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المستخلص
ٌهدف البحث إلى توفٌر طرٌقة لقٌاس القٌمة العادلة األكثر مالئمة للبٌئة العراقٌة وذلك من خالال تطبٌال
طرٌقة القٌاس القٌمالة العادلالة علالى ةالركة األلبسالة الجالامسة المسالاممة المختلطالة إذ تعالد الةالركة مالن الوحالدا
االقتصادٌة التابعة للقطاع الصناعً والمدرجة فً سو العرا لالوورا المالٌالة إذ تحقال ربال وتقالوم بتوسٌال
أرباح على المساممٌن إذ إن طرٌقة القٌاس للقٌمة العادلة تعتمد علالى مقسالوم األربالاح إذ سالمٌة بطرٌقالة خصالم
 وكذلك سوف ٌتم فً مذا البحث توضٌ اإلفصاح المحاسبً عن, مقسوم األرباح النقدي لقٌاس القٌمة العادلة
القٌمة العادلة واختٌار طرٌقة اإلفصاح األكثر مالئمة للمستفٌدٌن من اإلفصالاح المحاسالبً إذ سالوف ٌالتم اختٌالار
 وبٌان األسباب التً دع لالمتمام بالقٌمة العادلالة ومالد, طرٌقة الكةوفا اإلضافٌة الملحقة بالقوائم المالٌة
 وتوصال البحالث إلالى إن القٌمالة العادلالة واحالدة مالن المقالاٌٌس األكثالر, مالئمة القٌمة العادلة فً اتخاذ القرارا
مال ئمالة فالً اتخالالاذ القالرارا وأٌضالا أن مبالالدأ الكلفالة التارٌخٌالة مالالو المقٌالاس األكثالر موثوقٌالالة إال اناله ٌالر مالئالالم
التخاذ القرارا بسبب المعلوما التً ٌوفرما المبدأ تمث أحداث من الماضً لالذلك تكالون المعلومالا تارٌخٌالة
. عن تلك األحداث

Models of measurement and disclosure of fair value accounting Applied to contribute to company garments mixed
Abstract
The research aims to provide a method to measure the fair value of the
most environmentally friendly of Iraq and through the application of method of
measuring the fair value of the company garments contribute to mixed as the
company is of the economic units of the industrial sector and included in the
Iraqi market for securities as a profit and distributes profits to shareholders
since the method of measurement of the fair value based on the divided profits as
toxic in a deduction of Cash Dividends cash for measuring fair value, and will
also be in this research to clarify the disclosure of accounting for fair value and
choose the method of disclosure most appropriate to the beneficiaries of
accounting disclosure, as will be chosen method statements additional to
financial statements, the statement of the reasons for the interest at fair value
and the appropriateness of fair value in the decision-making, research found that
the fair value of one of the measures most appropriate to take decisions and also
that the principle of historical cost is the measure most reliable but it is not
appropriate to take decisions because of information that The events provided by
the principle of the past, so the information from those historic events.
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المقدمة

ى
كمبدأ سائد للقٌاس المحاسبً ,ثم برس من ٌنالادي باسالتخدام
لقد استخدم التكلفة التارٌخٌة لعدة عقود
القٌم الالة العادل الالة م الالن خ الالال ك الال م الالن مجل الالس المع الالاٌر المحاس الالبة الدولٌ الالة ( Accounting Standard
 )IASB( )International Boardومجلالالس المعالالا ىٌٌر المحاسالالبة المالٌالالة( Financial Accounting
 ,)FASB( )Standard Boardوذلالالك بدصالالدار وتعالالدٌ العدٌالالد مالالن المعالالاٌٌر المحاسالالبٌة والتالالً تركالالس فالالً
مضمونها على القٌمة العادلة.
إنّ حقٌقالالة التكلفالالة التارٌخٌالالة لوصال التالالً تمث ال الواقال الفعلالالً للحالالدث وقال وقوعالاله (لحظالالة التبالالاد ),
لٌس موض ةك فً دقتها وصحتها لحظة االكتسالاب أو التملالك كونهالا تمثال القٌمالة العادلالة لهالذا األصال وقال
التباد  ,وإنما ٌظهر التةكٌك فً سالالمة المبالدأ بعالد التملالك أو حالدوث الحالدث ,إذ تصالب القٌمالة العادلالة لوصال
ةٌئا من الماضً الذي ٌنحرف قلٌال أو كثٌرا عن قٌمة األص الحالٌة.
ومن منا بدأ انتقادا لم تنتهً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة ,حٌث إن الظروف االقتصالادٌة تتسالم بالحركالة
الدٌنامٌكٌة المتغٌرة والمتقلبة بةك دائم ,وتتغٌر قٌمة الوحدة االقتصادٌة بتغٌر الظروف فً الحاال المختلفالة
,ونتٌجة لذلك كان على المحاسبة أن تبحث عن بدٌ أفض ٌتالءم وتغٌر مذه الظروف ومن منا ظهر القٌمالة
العادلة كبدٌ للكلفة التارٌخٌة ,وذمب أنصار القٌمة العادلة بتبرٌر إتباعهالا بالالر م مالن االنتقالادا الموجاله لهالم
من قب أنصار التكلفة التارٌخٌة ,ثم تم التوجه للقٌمة العادلة.
وفٌمالالا ٌتعلال بقٌالالاس القٌمالالة العادلالالة حٌالالث أصالالدر كال مالالن مجلالالس معالالاٌٌر المحاسالالبة الدولٌالالة ()IASB
معٌار ( )26 ,23حٌث تطر إلى القٌاس واإلفصالاح عالن القٌمالة العادلالة وكالذلك المعٌالار ( ) 851الصالادر مالن
مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( )FASBالذي ٌتناو قٌاس القٌمة العادلة حٌالث أن كال معٌالار قالد حالدد طالر
لقٌاس القٌمة العادلة متعددة وسوف ٌركس البحث على نموذج تقٌم األسالهم العادٌالة الالذي ٌعالد أحالد طالر قٌالاس
القٌمة العادلة.
وتكون البحث من ثمانٌة مباحث المبحث األو منهجٌة البحث  ,أما المبحالث الثالانً فقالد تنالاو مفهالوم
ّ
القٌمالالة العادلالالة و األسالالباب التالالً دع ال لالمتمالالام بهالالا والمبحالالث الثالالالث قٌالالاس القٌمالالة العادلالالة والمبحالالث الراب ال
اإلفصالالاح عالالن القٌمالالة العادلالالة ,وٌمثال المبحالالث الخالالامس الجانالالب التطبٌقالالً للبحالالث علالالى الةالالركة عٌنالالة البحالالث ,
والمبحث السادس كان ٌتناو أمم االستنتاجا  ,والمبحث الساب التوصٌا .
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المبحث األو  /المنهجٌة البحث
أوال  :مةكلة البحث
ى
ُتعد القٌمة العادلة من أسالٌب القٌاس البدٌلة عالن مبالدأ الكلفالة التارٌخٌالة  ,إذ الٌمكالن االسالتغناء عالن مبالدأ
الكلفة التارٌخٌة ألنه من المبادئ األساسٌة فً المحاسبة  ,لكن ٌر مالئم فً أالعتمالاد علالى المعلومالا المعالد
ى
االقتصادٌة  ,ومن منا تظهر مةالكلة بحثنالا فالً إٌجالاد األساللوب
على أساس الكلفة التارٌخٌة فً اتخاذ القرارا
المالئم إلعداد معلوما تساعد فً اتخاذ القرارا االقتصادٌة
لذلك سوف تكون مةكلة البحث متمثلة بالتساؤال التالٌة :
 .8ما مو مفهوم وأممٌة القٌمة العادلة ؟
 .3كٌف ٌتم اإلفصاح عن المعلوما المالٌة على أساس القٌمة العادلة ؟
 .2ما مً طر القٌاس القٌمة العادلة المالئمة لةركة عٌنة البحث ؟
ثانٌا  :أممٌة البحث

تكمن أممٌة البحث فً أنه ٌعالج موضوعا معاصراً ,فالقٌمة العادلة مً احد المفامٌم المسالتخدمة للتعبٌالر
عن قٌم األصو المختلفة ,فال ٌسا مذا المفهوم بحاجة إلى توضٌ  ,وخاصة عن تطبٌقاله فالً بٌئالا اقتصالادٌة
واجتماعٌة وسٌاسٌة مختلفة ,كما تأتً أممٌة مذا البحث فً التعرف على البٌئة العراقٌة للوحالدا االقتصالادٌة
المساممة ومد قبو مذه الوحدا بتطبٌ القٌمة العادلة من حٌث القٌاس واإلفصاح .
إذ فً ا لب أدبٌا المحاسبة كان القٌمة العادلة ٌتم تحدٌدما بةك متوقال اسالتناداً إلالى أسالعار السالو ,
وفً مذا البحث سوف ٌتم تحدٌدما باستخدام معادال رٌاضٌة.

ثالثا  :مدف البحث
ٌهدف البحث إلى توضٌ محاسبة القٌمالة العادلالة وإمكانٌالة تطبٌال محاسالبة القٌمالة العادلالة وكالذلك ٌهالدف
لتحقٌ النتائج والغاٌا اآلتٌة
 .8التعرف على األسباب التً دعال لالمتمالام بالقٌمالة العادلالة كأساللوب بالدٌ عالن مبالدأ الكلفالة التارٌخٌالة فالً
إعداد القوائم المالٌة.
 .3التعالرف علالالى مفهالالوم القٌمالالة العادلالالة وطالالر قٌاسالالها و لٌالالا تطبٌقهالالا واسالالتنادا علالالى المعالالاٌٌر المحاسالالبٌة
والسٌما الدولٌة منها وأمم المةاك المتوقعة فً تطبٌقها.
 .2معرفالالة انعكاسالالا تطبٌ ال المعالالاٌٌر الموجالاله نحالالو القٌمالالة العادلالالة فالالً مالئمالالة المعلومالالا للقالالوائم المالٌالالة
( صافً األصو ) على قرارا المستثمرٌن.

رابعا  :فرضٌة البحث
ٌتمث البحث بفرضٌه مفادما :
إن قٌالالاس واإلفصالالاح عالالن القٌمالالة العادلالالة فالالً الكةالالوفا الختامٌالالة ٌجعال قالالرارا المسالالتثمرٌن أكثالالر رةالالدا
وعقالنٌة وال سٌما أن ذلك ٌعكس الوض الحالً (الحقٌقً) لقٌمة الوحدة االقتصادٌة.

خامسا  :أسلوب البحث
إن الباحث سوف ٌعتمد أسلوب البحث عن طرٌ القٌاس واإلفصاح عن القٌمالة العادلالة عالن طرٌال بعال
المعادال الرٌاضالٌة ألمعروفاله بنمالاذج تقٌالٌم األسالهم العادٌالة  ,أمالا فٌمالا ٌتعلال فالً عالر القٌمالة العادلالة فاناله
سالوف ٌالالتم العالالر واإلفصالالاح عنهالالا مالن خالالال إحالالد طالالر اإلفصالالاح المتعالارف علٌهالالا وسالالوف ٌختالالار الباحالالث
واحدة من مذه الطر والتً تكون أكثر مالئمة لقرارا المستثمرٌن الحالٌٌن والمرتقبٌن.
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سادسا  :وسائ جم البٌانا
تمثل عملٌة جم البٌانا والمعلوما الالسمة إلنجاس الدراسة فً جانبٌن رئٌسٌن مما:
ى

 الجانب النظري

لقد اعتمد الجانب النظري من الدراسة على ما متوافر من المراج واألدبٌا العربٌة واألجنبٌالة مالن كتالب
ودورٌا  ,والتصالف فالً ةالبكة المعلومالا الدولٌالة ى
المتمثلالة باألنترنال ( ,)Internetلتعقالب أخالر المسالتجدا
العلمٌة ذا العالقة.
 الجانب التطبٌقً
لقد استعم الباحث الكةوفا الختامٌة لةالركة أالبسالة الجالامسة المسالاممة المختلطالة بغالداد عٌنالة البحالث
التً تعد مصدراً للحصالو علالى البٌانالا والمعلومالا ذا الصاللة بموضالوع البحالث ,وذلالك الن تلالك الكةالوفا
تحتوي على المعلوما التً ٌعتمد علٌها البحث للقٌاس واإلفصاح عن القٌمة العادلة .

سابعا  :حدود البحث
لكون الباحث قد ساللط الضالوء علالى ةالركة أالبسالة الجالامسة المسالاممة المختلطالة بغالداد لالذلك ٌكالون حالدود
البحث المكانً مو تطبٌ القٌاس واإلفصاح عن القٌمة العادلة فً ةركة األلبسة الجامسة المساممة المختلطالة
 ,أما البعد ألسمانً فٌتحدد فكان سالنة  3226بسالبب تمكالن الباحالث مالن الحصالو علالى المعلومالا الضالرورٌة
إلجراء البحث عن تلك السنة.

المبحث الثانً /مفهوم القٌمة العادلة واألسباب التً دع لالمتمام بها
أوال مفهوم القٌمة العادلة

كالالان النقالالائ دائمالالا ً وباسالالتمرار بالالٌن مسالالتخدمً المعلومالالا المالٌالالة ٌتن الاو القٌمالالة ,وفٌمالالا كانالال الكلفالالة
التارٌخٌة فً المٌسانٌة تعبر عن الحقالائ االقتصالادٌة وتسالم لمسالتخدمً المعلومالا المالٌالة مالن فهالم الوضال
المالً ونتائج اإلعما والتدفقا النقدٌة.
إذ أن أمداف القوائم المالٌة مً تقدٌم معلوما مفٌدة ومناسبة لمستخدمٌها والتً ٌُعتمد علٌها فالً اتخالاذ
القرارا ول ما كان ٌفتر فً المعلوما المالٌة إن تعبر بصد عن الوض المالً ونتائج اإلعمالا والتالدفقا

النقدٌة بةك ٌ ّمكن من خاللها محاسبة اإلدارة عن األموا الموكولة إلٌها واتخاذ القرارا المناسبة ,فأنه والحالة مالذه
البد من أظهار الموجودا والمطلوبا بالقٌمة العادلة ألنها أكثر نفعا ً وفائدة لمسالتخدمً المعلومالا المالٌالة مالن الكلفالة
التارٌخٌة)http://Financialmanager.wordpress.com/2010/01/28/ii( .

وٌعالالد مفهالالوم القٌمالالة العادلالالة أحالالد المفالالامٌم التالالً تضالالمنتها مدرسالالة القٌمالالة الجارٌالالة Current Value
 Schoolفالالً القٌالالاس المحاسالالبً ,والتالالً ظهالالر مالالن أج ال مواجهالالة القصالالور فالالً التكلفالالة التارٌخٌالالة والتالالً لالالم
تستطٌ أن تعبر عن المركس المالً فً الوحدا االقتصادٌة بةك ٌكالون مالئالم ,فقالد ذكالر(  )Mac Nealسالنة
( )1936أن التغٌرا التً تحص فً عالالم اإلعمالا والتالً تضالم توسالعا كبٌالرة فالً االسالتثمارا  ,قالد أنعكالس
علالالى الوظٌفالالة التالالً تقالالوم بهالالا المحاسالالبة فالالً الفتالالرا السالالابقة ,والتالالً أصالالب مالالن الواجالالب علٌهالالا تعرٌالالف
المستثمرٌن وحملة األسهم بالمركس الحالً الحقٌقً للوحدة االقتصادٌة ,من أج معرفة مالا حال بالأموالهم التالً
استثمروما بالوحدة االقتصاد ٌة والمتمثلة بقٌمة األصو  ,ومالذه الدراسالة ال تقالوم المحاسالبة التقلٌدٌالة بتقالدٌمها
لهم ,وإنما ٌتم ذلك من خال القٌمة السوقٌة الحالٌالة لوصالو  ,ومالذه القالٌم مالً التالً سالوف تعالرفهم بالالظروف
البٌئٌ الالالة الحقٌق الالالة للوح الالالدة االقتص الالالادٌة ,إال أن مطالب الالالة(  )Mac Nealم الالالذه ل الالالم تحظ الالالى باالمتم الالالام فالالالالً
حٌنه(.السعبً)69 : 3225,
وقد ُعرف القٌمة العادلة (بأنها المبلغ الذي ٌمكن اسالتالمه مالن بٌال موجالود مالا عنالد وجالود ر بالة وقالدرة
مالٌة بٌن مةتري وبائ وذلالك فالً ظال عالدم وجالود ظالروف ٌالر طبٌعٌالة مثال التصالفٌة أو اإلفالالس أو ظالروف
احتمالٌة)Sieget:Shim ,1995:158( .
بٌنما عرف صال القٌمة العادلة لوص على أنها ذلك المبلغ الذي ٌتم بواسطته بٌال أو ةالراء األصال مالن
خال عملٌة تبادلٌة حقٌقٌة بٌن أطراف مطلعة ورا بة فً التباد بعٌداً عن ظروف التصفٌة ,وفً المقاب تعالد
القٌمة العادلة للمطلوبا على أنها تلك القٌمة التً تستح أو المبلغ الذي ٌتم سالداده مالن خالال عملٌالة تبادلٌالة
حقٌقٌة بٌن أطراف را بة فً العملٌة ,م استبعاد اثر التصفٌة (صال )22 : 2009 ,
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وقالالد أصالالدر مجلالالس معالالاٌٌر المحاسالالبة المالٌالالة ( )FASBالمعٌالالار رقالالم ( )157والالالذي بالالدأ سالالرٌانه بعالالد 15
تةرٌن الثانً لسنة  .2007وذلك بةأن تعرٌف و أنةاء إطار لقٌالاس القٌمالة العادلالة داخال المبالادئ المحاسالبٌة
المتعارف علٌها .ولقد عرف المعٌار رقم ( )157القٌمة ىالعادلة بأنها ذلالك السالعر الالذي ٌتساللمه البالائ عنالد بٌال
أحد األصو أو ٌدفعه عند تحوٌله ألحد االلتساما فً عملٌة منتظمة بٌن ةركاء السو فً تارٌخ القٌاس.
(( The price that would be received to sell
 an asset or paid to transfer a liabilityى
))in an orderly transaction between market participant at the measurement date
)(FASB ,2007: 2
والقٌمة العادلة طبقا ً لتعرٌالف المعٌالار ال تةالم القٌمالة السالوقٌة ولٌسال مقصالورة علالى المواقالف الخاصالة
باستفسارا السو الحالٌة و ٌر المتاحة ,فالتعرٌف ٌركس على السعر الالذي ٌُسالتلم نظٌالر بٌال أصال أو السالعر
الذي س ٌُدف نظٌر تحوٌ التسام ولٌس السعر الذي ٌجب سداده لالسالتحواذ  Acquireعلالى األصال أو المسالتلم
نظٌر التسام مفتر ( .صال )23 :3226 ,
وان مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة أٌضا مو األخر قام بتعرٌف القٌمة العادلالة (( بأنهالا المبلالغ الالذي ٌالتم
االتفا علٌة الستبدا موجودا (بٌ ) أو تسوٌة (دف ) مطلوبا بٌن طرفٌن على إطالع ور بة ولٌسالوا ذوي
مصلحة ))( .السعافٌن)27 : 2004 ,
حٌث ورد مذا التعرٌف فً عدد من المعاٌٌر المحاسبة الدولٌالة مثال معٌالار رقالم ( )23فقالرة ( )5والمعٌالار
رقالالم ( )29والمعٌالالار رقالالم ( )26و ٌرمالالا مالالن المعالالاٌٌر ,كمالالا أوضالال المعٌالالار المحاسالالبً الالالدولً رقالالم ()92
االستثمار العقاري ,أن القٌمة العادلة تتحدد بتارٌخ معٌن وتبعا لتغٌر أحالوا األسالوا مالن وقال آلخالر (مجلالس
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة)1 : 3223 ,
كم ا ٌقو العامري إن القٌمة العادلة تختلف عن القٌمة السوقٌة المحددة فً السو المالٌة ,أي أن القٌمة
العادلة تختلف عن القٌمة السوقٌة الفعلٌة ,وٌعالود سالبب االخالتالف إلالى أن اإلحكالام المسالتخدمة لتطالوٌر القٌمالة
العادلة قد ال تكالون نفالس أحكالام المسالاممٌن فالً السالو نفسالها ,فهالً القٌمالة المعتمالدة علالى تحلٌال المعلومالا
المالٌة حو وحدة اقتصادٌة معٌنة.
ولقد ورد تسمٌا عالدة للقٌمالة العادلالة منهالا القٌمالة الحقٌقالة ( ,) Intrinsic valueوالقٌمالة المعقولالة
( ,) Reasonable valueوالقٌمة النظرٌة ( ,) Theoretical valueوالقٌمة الصحٌحة (.)True value
(العامري)478 : 2010 ,
وٌالالر الباحالالث أن أفض ال تعالالارٌف للقٌمالالة العادلالالة مالالو مالالا قدمالاله ك ال مالالن مجلالالس معالالاٌٌر المحاسالالبة المالٌالالة
( )FASBمعٌالالار رقالالم ( )157ومجلالالس معالالاٌر المحاسالالبة الدولٌالالة (. )IASBوذلالالك ألنهالالا حالالدد تالالارٌخ قٌالالاس
القٌمة العادلة ولم تتطر إلى القٌمة السوقٌة وبسبب أن مناك مواقف ذا مصلحة خاصة بها.
ثانٌا األسباب التً دع لالمتمام بالقٌمة العادلة.
تعد ظامرة التغٌرا والتقلبا فً األسعار أحد أمم المةاك التً كانال ومالا سالال تةالغ امتمالام البحالث
المحاسالالبً .حٌالالث أن الوحالالدة االقتصالالادٌة تعتمالالد علالالى مبالالدأ الكلفالالة التارٌخٌالالة فالالً إعالالداد قوائمهالالا المالٌالالة والتالالً
أصبح ال تتماةى م ظامرة التقلبالا االقتصالادٌة التالً تصالٌب اقتصالاد المجتمعالا  ,ومنالذ فتالرة بعٌالدة والفكالر
المحاسبً ٌتأرج بٌن نموذج التكلفة التارٌخٌالة والقٌمالة العادلالة كأسالاس للقٌالاس والتقٌالٌم المحاسالبً ,وٌرجال
ذلك فً األساس إلى الخصائص الواجب توافرما فالً المعلومالا المحاسالبٌة وخاصالة المالئمالة ()Relevance
و الموثوقٌالة ( ,)Reliabilityفمالن ناحٌالة ٌنظالالر إلالى التكلفالة التارٌخٌالة علالالى أنهالا أكثالر موثوقٌالة وموضالالوعٌة
بالمقارنة م القٌمة العادلة وخاصة فً الحاال التً ال توجد فٌها سو نةط وكفؤ للموجودا أو المطلوبالا
التً ٌراد قٌاس قٌمتها العادلة ( .علً)52 : 3221 ,
ومن ناحٌة أخر ٌُ ,نظر إلى معلوما القٌمة العادلة على أنها أكثر مالئمة فً ضوء الظروف االقتصادٌة
السائدة وق تقدٌم المعلوما  ,و ألنه ال ٌمكن االستغناء عن أي من خاصٌتً المالئمة و الموثوقٌة ,لذلك فأنه
فً بع الفترا والظروف ٌتم تفضٌ أنموذج الكلفة التارٌخٌة ,وفً فترا أخر ٌتم تفضٌ أنموذج القٌمة
العادلة ,وكذلك ظهالر بعال اآلراء التالً تقالدم أنمالوذج مخالتلط ٌجمال بالٌن التكلفالة التارٌخٌالة والقٌمالة العدالالة.
( علً)52: 3221 ,
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قب تطبٌ أسلوب التكلفة التارٌخٌة ألعداد القوائم المالٌة والمأخوذ بها عالمٌالا ً تقرٌبالاً ,فالدن منالاك مالداخ
أخر لالعتراف والقٌاس قد جرب  ,ومحاسبة القٌمة العادلة كانال فالً الواقال تسالتخدم علالى نطالا واسال فالً
القرن التاس عةالر وبالداٌا قالرن العةالرٌن ,وبقٌال مع ىمالوالً بهالا حتالى منالذ ( )35سالنة مضال  ,والرجالوع عالن
محاسبة القٌمة العادل ة كان راجعا إلى سوء استخدام القٌمة العادلة فً التالعب باألرقالام المحاسالبٌة عنالد إعالداد
اللوب التكلفالة التارٌخٌالالة بهالالذا الةالك  ,وقالالد وصالالل إسالالاءة
القالوائم المالٌالالة ,ومالالو مالا ال ٌمكالالن حدوثالاله فالً ظال أسال ى
استخدام تقدٌرا القٌمة العادلة إلى ذروتها خال العةرٌنا  ,ففً كثٌر من دو العالم الصناعً ةالج الرخالاء
والتضخم على وض انعكاسا متفائلة جدا للقٌم ,وكثٌالر منهالا ارتالد إلالى النقالٌ بعالد الكسالاد العلمالً الكبٌالر.
))Epstein,etal.,2000,860-861
ور م مذا التمسك بالتكلفة التارٌخٌة لوسباب أعاله إال انه م بداٌة التسعٌنا بالدأ الجهالا التالً تضال
المعاٌٌر الدولٌة ب االمتمام بالأنموذج القٌمالة العادلالة واسالتخدامها كوسالٌلة ل ثبالا والقٌالاس  ,ومالذا مالا وجاله باله
المعٌار المحاسبً األمرٌكً رقم ( " )822المحاسبة لودوا المالٌة المةالتقة واألنةالطة التحالوط " والصالادر
من مجلس معاٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً والمعٌالار المحاسالبً الالدولً رقالم ( )26الخالاص بالاألدوا المالٌالة
والصادر من مجلس معاٌر المحاسبة الدولٌة فً كانون األو ( )8661وأصالب سالاري المفعالو علالى البٌانالا
المالٌة التً تبدأ فً األو من كانون الثانً لسنة ( ,)3228ولم ٌقتصر األمر علالى ذلالك بال أن أساللوب القٌمالة
العادلالالة بالالدأ ٌسحالالف بقالالوة كبالالدٌ للتكلفالالة التارٌخٌالالة وٌتصالالدر واجهالالة ومضالالمون المعالالاٌٌر المحاسالالبٌة الدولٌالالة
والصادرة حالدٌثا مثال المعٌالار المحاسالبً الالدولً المالرقم ( )92الخالاص باالسالتثمار العقالاري والصالادر فالً ذار
( )3222وأصب ساري المفعو على البٌانا التغطالً الفتالرا التالً تبالدأ مالن كالانون الثالانً ( )3228أو بعالد
مذا التارٌخ.
والمعٌالالار المحاسالالبً الالالدولً المالالرقم ( )98الخالالاص بالسراعالالة والصالالادر مالالن مجلالالس المعالالاٌٌر الدولٌالالة فالالً
كانون األو لسنة ( )3222وأصب ساري المفعو على البٌانا المالً التً تبدأ فالً كالانون الثالانً ()3222
أو ما بعد ذلك التارٌخ.
وٌرج التأرج بٌن أساللوب التكلفالة التارٌخٌالة والقٌمالة العادلالة إلالى أن المحاسالبة مالً تعالد نةالاط خالدمً
لتقدٌم المعلوما المالئمة الموثو بها إلى الجها المستفٌدة  ,بر م من أن مبدأ الكلفة التارٌخٌة المقٌاس
األكثر موثوقٌة لكن ال ٌتمت بالمالئمة ألنه ٌمث الحدث االقتصادي لحظة التملك أو االكتساب  ,لكن بعالد مالرور
الالالسمن ٌصالالب ذلالالك الحالالدث مالالن المعلومالالا التارٌخٌالالة والتالالً الٌمكالالن ان تكالالون مالئمالالة فالالً اتخالالذا القالالرارا
االقتصادٌة .
إن جومر المةكلة عند المقارنة بٌن أسلوب التكلفة التارٌخٌة والقٌمة العادلة مو القالدر المطلالوب تحققاله
من خاصٌتً المالئمة و الموثوقٌة ,ففً حٌن ٌحق أسلوب التكلفة التارٌخٌة قدراً كبٌالراً مالن الموثوقٌالة وقالدراً
اق من المالئمة ,فدن أسلوب القٌمة العادلة ٌحق قدراً اكبر من المالئمة وقدر اق من الموثوقٌالة وخاصالة فالً
حالة ٌاب السو النةط (.)Active Market
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المبحث الثالث /قٌاس القٌمة العادلة
فً ظ األسوا المتغٌرة وال متقلبة فأن المقاٌٌس القٌمة العادلة تسودنا بكثٌر مالن الةالفافٌة وذلالك مقارنالة
بمقاٌٌس التكلفة التارٌخٌة ,فضالً عن أن مالئمة القٌمة ىالعادلة للقٌاس المحاسبً فً ظ الظروف االقتصادٌة
والمالٌالالة المتغٌالالرة والمتعلقالالة فالالأن االعتمادٌالالة تكالالون مهمالالة أٌضالالا الن المعلومالالا المالئمالالة التالالً تتسالالم بعالالدم
األحٌان تكالون المعلومالا مالئمالة لكالن ال ٌمكالن االعتمالاد
االعتمادٌة تصب بال فائدة ألي مستخدم أي فً بع
ى
علٌها فً اتخاذ القرارا .

طر قٌاس القٌمة العادلة
منالالاك طالالر لقٌالالاس القٌمالالة العادلالالة متعالالددة ومحالالدده مالالن قب ال ك ال مالالن مجلالالس معالالاٌٌر المحاسالالبة الدولٌالالة
ومجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة لكن الٌمكالن اعتمالاد تلالك الطالر الن سالو العالرا لالوورا المالٌالة ال ٌملالك
ةروط السو الكفء( ,)8إذ ٌر الباحالث أن اعتمالاد نمالاذج تقٌالٌم األسالهم العادٌالة لقٌالاس القٌمالة العادلالة وذلالك
إلمكانٌة تطبٌ تلك النماذج بسهولة فً البٌئة العراقٌة وبالتحدٌد الةركة عٌنة البحث ومذه النماذج كاآلتً.
نموذج خصم مقسوم األرباح النقدي : Dividend Discount Models DDMs
)8
ٌدعى مذا النموذج بنموذج  Gordonوالذي ٌفتر عند تقدٌر القٌمة العادلة للسالهم ,أن القٌمالة العادلالة
دالة للقٌمة المخصومة لمقسوم األرباح النقدي المتوق فً المستقب التً ٌالتم خصالمها بمعالد العائالد المطلالوب
من قب المستثمر لتعوٌ حاال عدم التأكد لتلالك التوسٌعالا النقدٌالة (المٌالدانً  )913 : 8616,وعلالى وفال
الصٌغة اآلتٌة:
Dt
P0  
معادلة (............................................. )8-2
(1  k )t
حٌث ان :
 : Poالقٌمة العادلة للسهم (القٌمة الحقٌقة للسهم)
 : Dtمقسوم األرباح المستقبلً للفترة ()t
 : Kمعد العائد المطلوب (معد خصم)
وعلى الر م من أن مذا النموذج ٌتسم بالسهولة أال أن الصعوبا تطبٌقٌه تكمالن فالً دقالة التنبالؤ بمقسالوم
األرباح النقدي إلى اج ٌر محدود (ما ال نهاٌة) مذا بجانب أن القٌمة الحالٌة لسعر السالهم الحالالً فالً األجال
البعٌد تساوي صفراً.
ولتجاوس صعوبا النموذج العام لخصم مقسوم األرباح النقدي ,طور عدد من النماذج منها :

أ -نموذج النمو الصفري : The zero- Growth Model
االفترا الرئٌسالً لنمالوذج النمالو الصالفري ثبالا مقسالوم األربالاح النقالدي المتوقال فالً المسالتقب  ,أي أن
توسٌعا األرباح الحالٌة مساوٌة توسٌعا األرباح المستقبلٌة ولجمٌ الفالرا ( ,) D1=D2=D3=Dtوعلٌالة
فدن معد النمو فً مقسوم األرباح النقدي مساوي للصفر .والصٌغة الرٌاضٌة لنموذج النمو الصفري كالتالً :
))Jones, 2000 : 255
Do
Po 
معادلة (................................................ )3-2
K

1

( ) ةروط كفاءة السو :

 أن ال ٌكون مناك كلف معامال فً تداو األورا المالٌة .
 أن جمٌ المعلوما المتوفرة تكون متاحة مجانا لمةتركٌن السو جمٌعهم.
 أن جمٌ المةتركٌن فالً السالو ٌتفقالون علالى مضالامٌن المعلومالا الحالٌالة بالنسالبة للسالعر الحالالً
والتوسٌعا المستقبلٌة لك ورقة مالٌة.
 أمكانٌة بٌ األسهم فً التجسئة بٌسر.
 حرٌة الدخو والخروج للسو أي عدم وجود قٌود تةرٌعٌة سوا ًء أكان على الوحدا االقتصادٌة
المصدرة لوسهم أم على المستثمرٌن.
أن ٌكون مناك عد كبٌر من المستثمرٌن ,وأنهم ٌتصفون بالرةد والعقالنٌة ,ومن ثم فأنهم ٌسعون إلى تعظٌم األرباح
التً ٌحصلون علٌها لقاء تعاملهم فً السو .
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ب -نموذج النمو الثاب Growth Model :The Constant
طور مذا النموذج من قب  Gordonعام  ,8692فضالً عن افتالرا
ٌنمو بمعد ثاب وعلى وف األتً ( :العامري 3282 ,ى) 919 :
D1  D01  g 
D 2  D01  g 2
:

:

:

:

:

:

أن مقسالوم األربالاح للسالهم الواحالد

ى

D  D01  g 
وان القٌمة العادلة للسهم وف مذا النموذج مً كاآلتً:

D1
معادلة (................................................ )2-2
g

p0 

حٌث ان :
 : gمعد النمو لمقسوم األرباح
قٌمة أسهم عادٌة م نمو مقسوم األرباح بمعد ثاب مً وف الصٌغة االتٌة :
معادلة ( ) 9-2
Div
Div1  g  Div1  g 2 Div1  g 3
P0 



. . .
1  k  1  k 2
1  k 3
1  k 4

Div  1  g  1  g 2 1  g 3
 1 


. . . ..
1  K  1  K  1  K 2 1  K 3

Div

K  g 


حٌث ان :
 : Gمعد نمو
 : Divمقسوم السهم فً نهاٌة الفترة األولى
مذه مً الصٌغة لحساب القٌمة الحالٌة للنمو الدائم
ٌعالالد نمالالوذج  Gordonمالالن أكثالالر النمالالاذج ةالالٌوعا فالالً التطبٌ ال لوضالالوح طبٌعالالة ومعالالالم النمالالوذج ,إال أن
المأخذ على النموذج افترا ثبا معد نمو مقسوم األرباح ,الذي ٌعد فالً الواقال أمالرا مثالٌالا ,باإلضالافة إلالى
إن افترا ثبا معد العائد المطلوب عبر السمن أمرا ٌر مقبو وذلك لتأثر العائد بالعدٌد مالن العوامال علالى
سالالبٌ المثالالا أسالالعار الفائالالدة (معالالد العائالالد الخالالالً مالالن المخالالاطرة) مالالذا مالالن جانالالب ومالالن جانالالب أخالالر انالاله ٌمكالالن
استخدام النموذج إذا كان معد العائد المطلوب ( )Kأكبر من معد نمو مقسوم األرباح ( )gفقط ,أما فً حالالة
كون معد نمو مقسوم األرباح أكبر من معد العائالد المطلالوب ,فالدن القٌمالة العادلالة (الحقٌقٌالة) للسالهم سالتكون
سالبة ,كما أن فً حالة تسالاوي معالد العائالد المطلالوب مال معالد نمالو فالً مقسالوم األربالاح فالدن القٌمالة العادلالة
(الحقٌقٌة) للسهم ستكون ما ال نهاٌة ,ولٌس من المنط أن تكون القٌمة العادلة للسهم سالبة أو ما ال نهاٌة.
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ج -نموذج النمو المتعدد : The Multiple- Growth Model
ٌفتر النموذج ثبا معد النمو فً مقسوم األرباح بنمط محدد بعد انقضاء فتالرة سمنٌالة معٌنالة .ومبالرر
مذا االفترا مو أن العدٌد من الةركا فً بداٌة ال ى
دورة حٌاتها تنمو بأنماط مختلفة قٌاسا بالةالركا العاملالة
فً االقتصاد كك  .وٌتض من مضمون النموذج انه ٌتم التمٌس بٌن فترتٌن ,األولالى عالدم اسالتقرار نمالو مقسالوم
العامري) 919 :3282 ,
األرباح النقدي والثانٌة ثبا النمو لمقسوم األرباح  (.ى
ٌوض الةك ( )3-3الخط السمنً الختالف فترا النمو فٌه حٌث ٌتض أن النموذج ٌحدد القٌمة العادلالة
للسهم العادي بالقٌمة الحالٌة لمقسالوم األربالاح النقالدي لفتالرا النمالو الثابال بعالد انقضالاء الفتالرة األولالى وعلالى
وف الصٌغة اآلتٌة :
معادلة (V=Vt- + Vt+ )5-2
حٌث ان :
 : Vالقٌمة العادلة (الحقٌقة) للسهم
 : Vtالقٌمة الحالٌة لمقسوم األرباح لفترة النمو المتقلب : Vt+القٌمة الحالٌة لمقسوم األرباح لفترة النمو الثاب
وٌتم حساب القٌمة الحالٌة لمقسوم األرباح لفترة النمو المتقلب على وف الصٌغة اآلتٌة :
T
Dt
VT   t 1
معادلة (........................................... )9-2
1  K t
وفٌما ٌتم حساب القٌمة الحالٌة لمقسوم األرباح لفترة النمو الثاب على وف الصٌغة اآلتٌة:
T
Dt  1
VT   t 1
معادلة (............................. )1-2
K  g 1  K t
والتعوٌ معادلة ( )9-2والمعادلة ( )1-2بالمعادلة ( )5-2فان القٌمة العادلة للسهم العادي تتحدد على وفال
الصٌغة اآلتٌة :
T
Dt
DT  1
معادلة (t 1 1  K t  K  g 1  K T ................................. )1-2
وٌالحظ على مذا نموذج النمو المتعدد انه ٌتطلب إٌجالاد نسالبة النمالو لمقسالوم األربالاح للوحالدة االقتصالادٌة
من أو سنة تكون الوحدة إلى مذه السنة ومذا ٌر ممكن فً البٌئة العراقٌة وذلك بسبب عدم توفر الحسابا
الختامٌة لتلك الوحدا االقتصادٌة وكذلك منالاك وحالدا ضالمن البٌئالة العراقٌالة كانال متكالون قبال تكالوٌن سالو
العرا للورا المالٌة وبسبب الظروف األمنٌة التً مالره بهالا العالرا قالد أتلفال تلالك البٌانالا فالً سالنة 8668
وكذلك سنة  3222لذلك سوف ٌتم اللجالوء إلالى المعادلالة البدٌلالة فالً حالالة وجالود نمالو متعالدد لمقسالوم األربالاح
))Jones, 2000 : 258
ومً كالتً
n
Dt
Pn
P0  

معادلة (................................. )6 -2
t
(1  k s ) n
) t 1 (1  k s
حٌث:
 : Dtالتوسٌعا للسهم العادي فً الفترة t
: : Pnسعر السهم العادي فً الفترة n
 : Ksمعد العائد المطلوب على السهم العادي من طرف المستثمر
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ةك ( )8األف السمنً لنموذج النمو المتعدد لمقسوم األرباح النقدي .
المصدر :العامري ,محمد علً إبرامٌم ",اإلدارة المالٌة المتقدمة " دار ثراء للنةر والتوسٌ  ,الطبعالة األولالى,
عمان. 3282 ,
 )3نمالالوذج القٌمالالة الحالٌالالة لفالالرص النمالالو ( Present Value Growth Opportunities Models
(PVGO
ٌستمد النموذج افتراضاته من طبٌعة العالقة بٌن األرباح المسالتقبلٌة والفالرص االسالتثمارٌة المتاحالة ,إذا
إن السٌادة فً األرباح المستقبلٌة ترتبط بمد تالوفر الفالرص االسالتثمارٌة المسالتقبلٌة ,الفالرص التالً ٌكالون لهالا
صافً قٌمة الحالٌة موجالب ,تجعال مالن سٌالادة سالعر السالهم تعكالس كافالة حقالائ االسالتثمارا المخططالة ,والتالً
توفر معد عائد متوق اكبر من معد العائد المطلوب نتٌجة سٌادة المناف المتحققالة مالن تلالك االسالتثمارا فالً
ضوء القٌمة الحالٌالة لفالرص النمالو وفالً مثال مالذه العالقالة بعالد قالرار المبادلالة بالٌن توسٌال األربالاح و احتجاسمالا
ٌتحدد باتجاما اإلدارة نحو الفرص االستثمارٌة المتاحة أمامها.
 )2نماذج مضاعف األرباح (نسبة سعر السهم إلى ربحٌته) P / E Ratio M
تعد نسبة سالعر السالهم إلالى ربحٌتاله مالن المؤةالرا المهمالة فالً األسالوا المالٌالة لغالر تقٌالٌم االسالتثمار
باألسالهم العادٌالة .محتالو مالذه النسالبة تعبالر عالن عالدد المالرا التالً ٌسالتلم بهالا المسالتثمر الالرب لتبرٌالر السالعر
الموضوع للسهم .بعبارة أخر السالعر الالذي ٌر الب المسالتثمر دفعاله فالً ةالراء دٌنالار واحالد مالن ربحٌالة السالهم
تحسب مذه النسبة من قسمة سعر أخر إ ال للسهم فً السو المالً على ربحٌة السهم وعلى وف الصالٌغة
اآلتٌة :
P
معادلة ()82-2
p E
E
حٌث إن :
 : P/Eنسبة السعر إلى ربحٌته
 : Pسعر أخر إ ال للسهم فً السو المالٌة
 : Eربحٌة السهم الواحد
تعكس نسبة  P/Eتوقعا المستثمرٌن وحملة األسالهم بةالأن األربالاح المسالتقبلٌة للوحالدة االقتصالادٌة ,إذا
أن انخفا النسبة أو ارتفاعها ٌعتمد على معد نمالو األربالاح المتوقعالة للسالهم الواحالد .فالمسالتثمر ٌالدف أكثالر
للدٌنار الحالً من األرباح عندما ٌتوق بان األرباح تسٌد بةك جومري فالً المسالتقب ولهالذا فالدن السالهم الالذي
ٌباع بنسبة  P/Eواطئة ,إال أن مذه العالقة لٌسال ثابتالة ,ألن الةالركة نفسالها ربمالا تتغٌالر أحوالهالا( .العالامري,
)911: 3282
وٌالالر الباحالالث أن تطبٌ ال الطرٌقالالة األولالالى (طرٌقالالة خصالالم مقسالالوم األربالالاح النقالالدي) مالالً األفض ال مالالن بالالٌن
الطر السابقة حٌث إن سهولة تطبٌقها وقلالة البٌانالا المطلوبالة فالً إٌجالاد القٌمالة العادلالة للسالهم ,إضالافة إلالى
ذلك إن مذه الطرٌقة من أكثر الطر السابقة التً تالئم البٌئة العراقٌة أي تالئم الةركة عٌنة البحث .

المبحث الراب  /اإلفصاح عن القٌمة العادلة
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ُعالالرف اإلفصالالاح المحاسالالبً بانالاله عملٌالالة إظهالالار المعلومالالا المالٌالالة سالالواء كان ال كمٌالالة أو وصالالفٌة فالالً
القوائم المالٌة أو فً الهوامئ والمالحظا والجداو المكملالة فالً الوقال المناسالب ممالا ٌجعال القالوائم المالٌالة
ٌالالر مضالالللة ومالئمالالة لم سالالتخدمٌها مالالن األطالالراف ى
الخارجٌالالة والتالالً لالالٌس لهالالا سالاللطة االطالالالع علالالى الالالدفاتر
والس الالالالجال الموح الالالالدة .وم الالالالدف م الالالالذا التعرٌ الالالالف التركٌ الالالالس عل الالالالى خص الالالالائص اإلفص الالالالاح وط الالالالر اإلفص الالالالاح .
(أبو سٌد) 511 :3225,
ى
ومالالالالالالالن تعرٌالالالالالالالف اإلفصالالالالالالالاح المحاسالالالالالالالبً أن طالالالالالالالر اإلفصالالالالالالالاح المحاسالالالالالالالبً متعالالالالالالالددة منهالالالالالالالا :
()Henderksen,1982:563
 -8إظهالار المعلومالا كجالسء مالن مكونالا الكةالوف المالٌالة ٌ -:تمثال بدصالدار الكةالوفا المالٌالة األساسالالٌة
وٌتطل الالب ترتٌ الالب وتنظ الالٌم المعلوم الالا فٌه الالا بص الالورة منطقٌ الالة ترك الالس األم الالور الجومرٌ الالة بحٌ الالث ممك الالن
للمستخدمٌن قراءتها بسهولة .
 -3المصالالطلحا والعالالر التفصالالٌلً للمعلومالالا -:مالالذه الطرٌقالالة تعالالدّ جالالسءا مكمالالال للقالالوائم المالٌالالة وتتمثال
بالمصطلحا المستخدمة فً الكةوفا المالٌالة ومقالدار المعلومالا التفصالٌلٌة المعروضالة فٌهالا ,والتالً
ٌنبغً على المحاسبٌن أن ٌستخدموا مصطلحا وصفٌة ومعروفة من قب المستخدمٌن.
 -2المالحظا واإلٌضاحا  -:وٌتضمن عر المعلوما التً ال ٌمكالن عرضالها بةالك مالئالم وكالافف فالً
متن الكةوفا المالٌة بةرط أن ال تتعار أو تتكرر المعلومالا فالً الكةالوفا المالٌالة .ومالن مساٌامالا
إمكانٌة عر معلوما وصفٌة مكملة للمعلوما الكمٌة فً الكةوفا المالٌة .
 -9التقالالارٌر اإلضالالافٌة الملحقالالة  -:التالالً قالالد ال ٌتطلالالب إعالالدادما االلتالالسام بالمبالالادئ المحاسالالبٌة المقبولالالة قبالالوال
عاما .وٌتضمن مذا األسلوب فضالً عن الجداو الملحقة كةوفا ملحقة تفصال عالن معلومالا إضالافٌة
ولٌس مجرد معلوما تفصٌلٌة .
 -5تقرٌر المدق  -:إن دور المدق مً تدقٌ التقارٌر المالٌة ومالحظة مد مالئمتهالا للمبالادئ والقواعالد
المحاسبٌة المتبعة ,وان تقرٌالر المالدق ٌسٌالد مالن ثقالة المسالتفٌدٌن مالن المعلومالا الالواردة فالً التقالارٌر
المالٌة ,وان حكم المدق ٌلعب دورا ماما ً فً تحدٌد مالئمة اإلفصاح من عدمه.
 -9تقرٌر مجلالس اإلدارةٌ :تضالمن كال المعلومالا المهمالة الغٌالر مالٌالة التالً قالد تالؤثر فالً الةالركة مسالتقبال
وتفٌد فً التنبؤ.
لذلك ٌر الباحث إن اعتماد طرٌقة التقارٌر والكةوفا اإلضافٌة الملحقالة بالالقوائم المالٌالة ل فصالاح عالن
القٌمة العادلة من أفض ألطر التً تم ذكرمالا وذلالك الن الطالر األخالر تسالبب نوعالا مالا إربالاك للمسالتفٌد مالن
معلومالالا القٌمالالة العادلالالة  ,فضالالال مالالن إن طرٌقالالة التقالالارٌر والكةالالوفا اإلضالالافٌة تسالالاعد علالالى التوس ال بكٌفٌ الة
اإلفصاح المحاسبً عن الوحدة االقتصادٌة  ,وذلك الن أصالب منالاك إفصالاح بنالوعٌن نالوع إفصالاح عالن الوحالدة
االقتصادٌة المقاسة على أساس الكلفة التارٌخٌة أما النوع الثانً ل فصالاح المحاسالبً أناله مقالاس علالى أسالاس
القٌمة العادلة .
تعد القٌمة العادلة كأي أسلوب بدٌ للقٌاس المحاسبً الذي ٌخدم المستثمرٌن لتقٌم الوحدة االقتصالادٌة
و ٌرمم من المستفٌدٌن مالن المعلومالا التالً توفرمالا الوحالدا االقتصالادٌة ,إذ سالٌتم بٌالان كٌفاله اإلفصالاح عالن
القٌمة العادلة بصورة موسعة بالجانب العملً للبحث.
ً
ونتٌجة لذلك فدن التطور الوظٌفً ل فصاح المحاسبً حٌث لم ٌعد مقتصرا على التفسٌر والتوضٌ وإنمالا
امتد إلى إضافة معلوما كمٌة ووصفٌة وكذلك فعلٌة وتقدٌرٌة بما ٌخدم احتٌاجالا المسالتخدمٌن .لالذلك لالم ٌعالد
ٌنظر إلى اإلفصاح المحاسبً كونه افتراضا أو مبدأ أو معٌالارا وإنمالا أصالب ٌمثال محالور المحالاوال المعاصالرة
للتنظٌر المحاسبً.
واستنادا إلى ذلك فان اإلفصاح المحاسبً قد تجاوس المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها فً مجا القٌالاس
المحاسبً ب أكثر من ذلالك أصالب ٌنظالر إلالى القٌالاس المحاسالبً كمالا بالٌن (أبالو المكالارم )853 : 3229 ,بأناله
متغٌر تاب ل فصاح المحاسبً .
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أي إن تطالالور اإلفصالالاح المحاسالالبً كةالالف عالالن عجالالس وظٌفالالة القٌالالاس المحاسالالبً فالالً الوفالالاء بالتسامالالا
المحاسالالبٌة كنظالالام للمعلومالالا حٌالالث أن الكثٌالالر مالالن المعلومالالا المحاسالالبٌة المالئمالالة تتجام ال وظٌفالالً القٌالالاس
المحاسالالبً وخصوصالالا المعلومالالا المسالالتقبلٌة و كالالذلك ى
المعلومالالا التالالً تقالالوم علالالى التالالدفقا النقدٌالالة أكثالالر مالالن
اعتمادما على مبدأ التحق  .وقد بٌن(جباره )93 : 3223 ,إن تطور اإلفصاح المحاسبً انعكالاس علالى عملٌالة
القٌاس المحاسبً من جوانب عدة تتمث باالتً:
ى
 من حٌث البعد األفقً لعملٌة القٌالاس المحاسالبً حٌالث لالم ٌعالد سمالن القٌالاس محصالورا بالماضالً بال تعالداه
على المستقب .
 امتداد وتوس عملٌة القٌاس المحاسبً لٌثمال الخالواص ٌالر المالٌالة مثال الالوسن والحجالم والطاقالة فضالال
عن الخواص المالٌة.
 اتساع مدخال عملٌة القٌاس المحاسبً لةمولها بٌانا من خارج السجال المحاسبٌة.
 مراعاة اعتبار توقٌ المعلوما على الحساب اعتبار الدقة فً القٌاسالا المحاسالبٌة حٌالث أصالب الهالدف
من عملٌة القٌاس المحاسبً مو توفٌر المعلوما بالدقة المعقولة وفً الوق المناسب.
 تالالوفٌر قٌاسالالا محاسالالبٌة جدٌالالدة لالالم ٌسالالتوعبها النظالالام التقلٌالالدي للقٌالالاس المحاسالالبً مثال الكلفالالة التفاضالاللٌة
للقرار وكلفة الفرصة البدٌلة الستثمار ومعد العائد المتوق لالستثمار ومً قٌاسا لهالا أممٌتهالا فالً كال
من عملٌتً التخطٌط واتخاذ القرارا .
وٌضٌف الباحث إلى النقاط أعاله مو وجود مقاٌٌس محاسبٌة أخالر فضالالً عالن الكلفالة التارٌخٌالة كالقٌمالة
العادلة والكلفة الجارٌة والكلفة االستبدالٌة و ٌرما من المقاٌٌس المحاسبٌة.

المبحث الخامس /تطبٌ القٌاس واإلفصاح عن القٌمة العادلة
بعد أن تطرقنا فً الجانب النظري للبحالث إلالى قٌالاس القٌمالة العادلالة وكالذلك طالر القٌالاس المالئمالة للبٌئالة
العراقٌالالة لالالذلك سالالوف ٌالالتم تطبٌال تلالالك الطالالر علالالى الةالالركة عٌنالالة البحالالث فالالً مالالذا المبحالالث حٌالالث كمالالا أوضالالحنا
بالمبحث الثالث أسباب اللجوء إلى استعما طر بدٌلة لقٌاس القٌمة العادلة تختلف عما مو محدد فالً كال مالن
مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ومجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة حٌث أوضحنا ةروط كفاءة السو وبٌنالا أن
سو العرا ٌر كفوء لعدم توفر ةروط الكفاءة فٌه حٌث ال ٌمكن االعتماد على المعاٌٌر الدولٌة والمالٌة فً
تحدٌد القٌمة العادلة لذلك تم اللجوء إلى الطر البدٌلة  ,وأٌضا مالذه الطالر تكالون مالئمالة للبٌئالة العراقٌالة مالن
حٌث كٌفٌة تحدٌد وسهولة متغٌرا المعادال المعتمدة فً قٌاس القٌمة العادلة حٌث أن مذه المتغٌالرا ٌمكالن
تحدٌدما من خال الحسابا الختامٌة للوحدا االقتصادٌة ومذه المتغٌرا مً :
 مقسوم األرباح
 نسبة النمو فً مقسوم األرباح
 معد العائد المطلوب
 سعر السهم فً السو .
قب الولوج بالتطبٌ على الةركة عٌنة البحث ٌنبغً توضٌ بع من مكونالا معالادال القٌالاس للقٌمالة
العادلة من حٌث كٌفٌة تحدٌدما ومً كاآلتً :
 .8مقسوم اإلرباح النقدي المتوق  :حٌث ٌالتم تحدٌالد مقسالوم األربالاح المتوقال بعالد أن ٌالتم التصالوٌ بالهٌئالة
العامالة للوحالدة االقتصالادٌة علالى نسالبة مقسالوم األربالاح وكٌفٌالة توسٌعاله ثالم بعالد ذلالك نقالوم بتحدٌالد مقسالالوم
األرباح للسهم الواحد وذلك عالن طرٌال تقسالٌم مقسالوم األربالاح علالى عالدد األسالهم العادٌالة  ,أمالا إذا كانال
سٌاسة الوحدة االقتصادٌة تحدٌد نسبة من األرباح كأساس لتوسٌال األربالاح فٌالتم اسالتخراج ربحٌالة السالهم
الواحد عن طرٌ تقسٌم صافً الدخ ( الفائ القاب للتوسٌ ) على عالدد األسالهم العادٌالة  ,ثالم بعالد ذلالك
نقوم بضرب نسبة مقسوم األرباح فً ربحٌة السهم الواحد وبذلك نحدد مقسوم األرباح للسهم الواحد .
وفالالً بع ال األحٌالالان تقالالوم الوحالالدا االقتصالالادٌة بتوسٌ ال أسالالهم مجانٌالالة علالالى المسالالاممٌن كمقسالالوم أربالالاح
لغالر سٌالالادة رأس مالالا الوحالدة االقتصالالادٌة ولتحوٌال مالذا األسالالهم إلالالى قٌمالة نقدٌالالة نقالالوم بضالرب مالالذه األسالالهم
بالقٌمة االسمٌة للسهم الواحد والتً تساوي ( دٌنار عراقً واحد ) .
بذلك ٌمكن تحدٌد مقسوم األرباح النقدي المتوق وذلك عن طرٌ إضافة نسبة النمالو فالً مقسالوم األربالاح ومقالدار
السٌادة المتوقعة بعد النمو ثم نضٌف تلك السٌادة إلى مقسالوم األربالاح المتحقال ونالاتج اإلضالافة ٌسالاوي مقسالوم األربالاح

النقالالدي المتوق ال  ,أي مقسالالوم األربالالاح المتوق ال ٌسالالاوي مقسالالوم األربالالاح الحالالالً مضالالافا إلٌالاله مقالالدار النمالالو فالالً
مقسوم األرباح وحسب المعادلة التالٌة[ مقسوم األرباح المتوق = مقسوم األرباح الحالً ( -8نسبة النمو فالً
مقسوم األرباح )
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 .3نسبة النمو فً مقسوم األرباح  :مً النسبة التً من خاللهالا ٌمكالن تحدٌالد مقالدار السٌالادة أو النقصالان فالً
مقسالوم األربالاح المتوقال وعالن طرٌال مالذه النسالالبة ٌمكالن اسالتخدام النمالالوذج المالئالم للوحالالدة االقتصالادٌة فالالً
قٌاس القٌمة العادلة ومً أما النمالوذج النمالو الص ى
الفري أو النمالوذج النمالو الثابال أو النمالوذج النمالو المتعالدد
حٌث لك نموذج معادلة خاصة لقٌاس القٌمة العادلة  ,وٌمكن قٌاس مذه النسبة كاآلتً ( العامري 3228 ,
) 858-852 :
ى
مقسوم اإلرباح للسنة الحالٌة
8نسبة النمو فً مقسوم اإلرباح =
مقسوم اإلرباح للسنة السابقة
 .2معد العائد المطلوب  :ومو المعد الذي ٌطلبه المستثمر لكً ٌقوم باالسالتثمار باألسالهم العادٌالة حٌالث ٌالتم
تحدٌد مذا المعد عن طرٌ المعادلة اآلتٌة
معد العائد المطلوب = المعد الخالً من المخاطرة  +نسب التضخم  +عالوة المخاطرة
( السبٌدي ) 596 , 3229 ,
المعد الخالً من المخاطرة  :ومو سعر الفائدة على السندا قصٌرة األجال التالً تمنحهالا الحكومالة و إذا
لم توجد تلك السندا نستعم معد الفائدة على الودائ  ,حٌث إن فً البٌئة العراقٌة تحالدد معالد الفائالدة علالى
الودائ فً البنك المركسي العراقً نسبة تتراوح مابٌن  ,%1 -%5أمالا فالً المصالارف الحكومٌالة فالأن النسالبة
الفائدة تحدد مابٌن  ,%9 -%5أما فً المصارف األملٌة فأن نسبة الفائالدة تمنحهالا للمسالتثمر فالً الودائال مالً
. %6
نسب التضخم  :مً النسبة المحالددة مالن قبال الجهالاس المركالسي ل حصالاء ٌقالوم ةالهرٌا باحتسالاب معالدال
التضخم باستعما مؤةر أسالعار المسالتهلك ,مالن خالال جمعهالا مٌالدانٌا مالن ةالتى األسالوا  ,وفالً أوقالا سمنٌالة
محددة ببغداد و المحافظا األخر  ,مبٌنا أن مذه المعالدال تحتسالب مالن السالل والخالدما  ,التالً تةالم المالواد
الغذائٌة واإلٌجار والنق واالتصاال والصحة والتعلالٌم وكافالة السالل والخالدما التالً ٌقتنٌهالا المسالتهلك والتالً
ُحدد بنسبة  % 1,8حٌث حدد مذه النسبة فً الفترة التً استعمل فٌه البٌانا الختامٌالة لعٌنالة البحالث أي
اعتماد سنة  3226إلٌجاد مذه النسبة والتً مدرجة من قب الجهاس المركسي ل حصاء .
المصدر  (:التقرٌر االقتصادي السنوي للبنك المركسي العراقً ) 9 : 3226 ,
عالوة المخاطرة  :ومً مقدار المخاطر التً ٌتحملها المستثمر مقاب استثمار أمواله بنسالب عائالد أعلالى
من تلك الخالٌة من المخاطر وذلك لتعوٌ المخاطر التً قد ٌتحملها المستثمر وفالً ا لالب الدراسالا السالابقة
ٌتم تحدٌد مذه العالوة بالفر بٌن عائد السو والعائد الخالً من المخاطرة وذلك الن المخاطر مالً لٌسال فالً
صلب موضوع البحث ولكن المطل إذا أراد معرفة كٌفٌة قٌاس عالوة المخاطرة ومً وف المعادلة اآلتٌة
عالوة المخاطرة = معام بٌتا ( معد عائد السو – معد العائد الخالً من المخاطرة )
حٌث إن معام بٌتا مو مقٌاس إحصائً لقٌاس المخاطر و ٌحدد فً بع األحٌان بـ ( )8أما معد عائالد
السو مو معد العائد الذي ٌحص علٌة المستثمر من اسالتثمار أموالاله فالً السالو وٌتحالدد بالالفر بالٌن كلفالة
ةالراء السالهم وسالالعر بٌال السالهم حٌالالث أن مالذا الفالالر ٌمثال العائالد السالالو ولغالر الدراسالة سالالوف ٌالتم تحدٌالالد
بضعف العائد الخالً من المخاطرة .
 قٌاس وإفصاح القٌمة العادلة لصافً أصو الوحدة ةالركة األلبسالة الجامسة(المسالاممة المختلطالة ) بغالداد .
المحمودٌة
بلغالال حقالالو الملكٌالالة ( صالالافً األصالالو ) لسالالنة  )8313991223( 3226دٌنالالار (ملٌالالار ومائتالالان
واثنالان وثمالالانون ملٌالون وسالالتمائة وسالالبعة وسالتون أالف واثنالالان ) دٌنالالار حٌالث بلالالغ رأسالالمالها 132222222
ملٌون دٌنار مقسمة إلى  132222222سهم أي قٌمة السهم الواحد دٌنار واحد عراقً  ,وكذلك بلغ مجمالوع
االحتٌاطٌا  239893138دٌنار ( ثالثمائالة وسالتة وعةالرون ملٌالون ومائالة واثنالان وسالتون أالف وثمانمائالة
وواحالالد وعةالالرون دٌنالالار )  ,وأٌضالالا بلغ ال األربالالاح المحتجالالسة ( الفالالائ المتالالراكم )  329529818دٌنالالار (
مائتان وستة وثالثون ملٌون وخمسمائة وأربعة أالف ومائة وواحد وثمانون دٌنار ) .
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واآلتً كةف بحقو الملكٌة على أساس الكلفة التارٌخٌة للةركة المبحوثة :
كةف حقو الملكٌة (صافً األصو ) على أساس الكلفة التارٌخٌة
ى
كانون األو 3226 /
كما فً / 28
رأس الما المدفوع والمقٌم
132222222
دٌنار
)
8
(
على أساس القٌمة االسمٌة
ى
239893138
االحتٌاطٌا
329529818
األرباح المحتجسة ( الفائ المتراكم )
8313991223
مجموع حقو الملكٌة ( صافً األصو )
حٌث أن صافً األصو مقٌم على أساس التكلفة التارٌخٌة والتً مً ٌالر مالئمالة التخالاذ القالرارا ألنهالا
ال تعك الالالس الوض الالال الح الالالالً للوح الالالدة االقتص الالالادٌة والت الالالً بل الالالغ مجم الالالوع حق الالالو الملكٌ الالالة (ص الالالافً األص الالالو )
 8313991223دٌنار ,وإذا ما تم تقٌم صافً األصو على أساس القٌمة العادلة سوف ٌالؤدي إلالى تغٌالر مالذا
المجموع وكذلك ٌكون أكثر مالئمة للمستثمرٌن الحالٌن والمرتقبٌن وذلك ألنها تظهالر الوضال الحقٌقالً لحقالو
الملكٌة ( صافً األصو ) .
ولقٌاس القٌمة العادلة ٌنبغً تحدٌد اآلتً:
 oنسبة النمو فً مقسوم األرباح ( ( g
نسبة النمو فالً مقسالوم األربالاح لسالنة  3226مقسوم اإلرباح للسنة الحالٌة
8=
مقسوم اإلرباح للسنة السابقة
52129693
=
322386191
= 8-2.35
= 2.15 -
نالحظ إن نسبة النمو فً مقسوم األرباح قد انخفض بنسبة (  ) 2.15وٌرج السبب فً مذا إن الةركة
وسع أرباح فً السنة السابقة بنسبة  %92من رأس الما وبٌنما قام توسٌ نسبة  %82من رأس المالا
خال مذه السنة .
 oمقسوم األرباح المتوق ( :( Dt
مقسوم األرباح المتوق = مقسوم األرباح للسهم الواحد (  + 8نسبة النمو فً المقسوم )
8-

مقسوم األرباح للسهم الواحد=

مقسالالالالالالوم األربالالالالالالاح النقالالالالالالدي
الموسع
عدد األسهم

52121693
=
132222222
=  2.21259دٌنار  /سهم
مقسوم األرباح المتوق للسهم الواحد = مقسوم األرباح للسهم (  + 8نسبة النمو)
= ]) 2.15 - (+8 [ 2.21259
=  2.28199دٌنار  /سهم
 oمعد العائد المطلوب ( : ) k
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معد العائد المطلوب = المعد الخالً من المخاطرة  +نسب التضخم  +عالوة المخاطرة
معالالد العائالالد الخالالالً مالالن المخالالاطرة ٌت الراوح مالالا بالالٌن  %5و %6بالالٌن المصالالارف األملٌالالة والحكومٌالالة والبنالالك
المركسي العراقً لذلك سوف نأخذ المعد لهذه النسب ىولغر الدراسة والذي ٌساوي %1
معد عائد السو ٌساوي ضعف المعد الخالً من المخاطر ومذا ٌؤدي إلى أن معد عائد السو ٌساوي . %89
= %1
عالوة المخاطرة تساوي ( الفر بٌن معد عائد السو ى والمعد الخالً من المخاطرة)
نسب التضخم لسنة  3226تساوي  % 1.8حسب تقرٌر الجهاس المركسي ل حصاء
معد العائد المطلوب = %1 + %1.8 + %1
= % 38.8
 oسعر السهم فً السو ( ) P
ٌمث السعر المعلن فً أخر نةرة التداو فً سو العرا لوورا المالٌة  ,وبما إن سعر السهم العالادي
فً السو ٌكون فً حالة تغٌر مستمر ارتفاعا ً وانخفاضا لذلك سالوف نفتالر سالعر اإل الال فالً نهاٌالة السالنة
المالٌة  3226للتعبٌر عن سعر السهم فً السالو  ,وٌكالون سالعر للةالركة عٌنالة البحالث السالهم حسالب التقرٌالر
اإلحصائً السنوي السادس لسو العرا لوورا المالٌة لسنة ٌ 3226سالاوي  9.152دٌنالار للسالهم الواحالد
.
ولقٌاس القٌمة العادلة للسهم الواحد سوف نقوم بتطبٌ المعادلة التالٌة :
n
Dt
Pn
Fv  Pv  

) (1  K
) t 1 (1  K
حٌث أن :
 = Dtمقسوم األرباح المتوق للسهم الواحد وٌساوي ( ) 2.28199
 = Pnسعر السهم العادي فً الفترة  nوٌساوي ( )9.152
 = Kمعد العائد المطلوب على السهم العادي من طرف المستثمر وٌساوي ( ) %38.8
n
0.01764
4.750
Fv  Pv  

)(1  0.211
)t 1 (1  0.211
4.76764

1.211
دٌنار للسهم الواحد = 3.93
لذلك ٌمكن اإلفصاح عن القٌمة العادلة لحقو الملكٌة ( صافً األصو ) للةركة وحسب ما حالددنا سالابقا ً فالً
الفص الثانً وبالتحدٌد المبحث الثانً وحسب طرٌقة الكةوفا اإلضافٌة الملحقة وكاآلتً :
ةركة إنتاج األلبسة الجامسة مساممة مختلطة
كةف حقو الملكٌة (صافً األصو ) على أساس القٌمة العادلة كما فً  / 28كانون األو 3226 /
132222222
رأس الما المدفوع والصرح به (  ) 8دٌنار
االحتٌاطٌا :
239893138
االحتٌاطٌا قب التقٌٌم
االحتٌاطٌا القٌمة العادلة
()132222222( )8- 2.62
3826922222
()8112265186
(عجس المتراكم)
3925193138
8313991223
مجموع حقو الملكٌة (صافً األصو )
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نالحظ أن مجموع حقو الملكٌة لم ٌتغٌر من طرٌقة اإلفصاح عن حقو الملكٌة (صالافً األصالو ) علالى
أساس الكلفة التارٌخٌة إلى طرٌقة اإلفصاح عن حقو الملكٌالة (صالافً األصالو ) علالى أسالاس القٌمالة العادلالة
لكن التغٌر حدث فً مٌكلٌة حقو الملكٌة  ,حٌث طرا ى
تغٌر على االحتٌاطٌا حٌث ساد بمقدار القٌمة العادلالة
للسهم الواحد حٌث تالم إضالافة بنالد جدٌالد ومالو احتٌالاطً القٌمالة العادلالة( , )3826922222وٌكالون مبلالغ مالذا
االحتٌاطً مو الفر بٌن القٌمة االسمٌة والقٌمالة العادل ىالة للسالهم الواحالد مضالروب بعالدد األسالهم الكلٌالة للوحالدة
االقتصادٌة ( )132222222( )8- 2.62وٌالتم تعالوٌ مالذا المبلالغ مالن األربالاح المحتجالسة حٌالث أن األربالاح
المحتجالسة ال تكفالً لتعالوٌ ذلالالك التقٌالٌم لالذلك أصالب منالالاك عجالس والبالالغ ( ,)8112265186بحٌالث ال ٌالالؤثر
على التغٌٌر على مجموع حقو الملكٌة (صافً الصو ) الظامر فً المٌسانٌة العامة للوحدة االقتصادٌة  ,لكالً
ال تالالؤدي طرٌقالالة اإلفصالالاح الجدٌالالدة إلالالى اإلربالالاك وعالالدم الفهالالم مالالن قب ال المسالالتفٌدٌن مالالن المعلومالالا المحاسالالبٌة
وبصوره عامة وخصوصا المستثمرٌن الحالٌٌن والمرتقبٌن  ,ومذا ٌجع قرارا المستثمرٌن أكثالر رةالدا ألناله
ٌتٌ لهم معرفة مكونا حقو الملكٌة بالقٌمة العادلة وبالتالً قٌمة الوحدة االقتصادٌة بالقٌمة العادلة .
وٌر الباحث أن القٌمة العادلة للسهم كان اق من سعر السهم فً السو ومذا ٌالد أن سالعر السالهم
مغاال فٌه ومذا ٌؤدي إلى أن منالاك مكاسالب ٌالر متحققالة للسالهم ومالذا ٌُعكالس علالى المسالتثمر الالذي ٌملالك مالذه
األسهم أي المستثمر الحالالً أمالا للمسالتثمر المرتقالب سالوف تحقال لاله خسالارة إذا مالا اسالتثمر فٌهالا ألناله سالوف
ٌستثمر أمواله فً أسهم مسعر بالأكثر ممالا ٌجالب وبالتالالً علٌالة أن ٌبحالث عالن أسالهم تكالون القٌمالة العادلالة لهالا
تساوي سعر السهم فً السو أو أكثر منه .

المبحث الساب  /االستنتاجا
.8

.3
.2

.9

.5

أن مبدأ التكلفة التارٌخٌة واحد من المبادئ التً تقوم علٌها المحاسبة ولم ٌجالرؤ أحالد عالن الخالروج عالن
مذا المبدأ لكونه أكثر موثوقٌة لكنه ٌر مالئم فً االعتمالاد علٌالة فالً اتخالاذ القالرارا االسالتثمارٌة ألنهالا
تمثال أحالالداث مالالن الماضالالً لالالذلك أن الوحالالدة االقتصالالادٌة لالالم تقالالم باإلفصالالاح عالالن القٌمالالة العادلالالة لكالالً تتسالالم
المعلومة المحاسبٌة بخاصٌتً الموثوقٌة والمالئمة.
لقالالد دع الالى كالال م الالن مجلالالس مع الالاٌٌر المحاسالالبة الدولٌ الالة ( )IASBومجلالالس مع الالاٌٌر المحاسالالبة المالٌ الالة
( )FASBإلالالى تطبٌ ال محاسالالبة القٌمالالة العادلالالة حٌالالث تالالم توضالالٌ مفهومهالالا وطالالر قٌاسالالها فالالً مالالاذٌن
المعٌارٌن  ,وكذلك فً بع األدبٌا والدراسا األخر فً مجا المحاسبة .
تبٌن أن لك من مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة(  ) IASBومجلالالالالالالس معالالالالالالاٌٌر المحاسالالالالالالبة المالٌالالالالالالة
( )FASBطر عدة لقٌاس القٌمة العادلة لكن مذه الطر قد تكون مالئمة لبٌئة معٌنة لكن ٌر مالئمة
لبٌئة أخر وذلك حسب كفاءة األسوا المالٌة الموجودة فً تلك البٌئا  ,إذ أن سالو العالرا لالوورا
المالٌة ٌر كفء لذلك الٌمكن تطبٌ طر القٌاس المحددة فً تلك المعاٌٌر .
أن أالعتماد على أسعار السو فً حالة اتخاذ القرارا المتعلقة باالستثمارا تكالون ٌالر مالئمالة وذلالك
الن بع األسوا تكون ٌر كفوء كون ارتفاع األسعار وانخفا أسالعار األسالهم تسالتند إلالى مؤةالرا
ٌر مالٌة و ٌر موضوعٌة من الناحٌالة العلمٌالة مثال الر بالا والسالمعة للةالركا واإلةالاعا مالن دون
االعتماد على القٌم الحقٌقٌة لوسالهم لالذا فالً مالذه الحالالة ال ٌمكالن أن تكالون أسالعار السالو ممثلالة للقٌمالة
العادلة .
أن اإلفصاح المحاسبً واحد من المبادئ المحاسبٌة المهمة ألنه ٌوص المعلوما والبٌانا إلى الجها
المستفٌدة وفً الوق المناسب ومناك طر عالدة ل فصالاح وأن مالن أفضال الطالر ل فصالاح عالن القٌمالة
العادلة مً طرٌقة التقارٌر والكةوفا اإلضالافٌة الملحقالة بالالقوائم المالٌالة وذلالك الن تلالك الطرٌقالة تتسالم
بالسهولة وبالتفصٌ أكثالر مالن الطالر األخالر  ,وٌنبغالً إن ٌكالون اإلفصالاح كالافً وعالاد بحٌالث ٌوصال
المعلومة إلى أدنى مستو من اإلدراك من قب المستفٌدٌن وال ٌوثر على الوحدة االقتصادٌة .
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 .9أن مٌكلٌة حقو الملكٌة فً الوحدة االقتصادٌة عٌنة البحث والتالً تطبال النظالام المحاسالبً الموحالد فالً
إعداد الكةوفا الختامٌة إذ تتكون حقو الملكٌالة مالن قفالرتٌن ممالا رأس المالا واالحتٌاطٌالا ولكالن فالً
ا لالالب أدبٌالالا المحاسالالبة أن حقالالو الملكٌالالة ٌتكال ى
الون مالالن رأس المالالا واالحتٌاطٌالالا واإلربالالاح المحتجالالسة
( الفائ المتراكم ) وكذلك عالوة اإلصدار إن وجدة حٌث بع األدبٌا ال تعتالرف باالحتٌاطٌالا كفقالرة
األرباح المحتجسة .
مستقلة ضمن حقو الملكٌة إنما تظهر ضمن ى
 .1إن الةركة عٌنة البحث ال تقوم باإلفصاح عن نسبة توسٌ األربالاح علالى المسالاممٌن ال فالً مالتن القالوائم
الم الٌة وال فً الكةالوفا المالٌالة والتقالارٌر الملحقالة بالالقوائم المالٌالة ومالذا مالا ٌالؤثر فالً اتخالاذ القالرارا
االستثمارٌة .
 .1إن معد العائد المطلوب مالن قبال المسالتثمر مالو المعالد الالذي ٌطلباله المسالتثمر أو الالذي ٌتوقال الحصالو
علٌة من استثمار اموالة فً وحدة اقتصادٌة ما  ,فالً الوحالدة عٌنالة البحالث إذ قامال بتحدٌالد معالد العائالد
المطلالالوب مالالن قب ال المسالالتثمر بمقالالدار  %38.8ومالالذا اقالالرب مالالا ٌسالالاوي معالالد الفائالالدة الالالذي ٌر الالب فٌالاله
المستثمر من الوحدة االقتصادٌة .
 .6القٌمة العادلة للسهم الواحد قد تكون أعلى من سعر السالو أو أدنالا مناله او مسالاوٌة لاله لكالن قالد تسالاوي
القٌمة االسمٌة للسهم الواحد دون أن تص إلى اق من القٌمة االسمٌة .
 .82تتغٌر القٌمة العادلة تغٌر طردي م مقدار األربالاح الموسعالة وذلالك الن القٌمالة العادلالة تعتمالد علالى نسالبة
مقسوم األرباح المتوق والتً ٌمكن استخراجها من مقسالوم األربالاح ومعالد العائالد المطلالوب الالذي ٌمثال
معالالد خصالالم لمقسالالوم األربالالاح ,إذ كلمالالا قام ال الوحالالدة االقتصالالادٌة بتوسٌ ال إربالالاح اسداد القٌمالالة العادلالالة
للسالالهم الواحالالد دون ان تكالالون نسالالبة السٌالالادة فالالً مقسالالوم األربالالاح مسالالاوٌة إلالالى نسالالبة السٌالالادة فالالً القٌمالالة
العادلة والعكس صحٌ .
 .88تقوم بع الوحدا االقتصادٌة بتوسٌ إرباح على ةك أسالهم مجانٌالة علالى المسالاممٌن وذلالك فالً حالا
ر ب مذه الوحدا بسٌادة رأسالمالها حٌالث تقالوم بتوسٌال األسالهم المجانٌالة علالى المسالاممٌن وفال نسالبة
معٌنة وعدد األسهم التً ٌمتلكها المساممٌن بمجموعهم تمث رأسما الوحالدة االقتصالادٌة  ,وٌالتم تقالوٌم
تلك األسالهم فالً لحظالة التوسٌال علالى أسالاس القٌمالة االسالمٌة للسالهم الواحالد لكالن بعالد فتالرة تقالوم بالقٌمالة
العادلة وذلك الن نسالبة االمالتالك لوسالهم تكالون أقال مالن  %32سالواء كانال بغالر المتالاجرة أو متاحالة
للبٌال لالالذلك ٌجالالب أن تقٌالالٌم بالقٌمالالة العادلالالة بعالالد التملالالك لكالالً ٌالالتم االعتالالراف بالمكاسالالب والخسالالائر الحٌالالاسة
المتحققة والغٌر متحققة .
ٌ .83مكالالن قٌالالاس الق ٌمالالة العادلالالة ضالالمن نمالالاذج خصالالم مقسالالوم األربالالاح النقالالدي النمالالوذج األكثالالر مالئمالالة للبٌئالالة
العراقٌة بالوق الرامن وذلك لسهولة تطبٌال النمالوذج وكالذلك إمكانٌالة الحصالو علالى متغٌالرا النمالوذج
من خال الكةالوفا الختامٌالة للةالركة عٌنالة البحالث  ,وإذا لالم ٌتالوفر ذلالك المقسالوم  ,أي كانال الوحالدة
توسع أرباح على ةالك أسالهم مجانٌالة أو لالم تقالم بتوسٌال أربالاح بسالب خسالارة متحققالة لالذلك توجالد طالر
بدٌلالالة لقٌالالاس القٌمالالة العادلالالة ومالالً طرٌقالالة مضالالاعف األربالالاح وطرٌقالالة فالالرص النمالالو و ٌرمالالا مالالن الطالالر
األخر المتوفرة فً األدبٌا المحاسبٌة والدراسا األخر بحٌث تكون مالئمة للبٌئة العراقٌة.
 .82أن اتخالالاذ القالالرارا علالالى أسالالاس أسالالعار األسالالهم تكالالون مضالالللة و ٌالالر رةالالٌدة الن توجالالد بع ال الوحالالدا
االقتصادٌة أسعار أسهما مرتفعة لكن القٌمة العادلالة منخفضالة لهالا نتٌجالة مضالاربا السالو التالً تسالتند
ا لبها إلى مؤةرا ٌر موضوعٌة.
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المبحث الثامن /التوصٌا
.8
.3
.2
.9

.5

ص البحث إلى التوصٌا اآلتٌة:
تو ّ
ى
على الةركة عٌنة البحالث أن تفصال عالن سٌاسالا توسٌال األربالاح  ,سالواء كالان مقسالوم أربالاح نقالدي أم
على ةك أسهم مجانٌة وفً تارٌخ إعداد الحسابا الختامٌة لما له اثر على قرارا المستثمرٌن .
علالالى الةالالركة عٌنالالة البحالالث أن تفص ال عالالن نسالالبةى التوسٌ ال لوربالالاح وم ال مالالذه النسالالبة م الن رأس المالالا
وتعوٌضها من األرباح الباقٌة أم من صافً الدخ ( الفائ القاب للتوسٌ ) .
على الةركة عٌنة البحث أن تحدد مقدار القٌمة العادلة للسهم الواحد ضالمن قالوائم مرفقالة فالً الحسالابا
الختامٌة بالنسبة للوحدا االقتصادٌة أمالا بالنسالبة لسالو فتحالدد أٌضالا ضالمن مؤةالر وٌالذكر فالً نةالرا
التداو السنوٌة للسو .
علالالى الةالالركة عٌنالالة البحالالث أن تفصال بالكةالالوفا الضالالافٌة الملحقالالة بالالالقوائم المالٌالالة عالالن مٌكلٌالالة حقالالو
الملكٌة ( صافً األصو ) وتوض مكونا مذه الحقو ضمن تلك الكةوفا بما ٌالئالم المسالتفٌدٌن مالن
تلك المعلوما والسبب عدم احتواء تلك المكونا فً قائمة المركس المالً المعد وفال النظالام المحاسالبً
الموحد.
تثقٌف المستثمرٌن الحالٌن والمرتقبٌن فً اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة بأن ال ٌعتمدوا بةك رئٌسً على
أسعار األسهم فً السو لكن ٌنبغً االعتماد على القٌمة العادلالة مال بعال المؤةالرا األخالر للتحلٌال
المالً لكً ٌكون القرار المتخذ أكثر رةدا وعقالنٌة .

المصادر
أوال الكتب والتقارٌر الرسمٌة
)8
)3
)2
)9

التقارٌر المالٌة السنوٌة للةركة المساممة عٌنة الدراسة.
التقرٌر اإلحصائً السنوي السادس لسو العرا لوورا المالٌة لسنة .3226
التقرٌر االقتصادي السنوي للبنك المركسي العراقً لسنة . 3226
قانون الةركا رقم (  )21لسنة ( 1997المعد ) للةركا الخاصة والمختلطة .

ثانٌا الكتب العربٌة
)8
)3
)2
)9
)5
)9
)1

أبو المكارم ,وصفً عبد الفتاح" ,دراسا متقدمة فً المحاسبة المالٌة" ,دار الجامعة الجدٌدة. 3229,
ابالالو سٌالالد ,محمالالد المبالالروك  " ,المحاسالالبة الدولٌالالة وانعكاسالالاتها علالالى الالالدو العربٌالالة "  ,اٌتالالراك للنةالالر
والتوسٌ  ,مصر.3225 ,
السبٌدي ,حمسة محمود  ",اإلدارة المالٌة المتقدمة " ,مؤسسة الورا للطباعة والنةر ,عمان. 3229 ,
السالالعافٌن ,مٌالالثم مصالالطفى ",معٌالالار المحاسالالبة الالالدولً رقالالم " " 26األدوا المالٌالالة :االعتالالراف والقٌالالاس,
عمان. 3228 ,
العامري ,محمد علً إبرامٌم "اإلدارة المالٌة " جامعة بغداد ,الطبعة األولى. 3228 ,
العالالامري ,محمالالد علالالً إبالالرامٌم ",اإلدارة المالٌالالة المتقدمالالة " دار ثالالراء للنةالالر والتوسٌ ال  ,الطبعالالة األولالالى,
عمان. 3282 ,
المٌدانً ,محمد أمٌن عس  ",اإلدارة التموٌلٌة فً الةركا " الطبعة الرابعالة ,مكتبالة العبٌكالا الرٌالا ,
العلٌا. 3229 ,
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ثالثا الدورٌا والبحوث
 )8صالالال  ,رضالالا إبالالرامٌم ",اثالالر توجالاله معالالاٌٌر المحاسالالبة نحالالو القٌمالالة العادلالالة علالالى الخصالالائص النوعٌالالة
للمعلومالالا المحاسالالبٌة فالالً ظ ال األسمالالة المالٌالالة ى
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