3(كما یوضج الجدول رقم 
وقد حازتا العبارتین األولي  0.724أما االنحراف المعیاري فبلغ  3.94المحاسبیة  حیث بلغ المتوسط الحسابي االجمالي

مما یدل علي ان  3.5سط حسابي وھو اعلي من متوسط لیكرت االفتراضي حیث یقدر ب والرابعة علي اعلي متو
البیانات المالیة المبنیة على أساس القیمة العادلة خاصة االلتزامات المالیة توفر معلومات دات موثوقیة عالیة في التقاریر 

  .المالیة
العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة  أن ھناك عالقة بین تطبیق محاسبة القیمة) 4(ویظھر الجدول رقم 

وقد حازت  0.742اما االنحراف المعیاري فبلغ 3.75الفھم  للمعلومات المحاسبیة حیث بلغ المتوسط الحسابي االجمالي
مما یدل أفراد  3.5العبارة الرابعة علي اعلي متوسط حسابي وھو اعلي من متوسط لیكرت االفتراضي حیث یقدر ب 

  .فقون علي أن مفھوم القیمة العادلة یشوبھ بعض الغموضالعینة مت
أن ھناك عالقة بین تطبیق محاسبة القیمة العادلة كأساس للقیاس ) 05(بینما یتضح من خالل الجدول رقم

 0.701اما االنحراف المعیاري فبلغ 3.69المحاسبي على قابلیة المقارنة المحاسبیة حیث بلغ المتوسط الحسابي االجمالي
مما  3.5حازت العبارة الثانیة علي اعلي متوسط حسابي وھو اعلي من متوسط لیكرت االفتراضي حیث یقدر ب وقد 

یدل أفراد العینة متفقون علي ان البیانات المالیة المستندة للقیمة العادلة توفر معلومات محاسبیة قابلة للمقارنة مع نتائج 
  الدورات السابقة

م استخدام اختبار ت للعینة الواحدة لتحلیل أجزاء االستبانة عند مستوي معنویة ت :اختبار فرضیات الدراسة . 2
 .قیمة ت ومستوي الداللة لكل فرضیة) 06(بالمائة ویوضح الجدول رقم 95بالمائة وبمستوي ثقة  05

أن مستوي الداللة لجمیع الفرضیات یساوي صفرا وان قیمة ت المحسوبة ) 06(حیث یتضح من الجدول رقم 
مما یدل علي أن ھناك اثر ایجابي لتطبیق محاسبة القیمة  2.01یع الفرضیات اكبر من قیمة ت المجدولة البالغة لجم

  .العادلة علي الخصائص النوعیة للقوائم المالیة
ال یؤثر تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي علي مالءمة المعلومات : اختبار الفرضیة األولى . 1.2

الخاصة بالشركات الناشطة في منطقة الجنوب الشرقي من وجھة نظر المحاسبین والمدراء المالیین فقد بلغت  المحاسبیة
وھي اكبر من قیمتھا الجد ولیة وحیث أن قاعدة القرار تنص علي رفض 15.126) 06(قیمة ت المحسوبة جدول رقم

اءا علیة فانھ یتم رفض فرضیة العدم وقبول الفرص الفرضیة العدمیة إذا كانت القیمة المحسوبة اكبر من الجد ولیة وبن
الید یل مما  أن تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على موثوقیة المعلومات المحاسبیة یعني تطبیق القیمة 

  .العادلة كأساس للقیاس المحاسبي یؤثر على مالئمة لمعلومات المحاسبیة
ثر تطبیق القیمة العادلة تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على ال یؤ :اختبار الفرضیة الثانیة . 2.2

موثوقیة المعلومات المحاسبیة الخاصة بالشركات الناشطة في منطقة الجنوب الشرقي من وجھة نظر المحاسبین 
لیة وحیث أن قاعدة ھي  اكبر من قیمتھا الجد و 19.730) 06(والمدراء المالیین فقد بلغت قیمة ت المحسوبة جدول رقم

القرار تنص علي رفض الفرضیة العدمیة وبناءا علیة فانھ یتم رفض فرضیة العدم وقبول الفرص الید یل مما یعني أن 
  تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي یؤثر على موثوقیة المعلومات المحاسبیة 

عادلة كأساس للقیاس المحاسبي تطبیق القیمة العادلة ال یؤثر تطبیق القیمة ال: اختبار الفرضیة الثالثة . 3.2
كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة الفھم  للمعلومات المحاسبیة الخاصة بالشركات الناشطة في منطقة الجنوب الشرقي 

تھا وھي اكبر من قیم 12.128) 06(من وجھة نظر المحاسبین والمدراء المالیین فقد بلغت قیمة ت المحسوبة جدول رقم
الجد ولیة وحیث أن قاعدة القرار تنص علي رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرص البدیل  إذا كانت القیمة المحسوبة 
اكبر من الجد ولیة وبناءا علیة فانھ یتم رفض فرضیة العدم وقبول الفرص الید یل مما یعني أن تطبیق القیمة العادلة 

  لفھم  للمعلومات المحاسبیةكأساس للقیاس المحاسبي  یؤثر على قابلیة ا
ال یؤثر تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي تطبیق القیمة العادلة :  رابعةاختبار الفرضیة ال. 4.2

كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة الفھم  للمعلومات المحاسبیة الخاصة بالشركات الناشطة في منطقة الجنوب الشرقي 
وھي اكبر من قیمتھا  14.409) 06(والمدراء المالیین فقد بلغت قیمة ت المحسوبة جدول رقم من وجھة نظر المحاسبین

الجد ولیة وحیث أن قاعدة القرار تنص علي رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرص البدیل  إذا كانت القیمة المحسوبة 
ید یل مما یعني أن تطبیق القیمة العادلة اكبر من الجد ولیة وبناءا علیة فانھ یتم رفض فرضیة العدم وقبول الفرص ال

  .كأساس للقیاس المحاسبي یؤثر على قابلیة المقارنة للمعلومات المحاسبیة



______________________________________________________________________________________________________ ______________________ –152015  
 

 
- 177 - 

IV.  الخالصة:  
القیاس المحاسبي المستند إلى القیمة العادلة في تناولھ في ھاتھ المرحلة حیث تشھد فیھا  تكمن أھمیة موضوع

ذا من خالل تبني النظام المحاسبي المالي المستوحى في جوھره من فلسفتھا  المحاسبة في الجزائر تطورات عمیقة وھ
طراف ذات العالقة وتعتبر القیمة العادلة من بین القائمة على تضیق الفجوة بین األنظمة المحاسبیة للدول واحتیاجات األ

في التطبیق بین مؤید ومعارض أھم المواضیع المثیرة للجدل من خالل ما أسالتھ من حبر في مدى جدواھا وصالحیتھا 
 .لھا

ه الدراسة لفحص مدى فعالیة تطبیق ھدا المفھوم في البیئة الجزائریة وباألخص ذلك جاءت ھذوانطالقا من 
لك من خالل دراسة میدانیة تحاول فھم الواقع والتعامل مع مفھوم القیمة العادلة    ذالشركات العاملة في الجنوب الشرقي و

  :لنتائج التالیةوعلیھ استخلصنا ا
  ؛انقسام واضح حول القیمة العادلة بین مؤید ومعارض ھناك -
  ؛لمسناه من خالل الدراسة المیدانیة تتمتع القیمة العادلة بالموثوقیة لدى المھتمین وھدا ما -
  .مخرجات القیمة العادلة تالئم جمیع األطراف ذات الصلة -

 
   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -

  
  اختبار كولمغروف سیمرنوف: 1دول رقم الج

 المحور عنوان المحور عدد الفقرات Z مستوي الداللة
تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على  07 1.278 0.076

 األول مالئمة لمعلومات المحاسبیة

تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على  05 0.802 0.403
 الثاني ات المحاسبیةموثوقیة المعلوم

تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة  04 1.616 0.008
 الثالث الفھم  للمعلومات المحاسبیة

تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة  03 1.290 0.042
 الرابع المقارنة للمعلومات المحاسبیة

0.119 1.086 19  
  SPSSمن إعداد الباحثین بناءا على التحلیل اإلحصائي لنتائج االستبیان باستخدام برنامج الـ  :المصدر 

  
  تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على مالئمة المعلومات المحاسبیة) 02(جدول رقم

 الرقم الفقرة المتوسظ االنحراف
 1  لمالیة أكثر مالئمة للمعلومات المحاسبیةإن تطبیق القیمة العادلة یجعل القوائم ا 3.95 0.779
تطبیق القیمة العادلة على األدوات المالیة یجعلھا أكثر احتیاجا لمستخدمي ومستعملي  4.14 0.827

 2  المعلومات المالیة
 3  إن البیانات المالیة المستندة للقیمة العادلة تساھم في اتخاذ قرارات المستثمرین 3.65 0.874
ن البیانات المالیة المبنیة على أساس القیمة العادلة توفر التوقیت المناسب للمعلومات إ 3.66 0.815

 4  المحاسبیة

إن البیانات المالیة المبنیة على أساس القیمة العادلة تطرح  توقیت  مناسب للتدفقات  3.89 0.812
 5  النقدیة المستقبلیة للشركة

لقیاس المحاسبي معلومات مالئمة الختالف القیم یوفر تطبیق القیمة العادلة في ا 4.03 0.661
 6  السوقیة عن الدفتریة

 7  توفر البیانات المالیة المستندة للقیمة العادلة معلومات ذات قیمة تنبؤیة 3.85 0.734
 المتوسط اإلجمالي 3.88 0.786

 SPSSدام برنامج الـ لنتائج االستبیان باستخ اإلحصائيمن إعداد الباحثین بناءا على التحلیل  :المصدر 
  

  تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على موثوقیة المعلومات المحاسبیة) 03(جدول رقم
 الرفم الفقرة المتوسظ االنحراف
إن البیانات المالیة المبنیة على أساس القیمة العادلة توفر معلومات ذات موثوقیة عالیة  4.03 0.585

 1  في التقاریر المالیة
 2  إن البیانات المالیة المبنیة على أساس القیمة العادلة توفر معلومات محایدة 3.94 0.609
 3  إن البیانات المالیة المبنیة على أساس القیمة العادلة توفر معلومات قابلة للتحقق 3.77 0.745
 4  الیةیوفر قیاس االلتزامات المالیة بالقیمة العادلة معلومات ذات موثوقیة ع 4.02 0.780
 5  تعبر المعلومات المحاسبیة على صدق وأمانة تمثیلھا للواقع االقتصادي 3.97 0.901
 المتوسط اإلجمالي 3.94 0.724

  SPSSلنتائج االستبیان باستخدام برنامج الـ  اإلحصائيمن إعداد الباحثین بناءا على التحلیل  :المصدر 
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  یاس المحاسبي على قابلیة الفھم  للمعلومات المحاسبیةتطبیق القیمة العادلة كأساس للق :)04(جدول رقم
 الرقم الفقرة المتوسظ االنحراف
 1  ان التقریر المالي المستند للقیمة العادلة یوفر كافة المعلومات المھمة والقابلة للفھم 3.88 0.625
 2  یوجد فھم واضح للقیمة العادلة عند جمیع المھتمین 3.38 0.682
 3  وفر كافة المعلومات المحاسبیة في التقاریر المالیة حتى ولو كانت معقدةبجب ت 3.78 0.760
 4  یشوب مفھوم القیمة العادلة بعض الغموض 3.97 0.901
 المتوسط اإلجمالي 3.75 0.742

  SPSSلنتائج االستبیان باستخدام برنامج الـ  اإلحصائيمن إعداد الباحثین بناءا على التحلیل  :المصدر 
 

  تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة المقارنة للمعلومات المحاسبیة :)05(جدول
 الرقم الفقرة المتوسظ االنحراف
 1  إن تطبیق القیمة العادلة تحقق للمعلومات المحاسبیة خاصیة القابلیة للمقارنة 3.98 0.625
 2  دلة معلومات محاسبیة قابلة للمقارنة مع نتائج الدورات السابقةتوفر البیانات المالیة المستندة للقیمة العا 4.08 0.568
 3  إن تطبیق القیمة العادلة یجعلھا قابلة للمقارنة مع السنوات السابقة عند تقییم عناصر القوائم المالیة 3.98 0.910
 المتوسط اإلجمالي 3.69 0.701

  SPSSلنتائج االستبیان باستخدام برنامج الـ  اإلحصائيمن إعداد الباحثین بناءا على التحلیل  :المصدر 
 

  المحسوبة ومستوي المعنویة لكل فرضیة tقیم ت : )06(جدول رقم 
مستوي 
  الداللة

  قیمة ت
t  

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 المحور عنوان المحور الحسابي

  االول  لمعلومات المحاسبیةتطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على مالئمة   3.88 0.786  15.126  0.00
  الثاني  تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على موثوقیة المعلومات المحاسبیة  3.94 0.724  19.730  0.00
  الثالث  تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة الفھم  للمعلومات المحاسبیة  3.75 0.742  12.128  0.00
  الرابع  تطبیق القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي على قابلیة المقارنة للمعلومات المحاسبیة  3.69 0.701  14.409  0.00

  SPSSلنتائج االستبیان باستخدام برنامج الـ  اإلحصائيمن إعداد الباحثین بناءا على التحلیل  :المصدر 
  

  :اإلحاالت والمراجع 
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