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 الملخص 

المحاسبة         معايير  لهيئة  العادلة  القيمة  معيار  تطبيق  أثر  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 
اإل المحتوى  جودة  على  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  مع  والمراجعة  المالية  للتقارير  عالمي 

التطبيق على المصارف اإلسالمية  وتم ذلك من خالل تحليل  وتأصيل محاسبة القيمة العادلة في 
األول الفكر  على  التركيز  مع  المعاصر،  المحاسبي  بالفكر  مقارناً  اإلسالمي  المحاسبي   ،الفكر 

تطبيقهاوا لها  ،لتعرف على مشكالت ومعوقات  المناسبة  الحلول  آثارها   ،واقتراح  والتعرف على 
عليها  تشتمل  التى  المحاسبية  المعلومات  ودقة  وموضوعية  وموثوقية  مالءمة  من  كل  على 

المالية،   للمقارنةالتقارير  قابليتها  والتطبيقومدى  للفهم  قابليتها  ومدى  وبين   ،  بينها  والترجيح 
وتوصلت الدراسة إلى أن الفكر ،  التكلفة التاريخية، مع التطبيق على المصارف اإلسالمية   محاسبة

يقر األخذ في القياس والتقويم والتسعير والتعامل بالقيمة العادلة، واستجابة    المحاسبي اإلسالمي
قامت   المالية اإلسالميةلذلك  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  معايير ، بإصدرا  (AAOIFI)  هيئة 

العادلة  محاسبية وشرعية القيمة  أنه  ،  تتبنى محاسبة  إلى  الميدانية  الدراسة  أثر وتوصلت   يوجد 
المالية  بشكل عام،  إيجابي للتقارير  اإلعالمي  المحتوى  العادلة على جودة  القيمة  كما ،  لمحاسبة 

الدراسة العادلة   التطبيقية  توصلت  القيمة  محاسبة  يطبق  المصري  اإلسالمي  فيصل  بنك  أن  إلى 
التاريخية التكلفة  محاسبة  يطبق  بينما  المالية،  واألصول  واألدوات  لألوراق  بالنسبة    بالنسبة 

 لألصول الثابتة، ومن بينها المباني والعقارات.
 

Abstract 
      This study aimed to reveal the impact of applying the fair value Standard of the 

Accounting and Auditing Standards Organization for Islamic Financial Institutions 

on the quality of the financial information content of financial reports in Islamic 

banks, through fair value accounting analysis in Islamic accounting thought 

compared to traditional accounting thought, focusing on the first thought and 

identifying the problems and obstacles to its application and proposing appropriate 

solutions to them and recognizing their effects on each of the relevance, reliability, 

objectivity and accuracy of accounting information contained in the financial reports, 

and the extent of its comparability, and the extent of its comprehension, application 

and weighting between it and historical cost accounting, with application to Islamic 

banks, The study concluded that Islamic accounting thought is based on 

measurement, evaluation and pricing at fair value, In response, the Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) issued accounting 

and Shariah standards that adopt fair value accounting, The field study reached that 

there is an overall positive impact of fair value accounting on the quality of the 

financial information content of financial reports, The applied study also found that 

Faisal Islamic Bank of Egypt applies fair value accounting for securities, tools and 

financial assets, while applying historical cost accounting for fixed assets, including 

buildings and real estate. 
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 طبيعة المشكلة والغرض من البحث:  :أولً 
 : المقدمة  .1

المحاسبي،        العمل  فى  الرئيسية  الركيزة  المحاسبي  القياس  ظيفة  فويعتبر 
وإظهار الحقوق  ،  قتصاديةاالوحدات  ل هى قياس الموارد المملوكة ل  الرئيسية  المحاسبة

التى تطرأ على هذه   التغيرات  وقياس  وااللتزامات، وتخصيص   الحقوق وااللتزامات 
، وقياس  هذه التغيرات على فترات زمنية محددة وكذلك التعبير عنها فى صورة نقدية

، من أصول وخصوم، في آخر كل فترة مالية، وقياس  كل من المركز المالي للمنشأة
المنشأة أعمال  مننتيجة  أو خسارة  ،  مالية  كل  عن ،  ربح  المحاسبة      ،فترة  وفي ظل 

التاريخية،   التكلفة  أساس   على  القائمة  أن  التقليدية،  قائمة  يالحظ  في  المالية  القيم 
لتساؤالت    الميزانية  كافياً  جواباً  تقدم  ال  الدخل  قائمة  وفي  المالي(  المركز  )قائمة 

االقتصادية  المناسبة المعتمدة على معلومات  المستثمرين وحاجاتهم التخاذ  القرارات  
الحقيقية االقتصادية  الوقائع  المالية تسجل    ، ذات جودة عالية تعكس  القوائم  وذلك ألن 
ومن هنا بدأت المحاوالت إليجاد    ،الماضي وال تأخذ الحاضروالمستقبل بعين االعتبار

في   والممثلة  المحاسبة  تعكسها  التي  المالية  القيم  بين  والقيم  تقارب  التاريخية  التكلفة 
   .بموجب المفاهيم االقتصادية  التي تعكس الصورة الصادقة والمتمثلة في القيمة العادلة

 : مشكلة البحث  .2
تتمثل المشكلة األساسية في محاسبة القيمة العادلة في قياس و تعدد تقديرات        

خاصة في ظل عدم وجود سوق حرة نشطة كفء تعمل في ظل المنافسة    ، هذه القيمة
اال من  كبير  قدر  العادلة  القيمة  تقدير  يكتنف  حيث  الشخصي  الكاملة  والحكم  جتهاد 

حيث تتعدد طرق و أساليب تقدير القيمة العادلة لألصول    ، واتباع أسس قياس متباينة
مما يجعل البيانات أكثر تقلباً و اختالفاً في ظل عدم وجود سوق    ، وااللتزامات المالية

إدارة    ،نشطة عملية  في  العادلة  القيمة  لتقديرات  اإلدارة  استخدام  إمكانية  وبالتالي 
حيث يمكن لإلدارة استخدام    ،لمالي األرباح و التالعب في قياسها وفي قياس المركز ا

حقيقية غير  صورية  أرباح  إلظهار  التقديرات  مالي صوري  إلو   ، هذه  مركز  ظهار 
حقيقي اإلبداعية مفي  ،غير  المحاسبة  أو  األرباح  بإدارة  اصطالحاً  يعرف    ا 
وتتمثل المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية :  ،  )االبتكارية(

يوج المحتوى  هل  على  اإلسالمي  المحاسبي  الفكر  منظور  من  االدلة  للقيمة  أثر  د 
للمعلومات  النوعية  الخصائص  على  األثر  هذا  هو  وما  ؟  المالية  للتقارير  اإلعالمي 

اإلسالمية المالية  المؤسسات  تطبيق  مدى  هو  وما  على    ، المحاسبية؟  بالتطبيق 
 المصارف اإلسالمية بالذات، لمبدأ وأسلوب محاسبة القيمة العادلة؟ 

 :هدف البحث   .3
القيمة  يتمثل     وتأصيل محاسبة  دراسة وتحليل  في  البحث  لهذا  الرئيسي  الهدف 

، مع التركيز  المعاصرمقارناً بالفكر المحاسبي    اإلسالمي العادلة في الفكر المحاسبي  
الفكر تطبيقهااألول  على  ومعوقات  مشكالت  على  والتعرف  الحلول    ،،  واقتراح 
والتعرف على آثارها على كل من مالءمة وموثوقية وموضوعية ودقة    ، المناسبة لها
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المحاسبية  للمقارنة   المعلومات  قابليتها  والتطبيق  ومدى  وبين    وللفهم  بينها  والترجيح 
يجيب فهذا البحث    ، الً على أساسهامحاسبة التكلفة التاريخية التي قامت المحاسبة أص

السؤال الرئيسي التالي: هل يوجد أثر للقيمة العادلة من منظور الفكر المحاسبي    على 
المحتوى  على  المصارف    اإلسالمي  على  التطبيق  مع  المالية،  للتقارير  اإلعالمي 

 اإلسالمية. 

   :أهمية البحث  .4
حيث        وعملية،  علمية  أهمية  البحث  محاولة  لهذا  في  العلمية  األهمية  تتمثل 

مواكبة الفكر المحاسبي في المجال البحثي، والذي يرتكز في الوقت الراهن على  
مما   المحاسبية،  للمعلومات  النوعية  بالخصائص  العادلة وعالقتها  القيمة  محاسبة 
يساهم في جودة مخرجات النظام المحاسبي في صورة قوائم و تقارير مالية أكثر  

ذلك    منفعة،شفافية و وأوجه  ويتم  العادلة  القيمة  التعرف على محاسبة  من خالل 
تطورها وفقاً للمعايير الدولية، ومحاولة التعرف على وجهة نظر الفكر المحاسبي  

فيها إرشاد  ،  اإلسالمي  في  البحث  نتائج  مساهمة  في  فتتمثل  العملية  األهمية  أما 
محاسب  أهمية  إلى  المالية  والتقارير  القوائم  وعالقتها  معدي  العادلة  القيمة  ة 

 بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. 

 : متغيرات البحث .5
فتت      البحث،  متغيرات  وجودة  ي  مثل  المتغيرالمستقل،  وهو  العادلة،  القيمة 

للتقاري اإلعالمي  والمالءمة    رـالمحتوى  )الموثوقية  المختلفة  بفروعها  المالية 
 والقابلية للمقارنة(، وهي المتغير التابع. والقابلية للفهم والتطبيق  

 ومجال التطبيق:  فروض الدراسة .6
تتضمن الدراسة الميدانية فرضاً رئيسياً وهو: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة           

العادلة على جودة المعلومات المحاسبية حيث تزداد هذه الجودة، وهو ما يؤدي إلى  
 اإلعالمي للقوائم المالية. رتقاء بالمحتوى اال

وينبثق من هذا الفرض الرئيسي، وبناًء على تعدد الخصائص النوعية للمعلومات      
 المحاسبية، أربعة فروض فرعية، و هي: 

موثوقية    األول: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على   الفرض الفرعي -1
 المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه الموثوقية. 

الفرض الفرعي الثاني: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على مالءمة   -2
 المعلومات المحاسبية، حيث تزداد هذه المالءمة. 

الفرض الفرعي الثالث: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية   -3
 المعلومات المحاسبية للفهم و التطبيق، حيث تزداد هذه القابلية. 

فرعي الرابع: يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية  الفرض ال -4
 المعلومات المحاسبية للمقارنة، حيث تزداد هذه القابلية.  



5 
 

الميدانية       الدراسة  من  كل  تطبيق  المصارف   وتم  على  التطبيقية        والدراسة 
و اإلسالمية،  المالية  المؤسسالت  كإحدى  اإلسالاإلسالمية،  فيصل  بنك  مي  بالذات 

 المصري. 

 : منهجية البحث .7
 تستخدم الباحثة في دراستها المنهجين التاليين:             

 : المنهج الستقرائي -أ
و      السابقة  الدراسات  في  ورد  ما  وتحليل  استقراء  على  الباحثة  فيه  تعتمد 

العالمية   المعلومات  وشبكة  واألجنبية  العربية  والمراجع  المحاسبي  األدب 
الصلة ذات  المهنية  العلمية  المنظمات  إلى إصدارات    األبحاث   من  باإلضافة 

كر المحاسبي المعاصر  المتعلقة بمحاسبة القيمة العادلة سواء في الفوالمعايير  
 في الفكر المحاسبي اإلسالمي.  أو

 : المنهج الستنباطي -ب
في        اإلسالمي  المحاسبي  الفكر  رأي  استنباط  على  الباحثة  تعمل  حيث 

العادلة القيمة  الفقه اإلسالمي،    ،محاسبة  وذلك من خالل اطالعها على كتب 
قديمها وحديثها، ويتمثل دورها هنا في االجتهاد واالستنباط، إذ التوجد غالباً  
كتابات إسالمية مباشرة في هذا الموضوع، فيما عدا ما ورد بمعايير القيمة  
المالية   للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  معايير  هيئة  عن  الصادرة  العادلة 
عبد   سامي  الدكتور  األستاذ  موسوعة  عدا  وفيما  البحرين،  بدولة  اإلسالمية 

 " اختصاراً،  المسماه،  قابل  في  الرحمن  والقتصاد  المحاسبة  موسوعة 
التي  التشريعيما  اإلسالم وإعجازه  العشر وبأجزائها ومجلداتها  "، بسالسلها 

 زادت عن خمسين جزءاً ومجلداً.  
 

 ً  : الدراسات السابقة: ثانيا
 : الدراسات السابقة باللغة العربية  -1
منها        بعضاً  ل تذكرالباحثة  نظرا  وقد  ،  بها،  المسموح  المساحة  ضيق 

 . الماجستير الة سر ذكرت الباحثة معظم هذه الدراسات في متن 
 (1) (2018دراسة )قوادري عبلة، -أ

وهما التكلفة التاريخية    ، هدفت الدراسة إلى المقارنة بين بديلي القياس المحاسبي     
 من حيث أثرهما على المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبية.  ،والقيمة العادلة

 -وتوصلت الدراسة إلى:

 
تبن  (1) ظل  في  المحاسبية  للمعلومات  اإلعالمي  المحتوى  على  المحاسبي  القياس  بدائل  أثر  عبلة،  الجزائر   يقوادري 

في  المحاسبة  مهنيي  نظر  وجهة  من  العادلة  والقيمة  التاريخية  التكلفة  بين  مقارنة  دراسة  الدولية،  المحاسبية  للمعايير 
 .2018 ، جامعة سطيف،الجزائر، 19، العدد مجلة األبحاث القتصادية  الجزائر، 
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المعدة    للمعلومات  اإلعالمي  المحتوى  التاريخية  أن  التكلفة  مبدأ  أساس  على 
 يتصف بالموثوقية العالية والقابلية للفهم. 

المعدة استناداً ألساس القيمة العادلة يتميز    أن المحتوى اإلعالمي للمعلومات  
 بالمالءمة لقرارات مستخدميها والقابلية للمقارنة.  

 (1) (2016) إبراهيم  يعقوب إسماعيل عثمان  دراسة  -ب 

واإل       القياس  بين  العالقة  عن  البحث  في  الدراسة  مشكلة  فصاح  تمثلت 
الشركات   في  المحاسبية  المعلومات  وجودة  العادلة   القيمة  أساس  على  والمراجعة 

 المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية. 
 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها:         

قيا   الجارية في سوق نشطة في  استخدام  األسعار  العادلة يزيد  أن  القيمة  س 
سوق   في  المدرجة  المساهمة  شركات  في  المحاسبية  المعلومات  مالءمة  من 

 الخرطوم لألوراق المالية. 

أن استخدام  األسعار الجارية في سوق غير نشطة في قياس القيمة العادلة ال   
 يحقق خاصية المالءمة للمعلومات المحاسبية. 

 (2) (2018بالنور، دراسة ) محمد الساسي   -ـج

اإلسالمية   المصارف  في  العادلة  القيمة  تطبيقات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 
حيث تطرقت الدراسة ألهم األدبيات النظرية المتعلقة    وقياس األثر المتولد عن تطبيقها،

واإلسالمي،  التقليدى  الفكرين  في  المحاسبي  العادلة    بالقياس  القيمة  على  ركزت  كما 
اإلسالمية المالية  األدوات  في  المحاسبي  القيمة والقياس  على  ركزت  كما  العادلة    ، 

 اإلسالمية.  والقياس المحاسبي بالنسبة لألدوات المالية
 (3) (2014دراسة )  هوام جمعة، آدم حديدى،  -د

 -:  هدفت الدراسة إلى
المحاسبة       معايير  بين  مشتركة  أرضية  إيجاد  عن  معايير  البحث  أو  الدولية 

عامة، بصفة  اإلسالمية  المحاسبية  المعايير  وكذا  المالي  توجه    اإلبالغ  وإمكانية 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية نحو معايير محاسبة القيمة  
العادلة بصفة خاصة وإمكانية تطبيقها في المصارف اإلسالمية من خالل عملية  

واإل واالقياس  القياس  ،والعتراففصاح  وسائل  تحقيق  مدى  على  التعرف 
المحاسبية المبنية على القيمة العادلة أساسا للمقاصد الشرعية إضافة إلى قدرتها  

 
فصاح والمراجعة على تحقيق جودة  كأساس للقياس واإلإبراهيم يعقوب إسماعيل عثمان، أثر استخدام القيمة العادلة    (1)

المالية،   المحاسبية، دراسة تطبيقية وميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق  المعلومات 
الدراسات   كلية  والتكنولوجيا،  للعلوم  السودان  والتمويل،جامعة  المحاسبة  في  منشورة  غير  دكتوراه  رسالة 

 .2016التجارية، 
العلوم االقتصادية   (2) العادلة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية، رسالة دكتوراه، كلية  القيمة  بالنور،  محمد الساسي 

 .   2018والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، 
المصار  (3) في  العادلة  القيمة  محاسبة  تطبيق  وإمكانية  أثر  حديدي،  وآدم  جمعة  اإلسالمية،  هوام  دراسات ف  مجلة 

 .2014، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 2، العدد20، المجلداقتصادية إسالمية

 



7 
 

أثر تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة على  ،  على تفادى المحظورات الشرعية
 جودة المعلومات المحاسبية للمصارف اإلسالمية 

 ة األجنبية: الدراسات السابقة باللغ -2
نظراً         منها،  بعضاً  وقد    تذكرالباحثة  بها،  المسموح  المساحة  لضيق 

 ذكرت الباحثة معظم هذه الدراسات في متن رسالة الماجستير. 
 (1) (Talal Aljedaibi 2014 ,) دراسة  -أ

 هدفت هذه الدراسة إلى :     

األعمال المتوافقة  البحث في  القضايا المتعلقة بتطبيق القيمة العادلة في بيئة   
 مع الشريعة اإلسالمية. 

الدولية    المحاسبية  المعايير  حسب  العادلة  للقيمة  يمكن  مدى  أي  إلى  تقييم 
((IFRS  .التوافق مع المعامالت المالية اإلسالمية 

سياق   في  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  تطبيق  كيفية  فكير    اختبار 
 . الصيرفة اإلسالمية 

 (2)(Lee,Cheol and Park,Myung,2013 ) دراسة   -ب 

هدفت الدراسة إلى قياس مدى جودة عملية المراجعة عند قياس تقديرات القيمة       
بيع   من  المتوقعة  والخسائر  )األرباح  الشامل  الدخل  معلوماتية  ظل  فى  العادلة 

األجنبية   للعمالت  الترجمة  تعديالت  وأرباح  المالية  وخسائر  األدوات  وأرباح 
 األدوات المالية المشتقة(. 

 وتوصلت الدراسة إلى :      

المعلومات    فى  والصغيرة  الكبيرة  الشركات  بين  كبيراً  اختالفاً  هناك  أن 
 المتاحة عن الدخل وتقديرات القيمة العادلة. 

عبء  تلقي  العادلة  القيمة  محاسبة  قياس  اً  أن  عند  الحسابات  مراجع  على 
 . التى يتم تعديلها بالقيمة العادلةمصادر الدخل 

 (3) (Suntharee Lhaopadchan,2010دراسة )  -ج

تطبیق محاسبة القیمة العادلة في تحسین المعلومات   أثر  هدفت الدراسة إلى تقییم      

محاسبة   تطبیق  أن  في  الدراسة  مشكلة  وتمثلت  المالیة،  البیانات  لمستخدمي  المتوفرة 

 
(1) Talal Aljedaibi, Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The Shariah 

Perspective and the Case of Saudi Banks, Faculty of Economics and Management, Royal 

Holloway, University of London, 2014. 
(2)  Lee, Cheol and Park, Myung S, Subjectivity in fair-value estimates, audit quality, and 

informativeness of other comprehensive income, Advances in accounting, Elsevier, Vol.29 

, No.2, 2013. 
(3)  Suntharee Lhaopadchan, Fair Value Accounting and Intangible Assets, Goodwill   

Impairment and Managerial Choice, Journal of Financial Regulation and Compliance, 

Vol. 18 No. 2, 2010. 

https://ideas.repec.org/s/eee/advacc.html
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/issue/view/223
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/issue/view/223
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ممارسة المصالح الذاتیة و   -نتیجة التقديرات الشخصیة    -تیح لإلدارة  يالقیمة العادلة  

 األرباح.بالتالعب 

 ً لمحاسبي المعاصر ولدى هيئات إصدار القيمة العادلة في الفكر ا:  ثالثا
 :معايير المحاسبة المعاصرةال

 : محاسبة القيمة العادلة كبديل لمحاسبة التكلفة التاريخية -1
يعتبر القیاس المحاسبي على أساس التكلفة التاريخیة األكثر شیوعا في التطبیق      

تاريخي لألحداث   تسجیل  إال  ما هي  المحاسبة  أن  البعض  يعتقد  المحاسبي، حیث 

موجزة   تقارير  إعداد  بهدف  المنشأة  تشهدها  التي  أعمالها  عناالقتصادية  ، نتائج 

 ، إلى أن للقیاس المحاسبي  ي عقود كمبدأ تقلید وقد استخدمت التكلفة التاريخیة لعدة  

معايیر   مجلس  من  كل  من خالل  المبدأ  هذا  تطبیق  عن  بالتوقف  ينادى  من  ظهر 

التي  المعايیر  بإصدار  وذلك  المالیة  المحاسبة  معايیر  ومجلس  الدولیة  المحاسبة 

  تركز في مضمونها على القیمة العادلة، حیث ينتابهم الشك في سالمة مبدأ التكلفة 

التاريخیة في ظل الظروف االقتصادية التي تتسم بالحركة المتغیرة والمتقلبة بشكل 

 ة الشرائیة لوحدة النقد.ودائم وما يصاحبها من تغیر في الق

 :مفهوم التكلفة التاريخية    -2
النموذج الكالسيكي  للتوثيق المحاسبي والذي يقوم    بأنها التكلفة التاريخية  تعرف       
ثبات جميع الموارد والحقوق وااللتزامات بالتكلفة الفعلية التي تشير إلى التكلفة  إ على  

وهذا    ،وعادة ما تكون موثقة بمستندات   ، لحظة وقوع التبادل بين األطراف المتعاقدة
 ، من الموضوعية والموثوقية   ويوفر درجة عالية   ،ات التكلفةانيمكن من التحقق من بي

 ( 1) ها بعيدة عن التحيز أو التقدير الشخصى .إن حيث 
ويتعلق القياس بالتكلفة التاريخية بكافة بنود عناصر القوائم المالية، خاصةً األصول  
إلى   إضافة  شرائه،  سعر  في  المتمثلة  لألصل،  التاريخية  بالتكلفة  القياس  يتم  إذ 

قياس تكلفة    يتم  لالستخدام المنشود، إذ   حتى يصبح جاهزاً المصروفات التي تنفق عليه  
مثال اإل  ، األرض،  تكاليف  إلى  إضافة  والرسوم    تسجيل وال   صالح بسعرالشراء 

 (2)لالستخدام .   والترخيص وذلك حتى تصبح  جاهزة
مما سبق يمكن تعريف التكلفة التاريخية بأنها المبلغ الذي نشأ عن عملية تبادل حر     

طرفين مستقلين ويؤيده مستند ذو حجة قانونية، وهو ما يعبر عنه محاسبياً بالدليل  بين  
يتم  يالموضوع التاريخية  التكلفة  لمبدأ  ووفقاً   )تقييم(،  أساس    تقويم  على  األصول 

أساس   على  تقييمها  فيتم  الخصوم  أما  اإلنتاج،  أو  الشراء  تاريخ  في  األصلية  قيمتها 

 
ورقة عمل مقدمة   العادلة وإمكانية تطبيقها ، نعيم دهمش وعفاف إسحاق أبو ذر، موثوقية ومالءمة استخدام القيمة    (1)

القيمة العادلة ومعايير اإلبالغ ضمن فعاليات المؤتمر العلمى المهنى السابع لجمعية المحاسبين القانونيين األردنيين  
 . 43، ص2006المالي، 

الدولية    (2) المحاسبية  المعايير  مختصر  الجعارات،  جمال  دور  ،  2015خالد  حول  الدولى  المحاسبة  الملتقى  معايير 

( والحكومات  (IAS-IFRS-IPSASالدولية  المؤسسات  أداء  تفعيل  مرباح  فى  قاصدى  بجامعة  كلية -المنعقد  ورقلة، 

 .15،ص2014نوفمبر   25و24العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر ، يومى 
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تاريخ نشأة االلتزا نتيجة  قيمتها في  بأي زيادة أو انخفاض  م، حيث ال يتم االعتراف 
 . تقلبات األسعار وتغير القوة  الشرائية للنقود 

 :واالنتقادات الموجهة لها  مبررات مبدأ التكلفة التاريخية  -3
والمبادئ        الفروض  مع  يتسق  التاريخية  التكلفة  مبدأ  أن  من  بالرغم 

اال  ، األخرىالمحاسبية   من  العديد  أثار  أنه  فائدة ن إال  لمحدودية  وذلك    تقادات 
عنهان البي الناتجة  المالية  والتقارير  اال   ،ات  مالءمة  نتوخاصة  بعدم  قادات 

القرارات  التخاذ  المحاسبية  تضخم    ،المعلومات  حاالت  في  أنه  يعني  وهذا 
وبالتالي ال تمثل القوائم المالية  ،  التكلفة التاريخية غير حقيقية  األسعار تصبح 

الحقيقى المالي  متتالية  عبر   المركز  فترات محاسبية  تغير    ،عدة   خاصة مع 
االقتصادية والمتقلبة    ،الظروف  المتغيرة  الديناميكية  بالحركة  تتسم  والتي 

 (1) .ر القوة الشرائية لوحدة النقد بشكل مستمر وتغي
اال         الستمرار  والمعلومات  ن ونتيجة  البيانات  مستخدمي  قبل  من  تقادات 

الماليـة لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة وضعف ثقتهم في المعلومات المالية المعدة على  
ومن هنا بدأ استخدام مبدأ القيمة    ،بدأ التوجه نحو محاسبة القيمة العادلـة  ،أساسه

العادلة لمواجهة القصور في التكلفة التاريخية التي لم تستطع التعبير عن المركز  
أصبحت المحاسبة التقليدية المبنية    حيث   المالي الحقيقى بشكل يمكن الوثوق فيه،

رة على الوفاء بتلك المتطلبات، األمر الذي  على أساس التكلفة التاريخية غير قاد 
 يعزز التحول نحو القيمة العادلة. 

 :اهوالعوامل التي يتوقف وجودها علي  تعريف القيمة العادلة -4
العادلة   عرفت           الدولية  القيمة  المحاسبة  معايير  مجلس  قبل  (، (IASB  من 

راغبة تسوية أو  أصل تبادل يتم بموجبها  التي  القيمة "بأنها   أطراف  بين   التزام 
بحت في إطار متوازن أو في ظل ظروف   تجاري  أساس على  التعامل في ومطلعة

 (2) ".طبيعية أو بين طرفين مستقلين حيث تتم الصفقة في إطار متوازن 
األمريكى          المالية  المحاسبة  معايير  مجلس  قبل  من  ،  (FASB)كما عرفت 

رقم   للمعيار  الذي    ،FAS  157طبقاً  "السعر  بأنها  العادلة،  القيمة  بقياس  الخاص 
في   االلتزامات  ألحد  تحويله  عند  يدفعه  أو  األصول  أحد  بيع  عند  البائع  يتسلمه 
سعر   القياس)أي  تاريخ  في  السوق  في  المتبادلة  األطراف  بين  منتظمة  معاملة 

 (3)البيع(".

 
جمعة   (1) الرحمن  عبد  القيمة    خالد  محاسبة  تطبيق  األسه،أثر  عوائد  على  المالية  لألدوات  تحليلية م العادلة  دراسة   ،

،  2011غزة ،   كلية التجارة،   للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية،

 .19ص 

(2)  Donald E. Kieso and Jerry J. Weygandt, Intermediate Accounting ,9th Edition, john 

Wiley & sons incorporated,2011, p.510. 
(3)  Mark L. Zyla,  Fair Value Measurement: Practical Guidance and Implementation, 3rd 

Edition, Wiley, Canada, January 2020, p.31. 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ADonald+E.+Kieso
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJerry+J.+Weygandt
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AMark+L.+Zyla
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اإلسالمیة    كما     المالیة  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هیئة  عرفتها 

(AAOIFI)  إذا تم أي   ،بأنها "القیمة الناتجة عن مبادلة موجودات أو تسديد التزام

 (1)منهما بین أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط التعامل مع الغیر".

ما  ومن خالل التعريفات السابقة يتبين للباحثة أن مفهوم القيمة العادلة يعتمد على  
 ( 2)   يلي 

 . السعر الخاص بالصفقة •
 . سوق المعاملة )التداول( •
 . المشاركون في السوق  •
 . الظروف التي تتم فيها المعاملة •

 :مزايا التقويم بالقيمة العادلة  -5
القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي،  اآلونة األخيرة، ب هتمام، في  زاد اال              

 (3)  لما لها من مزايا أهمها ما يلي :

أن القيمة العادلة جاءت لتشكل تغيرا نوعيا في القياس المحاسبي، وهذا التغير   •
الحالي   المالي  الوضع  أكبر  بدقة  تعكس  المالية  البيانات  يجعل  أن  شأنه  من 

بتحديد  للوحدات   سماحها  خال  من  الشفافية  يعزز  أنه  كما  االقتصادية، 
 فصاح للمعلومات المالية. متطلبات العرض واإل

واستقراره  أن • االقتصاد  على  تأثير  لها  العادلة  القيمة  تعتمد    ،محاسبة  ألنها 
 على الحقائق وليست على الفرضيات المحاسبية التقليدية. 

تقييم كفاءة اإلدارة  في توظيف الموارد    أنه باتباع مقياس القيمة العادلة يمكن •
 االقتصادية من خالل المعلومات التي توفرها. 

الماضية   • واألحداث  العمليات  عن  التقرير  في  العادلة  القيمة  استخدام  أن 
   والحاضرة يحسن من خاصيتى القابلية للمقارنة والثبات في اتباع النسق. 

 :ومشكالت تطبيقها ،العادلةقادات الموجهة لمحاسبة القيمة ت االن   -6
للقيمة        وفقاً  المحاسبي  بالقياس  المرتبطة  العيوب  أو  المعوقات  هذه  أهم  تتمثل 

 العادلة فيما يلي: 

المشكلة األساسية في محاسبة القيمة العادلة هي مشكلة تقدير هذه القيمة حال   -أ
وتخضع   غالبا،  التقديرات  تتعدد  فهناك  نشطة حرة كفء،  وجود سوق  عدم 

توافرف وعدم  الشخصى،  والرأي  للحكم  بعضها  التي    ي  الموضوعية  األدلة 

 
والمراجعة    (1) المحاسبة  المالية اإلسالمية، هيئة  والحوكمة واألخالقيات،   للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  دار   معايير 

 . 890،ص 2019للنشر والتوزيع ،الرياض،  انالميم
(2)  Donatellla Busso, Does IFRS 13 Improve the Disclosure of the Fair Value 

Measurement? An empirical analysis of the real estate sector in Europe, GSTF Journal of 

Business Review, (GBR), Vol.3, No.4, November 2014, p.1. 
، القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير المالية،    (3 إبراهيم عبد موسى السعبري  مجلة زيد عائد مردان و 

 .219، ص 2013،جامعة بغداد،العراق، 25،العدد8، المجلددراسات محاسبية ومالية 
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من   تخوف  في  المستثمرين  يجعل  مما  التقديرات،  هذه  مصداقية  من  تعزز 

 (1) .القوائم المالية المعدة وفقاً لتلك التقديرات 
مشكلة اختالف القيم المحتسبة وفق منهج القيمة العادلة عند كل إعادة تقييم،   -ب 

في   القيم  هذه  عن  التعبير  يجعل  مختلفة  بطرق  التقييم  فروق  ومعالجة 
ثباتا واستقرارا أقل  السوق    ،السجالت  الناجمة عن عناصر  التأثيرات  بسبب 

 (2) الداخلية والعوامل الخارجية التي ليس لها ضوابط محددة.
عدم     -ج ظل  في  المنشأة  موجودات  من  لكثير  العادلة  القيمة  تحديد  صعوبة 

الفنية   الخصائص  عن  كافية  معلومات  توافر  عدم  أو  نشطة  سوق  وجود 
مما يصعب مقارنتها بأي بموجودات شبيهة يتم القياس عليها في    ، المتعلقة بها

 (3).احتساب أو تقدير قيمتها العادلة
نشطة كفء فنجد أن هناك الكثير من االستثمارات  مشكلة عدم وجود سوق   -د 

المالية أو العقارية ليس لها أسعار سوقية أو أن سعرها في السوق ليس عادال  
مقاييس   توافر  لعدم  التاريخية   التكلفة  على  قياسها  في  يعتمد  وبالتالي 
المالية   العمليات  تعقيد  ذلك  عن  وينتج  االستثمارات،  لهذه  موضوعية 

 (4) خاصة بتلك االستثمارات .والمحاسبية ال

 :مداخل قياس القيمة العادلة -7
العادلة؟ وما هي مداخل )طرق أو أساليب( قياسها     القيمة    وما هو   ؟كيف تقاس 

 أصدق وأدق هذه المداخل؟  
كيفية قياس القيمة العادلة   (IFRS 13) حدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

 (5) .مداخل وهي مدخل السوق ومدخل الدخل ومدخل التكلفةوذكر لذلك ثالثة 
 :مستويات قياس القيمة العادلة -8

التقارير     إلعداد   الدولي  المعيار  حدد  العادلة  القيمة  قياس  في  الموثوقية  لزيادة 
ً  المتعلق بالقيمة العادلة، تسلسالً  ،(IFRS 13)المالية  ً لقياس القيمة العادلة مبن  هرميا على    يا

أساليب طرق( قياس القيمة العادلة، حيث تعتمد دقة قياس القيمة العادلة  )أساس مدخالت  

 
المالي،   (1) واإلبالغ  العادلة  القيمة  خوري،  سابا  إلى    نعيم  مقدم  امقال  جمعية  القانونيين،ملتقى    لمحاسبين 

 . 8، ص2007سوريا، 
(2)  Banu Esra Aslanertik, Fair Value Considerations during the Current Financial Crisis, 

Acta    Universitatis Danubius OEconomica,  Econ Papers Vol.6, No.1, 2010, p.41. 
المالية   (3) األوراق  سوق  كفاءة  على  المستحدثة  المحاسبي  اإلفصاح  وقواعد  نماذج  تأثير  إبراهيم،  الرؤف  عبد  نبيل 

 294 -251ص ، 2012، 1، العدد16، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلد مجلة الفكر المحاسبي   المصرية، 
مجلة   أسامة ُعمر جعارة،المعلومات المتعلقة بمعايير محاسبة القيمة العادلة:المالءمة والموثوقية ومشكالت التطبيق،  (4)

 . 208-189،ص  2012بغداد، العراق، جامعة  ، 29العدد   ، الجامعة  بغداد للعلوم القتصادية
(5)  Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Accounting 

Standard No.157: Determining Fair Value When the Volume and Level of Activity for the 

Asset or Liability Have Significantly Decreased and Identifying Transaction that are not 

Orderly, 2009, pp.16-20. 

https://econpapers.repec.org/article/dugactaec/
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يعتمد   التي  المدخالت  على  السابقة  الثالثة  المداخل  من  مدخل  أي  تطبيق  عن  الناجمة 
 (1)  عليها في بناء النماذج. 

 (IFRS 13معيارلطبقاً ل  ،مستويات   ة ثفي ثال   ، حسب دقتها  ،درج هذه المدخالت وتت 
 (2)  كما هو موضح بالجدول التالي:، (

للتقارير    -9 اإلعالمي  المحتوى  جودة  على  العادلة  القيمة  أثر 
 : المالية، مع المقارنة بأثر التكلفة التاريخية عليها

والتقارير   للقوائم  جيد  إعالمي  محتوى  تقديم  هو  للمحاسبة  الرئيسى  الهدف  إن 
الجيد   اإلعالمي  والمحتوى  )مالية(،  محاسبية  معلومات  من  عليه  تشتمل  بما  المالية، 

المحتوى هذا  فى  المحاسبية  للمعلومات  النوعية  الخصائص  توافر  بمدى  قياسه    ، يمكن 
 الذي هو أداة اتصال تُمكن مستخدمي المعلومات من اتخاذ  القرارات. 

 
(1) International Financial Reporting Standards (IFRS), IASC, London, UK, 2013, P450. 

محمد الساسي بالنور و نشيدة احطاطش، دراسة مقاربة بين محاسبة القيمة العادلة والمعايير المحاسبية الدولية وحالة   (2

المالية اإلسالمية،   في المؤسسات  الحوكمة في تحسين األداء  التنضيض الحكمي  الدورى الخامس حول دور  الملتقى 
المحاسبية   المعايير  تطبيق  بين  للمؤسسات  اإلسالمية،    (IAS/IFRS) المالي  المحاسبية  العلوم والمعايير  كلية 

 .12ص ، 2014االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادى ، الجزائر، 

 
 مدخالت 
أساليب 

 التقييم

 مدخالت قابلة للمالحظة 
مدخالت غير قابلة  

 للمالحظة

وهي المدخالت التي تعكس  
 االفتراضات التي سوف يستخدمها  
المشاركون في السوق في  
 تسعير األصل أو االلتزام، وهي  

المعلومات التي يوفرها السوق،  
وهي المتاحة علنا عن المعامالت 

 . الفعلية

وهي المدخالت التي تعكس  
وذلك    ،افتراضات الشركة

باستخدام  أفضل المعلومات  
 المتاحة حول االفتراضات التي 

يستخدمها المشاركون في   
األصول  السوق عند تسعير 
 . وااللتزامات 

 مستويات
 التسلسل

  ي الهرم
 لمدخالت

القيمة  
 العادلة 

المستوى  
 األول 

 المستوى الثالث المستوى الثاني 

مثل  تت
   في المدخالت 

األسعار  
المعلنة في  
األسواق  

 . النشطة

 هي المدخالت التي  
يمكن مالحظتها  
سواء بشكل مباشر أو  

بخالف    غير مباشر
 السوق المعلن. 

 هي مدخالت غير قابلة  
للمالحظة لألصول  

 وااللتزامات . 
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 :ماهية المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية -أ
تقدمه    الذي  المحتوى  ذلك  بأنه  المالية  للتقارير  اإلعالمي  المحتوى  تعريف  يمكن 

ارير المالية للمستخدمين من معلومات مالية تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االقتصادية  التق
 (1) وفقاً لظروف المنشأة محل المحاسبة.

توقع   أو  الحاضر  الوقت  في  استعمالها  إمكانية  مدى  في  المعلومات  قيمة  وتتبلور 
وما   عليها  المبنية  القرارات  وفعالية  وكفاءة  المستقبل  في  قيمة  استعمالها  من  تقدمه 

تُ  القيمة    حدثها على مستوى كلمضافة  التركيز على  من  البد  وبالتالي  القرار،  مراكز 
 (2) التفاضلية للمعلومات، وهذا يدخل ضمن عامل التكلفة والمنفعة.

 :أهمية جودة المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية -ب 
وظيفة االتصال في المحاسبة، فعن  تعد التقارير المالية وسيلة فعالة في تحديد         

ينبه   إنذار   نظام  التقارير  هذه  وتعتبر  منها  المستفيدين  حاجات  إشباع   يمكن  طريقها 
ولكنها    ،الشركة عن فشلها أو نجاحها، فجودة التقارير المالية ليست غاية في حد ذاتها

 (3)وسيلة لتقديم معلومات تفيد في اتخاذ  القرارات.
التقار  هذه  من  وتتضمن  عليها  الطلب  يوجد  التي  المحاسبي  العمل  مخرجات  ير 

صانعي القرارات المختلفة، فهي تتضمن معلومات عن المركز المالي ونتائج  العمليات  
المعلومات   مصادر  من  تعد  وبالتالي  اهتماماتهم،  في  تقع  التي  للوحدات  التشغيلية 

بت  الشركة  قامت  فكلما  الرشيدة،  القرارات  التخاذ   من  األساسية  أكبر  حجم  وفير 
في   تداولها  يتم  التي  الخاطئة  والمعلومات  اإلشاعات  قلت  كلما  المحاسبية  المعلومات 
السوق المالية، وهذا يجعل السوق أكثر مصداقية وعدالة، حيث توفر فرصاً متكافئة في  
التقارير وما تحويه من معلومات لفحص من   المعلومات، وتخضع هذه  الحصول على 

 (4) بات مما يزيد من درجة عدالتها ومصداقيتها.قبل مدقق الحسا 
بالقوائم   الواردة  المعلومات  تتمثل في  التي  المحاسبي  العمل  ومن خالل مخرجات 

المعنية،  لألطراف  المعلومات  توصيل  يتم  المالية،  هذه    والتقارير  تلخص  حيث 
كون هذه  لذا يجب أن ت  المعلومات وضع المنشأة المالي وأداءها عن فترة زمنية معينة،

 المعلومات ذات جودة عالية. 
 

 
خالد،   (1) القياس    جفال  وأساليب  قواعد  على  الدولية  المحاسبة  لمعايير  وفقاً  المحاسبي  اإلعالم  وظيفة  اتجاهات  تأثير 

كلية العلوم االقتصادية   رسالة دكتوراه غير منشورة،  ،  IFRS و SCF دراسة مقارنة بين    -المحاسبي للبيانات المالية
 . 177ص  ،  2015،الجزائر، 1جامعة فرحات عباس، سطيف  ير، يوعلوم التس

للمعلومات    (2) النوعية  الخصائص  تعظيم  في  العادلة  القيمة  إلى  المستند  المحاسبي  القياس  أهمية  جابر،  بسام  تامر 
فلسطين المحاسبية،   فى  المحلية  البنوك  على  ميدانية  اإلسالمیة،  دراسة  الجامعة  التجارة،  كلیة  ماجستیر،  رسالة   ،

 .118-100،ص2013غزة، 

الشيرازي،   (3) مهدي  الكويت   عباس  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  السالسل  ذات   ، المحاسبة  -190،ص1990، نظرية 
195. 

فصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المـالي، دراسـة حالـة مجمـع زين عبد المالك، القياس واإل  (4)
االقتصادية والتجارية وعلوم التسـيير، جامعـة محمـد منشورة، كلية العلوم  غير ماجستير صيدال، وحدة الحراش، رسالة

 .19،ص2014بوقرة، الجزائر،  
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 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية     -ج

تعتبر القوائم المالية والتي تعد جزءاً من التقارير المالية المنتج النهائي ألي         
يمكن   حيث  المنشأة،  عن  المالي  لإلبالغ  األساسية  الوسيلة  فهي  محاسبي،  نظام 

المركز المالي للمنشأة، كما أنها توفر معلومات تفصيلية  التعرف من خاللها على  
 (1) عن كافة األحداث والمعامالت االقتصادية  للمنشأة.

إن الوظيفة اإلعالمية )اإلخبارية أو اإلبالغية أو االتصالية( للمحاسبة مرتبطة        
يُ  ما  وهذا  المالية،  القوائم  لمستخدمي  ومفيدة  جيدة  لمعلومات  توصيلها  عرف  بمدى 

خصائص وصفات معينة في المعلومات   فراباإلفصاح المحاسبي، وبالتالي البد من تو
هذه   تشجع  بحيث  تتضمنها،  التي  والتقارير  المعلومات  هذه  جودة  لتحقيق  المحاسبية 

اتخاذ    في  والتقارير  المعلومات  هذه  االعتماد على  في  القرارات  متخذي  الخصائص 
 (2)  قراراتهم.

هذه      المحاسبية  وتسمى  للمعلومات  النوعية  بالخصائص  والصفات  الخصائص 
ومنهم   للمستخدمين،  مفيدة  المالية  القوائم  في  الواردة  المعلومات  تجعل  التي  وهي 
المستثمرون الحاليون والمحتملون، والمقرضون والدائنون، وغيرهم، فهذه الصفات من  

 (3) .المالية ذات جودة عاليةشأنها أن تجعل المعلومات المالية الواردة في التقارير 
معايير    مجلس  قبل  من  المحاسبية  للمعلومت  النوعية  الخصائص  تحديد  تم  وقد 

األمريكى   المالية  الدولية    ،((FASBالمحاسبة  المحاسبة  معايير  قبل مجلس  وكذلك من 
IASB))،   يله  شديد، وقد قامت بتفص  هنا باختصارتذكره الباحثة على النحو التالي، الذي

 في رسالة الماجستير. 
المحاسبیة   للمعلومات  )األساسیة(  الرئیسیة  الخصائص   Qualitativeتشتمل 

characteristics of financial information   : على الخصائص والصفات التالیة 

 relevance  المالءمة •
 (4) يلي :فر فيها ما الكي تكون المعلومة مالئِمة البد أن يتو  

 predictive valueالقدرة أوالقيمة التنبؤية  

 Confirmatory Valueالقدرة أوالقيمة التأكيدية   

 Relative importance األهمية النسبية  
 

 
 .99ص قوادري عبلة ، مرجع سابق،  (1)

(2)  Davis, Charles E., An Assessment of Accounting Information Security, the CPA 

Journal, New York, Vol.67, No.3, 1997, pp. 28 - 34.  
(3) Christopher W. Nobes and Christian Stadler, The Qualitative Characteristics of 

Financial Information and managers’ accounting Decisions: Evidence from IFRS Policy 

Changes, Accounting and Business Research, Vol 45, No 5, 2015, p4. 
(4)  Ana Lalević Filipović, Revised Qualitative Characteristics of Financial Statements as 

Precondition for Streghtening Information Power on Capital Market, Faculty of Economisc, 

University of Montenegro, Economics and Organization Vol. 9, No 1, 2012, pp.81–92. 

https://www.tandfonline.com/author/Nobes%2C+Christopher+W
https://www.tandfonline.com/author/Stadler%2C+Christian
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  reliability الموثوقية •
ثالثة خصائص   بها  يتوافر  أن  يجب  موثوقية  ذات  المعلومات  تكون  لكي 

 (1)  وهي:

  Honesty in expressionكتمال أوالتمثيل والعرض الصادق  اال 

   Neutrality or Impartialityالحياد  

  Free from errors الخلو من األخطاء 

 Enhancing Qualitative،  للمعلومات المحاسبية  الثانوية   كما تشمل الخصائص     

Characteristic  :على الخصائص والصفات التالية 

وال تقل أهمية عنها، حيث تساهم، جنباً  وهى خصائص داعمة للخصائص الرئیسیة  
 مع الخصائص األساسية، في جودة المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية   ،إلى جنب 

 

 Comparabilityالقابلية للمقارنة: •

  :Verifiabilityالقابلية للتحقق •

  Time appropriateness  or Timeliness :التوقيت المالئم  •
  Understandabilityالقابلية للفهم •

للمعلومات   -د  النوعية  الخصائص  جودة  على  العادلة  القيمة  أثر 
 المحاسبية، مع المقارنة بأثر التكلفة التاريخية عليها :

بيان      اإل يمكن  النوعية  األثر  الخصائص  على  العادلة  للقيمة  والسلبي  يجابي 
 (2) في الجدول التالي:  للمعلومات المحاسبية 

للمعلومات   النوعية  الخصائص  على  العادلة  للقيمة  والسلبي  اإليجابي  األثر 
 المحاسبية 

 
أ       (1) العبادى،  هيثم  و  القشي  في ظاهر  المالية  الخدمات  شركات  لدى  المحاسبية  المعلومات  نظم  على  العولمة  ثر 

،ص  2009، مصر  ،72  ددعال  ، 48  جلدمال   ،كلية التجارة  ، جامعة القاهرة    ، واإلدارة والتأمينمجلة المحاسبة   ، االردن
709-735 . 

(2) Lee, Cheol and Park, Myung S, op. cit, 2013, pp. 218-231. 

 األثر السلبي  األثر اإليجابي  الخاصية

 الموثوقية 
يتحقق عندما يتوافر  

 العرض الصادق

 يحدث بسبب التقديرات الشخصية  
إثبات، غيرالمعتمدة على أدلة 

 وبالتالي تفتقد للقابلية للحياد والتحقق 

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0946&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0946&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0946&page=1&from=
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ال إجراء  القيمة  ويمكن  بين  حيث مقارنة  من  التاريخية  والتكلفة  على  األثر   العادلة 
 (1) : فيما يلي المحاسبية خصائص المعلومات 

األثر  حيث  من  التاريخية  والتكلفة  العادلة  القيمة  بين  خصائص    مقارنة  على 
 المحاسبية المعلومات 

الخصائص 
النوعية للمعلومات  

 المحاسبية 
 القيمة العادلة التكلفة التاريخية 

 المالءمة 

 غير صالحة للقياس في حالة  
التضخم، حيث تقدم معلومات 

 غير مالئمة وال تتمتع 
بخاصية التوقيت الزمني  

المناسب، مما يجعل قدرتها على  
التنبؤ والتقييم العكسي  محدودة  

جدا، فهي تعجز عن تقديم  
 معلومات عن المخاطر المحتملة. 

 تمتاز بالمالءمة ألنها تأخذ  
 في الحسبان التغيرفي  

وبالتالي يتحقق    ،األسعار
عامل التوقيت المالئم وكذلك  
القدرة على التنبؤ والتقييم  

حيث إن لديها القدرة   االرتدادي
على التأقلم مع أعمال إدارة   

 المخاطر. 

 
(1) Lee, Cheol and Park, Myung S, op. cit, 2013, pp. 218-231 

 المالءمة 
 تتحقق عندما يكون لها  
قيمة تنبؤية وتأكيدية  
 وتتوافر فى الوقت المناسب 

 يحدث عندما تكون المعلومات 
ذات توقيت غيرمناسب وغير   

 مالئمة للتنبؤ 

القابلية       
 للفهم

مع االستمرار في البحث  
التعقيد  والدراسة سيزول 
 والغموض 

نظرا لحداثة األسلوب  يوجد  
 صعوبة في فهمه وتطبيقه 

القابلية  
 للمقارنة 

 يتحقق بشرط الثبات في  
اتباع نموذج تقدير واحد  

 للقيمة العادلة 

 يحدث لعدم توافر خاصية الثبات 
تعدد نماذج القياس للقيمة    بسبب  

 العادلة 
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 الموثوقية 

يتميز القياس وفقاً للتكلفة  
بالموثوقية، العتماده   التاريخية

واقعية، مما يجعلها  على أحداث  
 أكثر موضوعية في 

 القياس، وكذلك اعتماده على  
المستندات التي تثبت وقوع  
الحدث االقتصادي والمالي، وهذا  

   ،يجعل من الصعب التالعب 
 عدم وجود أية تقديرات أو بسبب  
اجتهادات شخصية، وبالتالي   

تسهل المساءلة والرقابة عن  
طريق الرجوع للبيانات  

   والمستندات  

هي األكثر موثوقية في ظل  
سوق نشطة، ولكن في   وجود 

حال عدم وجود سوق نشطة  
 يتعذر الوصول للسعر 

 السوقي ويتم اللجوء 
يقلل من    للتقديرات، مما 

 موثوقية القيمة العادلة، وهذا 
واقعية    يجعلها أقل 

 وموضوعية في القياس،مما 
 يؤدي لصعوبة مساءلة   

اإلدارة، ألنها تبنى أعمالها  
على تقديرات واجتهادات  

 شخصية غير موثقة. 

 القابلية للفهم

تمتاز بالبساطة وسهولة  
 التطبيق والفهم 

لدى مستخدمي المعلومات  
المحاسبية، أي أنها قابلة للتفسير  

 بوضوح. 

وغامضة  تعتبر معقدة 
وذات طرق قياسية مختلفة،  
حيث يجب توافر شروط  

لتحديدها، وبالتالي ال يمكن  
فهمها من قبل العديد من  

 المستخدمين. 

 القابلية للمقارنة 

ال تعطي معلومات دقيقة عند 
المقارنة، وذلك بسبب توفير  

 معلومات عن العوائد  
المتوقعة من األصول، مما  
يضعف من قابلية المعلومات  

 للمقارنة، مثال نجد حدوث 
إخالل بمبدأ مقابلة اإليرادات  

بالنفقات، وذلك عن طريق مقابلة  
 . نفقات ماضية مع إيرادات حالية

دقيقة عند  تقدم معلومات 
المقارنة، وذلك عن طريق  

 توفير بيانات عن العوائد 
المتوقعة من األصول،   

 مما يحسن من 
 قابلية المعلومات للمقارنة،   

مثال نجد حدوث توافق مع  
 مبدأ مقابلة اإليرادات 

بالنفقات عن طريق     
مقابلة النفقات الحالية مع  

 . اإليرادات الحالية 
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المحاسبة   -10 بالقيمة  معايير  المتعلقة   المعاصرة  والمراجعة 
 : العادلة

يوجد العديد من المعايير المحاسبية الدولية واألمريكية والمصرية والسعودية       
العادلة القيمة  لتطبيق  وتعرالمعاصرة  يليض،  فيما  الباحثة  شديد  ها  باختصار   ،

    جدا، وقد عضتها الباحثة بالتفصيل في رسالة الماجستير. 

ً القیمة العادلة  -أ  IAS( IFRS(:  للمعايیر المحاسبیة الدولیة وفقا
القيمة العادلة ما    ثناياها  اشتملت ضمنلعل أهم المعايير المحاسبية الدولية التي     

 يلي :  

IAS 2  الخاص ، 

 بالمخزون 
IAS 11 الخاص ، 

 المقاوالت  عقود ب

IAS 16،  الخاص 
بالممتلكات  
 والمعدات 

IAS 25  الخاص ،
 االستثمارات ب

IAS 26،  الخاص  
  بالمحاسبةعن 
برامج منافع  

 التقاعد 

IAS 28،   الخاص
عن    المحاسبةب

االستثمارات في  
 المنشآت الزميلة 

IAS 32،   الخاص
باألدوات المالية  

والقياس والعرض  
 فصاح واإل

IAS 36  الخاص ،
 صول الثابتة باأل 

IAS 38  الخاص ،
باألصول غير  

 الملموسة

IAS 39 الخاص ،  
 بقياس الموجودات 

)األصول  
 واألوراق المالية( 

IAS 40  الخاص ،
بالممتلكات  
 االستثمارية 

IAS 41 الخاص ، 

 بالزراعة 

 

 :  یةالمراجعة الدول ايیرالقیمة العادلة وفقاً لمع -ب 
الدولي          والضمان  التدقيق  معايير  مجلس  المراجعة     (IAASB)أصدر  معيار 

 . ( المتعلق بمراجعة  قياسات وإفصاحات القيمة العادلة545الدولي رقم )

 IFRS :القیمة العادلة وفقاً للمعايیر الدولیة إلعداد التقارير المالیة -ج
المالية               التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  إصدار  يعرف  (IFRS)تم  ما  أو   ،

لتحل،  الدولية،  المحاسبة  معايير  مجلس  بواسطة  الدولية،  المالي  اإلبالغ  بمعايير 
الدولية   المحاسبة  معايير  محل  الجديدة،  أمناء   ، IASبتسميتها  مجلس  من  الصادرة 

  (1)   .لجنة معايير المحاسبة الدولية
المعايير   أهم  المالية الدولية  ولعل  التقارير  في    إلعداد  العادلة  القيمة  تتضمن  والتي 

 ثناياها ما يلي: 

 
 المجلة  ، التطوير ومقترحات العادلة  القيمة قياسات ) 13IFRS( للمعيار   تحليلية دراسة سرور،  أحمد محمد عاصم)1

 .605-601،ص2014،   4، العدد،جامعة عين شمس  التجارة كلية  ،   والتجارة لالقتصاد العلمية
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IFRS 7  الخاص باألدوات ،
 )اإلفصاحات(  المالية

IFRS 13   الخاص بقياس ،
 القيمة العادلة 

 

األمريكیة -د  المالیة  المحاسبیة   للمعايیر  وفقاً  العادلة   FASB:  القیمة 

(FAS) 

هو الجهة المسئولة عن إصدار    FASBيعتبر مجلس معايير المحاسبة المالية       

المالية   األوراق  سوق  هيئة  من  بتفويض  األمريكية  المحاسبية     SECالمعايير 

األمريكية  المتحدة  يلي  ،  بالواليات  المحاسبة    أهم وفيما  األمريكية  المالية  معايير 
 يلي: التي تضمنت في ثناياها القيمة العادلة ما 

FAS 107،  
فصاح  الخاص باإل

عن القيمة العادلة  
 لألدوات المالية 

FAS 115،  
الخاص بالمحاسبة  
عن بنود معينة في  

االستثمارات  
 المالية 

FAS 142  ،
الخاص بشهرة  

المحل واألصول  
 غير الملموسة 

FAS 143  ،
خاص بالتخلص  ال

من األصول  
الملموسة طويلة  

 األجل
 

FAS 144  ،
الخاص بإثبات  
انخفاض قيمة  
األصول طويلة  

األجل كمصروف  
 ضمن قائمة الدخل

FAS 156  ،
  الخاص 

باإلفصاحات عن  
القيمة العادلة  
 لألدوات المالية 

FAS 157  ،
اسات  يوالخاص بق 

 القيمة العادلة 

FAS 159  ،
ر  الخاص باختيا

القيمة العادلة  
لقياس األصول  
وااللتزامات  

 المالبية 

 :القیمة العادلة وفقا لمعايیر المحاسبة  المصرية - هـ
معظم، إن لم يكن كل، معايير المحاسبة والمراجعة المصرية مترجمة عن    

والدولية، األمريكية  الذى    المعايير  النهج  نفس  المصرية  المحاسبة  اتبعت معايير  فقد 
عام   منذ  الدولية  المحاسبة  معايير  مقياس 2006اتبعته  على  اعتمدت  حيث  القيمة    ، 

التقييم،   إعادة  ألغراض  واالستثمارات  المالية   باألدوات  يتعلق  فيما  وذلك  العادلة، 
 (1) .1/1/2007وتلك المعايير يتم تطبيقها على السنة المالية التى تبدأ اعتباراً من  

 
محمود  )1 عبدالفتاح  القيمة   دقة  على  المؤثرة  العوامل  دراسة،  محمود   المعلومات   جودة  وخصائص  العادلة  قياس 

  كلية التجارة،  ،   والتمويل  التجارة  العلمية  المجلة  العقاري،   واالستثمار  المقاوالت  قطاع على  دراسة تطبيقية  المحاسبية

 . 67، ص 2012،   ، 3 العدد  ، 32طنطا، المجلد  جامعة

https://caf.journals.ekb.eg/?_action=article&au=291439&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD++%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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  ضمن ثناياها لقيمة العادلة  ا  تضمنت ولعل أهم المعايير المحاسبية المصرية التى         
   ما يلى :

 

، الخاص  25رقم  
باألدوات المالية:  

 العرض 

، الخاص  26رقم
باألدوات المالية:  
 االعتراف والقياس 

، والخاص  31رقم
باضمحالل قيمة  

 األصول 

، الخاص  34رقم
باالستثمار  
 العقاري، 

 

 : القیمة العادلة وفقا لمعايیر المراجعة المصرية -و 
قراراً         االستثمار  وزارة  رقم  أصدرت  إصدار    2008لعام    166وزارياً  بشأن 

بعنوان"مراجعة قياس القيمة العادلة واإلفصاح    545معيار المراجعة المصرى رقم  
 ( 1) عنها".

أُطر         معظم  فى  العادلة  القيمة  لقياس  األساسى  المفهوم  فإن  المعيار  لهذا  ووفقا 
د  المنشأة  استمرارية  قائم على فرض  المالية  التقارير  أو  إعداد   للتصفية  الحاجة  ون 

تقليل نشاطها أو حجم عملياتها، وبالتالى فى هذه الحالة ال تمثل القيمة العادلة المبلغ  
الذى يمكن للمنشأة أن تتلقاه أو تدفعه فى معاملة بيع اضطراري أو معاملة جبرية أو  

 (2) . تصفية غير إرادية 

 : السعوديةالقیمة العادلة وفقاً لمعايیر المحاسبة  -ز 
حددت لجنة معايير المحاسبة التابعة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين            

رقم   )معيار  العادلة  القيمة  تبادل    6/4فقرة    9مفهوم  يمكن  التى  "القيمة  بأنها   )
 (3  )" األصول على أساسها فى عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامي الرضا

 

ولدى هيئة معايير    اإلسالمى  يالعادلة فى الفكر المحاسب  القيمة رابعاً:  
 المؤسسات المالية اإلسالمية 

الشواهد واألدلـة والتطبيقـات الشـرعية الدالـة علـى إقـرار اإلسـالم للقيمـة  -1
  العادلة في القياس والتقويم والتسعير والتعامل:

علـى إقـرار اإلسـالم للقيـاس  الشرعية الدالـة  الشواهد واألدلة والتطبيقات   لعل أهم    
وللتقويم والتسعير والتعامل بالقيمة العادلة، التي تتمثل في سعر السـوق الجـاري، مـا 

 (4)، مع عرضها هنا باختصار شديد جداً، وقد تم تفصيلها في رسالة الماجستير.يلى
 

المجلة المصرية    ، دراسة ميدانية ة،  دراسة تحليلية لقياس القيمة العادلة فى ظل المعايير المحاسبي  منال حامد فراج،  (1)
 .191،ص2012، 1، العددكلية التجارة جامعة المنصورة ،للدراسات التجارية

الم  فرج غضيب هندى،   (2) القوائم  قابلية  العادلة على  للقيمة  البديلة  القياسات  للمقارنة، دراسة تطبيقية، رسالة الية  أثر 
 . 78،ص2016،  ماجستير، كلية التجارة ، جامعة المنصورة

عند مراجعة   والتفكير االستراتيجي في تحسين أداء مراجع الحسابات دور الشك المهني أحمد سيد أحمد،  كريمة )3

 . 41،ص2017جامعة األزهر، ، رسالة دكتوراه،كلية التجارة بنات، تقديرات القيمة العادلة، دراسة تطبيقية
ا التشـريعي )بسالسـلها وكتبهـا مـوإعجازه  فـي اإلسـالم  د/ سامى عبد الرحمن قابل، موسـوعة المحاسـبة واالقتصـاد  (4)

 .تحت الطبع  ، وأجزائها المختلفة(
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ويعترف بها، ويوجب "، فإن اإلسالم يقرها عادلةطالما وصفت القيمة بأنها " .1
األخذ والتعامل والتسعير والقياس والتقويم بها، ألن اإلسالم دين العـدل، فهـو 
يرمى إلى تحقيق العدل ودفع الظلم، ومن ثم فهو يقر ويعترف بكل ما يـؤدى 
إلى العدل ويرفع الظلم، والقيمة العادلة تفعل ذلك، ومن ثم فإن اإلسالم يقرها 

  والتعامل بها.ويعترف بها، ويوجب األخذ 
ذهب الفقهاء، في زكاة عروض التجارة، إلى تقـويم عـروض التجـارة )سـلع  .2

التجارة أو البضاعة( بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، وهذا السعر يعبر، وال 
شك، عن القيمة العادلة، وبذلك يقوم الفكر المحاسبي الزكوي، وهو جزء من 

روض التجارة بالقيمة العادلة الفكر المحاسبي اإلسالمي، على أساس تقويم ع
)الحقيقية(، القائمة على أسعار السوق الجارية يوم وجـوب الزكـاة، وهـو مـا 

 يحقق العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أداء الزكاة قيمة )نقداً(، مع احتسـاب الفريضـة  .3

الزكـاة، وهـو مـا يعنـى الواجبة حالئذ على أساس أسعار السوق يوم وجـوب  
تقويم الزكاة العينية بالقيمة العادلة ولـيس بأيـة قيمـة أخـرى، وهـو مـا يحقـق 

 العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
أجاز الشارع الحكيم، في زكاة األنعام السائمة، حـال أداء المزكـى سـناً غيـر  .4

نقـدا(، علـى ) السن الواجبة، أداء أو تحصيل الفرق بين السنين عينـاً أو قيمـة
أن تحسب القيمة حالئذ على أساس أسعار السوق يوم وجوب الزكـاة، أي مـع 
األخذ بالقيمة العادلة في ذلك، كمـا أجـاز الشـارع الحكـيم أخـذ الـذكور مكـان 
اإلناث لنفس السن، مع إجراء التسوية العينية أو القيمية الالزمة، مع احتساب 

العـدل   وهومـا يحقـق،  وب الزكـاةالقيمة على أساس األسعار السارية يوم وج
 .مة فى القياس الزكوىءوينفى الظلم ويجلب المال

أجاز، بل أوجب، جمهور الفقهـاء، فـي زكـاة النقـود والـذهب والفضـة، ضـم  .5
الذهب والفضة بعضهما إلى بعض، وضمهما معـاً إلـى النقـود، علـى أن يـتم 

األسعار السـارية يـوم ذلك على أساس القيمة، مع احتساب القيمة على أساس  
وجوب الزكاة، أي مع األخذ في الضم والقياس بالقيمة العادلة، وهو ما يحقق 

  العدل وينفي الظلم في القياس الزكوي.
أقر الشارع الحكـيم احتسـاب إعفـاء معيشـي للمكلـف بالزكـاة، يسـمى إعفـاء  .6

ارة أو الحوائج األصلية أو إعفاء نفقات المعيشة، وأجاز لـإلدارة الزكويـة )إد 
مصلحة أو بيت مال الزكاة( احتسابه بالقيمة، مع األخذ حالئذ بأسعار السـوق 
الجارية يوم وجوب الزكـاة، أو بأسـعار السـوق المتوقـع سـيادتها خـالل مـدة 
تطبيقه، أي مع األخذ في قياسه بالقيمة العادلة، وهو مـا يحقـق العـدل وينفـي 

  الظلم في القياس الزكوي.
تز .7 في  الفقهاء،  بحيث  ذهب  العادلة،  بالقيمة  تقويمها  إلى  التجارة،  ديون  كية 

و قياسها  في  )الجيدة(,  ت يفرق  المرجوة  الديون  بين  زكوياً  ومعاملتها  قويمها 
)المعدومة(، المرجوة  غير  في    والديون  )المشكوك  الظنونة  والديون 
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المرجوة   الديون  تزكية  إلى  ذهبوا  فقد  منها،  كل  طبيعة  حسب  تحصيلها(، 
 ً ً لكاملوبا  حوليا مملوكا ماالً  لكونها  نظراً  تحصيله  ،  في  وإلى عدم  وموثوقاً   ،

الديون غير حال    ،المرجوة   تزكية  إال  تزكى  فال  معدوماً،  ماالً  لكونها  نظراً 
تزكية   عدم  وإلى  الراجح،  على  واحدة  سنة  ولمدة  والتحصيل،  القبض  وعند 

الظنونة في    ،الديون  الشك  بسبب  ناقصة،  ملكية  مملوكاً  ماالً  لكونها  نظراً 
تحصيلها، فال تزكى إال حال وعند القبض والتحصيل، ولما مضى من السنين  

الواجبة   والفريضة  الديون  لوعاء  قياس  ذلك  وفي  الراجح،  بشكل    فيها على 
للقيمة العادلة التي تتمشى مع طبيعة كل نوع منها، فال   دقيق وعادل، ووفقاً 
فقط،   والعادلة  الحقيقية  قيمتها  تزكى  وإنما  للديون،  االجمالية  القيمة  تزكى 
قبضها   المنتظر  القيمة  وهى  فعال,أى  عليها  الحصول  المنتظر  القيمة  وهي 

حال وهى  فعال  وال    ئذ وتحصيلها  معدومة  ال  تامة  ملكية  مملوكة  قيمة  بمثابة 
يحق ما  وهو  آلخر،  ديون  نوع  من  تختلف  قيمة  وهي   ، العدل  منقوصة  ق 

 وينفي الظلم في القياس الزكوي.  
الفقهـاء، فـي تزكيـة ديـون التجـارة، خاصـة الـديون المرجـوة   (1)ذهب بعـض  .8

إلى تقويمها بالقيمة الحالية وليس بالقيمة ولألغراض الزكوية، )الجيدة( منها،  
االسمية، باعتبار أن القيمـة األولـى هـي القيمـة الحقيقيـة والعادلـة، أخـذاً فـي 

ر احتمال خصمها وتحصيل صافي قيمتهـا، فقـد رأوا تقويمهـا بالقيمـة االعتبا
التي يمكن الحصول عليها، وهي القيمة بعد الخصم، أي وهي القيمة الحالية، 
باعتبارها تمثل قيمة حقيقيـة وعادلـة، فهـي التـي يتوقـع أو ينتظـر الحصـول 

القيـاس عليها مع إجراء عملية الخصم، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلم فـي 
الزكوي، وقد اشترط هـؤالء الفقهـاء لـذلك أن تقـاس القيمـة الحاليـة بأسـلوب 
شرعي، وليس بأسلوب معدل الخصم )معـدل الفائـدة( الربـوي، فقـد ابتـدعوا 
لذلك أسلوباً خاصاً ال عالقة له بالتعامل الربوي، ويمكن تسمية هذا األسـلوب 

 باألسلوب الشرعي أو الفقهي.
، سوق الجائزة شرعا ,والتى يؤخذ بالسـعر السـائد  فيهـايشترط اإلسالم فى ال .9

أن تكون نشطة وحرة وكفءاً، وهى ما تعرف فـى الـزمن المعاصـر بسـوق 
المنافسة الكاملة  وهو ما يجعل السعر السائد فيها عادالً وحافظاً لحقوق كافـة 
األطراف، دون ظلم ألحد، ودون أكل ألموال الناس بالباطل، وهو ما يجعلـه 

 شرعاً، بحيث يتم التعامل والتسعير والقياس والتقويم على أساسه، فهو مقبوالً 
  يحقق العدل وينفي الظلم في القياس والتقويم والتسعير والتعامل.

الشارع الحكيم الغرر)الجهالة وعـدم العلـم( فـي البيـع والشـراء   حرم .10
والمعامالت، نظرا ألنه يفضى إلى الظلم وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل، فهـو 
يؤدى إلى التعامل والقياس بغير القيمـة العادلـة، وهـو مـا يفضـى إلـى الظلـم 

 
 المالكية. ( 1)
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م، والنزاع والشقاق وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل، لـذا حرمـه الشـارع الحكـي
 وأبطل العقود التي تشتمل عليه.

نهي الشارع الحكيم عن تلقى الركبـان، وعـن بيـع الحاضـر للبـادى،  .11
حتى يدخل هؤالء السوق ويعلموا بما هو جار فيها مـن أسـعار ومواصـفات، 
بحيــث يكونــون علــى علــم تــام وبينــة بمــا يجــرى فيهــا وبــذلك ينتفــى الغــرر 

والتعامل والتسـعير والقيـاس، ودفعـاً والجهالة ، جلبا للعدل في البيع والشراء 
تكـون السـوق عادلـة   لئـذ فحا  ،  للظلم، ومنعاً مـن أكـل أمـوال النـاس بالباطـل

ويسود فيها السعر العادل والقيمة العادلـة وهـو مـا  يجعـل القيـاس  والتقـويم 
نهـى رسـول هللا ، صـلى هللا   قـولهم:"  فقد ورد عـن الصـحابة الكـرام،  عادالً 

ل يبـع   ، كما قال عليه الصالة والسالم:".(  1)  "الركبان  عليه وسلم، عن تلقي
 .( 2) "حاضر لباد  

رأس مال شركات العقد الشـرعية،   أن يأخذ أن بعض الفقهاء أجازوا   .12
، علـى أن تقـوم الحصـص الصـفة العينيـة كشركة العنان وشركة المضـاربة،

م بسعر السوق  الجاري  العينية بسعر السوق الجاري يوم تكـوين ، على أن تُقَوَّ
الشركة، وهو ما يحقق العدل وينفي الظلـم ويجعـل التعامـل والقيـاس بالقيمـة 

  العادلة.
فــي التقــويم  "نظريــة المثليــة" أن الفقــه اإلســالمي يلجــأ دائمــا إلــى  .13

والقياس والتسـعير والتعامـل، وذلـك عنـد اخـتالف المتعـاملين أو عنـد فسـاد 
وبطــالن العقــد، باعتبــار أن ذلــك يحقــق العــدل وينفــي الظلــم، ويتمشــى مــع 
العرف, إذ يعتبر قيمـة المثـلو وهـى قيمـة سـوقية معاصـرةو أساسـا للقيمـة 

ومثال ذلك ،  لى أساسهاالعادلة أو السعر العادل، بحيث يتم التعامل والقياس ع
 ً و"   "قراض)مضـاربة( المثـلو"  "أجر المثـل"" وبسعر المثل"  ما يعرف فقها

 "صداق)مهر(المثل
حرم الشارع الحكيم، على الراجح، التسعير الجبري، فـال يجيـزه إال  .14

للضرورة والمصلحة والحاجة، وفي ظروف وأحوال اسـتثنائية، فقـد رأي أن 
لـب هـو األصـل، بحيـث يتحـدد السـعر خضوع األسعار لحرية العرض والط

العادل في ضوء ذلك، لذلك يعول على السعر السائد في السوق، طالما كانـت 
سوقاً عادلة وحرة ونشطة وكفء، وخاضعة للمنافسة الكاملة، وال حجب فيها 

  للمعلومات.
حرم الشارع الحكيم تطفيف الكيل والميزان، لما يترتب عليه من ظلم  .15

ألمـوالهم بالباطـل، وعـدم تعامـل بالقيمـة العادلـة، إذ التطفيـف للناس، وأكـل  
مؤداه في النهاية التعامل بغير  القيمـة العادلـة، وهـذا ظلـم ، لـذا فهـو محـرم 

  شرعاً، ففيه حيدة عن السعر العادل والقيمة العادلة، لذا فهو ال يجوز شرعاً.
 

 
 حديث شريف ( 1

 حديث شريف   )2
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ؤسسـات للممعايير القيمة العادلة لدى هيئة المحاسبة والمراجعـة   -2
 المالية اإلسالمية:

( اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  بدولة  AAOIFIأصدرت   )
، وتعرض الباحثة أهم هذه المعايير فيما  منت القيمة العادلةضالبحرين، عدة معايير ت

 . يلي، باختصار شديد جداً، وقد عرضتها الباحثة تفصيالً في رسالة الماجستير

FAS 2  ،
الخاص  
بالمرابحة 

FAS 3

الخاص  
بالمضاربة 

FAS 4  ،

الخاص 

 بالمشاركة 

FAS 25

الستثمار في  با
الصكوك  
واألسهم  
واألدوات  
المشابهة 

 

القيمـة العادلـة علـى جـودة   الدراسة التطبيقية والميدانية ألثرخامسا:  
 :المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية بالمصارف اإلسالمية

 الدراسة التطبيقية:   -1
تطبيق    "بعنوان وهي        مدى  القيمة  ال   المصارف دراسة  لمحاسبة  سالمية 

،  للدراسة التطبيقية  سالمي المصري محالً تم اختيار بنك فيصل اإل  حيث ،  "العادلة
ا للدراسة  وأعرق  وكذلك  أكبر  من  باعتباره  والمؤسسات    المصارف لميدانية، 

واإل  العربي  العالم  في  االسالمية  المالية  المالية  السنة  اختيار  تم  وقد  سالمي، 
 . 2019محالً للتطبيق، وذلك مع المقارنة بالسنة المالية   2020

 -إلى ما يلي :  ،تخلص  الباحثة، من خالل الدراسة التطبيقيةو
قياس   -أ في  العادلة  القيمة  محاسبة  المصري  االسالمي  فيصل  بنك  يستخدم 

ويتبع في  (،  األدوات المالية أو األصول المالية    ) وتقويم االستثمارت المالية  
ألسعار الجارية السائدة  با السوق، حيث يأخذ  (  أو أسلوب   ةطريق)  ذلك مدخل

المالية   األوراق  المس،  في سوق  ذلك  في  يتبع  من    تويينكما  والثاني  األول 
الذي يقوم على التقدير    ،مستويات القيمة العادلة ، فهو ال يتبع المستوى الثالث 

 . بطرقه المختلفة 
المصري   -ب  االسالمي  فيصل  بنك  يستخدم  قياس  محاسبة  ال  في  العادلة  القيمة 

الثابتة األصول  المبا   ،وتقويم  ذلك  في  بدالً   نيبما  يستخدم  حيث    والعقارات، 
 أسلوب التكلفة التاريخية . من ذلك 

 : الدراسة الميدانية  -2
ثر محاسبة القيمة العادلة على جودة المحتوى  دراسة ميدانية أل"  : بعنوان   وهي 
الماليةاإل للقوائم  اإلسالمية  عالمي  محاسبة    واهتمت ،  "بالمصارف  أثر  بدراسة 
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وقد   المحاسبية،  للمعلومات  النوعية  الخصائص  على  العادلة  أجملت  القيمة 
 ي: ولخصت الباحثة هذه الخصائص فيما يل

   ( االعتمادية أو المصداقية )الموثوقية  .أ
 المالءمة .  .ب 
 القابلية للفهم والتطبيق .  . ج
 القابلية للمقارنة .  .د 

قائمة        في  بيانات  من  ورد  لما  اإلحصائي  التحليل  واقع  من  الباحثة  اختبرت  وقد 
الفرعية والرئيسية  االستقصاء الفروض  بنك فيصل اإلسالمي    الموعة على محاسبي 

 التى سبق أن ذكرتها في صدر البحث. 

ــد خلصـــت  ــحة  وقـ ــى صـ ــة، إلـ ــة الميدانيـ ــالل الدراسـ ــن خـ ــة، مـ ــروض االباحثـ لفـ
 الفرعية األربعة التالية:

المعلومات   .أ موثوقية  على  العادلة  القيمة  لمحاسبة  إيجابي  أثر  يوجد 
 حيث تزداد هذه الموثوقية. ة، يالمحاسب

مال .ب  على  العادلة  القيمة  لمحاسبة  إيجابي  أثر  المعلومات  ءيوجد  مة 
 ة، حيث تزداد هذه المالءمة. يالمحاسب

  ة يالمعلومات المحاسب   قابلية يوجد أثرإيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على   . ج
 ، حيث تزداد هذه القابلية . للفهم والتطبيق

  ة يالمعلومات المحاسب  قابليةقيمة العادلة على  يوجد أثر إيجابي لمحاسبة ال  .د 
 ، حيث تزداد هذه القابلية. للمقارنة

الفرعية األربعة تثبت صحة  اوبثبات صحة هذه        الذي  الفروض  الرئيسي  لفرض 
 بما يلي :    القاضي لفرض العام اتفرعت منه هذه ألفروض، وهو 

العادلة على        القيمة  إيجابي لمحاسبة  أثر  المعلومات المحاسب يوجد  ة، حيث يجودة 
 عالمي للقوائم المالية . تزداد هذه الجودة، وهو ما يؤدي إلى االرتقاء بالمحتوى اإل 

 

 : وتوصياته  خالصة البحث ونتائجهسادساً:
 :  ائجهونت خالصة البحث -أ

 

الفكر  مك .1 يقر  الفكر  ا  فإن  العادلة،  القيمة  محاسبة  المعاصر  المحاسبي 
بها العمل  إلى  ويدعو  بها  ويعترف  أيضاً  يقرها  اإلسالمي  ،  المحاسبي 

 والشواهد واألدلة والتطبيقات الشرعية الدالة على ذلك كثيرة. 
والمراجعة .2 المحاسبة  هيئة  من  اإلسالمية    استجابة  المالية  للمؤسسات 

(AAOIFI إلقرار الفكر ال )قامت  محاسبي اإلسالمي لمحاسبة القيمة العادلة ،
الهيئة بإصدار مجموعة من المعايير المحاسبية والشرعية التي تتبنى محاسبة  

 ، ودعت المؤسسات المالية اإلسالمية إلى العمل بها . القيمة العادلة
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والمراجعة   .3 المحاسبة  هيئة  تصدرها  التي  اإلسالمية،  المحاسبة  معايير  تتميز 
المعاصرة  للمؤسسات  المحاسبة  معايير  عن  اإلسالمية  تتناول  المالية  بأنها   ،

األخيرة   المعايير  تتناولها  لم  استثمارية   وصيغاً  ونظماً  وأنشطة  ،  مجاالت 
الشرعية،   والمشاركة  الشرعية،  المضاربة  وصيغ  ونظم  وأنشطة  كمجاالت 

واإلجارة، وغير ذلك من  لم، وبيع االستصناع،  والمرابحة الشرعية، وبيع السَ 
 صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية. 

اإلسالمي   .4 المحاسبي  الفكر  من  يقرها كل  التي  العادلة،  القيمة  تحقق محاسبة 
والفكر المحاسبي المعاصر، مزايا عديدة، خاصة فى ظل األخذ فيها بمدخل  

الجارية األسعار  على  القائم  السوق   السوق  تكون  أن  بشرط  فيها،    السارية 
 . نشطة وحرة وكفءاً، أي بشرط أن تكون السوق سوق منافسة كاملة

السوق   .5 غياب  حالة  في  العادلة،  القيمة  محاسبة  في  الرئيسية،  المشكلة  تكمن 
الكفء، حيث يتم اللجوء حالئذ إلى التقديرات، التي هي مجال    النشطة الحرة 

بالمخاطر أن تستخدمه    محفوف  الشخصي، ويمكن  للتحيز والحكم  ومعرض 
 إدارة المنشأة فيما يعرف بإدارة األرباح. 

يمكن التغلب، نسبياً،على هذه المشكلة الرئيسية، بأن يتم إعداد التقديرات وفقاً   .6
أخذ   ثم  العادلة،  القيمة  أو مستويات  مداخل  أو مستوى من  ألكثر من مدخل 

األ أو  التقديرات،  لهذه  الحسابي  إحصائياً  خالمتوسط  يعرف  بما  بالقيمة  " ذ 
توزيع احتمالي دقيق، حيث يتم   لها " لهذه التقديرات، على أن يوضعالمتوقعة

بالمتوسط   تسميته  يمكن  فيما  وقوعها،  باحتماالت  التقديرات  هذه  ترجيح 
 . المرجح

  

قياس   .1 في  العادلة  القيمة  محاسبة  المصري  االسالمي  فيصل  بنك  يستخدم 
ة ) األدوات المالية أو األصول المالية (، ويتبع في  وتقويم االستثمارت المالي

السائدة   الجارية  ذلك مدخل )طريقة أو أسلوب( السوق، حيث يأخذ األسعار 
 في سوق األوراق المالية . 

كما يتبع في ذلك المستويين األول والثاني من مستويات القيمة العادلة، فهو  
 التقدير بطرقه المختلفة. ال يتبع المستوى الثالث الذي يقوم على 

قياس   .2 في  العادلة  القيمة  محاسبة  المصري  االسالمي  فيصل  بنك  يستخدم  ال 
بدالً   يستخدم  حيث  والعقارات،  المباني  ذلك  في  بما  الثابتة،  األصول  وتقويم 

 من ذلك أسلوب التكلفة التاريخية . 

 بالنسبة للدراسة الميدانية: -3
العا .1 القيمة  لمحاسبة  إيجابي  أثر  المعلومات  يوجــد  موثوقية  على  دلة 

 المحاسبية، حيث تزداد هذه الموثوقية . 
المعلومات   .2 مالءمة  على  العادلة  القيمة  لمحاسبة  إيجابي  أثر  يوجــد 

 المحاسبية، حيث تزداد هذه المالءمة . 
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يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية   .3
 هذه القابلية .   للفهم والتطبيق، حيث تزداد 

يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على قابلية المعلومات المحاسبية   .4
 للمقارنة، حيث تزداد هذه القابلية . 

على جودة المحتوى    ،بشكل عام  يوجد أثر إيجابي لمحاسبة القيمة العادلة .5
   حيث تزداد هذه الجودة.  اإلعالمي للتقارير المالية، 

 للنتائج العامة:بالنسبة   -4
اال .1 يقتضى  العادلة  القيمة  محاسبة  تطبيق  العاملين  أن  أداء  بتطوير  هتمام 

مهنياً، من خالل اإلهتمام بالتأهيل المهنى للعاملين فى اإلدارات وبخاصة  
تدريبية متخصصة   المالية، وذلك من خالل عقد دورات  التقارير  معدي 

المعايير المتعلقة بالقيمة  وبشكل خاص  اإلسالمية،  فى المعايير المحاسبية  
 العادلة.

واقعية   .2 أكثر  نتائج  إظهار  إلى  يؤدي  العادلة  القيمة  محاسبة  تطبيق  أن  
اإلسالمية للمصارف  المالي  األداء  إظهار  فى    ، حول  أثرها  عن  فضالً 

 إضفاء الثقة على التقارير المالية. 
المحا .3 العادلة يؤدي إلى سالمة اإلفصاح  القيمة  سبي  أن استخدام محاسبة 

 وجودة المعلومات المحاسبية التى تظهرها القوائم والتقارير المالية. 
 توصيات البحث: -ب

من   مجموعة  الباحثة  تقترح  الدراسة  إليها  توصلت  التى  النتائج  ضوء  فى 
إيجابي فى االستفادة من مزايا   المساهمة بشكل  التوصيات، والتى من شأنها 

 وأهم هذه التوصيات ما يلي:  محاسبة القيمة العادلة 
األسواق   .1 توفير  وبالتالي  النشطةضرورة  الفاعلة،  المالية  واألسواق   ،

بكل  العادلة  القيمة  قياس  من  اإلسالمية  المصارف  كفاءة    دقة  ستتمكن 
 وفاعلية. 

وخصائصها   .2 العادلة  القيمة  محاسبة  تطبيقات  مفهوم  ترسيخ  ضرورة 
 سالمية. المصارف اإلوطرق قياسها لدى العاملين في 

ال بد من توفير الكوادر المؤهلة والكفاءات التى لديها القدرة على مواكبة   .3
المتعلقة   واللوائح  المعايير  تطبيق  يخص  فيما  التطورات  و  التحسينات 

العادلة  هذه    بالقيمة  تتمكن  حتى  وذلك  اإلسالمية،  المصارف  فى 
 يمة العادلة. االستفادة من المزايا التي تتمتع بها محاسبة القالمصارف من 

المدربة التي تجمع بين    البشرية   البد من وجود العدد الكافي من الكوادر .4
،  االقتصادية والمصرفيةو  المحاسبية والمالية   المعرفة الشرعية والمعرفة

  بحيث يحث تكامل بين المعرفتين، مع عمل دورات تدريبية لهذه الكوادر 
اإلسالمية   واالستثمار  التمويل  صيغ  وعن  العادلة،  القيمة  محاسبة  عن 

   بصفة عامة.
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وذلك   .5 اإلسالمية،  المالية  لألدوات  المالية  األسواق  تنشيط  على  العمل 
األدوات لال لهذه  العادلة  بالقيمة  المتعلقة  المالية  المعلومات  من    ،ستفادة 

ف بصورة مجتمعة  وهذا يتحقق بتفعيل صيغ التمويل اإلسالمي بالمصار
 دون التركيز على صيغة واحدة.
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