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 إقرار

 أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

 أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية 

 "دراسة ميدانية عمى البنوك المحمية في فمسطين".
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DECLARATION 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any 

other degree or qualification 

 :Student's name                اسم الطالب: تامر بسام جابر األغا

 :Signature                    التوقيع:

     :Date          التاريخ:
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
                  عمادة الدراسات العميا                                                                                                        

 كمية التجارة
 قسم المحاسبة والتمويل

 
 
 
 
 
 
 

ص النوعية أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائ
 لممعمومات المحاسبية 

 المحمية في فمسطين" "دراسة ميدانية عمى البنوك
 
 
 
 
 

 باحثإعداد ال
 تامر بسام جابر األغا

 
 

 إشراف
 ماىر موسى درغام الدكتور/

 
 

 درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل الحصول عمى  اتمتطمبالدراسة استكمااًل لقدمت ىذه 
 م2013 -ه1434

 

 



 
3   



 
 أ 

 

 

 {سـ اهلل الرحمف الرحيـب}
 

َوقُ ِل اْعَمُلوا فََسَيرَى اللَُّو َعَمَلُكْم َورَُسوُلُو  "
وَاْلُمْؤِمُنوَن  َوَسُترَدُّوَن إَِلٰى عَالِِم اْلَغْيِب  

 ."وَالشََّياَدِة فَُينَبُِّئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ 
 .(105 اآلية :سكرة التكبة)
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 {بسم الل الرحمن الرحيم}

ِتي أَْنَعْمَت عََليَّ َوعََلى وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَملَ َصالًِحا  َرِب أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَّ "
 َتْرَضاُه وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبَ اِدَك الصَّالِِحيَن".                              

 (.19)النمؿ: اآلية  
 

كعكنو لي  عمى تكفيقو الحمد هلل رب العالميف الذم عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كأحمده سبحانو     
 كصحبو كسمـ. ، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى الوا البحثعمى إنجاز ىذ

 خيران أف كفقني في إتماـ ىذه الدراسة.كأ أكلن  فإنني أتقدـ بالشكر هلل سبحانو كتعالى
لذم تكـر مدكتكر/ ماىر مكسى درغاـ، الالعرفاف بالجميؿ ك كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير      

 الدراسة. فترةباإلشراؼ عمى ىذه الدراسة كالذم قدـ لي المشكرة كالنصح كاإلرشاد طيمة 
/ محمد ساير كالدكتكرعمي عبداهلل شاىيف، لكؿ مف األستاذ الدكتكر/ لشكرباكما أتقدـ      
 نيا.لتكصيات التي سيقدماازداد إثراءن مف المالحظات ك يل بحث، لما تفضال في مناقشة الاألعرج
 التدريسية  الييئة أعضاء إلى كالمتناف الشكر بجزيؿ أتقدـ أف إل المقاـ ىذا في يسعني كل     

 البحث عالـ في لتأىيمنا لإلبحار كعمؿ جيد مف بذلكه لما اإلسالمية؛ الجامعةفي التجارة  كميةب
 .العممي
كالشكر  الستقصاء، لقائمة المحكميف الكراـ لألساتذة كالمتناف الشكر بجزيؿ أتقدـ كما     

 .في فمسطيف المحمية العاممة البنكؾ في العامميف لألخكة مكصكؿ
كجزا اهلل خيران كؿ مف كاف لو دكر مف قريب أك بعيد ككؿ مف ساىـ كساعد في انجاز ىذه      

 الدراسة.
 

 والل ولي التوفيق
 الباحث                                                                    

 تامر بسام جابر األغا                                                                        

 

 شكر وتقدير
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 الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ      

 حمية العاممة في فمسطيف. الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ الم
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا تـ العتماد عمى البيانات األكلية كالثانكية مف      

استبانو، ك مف ثـ استرداد  (100)خالؿ تصميـ استبانو تتناسب مع ىذا الغرض، حيث تـ تكزيع 
، فكالفركع، كالمدراء الماليي استبانو مف مجتمع الدراسة الذم يتككف مف: مدراء البنكؾ (80)

كالمدققيف الداخميف، كرؤساء األقساـ، كالمحاسبيف، في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. كقد 
اعتمدت الدراسة عمى أسمكب التحميؿ اإلحصائي الكصفي كتحميؿ متغيرات الدراسة كاختبار 

 فرضياتيا. 
المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة بشكؿ القياس  يؤثر 1) ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:     

مكثكقية، المالءمة، ك ال :يجابي عمى الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية المتمثمة فيإ
 ،الكفكءه كالنشطةالمالية  األسكاؽ تكافرذلؾ في حالة ك  ،كالقابمية لمفيـ، كالقابمية لممقارنة

العادلة  القيمةقياس  مع لمتعامؿ المؤىمة در الفنيةكالمقكمات الثقافية في المجتمع المالي، كالككا
لدل مستخدمي التقارير المالية  مفضالن  تعتبر معمكمات القيمة العادلة مقياسان  2) في فمسطيف.

حيث أنيا تعكس حقيقة المركز المالي لممنشأة كتكفر معمكمات ذات جكدة عالية ألداء البنكؾ في 
محاسبي المستند إلى القيمة العادلة مؤشران في مجاؿ التحميؿ يعتبر القياس ال 3) السكؽ المالي. 

المالي، حيث يكفر معمكمات عف تطكرات األداء المصرفي بشكؿ يعكس حقيقة األكضاع 
 السائدة.
 كقد خمصت الدراسة إلى بعض التكصيات أىميا:      

نشاط السكؽ بحيث ضركرة تكجو إدارة السكؽ المالي الفمسطيني نحك رفع مستكل كفاءة ك      1) 
تصبح القيمة السكقية تعكس القيمة العادلة؛ مما يسيـ بدكره في تطبيؽ قياس القيمة العادلة في 

العمؿ عمى تكفير ( ضركرة 2فمسطيف كزيادة جكدة المعمكمات المحاسبية الناتجة عف تطبيقو. 
، كقية القيمة العادلةقكاعد استرشادية تكضح آلية قياس كتطبيؽ القيمة العادلة، مما يزيد مف مكث

، مف درجة العتماد عمى التقديرات الشخصية مف قبؿ معدم التقارير الماليةمف خالؿ التخفيض 
، التطبيقية البحكث مف المزيد إجراءضركرة  ( 3 في ظؿ عدـ كجكد سكؽ نشطة ككفكءه.

ألبحاث ؾ لالستفادة مف نتائج كتكصيات االعادلة كذل محاسبة القيمة مجاؿ في كالتحميمية
الستثمارية  القرارات ترشيدلمحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة لمستخدمي التقارير المالية في 

 المالية الفمسطيني. األكراؽ سكؽ في الستثمار كتشجيع
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Abstract 
     This study aims to understand the importance of accounting 

measurement based on the fair value in maximizing the qualitative 

characteristics of accounting information in local banks operating in 

Palestine. 

     To achieve objectives of the study and testing of hypotheses have been 

relying on primary and secondary data through the design of 

questionnaires suit this purpose, were distributed (100) questionnaire, and 

then recover (80) questionnaire of the study population, which consists 

of: bank managers and branches, and CFOs, and auditors, and heads of 

departments, and accountants, in local banks operating in Palestine. The 

study was based on a statistical analysis method and descriptive analysis 

of the variables of the study and testing of hypotheses. 

     One of the main findings of the study: (1 affects accounting 

measurement-based fair value positively on qualitative characteristics of 

accounting information such as: convenience, reliability, and ability to 

understand, and comparability, and in the case of availability of financial 

markets efficient and active, and the ingredients cultural in the financial 

community, and qualified technical cadres to deal with the fair value 

measurement in Palestine. (2 information is considered fair value measure 

favored by the users of the financial reports as they reflect the reality of 

the financial position of the business and provide high quality information 

for the performance of banks in the financial market. (3 is accounting 

measurement-based fair value indicator in the field of financial analysis, 

which provides information on the developments in the banking 

performance reflects the reality of the situation prevailing. 

     The study concluded some recommendations including: 

     (1 necessity directed management market financial Palestinian towards 

raising the level of efficiency and market activity so that the market value 

reflects fair value; which in turn contributes to the application of fair 

value measurement in Palestine and increase the quality of accounting 

information arising from its application. 2) the need to provide rules pilot 

describes a mechanism measuring and the application of fair value, which 

increases the reliability of fair value, through a reduction of the degree of 

reliance on personal estimates by preparers of financial reports, in the 

absence of an active market, efficient. 3) The need for further applied 

research, and analytical in the field of fair value accounting in order to 

benefit from the results and recommendations of the research to get the 

necessary information for users of financial reports in rationalizing 

investment decisions and encourage investment in the Palestinian stock 

market. 
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 عنوان الجدول
 

 صفحة

 86 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التكزيع الطبيعي  16-3

 
 

3-17 
)أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة  تحميؿ فقرات المحكر األكؿ
المعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في  في تكفير خاصية المالءمة

 .(فمسطيف

 

89 

 

 

3-18 
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة ) تحميؿ فقرات المحكر الثاني

لممقارنة في البنكؾ المحمية العاممة في  مكثكقية المعمكمات المحاسبية في تكفير
 .(فمسطيف

 

91 

 

3-19 
ادلة أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة الع) تحميؿ فقرات المحكر الثالث

في البنكؾ المحمية العاممة في  تعظيـ قابمية المعمكمات المحاسبية لمفيـ في
 .(فمسطيف

 

93 

 

3-20 
)أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة  تحميؿ فقرات المحكر الرابع

 .في تكفير خاصية القابمية لممقارنة(
95 

 

 

3-21 

 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص  حكؿ أىمية

إلى  لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾالنكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 المؤىؿ العممي
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مبحكثيف بيف إجابات ال (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
تعظيـ الخصائص في حكؿ أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 

المحمية العاممة في فمسطيف تعزم إلى  البنكؾالنكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 .التخصص
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بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
محاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص حكؿ أىمية القياس ال

المحمية العاممة في فمسطيف تعزم إلى  البنكؾالنكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 .الكظيفية
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 ؿ 

رقم 
 الجدول

 صفحة عنوان الجدول

 

 

3-24 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص حكؿ أىمية 

إلى  لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾالنكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 .عدد سنكات الخبرة

 

 

99 

شفيو لمفركؽ بيف المتكسطات حسب متغير عدد سنكات الخبرة اختبار 3-25  100 

 
 قائمة األشكال

 صفحة ن الشكلعنوا رقم الشكل
 23 يكضح مككنات عممية القياس المحاسبي 1

 53 يكضح ىـر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية 2

 
 قائمة المالحق

رقم 
 الممحق

 صفحة عنوان الممحق

 113 استبانة الدراسة 1

 117 قائمة بأسماء المحكميف  2

 
 قائمة المصطمحات واالختصارات

 راالختصا إلنجميزيةمعناه با معناه بالعربية 
 Financial Accounting Standards Board FASB مجمس معايير المحاسبة المالية

 International Accounting Standards Board IASB الدكلية المحاسبة معايير مجمس
الييئة السعكدية لممحاسبيف 

 القانكنيف
Saudi organization for certified public 

Accountants 

SOCPA 

 

 

 American Accounting Association A.A.A جمعية المحاسبيف األمريكية
 Fair Value FV القيمة العادلة
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة والدراسات السابقة

 
 وتشتمل الدراسة في ىذا الفصل عمى ما يمي:

 المقدمة.
 المبحث األول: اإلطار العام لمدراسة.

 : الدراسات السابقة.المبحث الثاني
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 ةمقدم :1-1

 كحاجات ألشكاؿ تمبية كالجتماعية القتصادية العمكـ مثؿ مثميا تطكرت ثـ المحاسبة نشأت     
"كالمحاسبة عمـ يعني بعممية تحديد كقياس كنقؿ المعمكمات  كالجتماعي، القتصادم كالنمك التقدـ

(. مما نتج 2005: 8ادة منيا في اتخاذ القرارات" )رمضاف، كعبد اهلل، كالبيانات القتصادية لالستف
عف كظيفة القياس تحديات كبيرة كاجيتيا مينة المحاسبة في تحقيقيا ليذه الكظيفة كخصكصان عند 

لمقياس المحاسبي، كاختيار طريقة القياس األكثر مالءمة لتكفير المصداقية  األنسباختيار األساس 
شباع حاجات مستخدمي المعمكمات لتساعدىـ عمى اتخاذ القرار السميـ لممعمكمات المح اسبية، كا 
كتماشيان مع ذلؾ؛ يكمف اليدؼ األساس لممحاسبة المالية في تقديـ . (1 2006:)عدس، كنكر، 

المعمكمات الالزمة كالمفيدة لمستخدمي القكائـ المالية، مف خالؿ التقارير المالية باعتبارىا كسيمة 
 ىذه تأتيكبناءن عمى ما تقدـ  كصيؿ المعمكمات إلى المستفيديف الداخمييف كالخارجييف.اتصاؿ لت
: أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ سميط الضكء عمىلت الدراسة

الكاردة في التقارير المالية الخاصة بالبنكؾ المحمية في  الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
كتنطمؽ ىذه الدراسة مما أكصى بو مجمس معايير سطيف. باعتباره أحد بدائؿ القياس المحاسبي، فم

المحاسبة الدكلية بأف العتماد عمى القيمة العادلة كأساس لمقياس المحاسبي يتطمب اختبار أثرىا 
عمى أربع خصائص أساسية مف شأنيا جعؿ المعمكمات المحاسبية مفيدة لممستخدميف، كىي: 

 ,Ernest and young:82 ) ية المالءمة، كالمكثكقية، كالقابمية لمفيـ، كالقابمية لممقارنةخاص

ف جكدة المعمكمات التي في تحسي المحاسبية كتسيـ الخصائص النكعية لممعمكمات .(2008
كعمية  .عمى قرارات مستخدمي المعمكمات المحاسبيةبدكره  التقارير المالية مما ينعكستحتكييا 
ف استخداـ تكجو نحك استخداـ مفيكـ القيمة العادلة كأداة لقياس المعمكمات المحاسبية؛ أصبح ال كا 

أسمكب القيمة السكقية العادلة عند تقييـ األدكات المالية طبقان لمعايير المحاسبة الدكلية، أضفت 
مالءمة عمى المعمكمات المحاسبية صبغة المالءمة كالمكثكقية ألصحاب القرارات. كتعتبر خاصية ال

 عند مساعدة المسئكليف إلى الخصائص النكعية الرئيسة، التي يؤدم تحديدىا كالمكثكقية إحدل
عداد المحاسبية، المعايير كضع الناتجة عف تطبيؽ  المحاسبية المعمكمات المالية كتقييـ القكائـ كا 
 كذلؾ. كتعتبر تبركمال يع ضركريان  إيضاحان  يعتبر ما بيف التمييز كفي البديمة، المحاسبية الطرؽ
المعمكمات مف أىـ المصادر التي يعتمد عمييا المقرض في تقكيـ قدرة المنشأة عمى الكفاء  تمؾ

بالتزاماتيا في تسديد األقساط المستحقة في حينيا، كتحديد العائد المطمكب الذم يتناسب مع 
ف زيادة جكدة ال(Doron, 2003: 355) مخاطر عدـ الكفاء بيذا اللتزاـ معمكمات المحاسبية . كا 

يزيد مف فاعمية تقكيـ مستكل األداء كالحالة المالية لممنشآت القتصادية كتقكيـ مراكزىا المالية مما 
 يساعد مستخدمي المعمكمات المحاسبية عمى اتخاذ قرارات اقتصادية بدرجة عالية مف الكفاءة

 (. 2011:1القيعي، العقيؿ، ك )
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 المبحث األول
 سةاإلطار العام لمدرا

 
 تشتمل الدراسة في ىذا المبحث عمى ما يمي:

 مشكمة الدراسة :1-1-1
 : أىمية الدراسة2-1-1
 : أىداف الدراسة3-1-1
 : فرايات الدراسة4-1-1
 : متغيرات الدراسة5-1-1
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 مشكمة الدراسة :2-1
 في ضكء ما تقدـ فإف مشكمة الدراسة تدكر حكؿ:     

النوعية  صفي تعظيم الخصائالقيمة العادلة  المحاسبي المستند إلىمدى أىمية القياس ما 
 ؟لممعمومات المحاسبية

 :كمف ىذا السؤاؿ الرئيس لممشكمة تتفرع األسئمة التالية     
في تعظيـ مالءمة المعمكمات القيمة العادلة  أىمية القياس المحاسبي المستند إلى مدل ما1- 

 ؟في البنكؾ المحمية في فمسطيفالمحاسبية مف كجية نظر العامميف 
في تعظيـ مكثكقية المعمكمات القيمة العادلة  مدل أىمية القياس المحاسبي المستند إلى ما2- 

 ؟المحاسبية مف كجية نظر العامميف في البنكؾ المحمية في فمسطيف
مات في تعظيـ قابمية المعمك القيمة العادلة  مدل أىمية القياس المحاسبي المستند إلى ما 3-

  ؟المحاسبية لمفيـ مف كجية نظر العامميف في البنكؾ المحمية في فمسطيف
في تعظيـ قابمية المعمكمات القيمة العادلة  مدل أىمية القياس المحاسبي المستند إلىما  4-

 ؟المحاسبية لممقارنة مف كجية نظر العامميف في البنكؾ المحمية في فمسطيف
 
 ىمية الدراسةأ :1-3

ىمية ىذه الدراسة مف خالؿ الىتماـ المتزايد في المجتمع الدكلي كالمحمي كالمؤسسات تنبع أ     
المينية كالمحاسبية كالقطاع الخاص كالجيات الرقابية حكؿ أىمية المعمكمات المحاسبية، كنظران لف 
المعمكمات المحاسبية يجب أف تتسـ بالخصائص النكعية لممعمكمات متمثمة: في المالءمة، 

ثكقية، كالقابمية لمفيـ، كالقابمية لممقارنة. كمف ثـ؛ تـ التكجو إلى القياس المحاسبي المستند إلى كالمك 
النكعية لممعمكمات المحاسبية بحيث  صالقيمة العادلة لمتعرؼ عمى أىميتو في تعظيـ الخصائ

عمى  يظير التقارير المالية بشكؿ يعكس حقيقة األكضاع القتصادية لممصارؼ المحمية كأثرىا
القتصاد الكطني، مما يؤدم إلى زيادة الشفافية في المعمكمات المحاسبية، كزيادة ثقة المجتمع 

 المالي مف مساىميف كمستثمريف كمتخذم القرارات.
 

 أىداف الدراسة: 4-1
 في ضكء مشكمة الدراسة يمكف صياغة أىداؼ الدراسة كما يمي:     

الناتجة عف  تميزىا عف التكمفة التاريخية كبعض اليجابياالتعرؼ عمى مفيكـ القيمة العادلة، كت -1
 إتباعيا.
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معرفة أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية  2-
 لممعمكمات المحاسبية.

تحميؿ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية، كعالقتيا بالقياس المحاسبي المستند إلى  3-
 ة العادلة.القيم
 

 فرايات الدراسة: 5-1
 لإلجابة عمى مشكمة الدراسة تـ صياغة الفرضيات التالية:     

أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكل تكجد عالقة ذات دللة إحصائية الفراية األولى:
 المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة كتعظيـ مالءمة المعمكمات المحاسبية.

أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكلتكجد عالقة ذات دللة إحصائية  لفراية الثانية:ا
 المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة ك التغير في درجة تعظيـ مكثكقية المعمكمات المحاسبية.

أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكلتكجد عالقة ذات دللة إحصائية  الفراية الثالثة:
 المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة كتعظيـ قابمية المعمكمات المحاسبية لمفيـ.

أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكل تكجد عالقة ذات دللة إحصائية الفراية الرابعة:
 حاسبية لممقارنة.المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة كتعظيـ قابمية المعمكمات الم

بيف إجابات المبحكثيف  05.0عند مستكل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية :الفراية الخامسة
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات  حكؿ

متغيرات الشخصية التالية: )المؤىؿ المحمية العاممة في فمسطيف تعزم لم البنكؾالمحاسبية في 
 العممي، التخصص، الكظيفة، عدد سنكات الخبرة(.

 

 متغيرات الدراسة: 6-1
 تـ تكصيؼ كتحديد متغيرات الدراسة كتالي:     

 المتغير التابع:
 القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة. 

 المتغيرات المستقمة:
 مالءمة المعمكمات المحاسبية.  -1
 . المحاسبية مكثكقية المعمكمات -2
 .المحاسبية لمفيـالمعمكمات قابمية  -3
 .المحاسبية  لممقارنةالمعمكمات قابمية  -4
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 المبحث الثاني
 الدراسات السابقة

 
 تشتمل الدراسة في ىذا المبحث عمى ما يمي:

 :الدراسات السابقة العربية.1-2-1 
 :الدراسات السابقة األجنبية. 2-2-1

 التعميق عمى الدراسات السابقة.:3-2-1 
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 الدراسات السابقة 9:-1
 :الدراسات العربيةأواًل: 

 عوائد المالية عمى لألدوات العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر" ن:بعنوا (2011 ،سدراسة )يون 1-

 ".المالية لألوراق فمسطين سوق في المدرجة لمشركات تحميمية دراسة :األسيم
 عمى المالية لألدكات العادلة القيمة محاسبة تطبيؽ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت     
الجكانب  تحميؿ خالؿ مف الدخؿ صافي مف العائد ك السكقي العائد مف كؿ في المتمثؿ السيـ عائد

 .متعمقة بياال المحاسبية كالمعالجات عمييا تقكـ التي العممية كاألسس بالمكضكع المرتبطة النظرية
 :مف بكؿ إيجابيان  يتأثر السكقي السيـ عائد ف( إ 1:نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     
 في المتراكـ رالتغي المساىميف، عمى تكزيعيا المقترح األرباح المالية، األدكات الدخؿ، أرباح صافي

عمى  المكزعة األرباح: يراتمتغ مف بكؿ السكقي السيـ عائد يتأثر لـ حيف في القيمة العادلة،
 حيازة، مكاسب مكضكع الدراسة الشركات غالبية تحقيؽ. 2) حكمو في كماد النق رصيد المساىميف،

 صافي مف السيـ عائد كبالتالي زيادة الشركات لتمؾ المالي األداء عمى إيجابان  انعكس الذم األمر

 . الربح
 العادلة القيمة محاسبة تطبيؽ ستمراريةا عمى المحافظة( ضركرة  1كمف أىـ التكصيات:     

 تأىيؿ خالؿ مف تطبيقاتيا ثقافة مفاىيـ ترسيخ عمى كالعمؿ تعديالت، مف يطرأ بشأنيا ما كمتابعة

الكاقع  مع يتالءـ معيار إصدار ككذلؾ المالية، األدكات عف المحاسبة مجاؿ في أداء العامميف كتطكير
 بعممية الىتماـ ضركرة2)  .المالية األدكات كقياس اتإثب في الفمسطيني كالجتماعي القتصادم

 ترشيد في دكره عف لممنشات فضالن  المالي الكضع بياف في فاعؿ دكر مف ليا لما المالي التحميؿ

 المؤشرات عمى العتماد كعدـ دللت ميمة، مف التحميؿ عممية تحممو ما خالؿ مف الستثمار قرارات

 .فقط منشكرةال المالية لمبيانات األكلية
 

 الخاصة البنوك التزام في المركزي سورية مصرف تعميمات أثر" :( بعنوان2010، رفاعةدراسة ) 2-

 التقارير إلعداد الدولية لممعايير وفقاً  لألدوات المالية العادلة بالقيمة واإلفصاح القياس بمتطمبات

 ."مصرف سورية المركزي عمى تطبيقية دراسة: المالية
 متطمبات مع المركزم سكرية مصرؼ تعميمات تكافؽ مدل إلى التعرؼ عمى  الدراسة هت ىذىدف     

 )القياس المالية التقارير إلعداد الدكلية المعايير بحسب المالية لألدكات العادلة القيمة تطبيؽ

 كاإلفصاح القياس بمتطمبات الخاصة البنكؾ التزاـ في التعميمات ىذه أثر لتحديد ، كذلؾ)كاإلفصاح

  ر.المعايي ليذه كفقان  المالية لألدكات العادلة القيمةب
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 متطمبات بيف الختالفات مف العديد كجكد (1 :نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد      

 المركزم سكرية مصرؼ تعميمات في المالية لألدكات العادلة بالقيمة المتعمقة القياس كاإلفصاح

عادة لمديكف العادلة القيمة قياس أىميا المالية، ريرالتقا إلعداد كالمعايير الدكلية كتككيف  تقييميا كا 
الفكائد  ك معالجة لمبيع، كمتاحة المحددة لالستثمارات العادلة القيمة ركقاتف   كمعالجة المخصصات،

ليذه  نتيجة أنو أظيرت فقد الميدانية الدراسة ما أ (2 .المنتجة غير الديكف عمى المحتسبة كالعمكلت
العادلة  القيمة تحديد كاعتبارات بطرائؽ يتعمؽ فيما التعميمات في القصكر عف فضالن  ختالفاتال

 عدـ التزاميا إلى أدل قد المركزم سكرية مصرؼ بتعميمات الخاصة البنكؾ التزاـ فإف المالية، لألدكات

 العادلة لألدكات لقيمةبا كاإلفصاح القياس تطبيؽ يخص فيما المالية التقارير إلعداد الدكلية بالمعايير

 .المالية
قياـ مصرؼ سكرية المركزم بمطالبة البنكؾ الخاصة بمزيد مف 1) كمف أىـ التكصيات:      

 الشفافية كالكضكح فيما يتعمؽ بأساليب تقدير القيمة العادلة لألدكات المالية كطرائقيا كتقنياتيا.
ثر تطابقان مع متطمبات المعايير الدكلية ( قياـ مصرؼ سكريا المركزم بتطكير تعميماتو لتككف أك2

فصاح.   إلعداد التقارير المالية فيما يتعمؽ بتطبيؽ محاسبة القيمة العادلة لألدكات المالية مف تقييـ كا 
 

مدي حاجة معايير المحاسبة والمراجعة السعودية لتبني  ":بعنوان ( 2010،ديبدراسة )العا 3-
   دراسة ميدانية".: القيمة العادلة

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل حاجة معايير المحاسبة كالمراجعة السعكدية لتبني  ىدفت     
 القيمة العادلة فتناكؿ الباحث ىذه الدراسة مف خالؿ ثالثة مباحث بخالؼ النتائج كالتكصيات،

كفي كالدكلية،  فعرض المبحث األكؿ أسس القياس كاإلفصاح المحاسبي بمعايير المحاسبة السعكدية
المبحث الثاني مراجعة القيمة العادلة في كؿ مف معايير المحاسبة السعكدية كالدكلية، كفي المبحث 

كاإلفصاح كالمراجعة عمي  معايير المحاسبة كالمراجعة السعكدية لتبني القياس الثالث أىمية تطكير
 أساس القيمة العادلة.

القياس كاإلفصاح عمى أساس القيمة إف   1):نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     
العادلة يزيد مف جكدة خصائص معمكمات القكائـ المالية، كيزيد مف شفافية القكائـ المالية كفعاليتيا 
في تقديـ المعمكمات المناسبة لمستخدمييا في اتخاذ القرارات الرشيدة، كالتقييـ الجيد ألداء اإلدارة، 

أساس التكمفة التاريخية كىك ما يتطمب  بالضركرة تعديؿ  كذلؾ بشكؿ يفكؽ القياس كاإلفصاح عمى
( إف مزايا كمنافع 2معايير المحاسبة السعكدية لتتبنى القياس كاإلفصاح عمى أساس القيمة العادلة. 

القياس عمى أساس القيمة العادلة لف تؤتي ثمارىا، كتكتمؿ منفعتيا لمستخدمي القكائـ المالية 
راجع الحسابات بدكرة بشأف مراجعة معمكمات القيمة العادلة بالقكائـ كالمجتمع إل بعد اطالع م
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المالية، كىك ما يستمـز بالضركرة إصدار معيار مراجعة يتضمف اإلرشادات الالزمة لمساعدة 
 المراجع عمى أداء دكره بفعالية في ىذا الشأف.

القياس كاإلفصاح  كمف أىـ التكصيات: ضركرة إصدار معيار مراجعة سعكدم خاص بمراجعة     
المحاسبي لمقكائـ المالية بمعايير المحاسبة السعكدية مف القياس عمى أساس التكمفة التاريخية إلى 

 القياس عمى أساس القيمة العادلة. 
 
عن ر محاسبة القيمة العادلة يمسؤولية معاي: "( بعنوان 2009وطبايبة، ،القشيدراسة ) -4

  ". ك عمى ثقة المستثمرين باإلفصاح المحاسبياألزمة المالية العالمية، وأثر ذل
اتياميا بأنيا تعد  ةصح عدـ ىدفت ىذه الدراسة إلى الدفاع عف معايير القيمة العادلة كتبرير     

مف أىـ أسباب نشكء األزمة المالية العالمية، نتيجة تصريح العديد مف الجيات بذلؾ كخصكصان 
ؤساء مجمس إدارات بنكؾ كشركات عمالقة، كبدأت عدد مف أعضاء مجمس الشيكخ األمريكي، كر 

مجالس معايير المحاسبة بالكقكؼ جنبان إلى جنب لمدفاع عف معايير القيمة كمقاكمة الدعكة 
( لمدفاع عف IASBإليقافيا، كخير دليؿ عمى ذلؾ تكاتؼ كؿ مف مجمس معايير المحاسبة الدكلية )

 معايير القيمة العادلة.         
 بالقيمة الخاصة المحاسبة المعايير اتياـ إف1)  :نتائج مف أىميا ةالدراسة إلى عدكتكصمت      
كفشؿ  التحميالت في التخبط عف نتج باطؿ سكل اتياـ ىك ما األزمة إحداث بتسبب العادلة

 مسبقة دراسة دكف كىناؾ ىنا الالئمة إلقاء لعبة كممارسة األمكر، كاقع تحديد في القتصادييف
 معايير بأف المحاسبة لمعايير كالمعد المطبؽ فئاتو، بكؿ الميني المجتمع  كديؤ  (2مؤكده. 
 المالية األزمة نشكء في عالقة ليس ليا خاص بشكؿ العادلة القيمة كمعايير عاـ بشكؿ المحاسبة
نما العالمية،  كخصكصان اإلدارة اإلدارة كسكء العيكب ككشفت أظيرت التي األدكات إحدل كانت كا 
 مف كؿ كذلؾ يؤكد 3)لمضعؼ.  المشخصة الجية سكل المحاسبة معايير تكف لـ أم ،الئتمانية

 إيقافيا أك العادلة القيمة معايير إلغاء بأف معاييرىا كمطبقي المحاسبة معايير كمجالس المستثمريف
 ىدؼ يمغي سكؼ المعايير تمؾ استخداـ إيقاؼ أف منطمؽ مف األزمة مف يفاقـ مؤقتا سكؼ كلك

 في التعامؿ عف يحجـ سيجعمو مما المالية القكائـ ثقتو في المستثمر يفقد سكؼ كبالتالي الشفافية
 .اآلف ىي عميو مما كاخطر كبرأ بشكؿ رككدىا إلى يؤدم سكؼ كالذم المالية األسكاؽ
كمف أىـ التكصيات: ضركرة إصدار معيار مراجعة سعكدم خاص بمراجعة القياس       

المالية بمعايير المحاسبة السعكدية مف القياس عمى أساس التكمفة  كاإلفصاح المحاسبي لمقكائـ
 التاريخية إلى القياس عمى أساس القيمة العادلة.
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دور محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية " :بعنوان ( 2009دراسة )شعيب، وآخرون، -5
 ."العالمية دراسة ميدانية

 العادلة القيمة طريؽ عف لممتمكاتيا المؤسسة قياس لمد ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى     

 أزمة الدكلية الساحة التساؤلت، تسكد مف جممة طرحت اإلطار ىذا كفي القيمة التاريخية، مف بدلن 

 العالمية المالية األزمة سبب أك مساعد عامؿ ىك ىؿ العادلة القيمة منيج حكؿ تطبيؽ عالمية مالية

 التنبؤ في مالءمة أكثر أييما ك العادلة القيمة مبدأ أـ التاريخية التكمفة دأاعتماد مب يتـ الحالية، ىؿ

  اإلفالس. بخطر
 قيـ قياس في العادلة القيمة منيج استخداـ أف 1) :نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     

 التكقؼ يجب لالعالمية كبالتالي  المالية األزمة لحدكث الرئيس السبب ىك يكف لـ األصكؿ المالية

( أكدت عمى أىمية منيج القيمة 2 .ىذه األزمة ألثار كعالج القيمة العادلة منيج استخداـ عف
العادلة مف منطمؽ أنيا تمعب دكر ل يستياف بو في إضفاء الشفافية عمى عممية اإلبالغ المالي، 

عمكمات المتكفرة في كفي حالة أف السكؽ لـ يعد نشط يتـ استيفاء معمكمات القيمة العالة مف الم
 األسكاؽ األخرل. 

( عدـ العتماد عمى الجتياد كالتقدير الشخصي لألسعار في ظؿ 1كمف أىـ التكصيات:      
( ضركرة قياـ لجنة المعايير المحاسبية الدكلية بمراقبة أداء معايير اإلبالغ 2أسكاؽ غير نشطة. 

( ضركرة إصدار 3أبرزتيا األزمة الئتمانية.  المالي كالتحرؾ بشكؿ سريع لمتعامؿ مع القضايا التي
 دليالن استرشاديان عف كيفية تطبيؽ آلية قياس القيمة العادلة عندما يصبح السكؽ غير نشط.

 

 عمى العادلة القيمة نحو المحاسبة معايير توجو أثر ":بعنوان (2009، دراسة )صالح -6

  "دراسة ميدانية العالمية المالية األزمة ظل في المحاسبية النوعية لممعمومات الخصائص
 نحك كالمكجية كالمحمية الدكلية المحاسبة معايير تطبيؽ ىذه الدراسة إلى قياس انعكاسات تىدف     

قطاع  في المدرجة لمشركات المالية التقارير في الكاردة المحاسبية المعمكمات جكدة العادلة عمى القيمة
  المصرية. البكرصة في كالبنكؾ المالية الخدمات

 نحك المكجية المالية التقارير معايير تعتبر1) : نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     

 المالييف المديريف نظر كجية مف التقميدية، المحاسبة معايير عف متميزة أىمية ذات العادلة القيمة

 في كالبنكؾ المالية تالخدما قطاع في المدرجة الشركات في كالخارجييف الداخمييف كالمراجعيف

 إيجابي بشكؿ العادلة القيمة نحك المكجية المالية التقارير معايير تطبيؽ يؤثر2)  .المصرية البكرصة

 الستثمارية لمشركات ةالتقارير المالي في الكاردة المحاسبية لممعمكمات النكعية الخصائص عمى

  .المصرية البكرصة في المدرجة
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( دراسة كتحميؿ تكجييات معايير المحاسبة الدكلية بشأف القيمة العادلة 1ت: التكصيا كمف أىـ     
كاستخالص المالئـ منيا لبيئة الممارسة المحاسبية المصرية، كالعمؿ عمى إصدار معيار محاسبي. 

( العمؿ عمى زيادة الكعي لمعدم كمراجعي التقارير المالية في الشركات المدرجة في البكرصة 2
ير التقارير المالية المكجية نحك القيمة العادلة، مف خالؿ كرش العمؿ كالدكرات فيما يتعمؽ بمعاي

 كالندكات العممية التي تعني بيذا المكضكع.
 

 تعظيم ألغراض المالية لألصول العادلة القيمة عن المحاسبة" :بعنوان 2008) )الطويل، دراسة7- 
 ."المصرية لتأمينا شركات عمى تطبيقية المحاسبية دراسة المعمومات منفعة

 مف خالؿ المصرية التأميف بشركات المالية لألصكؿ العادلة القيمة قياس إلى الدراسة ىدفت     

 تحديد يف استخدامو بيدؼ المحددة المحاسبية المفاىيـ إلى يستند متكامؿ محاسبي نمكذج اقتراح

  .المحاسبية المعمكمات منفعة تعظيـ ألغراض لمشركات العادلة القيمة
 لغرض لمكحدة العادلة لمقيمة مقترح مفيكـ 1): نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     

 لتمؾ كعادلن  مقبكلن  قياسان  يقدـ المقترح النمكذج ىذا استخداـ أفك   المحاسبية، المعمكمات منفعة تعظيـ
 العادلة القيمة لتمؾ المقترح نمكذجلم طبقان  اختبارىا تـ التي التقميدية المحاسبية بالنماذج بالمقارنة القيمة

 القيمة كتحديد قياس عمى القدرة لو لمدراسة المقترح المحاسبي النمكذج أف الدراسة ىذه في كالمستخدـ

 كالمنشكرة المتكافرة المحاسبية المعمكمات عمى اعتمادان  كدقيقة مالئمة التأميف بصكرة لشركات العادلة

 المالية األكراؽ مجاؿ في العامميف جميع بيف اتفاقان  ىناؾ( 2 . يفالتأم لشركات المالية التقارير في

 المالية لالستثمارات العادلة القيمة عف يعبر كؼء مالي سكؽ في السكقية القيمة أف اعتبار عمى

 كاضح خمط كجكد  3) .عادلة قيمة كؼء غير مالي سكؽ في السكقية القيمة ككف كرفض المتداكلة

 أف إلى أيضان  كتكصمت العادلة، كالقيمة السكقية القيمة بيف المالية األكراؽ سكؽ في المتعامميف بيف

 السكؽ غياب حالة في العادلة القيمة لتقدير كثابتة كاضحة طرؽ عمى تحتكم لـ المحاسبية المعايير

 ء. الكؼ
 تعظيـ لغرض العادلة القيمة تحديد في المقترح المحاسبي النمكذج مف أىـ التكصيات: استخداـك      

 الفكر المحاسبي مجاؿ في كالمينية العممية الييئات جميع كضركرة المحاسبية المعمكمات منفعة

 .العادلة القيمة تحديد بمشكمة المتعمقة كاإلرشادات كاألدلة المفاىيـ إقرار إلى لمتكصؿ
 

 مة وموثوقيةءتأثير محاسبة القيمة العادلة عمى مال" :بعنوان (2007دراسة )المبيض،  8-
  ".البيانات المالية دراسة تطبيقية عمى شركات الوساطة المالية األردنية

مة كمكثكقية البيانات ءىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تأثير محاسبة القيمة العادلة في مال     
أف أساس القياس المحاسبي يعتمد عمى  المالية في شركات الكساطة المالية األردنية، كخصكصان 
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كبعض إيجابيات  لتاريخية، كقد تطرقت الدراسة إلى شرح مختصر لمفيكـ القيمة العادلة،التكمفة ا
 كسمبيات إتباعيا، كأىـ المعايير المحاسبية الدكلية الخاصة بالقيمة العادلة.

إف غالبية أفراد العينة قد أكدكا بأف   1)نتائج مف أىميا: ةكتكصمت الدراسة إلى عد      
مة لمتخذم القرارات في ءمالمكثكقية، ك كفؽ القيمة العادلة تعد أكثر  المعدةالمعمكمات المحاسبية 

ىناؾ تذبذب في أسعار أسيـ الشركات المدرجة في بكرصة عماف،  2) شركات الكساطة المالية.
 كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى تذبذب في تقدير القيمة العادلة.

بتطبيؽ القيمة  العادلة مف قبؿ الجيات  تعديؿ التعميمات الخاصةضركرة  أىـ التكصيات: كمف    
، الجتيادات كالتقديرات الشخصية في تقدير القيمة العادلةلالمعنية، حتى ل يككف ىناؾ أم مجاؿ 

 التحيز في عممية قياس البيانات المالية المعدة كفقان لمقيمة العادلة.ك 
 

 العادلة السوقية القيمة إلى المستند المحاسبي القياس" ن:بعنوا ( 2005)الزعبي، دراسة -9

 ."ميدانية دراسة عمان بورصة في المدرجة األردنية الصناعية المساىمة لمشركات وأىميتو
 الشركات في المحاسبي القياس في العادلة القيمة مدخؿ أىمية تحديد إلى الدراسة ت ىذهىدف     

التكمفة  أساس عمى لقائمةا القياس تمشكال عمى الضكء تسميط خالؿ مف كذلؾ األردنية، الصناعية
 القيمة العادلة مفيكـ تطبيؽ نحك كالتجاه المحاسبي القياس مكثكقية عدـ مف عميو يترتب كما التاريخية

 الخصائص عمى التعرؼ كذلؾ ذلؾ، دكف تحكؿ تطبيقية مشكالت ىناؾ كاف إذا كفيما عنيا كبديؿ

 كالجمع المكضكعية كىي المحاسبية ماتالمعمك  عمى العادلة السكقية القيمة تضفييا أف يمكف التي

 . ك المالءمة كالستمرارية كالمقارنة
 بالستمرار المستيدفة الفئة قبؿ مف تمسؾ يكجد 1) :نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     

 التأكيد مف الرغـ عمى عنيا بالتحكؿ الرغبة كعدـ المحاسبي القياس في التاريخية استخداـ التكمفة في

 تمؾ بيا تعمؿ البيئة التي في غمكضا ىناؾ أف( 2 منيجيتيا. في كبيرة التمشك مف تعاني عمى أنيا

 القيمة بأف قناعة مف كجكد الرغـ عمى المحاسبي، القياس في العادلة القيمة مفيكـ حكؿ الشركات

 استخداـ مقكمات فييا ل تتكفر األردنية البيئة أف( 3 .المحاسبي القياس في المكضكعية تعزز العادلة

 خمصت كما ، تطبيقيا في المحمية كالتشريعات الظركؼ الثقافية مساعدة عدـ بسبب العادلة القيمة

 بأف اعترافيـ مف الرغـ عمى المستيدفة لمفئة أىمية كبيرة تشكؿ ل العادلة القيمة أف إلى النتائج

  .التاريخية التكمفة مف مالءمة ثركأك مكثكقية أكثر ىي الشركات الصناعية عف تقدميا التي المعمكمات
الشركات  في المالييف بتشجيع المدراء الحسابات مدققي قياـ ضركرة التكصيات: كمف أىـ     

المحاسبية   السياسة فرض في ميـ دكر مف ليـ ،لما العادلة القيمة معايير تطبيؽ عمى الصناعية
 .العادلة لقيمةا تطبيؽ مع يتكافؽ بما الضريبية التشريعات تعديؿ ككذلؾ
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توجو معايير المحاسبة نحو القيم العادلة : "( بعنوان 2004،والقشي ،دراسة )الخطيب -10
 والدخل االقتصادي وأثر ذلك عمى االقتصاد دراسة ميدانية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األسباب التي دعت مجالس معايير المحاسبة نحك      
و نحك القيمة ية كالدخؿ القتصادم، كالتعرؼ عمى معايير المحاسبة المكجالتكجو إلى القيمة العادل

العادلة كالدخؿ القتصادم، كذلؾ لمكقكؼ عمى أىـ إيجابياتيا كسمبياتيا، كالتعرؼ عمى معكقات 
 تطبيؽ تمؾ المعايير، كالتعرؼ عمى انعكاسات ذلؾ التكجو عمى القتصاد.

عدـ تكفر أسكاؽ جاىزة لكثير مف األصكؿ  (1 أىميا: نتائج مف ةكتكصمت الدراسة إلى عد     
القيمة العادلة، كبالتالي لجكء إدارات الشركات إلى التقييـ  كاألمكر التي تقكـ عمى معالجتيا معايير

 الذاتي، كالذم سيساىـ في تخكؼ المستثمريف مف القكائـ المالية المعدة كفقا لتمؾ المعايير، انطالقان 
لمقيمة العادلة انعكاسات جيدة  (2 ات تستطيع استخداميا في التالعب المتعمد.مف أف إدارات الشرك

 كاألسكاؽ األسكاؽ الجاىزة، تكفر مف أىميا: ،رعدة أمك  عمى القتصاد، كلكف إف تكفرت جدان 
تكفر قكانيف باإلضافة إلى  تكفر الككادر المؤىمة لمتعامؿ مع القيـ العادلة.ك الفاعمة،  المالية

ساىـ في ضبط أخالقيات إدارات الشركات المطبقة لمعايير القيمة العادلة، كذلؾ لألخذ كتشريعات ت
 بركح نص المعيار كليس بنصو المجرد فقط.

تكفر األسكاؽ الجاىزة، كاألسكاؽ المالية الفاعمة، كبالتالي ستتمكف  1)كمف أىـ التكصيات:      
( تكفر الككادر المؤىمة لمتعامؿ مع القيـ 2 الشركات مف قياس القيمة العادلة بكؿ كفاءة كفعالية.

( العمؿ عمى تكفير قكانيف كتشريعات تساىـ في ضبط أخالقيات إدارات الشركات 3العادلة. 
 المطبقة لمعايير القيمة العادلة، كذلؾ لألخذ بركح نص المعيار كليس بنصو المجرد فقط.

 
 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

بعنوان: "العالقة بين محاسبة القيمة العادلة والقيمة السوقية،  (Milburn, 2008)دراسة  -1
 وكفاءة السوق المالي".

العالقة بيف محاسبة القيمة العادلة كالقيمة السكقية، ككفاءة  اختبار إلى الدراسة ىذه ىدفت     
 .السكؽ المالي

 المالية األسكاؽ في النيةالكفاءة كالعق كجكد إف  1):نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     
 السكقية القيمة إلى الستناد يمكف (2 العادلة. القيمة لقياس مناسب مفاىيمي إطار تكفير في يسيـ
 القيمة ألف ككفكءة، نشطة األسكاؽ تككف أف شريطة لألصكؿ كاللتزامات العادلة القيمة لتحديد
 محاسبة تطبيؽ إف 3) .كنشطة كعقالنية فكءةك األسكاؽ كانت إل إذا العادلة القيمة تمثؿ ل السكقية
 ككفاءة. عقالنية أكثر األسكاؽ جعؿ في بدكره العادلة يسيـ القيمة
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أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة بعنوان: " (Tan, Hancock, et. al., 2004)دراسة  2-
 ".عمى األدوات المالية وجيات نظر المؤسسات المالية في كل من استراليا وسنغافورة

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص كجيات نظر المؤسسات المالية في كؿ مف استراليا كسنغافكرة،      
فيما يتعمؽ بالنمكذج الدكلي المقترح فيما يخص تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة، كقياس األدكات 

ائمة الدخؿ، كما المالية بالقيمة العادلة، كالعتراؼ باإليرادات كالنفقات المترتبة عمى تطبيقيا في ق
أف الدراسة أرادت معرفة أراء ىذه المؤسسات فيما يتعمؽ بمدل مالءمة المعمكمات التي يقدميا 
تطبيؽ القيمة العادلة، كفيما إذا كانت ىناؾ إمكانية المقارنة ما بيف القكائـ المالية ليذه المؤسسات 

 عندما تقكـ جميعيا بتطبيؽ القيمة العادلة.
حيادية في دعـ تطبيؽ محاسبة القيمة كد كج ( 1:نتائج مف أىميا ةسة إلى عدكتكصمت الدرا     

أف البنكؾ السترالية أظيرت معارضة أكبر في تطبيؽ  (2 العادلة عمى جميع األدكات المالية.
إف التحديات الئتمانية في استراليا ىي أكثر مكثكقية منيا في  (3القيمة العادلة مقارنة بسنغافكرة. 

عاـ بأف محاسبة  كد اتفاؽكج (4ة بالنسبة لستخداـ القيمة العادلة في القياس المحاسبي. سنغافكر 
 القيمة العادلة تحسف مف مالءمة المعمكمات التي تقدميا.

متأكد مف لإجراء مقارنة ما بيف قكائـ الدخؿ لممؤسسات المالية ضركرة كمف أىـ التكصيات:      
 دلة.تكفر الخصائص النكعية لمقيمة العا

 
موثوقية معمومات القيمة العادلة والتكمفة مدى "( بعنوان: Carroll, et. al., 2003دراسة ) 3-

 . التاريخية لمسندات المالية التي تممكيا صناديق االستثمار المشتركة والمغمقة"
المالية  ىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء مقارنة ما بيف القيمة العادلة كالتكمفة التاريخية لمسندات     

التي تممكيا صناديؽ الستثمار المشتركة كالمغمقة لعدد محدكد مف المساىميف كالتي تقكـ بإعداد 
قكائميا المالية بالقيمة العادلة كالبحث فيما إذا كانت القيمة العادلة لمسندات تقدـ معمكمات أكثر 

  مكثكقية كأكثر مالءمة مف التكمفة التاريخية.
إف القيـ العادلة لمسندات المالية تقدـ 1) : نتائج مف أىميا ةإلى عدكتكصمت الدراسة      

معمكمات ذات مكثكقية لممستثمريف في صناديؽ الستثمار المغمقة كذلؾ لكجكد )عالقة قكية كميمة 
ما بيف سعر السيـ كالقيمة العادلة لمسندات المالية، ىناؾ عالقة قكية كىامة بيف عائدات السيـ 

إف القيمة العادلة لمسندات المالية  (2ائر لمسندات المالية المقيمة بالقيمة العادلة(. كاألرباح كالخس
إف المكثكقية  3)كـ عندما تككف مقيمة بالتكمفة التاريخية. ليا قكة تفسيرية لسعر السيـ أكبر مما تق  

 تظير في المعمكمات المعتمدة عمى القيـ السكقية العادلة.
إجراء العديد مف الدراسات التي تكضح العالقة بيف القيمة العادلة ركرة ضكمف أىـ التكصيات:      

 كالتكمفة التاريخية فيما يتعمؽ باألسيـ.
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بعنوان: "موثوقية تقدير القيمة العادلة لالستثمارات  (Dirtrich, et. al., 2000)دراسة  -4
 العقارية".

لعادلة لالستثمارات العقارية المسجمة إلى فحص مكثكقية تقديرات القيمة ا ىدفت ىذه الدراسة     
 كاف إذا فيما ليا، كالبحث لحقا المتحققة البيع بأسعار محاسبيان في الشركات البريطانية لمقارنتيا

 أك داخمي مقيـ أك مقدرككجكد  العقارية، لالستثمارات العادلة القيمة تقدير في إدارم تالعب ىناؾ
 عمى إجراء الدراسة تـ كقد. أخرل جية مف لخارجيا الحسابات مدقؽ كسمعة جية، مف خارجي
 الدراسة ىذه فكرة بدأت بريطانيا. كقد في العقارم الستثمار مجاؿ في تعمؿ التي المنشآت جميع
 مف مالءمة أكثر العادلة القيمة تطبيؽ مفيكـ أف حكؿ تدكر التي المناقشات دقة مدل عف لمبحث
 .أقؿ مكثكقية بؿالمقا في لكنو التاريخية التكمفة تطبيؽ
 تحيزان  أقؿ كانت العادلة القيمة تقديرات إف1) : نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد      
 اعتماد قبؿ ما فترة في اإلدارة في تدخؿ كجكد  2)ة. التاريخي التكمفة أرقاـ استخداـ مف دقة كأكثر
لغاء العادلة القيمة  عف أعمى عائدان  يحقؽ الذم سمكباأل استخداـ حيث مف التاريخية التكمفة كا 
 كانت التي العادلة القيمة تقديرات فإ. 3) محددة مستكيات ضمف الدخؿ إبقاء لمحاكلة كذلؾ البيع،
 المقدريف تقديرات ألف داخمي، مقدر مف المقدرة تمؾ مف تحيزان  كأقؿ دقة أكثر خارجي مقدر مف تتـ

 ذات شركات مف خارجي لتدقيؽ تخضع الشركة أف ظؿ في تحيزان  كأقؿ دقة أكثر تككف الخارجييف
 .العالية السمعة

 
 بعنوان: "محاسبة القيمة العادلة لمبنوك التجارية". (Nelson, 1996)دراسة  -5

الذم تضمف أف تقكـ  (SFAS 107) األمريكي المعيار كأثر دكر تحديد إلى ىدفت الدراسة     
مالية سكاء في المتف أك اإليضاحات المرفقة الشركات باإلفصاح عف القيمة العادلة لألدكات ال

بالقكائـ المالية، كذلؾ مف خالؿ دراسة العالقة بيف القيمة السكقية ألسيـ البنكؾ التجارية 
 كافصاحات القيمة العادلة التي تضمنيا المعيار المذككر أعاله.

 العادلة القيمة فرق بين جوهرية عالقة جودو : نتائج مف أىميا ةكتكصمت الدراسة إلى عد     

 فلم المتغيرات باقي أما للسهم، والدفترية السوقية القيمة بين الفرق تفسير الدفترية في القيمة عن
 والدفترية السوقية القيمة بين الفرق تفسير في لها جوهري أثر ذات وجود عالقة الدراسة تظهر
 للسهم.
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 التعميق عمى الدراسة: 10-1

 حيث مف كالتحميمية النظرية الناحية مف محاسبة القيمة العادلة مكضكع لسابقةا الدراسات تناكلت     

المزايا كالعيكب كالعقبات التي تحكؿ أماـ تطبيؽ  تعرضت إلى كما القيمة العادلة، مفيكـ كخصائص
إلي مفيكـ التكمفة التاريخية كسبب التكجو نحك  تتمؾ المفيكـ، باإلضافة إلي النتقادات التي كجي

 أخرل دراسات تناكلت، ك مف حيث قياس الدخؿ مع المفيكـ القتصادم تتماشى التيمة العادلة القي

 بتطبيؽ الشركات التزاـ كتحميؿ مدل قياس فقد بينت بعض الدراسات ةمف نكاحي عديد المكضكع

، العادلة إلى القيمة المستند المحاسبي القياس أىمية إلى بعضيا تعرض كما العادلة، القيمة محاسبة
كما أف ىناؾ  فقط. المالية مة كمكثكقية البياناتءأخرل أثر محاسبة القيمة العادلة عمى مال كتناكلت

باإلضافة إلي بعض ، دراسات ركزت عمى دكر محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية العالمية
 الخصائص عمى العادلة القيمة نحك المحاسبة المعايير تكجو تطرقت إلي قياس أثرالتي الدراسات 

محاسبة . بينما تناكلت أخرل مكضكع العالمية المالية األزمة ظؿ في المحاسبية النكعية لممعمكمات
مكثكقية تقدير القيمة العادلة لالستثمارات  ، كىناؾ دراسة ركزت عمىالقيمة العادلة لمبنكؾ التجارية

بيف القيمة العادلة كالتكمفة التاريخية ، كأخيران نجد أف ىناؾ دراسة ىدفت إلى عمؿ مقارنة ما العقارية
لمسندات المالية التي تممكيا صناديؽ الستثمار المشتركة كالمغمقة، كبعد الطالع عمى الدراسات 
السابقة تبيف لمباحث أف ىذه الدراسات لـ تعالج المكضكع بشكؿ  كامؿ كمباشر، حيث كجد الباحث 

 اصية المالءمة، كالمكثكقية.أف غالبية الدراسات السابقة تركز فقط عمى خ

، مف الدراسات السابقة يال تتطرؽ لـ أخرل جكانب مف المشكمة دراسة الباحث يتناكؿ سكؼ لذاك      
خالؿ التعرؼ عمى أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص 

قية، كالقابمية لمفيـ، كالقابمية لممقارنة، النكعية لممعمكمات المحاسبية المتمثمة في المالءمة، كالمكثك 
في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف، كبالتالي معالجة الخصائص النكعية في ظؿ قياس القيمة 
العادلة بشكؿ مباشر ككامؿ. كيعتبر مكضكع القيمة العادلة مكضكعان معاصران في التطبيؽ كخاصة 

 كعية.في إنتاج معمكمات مالية تتسـ بالخصائص الن
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري

 
 تشتمل الدراسة في ىذا الفصل عمى ما يمي:

 المقدمة:
 المبحث األول: القياس المحاسبي.

 المبحث الثاني: منيج القيمة العادلة.
المبحث الثالث: الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في ظل قياس 

 القيمة العادلة.
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 :مقدمةال

يعتبر القياس عنصران أساسيان مف عناصر البحث العممي، فبدكنو ل يمكف اختبار صحة      
مما تطمب البحث بيف بدائؿ الفركض كالنتائج، كما يعتبر القياس أحد كظائؼ األساسية لممحاسبة. 

البديؿ األنسب الذم يقدـ معمكمات محاسبية تتسـ بالخصائص  فو، كمف ثـ اختيارالقياس المختم
ف .(لنكعية المتمثمة في )المالءمة، كالمكثكقية، كقابمية الفيـ، كالقابمية لممقارنةا  فيما القائـ الجدؿ كا 

 بشكؿ المعمكمات إظيار في الطريقة المناسبة اختيار في يكمف المحاسبي القياس بمكضكع يتعمؽ

 مف طريقة كؿ أف خصكصان  كمعارضكىا مؤيدكىا كاحدة منيا لكؿ التي القياس طرؽ عدد مف أفضؿ،

 المالية. القكائـ في المحاسبية لمعناصر مختمفة نتائج إلى إتباعيا لمكصكؿ يؤدم سكؼ الطرؽ تمؾ

القياس  طريقة باختالؼ المالية القكائـ مستخدمي قبؿ مف المتخذة اختالؼ القرارات كبالتالي
 المتغيرة اميكيةالدين بالحركة تتسـ القتصادية فالظركؼ. (1 2006:المستخدمة )عدس، كنكر، 

 مف حالتيا المختمفة في الظركؼ ىذه بتغير النقد لكحدة الشرائية القكة دائـ، كتتغير بشكؿ كالمتقمبة
 كثير التاريخية التكمفة إلى مبدأ كجيت القتصادية، كلذلؾ الظركؼ مف غيرىا أك كالتضخـ الكساد
 الكاقع تمثؿ التي التاريخية تكمفةال حقيقة حيث إف (. 2008:109 صالح،أقاسـ، ك النتقادات ) مف

 التممؾ، أك الكتساب لحظة كصحتيا كقتيا في يشؾ ل لحظة التبادؿ، كقكعو كقت لمحدث الفعمي
نما شيئان  المسجمة القيمة تصبح إذ الحدث، حدكث أك التممؾ بعد المبدأ سالمة في ؾالتشكي يظير كا 

 و  لـ تنت نتقاداتال بدأت ىنا كمف الحالية، القيمة عف كثيران  أك قميالن  ينحرؼ الذم مف الماضي،
كنتيجة لذلؾ بدأ التزايد في اآلراء المؤيدة لتجاه نحك المحاسبة عمى أساس  التاريخية، التكمفة لمبدأ

فالقيمة العادلة.  لمعايير  طبقان  المالية األدكات تقييـ عند العادلة السكقية القيمة أسمكب استخداـ كا 
 المالءمة كالمكثكقية ألصحاب صبغة المحاسبية المعمكمات عمى فتأض الدكلية، المحاسبة

الخصائص النكعية  كتعتبر خاصية المالءمة كالمكثكقية إحدل (.2009: 1القرارات)صالح، 
عداد المحاسبية، المعايير كضع عند مساعدة المسئكليف إلى الرئيسة، التي يؤدم تحديدىا  القكائـ كا 

 بيف التمييز كفي البديمة، المحاسبية الناتجة عف تطبيؽ الطرؽ محاسبيةال المعمكمات المالية كتقييـ
المعمكمات المحاسبية مف أىـ المصادر التي  دكذلؾ. كتع كمال يعتبر ضركريان  إيضاحان  يعتبر ما

تسديد األقساط  مف حيثيعتمد عمييا المقرض في تقكيـ قدرة المنشأة عمى الكفاء بالتزاماتيا 
 ، كتحديد العائد المطمكب الذم يتناسب مع مخاطر عدـ الكفاء بيذا اللتزاـالمستحقة في حينيا

(Doron, 2003: 355) ف زيادة جكدة المعمكمات المحاسبية يزيد مف فاعمية تقكيـ مستكل . كا 
مما يساعد مستخدمي المعمكمات  ؛األداء كالحالة المالية لممنشآت القتصادية كتقكيـ مراكزىا المالية

 (. 2011:1لقيعي، لعقيؿ، كاا) عمى اتخاذ قرارات اقتصادية بدرجة عالية مف الكفاءةالمحاسبية 
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 المبحث األول
 القياس المحاسبي 

 
  وتشتمل الدراسة في ىذا المبحث عمى التالي:     

  تمييد. :0-1-2
  .مفيوم عممية القياس المحاسبي :1-1-2
  لبدائل القياس. أساس المقارنة والتقييم: 2-1-2
  .معايير القياس المحاسبي: 3-1-2
 . إطار القياس المحاسبي اتكونم :4-1-2
 األركان الرئيسة لعممية القياس المحاسبي.  :5-1-2
 .خطوات القياس المحاسبي :6-1-2
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 المبحث األول
 (المعاييرو  ،: )المفيوم، والمقوماتالقياس المحاسبي

 
 : تمييد0-1-2
أساسيان مف عناصر البحث العممي، فبدكنو ل يمكف اختبار صحة عنصران  القياس يعتبر     
ممحاسبة كنتيجة لذلؾ تكتسب لظائؼ األساسية الك حد أكالنتائج، كما يعتبر القياس  ياتالفرض

 المعمكمات المحاسبية أىمية خاصة في المجتمع المالي.
 مفيوم عممية القياس المحاسبي: 2-1-1

يعني مقابمة أك مطابقة أحد جكانب أك خصائص مجاؿ معيف بأحد " :إف التعريؼ العاـ لمقياس     
جكانب أك خصائص مجاؿ أخر، كتتـ ىذه المقابمة أك المطابقة باستخداـ األرقاـ أك الرمكز كذلؾ 

 (.93-92:  2008)سالـ،" طبقان لقكاعد معينة

لقياس تتفؽ في قدـ الباحثكف في مجالت القياس المختمفة تعريفات متعددة لعممية اكما      
منيا تعبر عف مدل تطكر مفيكـ  أربعةعرض نف اختمفت إلى حد ما في الشكؿ. لذا ا  المضمكف، ك 

كينسب أكؿ تعريؼ عممي محدد لعممية القياس بشكؿ  عممية القياس المحاسبية مف الناحية العممية.
  الذم عرفيا بالتالي: (Campell)عاـ إلى 

عمى قكاعد  ف األعداد باألشياء لمتعبير عف خكاصيا كذلؾ بناءن "يتمثؿ القياس عمكمان، في قر      
ما بطريقة غير مباشرة"  .(2010: 17)آؿ غزكم،  طبيعية يتـ اكتشافيا إما بطريقة مباشرة، كا 

"يتمثؿ  أضاؼ بعدان رياضيان إلى تعريؼ عممية القياس حيف عرفيا بما يمي: (Steven)لكف      
 . ( 2007: 100)الحيالي،، ص أك العالقات بمكجب نمكذج رياضي"القياس في المطابقة بيف الخكا

في بياف  التزاـيعني تحديد المبمغ المسجؿ ألصؿ أك ")جمعة( أف القياس المحاسبي:  رلكي     
المركز المالي، كما إذا كاف ينبغي شمؿ األرباح كالخسائر مف األصكؿ كاللتزامات المالية في 

 (.2010: 89العتراؼ بيا مباشرة في حقكؽ الممكية" )جمعة،  حسابات الربح أك الخسارة أك
أما أكثر التعريفات تحديدان لعممية القياس المحاسبية فيك ذلؾ الصادر في تقرير لجمعية      

 ككرد فيو نصو: (A.A.A)المحاسبيف األمريكية 
رية كالمستقبمية كذلؾ "يتمثؿ القياس المحاسبي في قرف األعداد بأحداث المنشأة الماضية كالجا     

 (.137: 2006بناءن عمى مالحظات ماضية أك جارية كبمكجب قكاعد محددة" )مطر، 
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كيػػػرل الباحػػػث أف تعريػػػؼ القيػػػاس المحاسػػػبي الػػػذم كضػػػعتو جمعيػػػة المحاسػػػبة األمريكيػػػة يعتبػػػر      
أف أل يقتصػػر  ألنػػو ينبغػػي عمػػى نمػػكذج القيػػاس المحاسػػبيمقارنػػة بالتعريفػػات األخػػرل تعريفػان مناسػػبان، 

عمػػى متابعػػة الظػػكاىر القتصػػادية الماضػػية أك الحاضػػرة فقػػط، بػػؿ ل بػػد أف يكػػكف قػػادران عمػػى متابعػػة 
 الظكاىر القتصادية الماضية كالحاضرة كالمستقبمية. 

مفيكـ القياس المحاسبي كنظران ألىميتو في ىذه الدراسة، يقترح الباحث  استعراضكبعد      
يقصد بالقياس المحاسبي رصد كتصكير كتقيـ األحداث : اس المحاسبيالتعريؼ التالي لمقي

مع بياف أثر تمؾ  ،القتصادية؛ الناتجة عف أداء نشاط المصرؼ المرتبط بو داخؿ الكحدة المحاسبية
 .األحداث عمى جكدة التقارير المالية

 
 لبدائل القياس أساس المقارنة والتقييم: 2-1-2
 ؿ القياس المحاسبي، تتـ أكلن بالمقارنة بينيا عمى أساس خمكىا مفإف المفاضمة بيف بدائ      

 :(159-157 2003:)حناف،  التالي
 Timing Errorsأخطاء التكقيت 1- 
تنتج أخطاء التكقيت عندما تحدث تغيرات في القيمة خالؿ دكرة معينة، كلكف يتـ العتراؼ      

أخرل، مما ينتج عنة تداخؿ في نتائج تمؾ الدكرات؛ بتمؾ التغيرات كالتقرير عنيا محاسبيان في دكرة 
البديؿ الذم يعترؼ بتغيرات القيـ في نفس الدكرة التي تحدث خالليا؛ سكؼ يتمتع بخاصية  سفالقيا

 أفضؿ مف بدائؿ القياس األخرل.
 Errors Measuring – Unit أخطاء كحدة القياس 2-

لقكائـ المالية عف تغيرات القكة الشرائية العامة ينتج ىذا النكع مف األخطاء عندما ل تعبر ا     
لمنقكد، كبيذا تصبح األفضمية لكحدة القياس التي تعترؼ بتغيرات المستكل العاـ لألسعار في القكائـ 

 المالية.
 Interpretabilityقابمية التفسير  3-

 ستخداـ.ينبغي أف تصبح القكائـ المالية الناتجة قابمة لمفيـ مف حيث المعنى كال     
 Relevanceالمالءمة  4-

كتعتبر خاصية المالءمة ىي المعيار الثاني مف معايير تقيـ بدائؿ القياس المحاسبي، بمعنى      
 أخر ينبغي أف تككف المعمكمات المحاسبية الناتجة عف القكائـ المعدة مفيدة.
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 معايير القياس المحاسبي: 2-1-3
 :(Laika, 2007: 98-100)لي كتتمخص ىذه المقاييس في التا     

 Objectivityالمواوعية  - 1
كتعني عدـ خضكع القياس لتقديرات شخصية بحتة، أم التعبير عف الحقائؽ بدكف تحريؼ      

كبعيدان عف التحيز الشخصي، كبالتالي فالقياس المكضكعي قياس غير شخصي، كذلؾ إلقناع 
بمفيكميا  تعني المكضكعية،ك ، ير شخصي أك تحيزمستخدمي القكائـ المالية مف أنيا خالية مف تعب

 كىي نقيض الذاتية.  ،العاـ؛ البتعاد عف التحيز كاألحكاـ الشخصية كالمسبقة، كالتقديرات الجزافية
 أف مف ىذه المقاييس: (10:  2010كعقمي، )الحاج،كيرل      

  Relevance  المالءمة -2
، كالمعمكمات المحاسبية مالءمة لمغرض مف القياس يعني معيار المالءمة أف تككف البيانات     

كتككف ىذه المعمكمات مالءمة إذا كانت قادرة عمى أف تعكس صكرة كاضحة كصحيحة عف الشيء 
 المراد قياسو في لحظة القياس، كما طرأ عميو مف تغيرات عمى مدار فترة زمنية معينة.

 القابمية لمتحقق:  -3
معايير القياس؛ ألنو قد يككف المقياس غير قابؿ لمتطبيؽ العممي،  يعتبر ىذا المعيار مف أىـ     

ذات فائدة كبيرة كتتكفر فيو كؿ الشركط المكضكعية، أك أف تطبيقو محاط بصعكبات ل  رغـ أنو  
يمكف تذليميا، أك أف تطبيقو يتطمب تكمفة تفكؽ المنفعة أك العائد المتكقع منو، كفي ىذه الحالة لبد 

 قياس بديؿ يحقؽ تكازف بيف التكمفة كالمنفعة المتكقعة منو. مف البحث عف م
 القابمية لمقياس الكمي: -4

كيقصد بالقياس الكمي تعييف أعداد لألشياء المرغكب في قياسيا بحيث يمكف معرفة العالقة       
 بيف األشياء عف طريؽ المعرفة المسبقة لمعالقة بيف األعداد.

السػػابقة لمقيػػاس نجػػد أف المقػػاييس المحاسػػبية تػػرتبط بكحػػدات قيػػاس بعػػد اسػػتعراض التعريفػػات ك      
 عامة تمثؿ إطار القياس المحاسبي. 

 
 إطار القياس المحاسبي مكونات 4:-2-1

 (:83 :2005مف أربعة عناصر تتضمف )زىراف،  يتككف إطار القياس المحاسبي     
 الشيء أك الحدث القتصادم مكضع القياس. -1
 نظاـ القياس. -2
 المحاسب أك المحاسبيف القائميف بالقياس. -3
 ناتج عممية القياس. -4
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كيمكف ، كالتفاعؿ بيف عناصر ىذا القياس لعالقة كتتحقؽ فعالية القياس المحاسبي مف خالؿ ا     
 عناصر القياس المحاسبي مف خالؿ الشكؿ البياني التالي:  عالقة تكضيح

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (.لباحثإعداد ا)المصدر: 
 

كيرل الباحث: إف حدكث أم خمؿ يصيب عنصر مف العناصر الثالثة األكلى، لبد كأف      
ينعكس أثاره عمى العنصر الرابع المتمثؿ في مخرجات القياسات المحاسبية كيحدث ذلؾ الخمؿ في 

لتضخيـ عمى نتائج ىذه العممية إما باينعكس  مما ؛عممية القياسقيامو ب أثناءشكؿ تحيز المحاسب 
 أك بالتخفيض عف القيـ الحقيقية.  

 
 .رئيسةالعممية القياس المحاسبي أركان  5-1-2: 

كعند البحث عف أركاف عممية القياس المحاسبي نجدىا أربعة أركاف نجمميا في      
 :(139-137: 2006)مطر،  التالي

 property to be measuredأواًل: الخاصية محل القياس 
القياس، بشكؿ عاـ، كأيان كاف مجاليا عمى خاصية معينة لشيء معيف. كفي تنصب عممية      

خاصية المجالت القياس المحاسبي، إذا ما اعتبرنا أف المشركع القتصادم ىك مجاؿ القياس، فاف 
لشيء معيف ىك حدث مف ( Monetary Numerosity) القياس، قد تككف التعداد النقدم محؿ

ع كمبيعاتو أك ربحو عمى سبيؿ المثاؿ، كما تنصب عمى خاصية أخرل األحداث القتصادية لممشرك 
د النقدم كأف يككف محؿ القياس الطاقة اإلنتاجية لممشركع،  عمى سبيؿ المثاؿ، اغير خاصية التعد

 .أك معدؿ دكراف مخزكنو السمعي
 
 

  طريقة القياس
 )معالجة( المحاسبي

 

األحداث االقتصادية 
 )مدخالت(

 

  قياسات محاسبية
 )مخرجات( 

 

 القائم بعممية القياسالشخص 
 (المحاسب)
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 scale or measureثانيًا: المقياس المناسب لمخاصية محل القياس 
لمقياس المستخدـ في عممية القياس؛ بناءن عمى الخاصية محؿ لقياس. ففي يتحدد نكع ا     

المشركع  إذا كانت خاصية التعداد النقدم  لمربح، عمى سبيؿ المثاؿ، ىي الخاصية محؿ القياس، 
فالمقياس المستخدـ ىنا ىك مقياس لمقيمة )كحدة النقد(. فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت الطاقة 

ية محؿ القياس، فالمقياس المستخدـ حينئذ ىك مقياس الطاقة كعدد، الكحدات اإلنتاجية ىي الخاص
 المنتجة في الساعة الكاحدة، أك عدد ساعات العمؿ المباشر.

 measurement unitوحدة القياس المميزة لمخاصية محل القياس  ثالثًا:
ىك تحديد قياس بعد تحديد نكع المقياس المناسب إلجراء عممية القياس، كيككف اليدؼ      

المحتكم الكمي لخاصية معينة لشيء معيف، أم حينئذ ل يكفي فقط تحديد عممية القياس، بؿ لبد 
مف تحديد نكع كحدة القياس، لتكامؿ عممية القياس؛ فمك كانت عمى سبيؿ المثاؿ قيمة ربح أك 

حديد نكع المقياس خسارة المشركع ىي محؿ لمقياس، عمى سبيؿ المثاؿ، ففي ىذه الحالة، لبد مف ت
المستخدـ كىك مقياس مالي )أم كحدة النقد(، مف تحديد نكع كحدة النقد المميزة ليذه القيمة، عمى 

 سبيؿ المثاؿ الدكلر، أـ الدينار، أـ الجنية اإلسترليني... الخ.
 measurerرابعًا: الشخص القائم بعممية القياس 

قياس كبالتالي يعتبر عنصران ىامان كمؤثر في ىذه يعد المحاسب ىك الشخص القائـ بعممية ال      
القائميف بيا خصكصان في حالة عدـ تكافر المقاييس  تتأثر بتأثرالعممية لف نتيجة عممية القياس 

ممحاسب دكران أساسيان ليس في تحديد مسار عممية القياس المحاسبي ل زالمكضكعية. ك مف ىنا يبر 
 ا أيضان.كأساليبيا فقط، بؿ في تحديد نتائجي

 
 خطوات القياس المحاسبي 6:-2-1

التالي  إتباعيا تتمثؿ في يجب مف أجؿ إتماـ القياس المحاسبي ىناؾ أربع خطكات رئيسةك      
 :( 2008:94)سالـ، 

تجميع البيانات التي تصكر األحداث القتصادية التي تنتج عف عمميات المشركع كتعبر ىذه  -1
ؿ اإليرادات، كالنفقات، كاألصكؿ، كالخصكـ، كتنتج جميعيا مف العمميات عف أشياء مختمفة، مث

 التبادؿ السكقي لمسمع كالخدمات، كيتـ قياسيا بكحدات نقدية عمى أساس سعر التبادؿ المتفؽ عميو.
 تسجيؿ العمميات السابقة طبقان لنظاـ القيد المزدكج، كبناءن عمى دليؿ مكضكعي قابؿ لمتحقيؽ. -2
يؿ األحداث القتصادية كما كقعت، يككف مف الضركرم تبكيب العمميات بمجرد تجميع كتسج -3

 كاألحداث المختمفة في مجمكعات مترابطة كي يمكف الحصكؿ عمى معمكمات مفيدة.
تمخيص العمميات حتى تحقؽ الفائدة المرجكة مف تسجيؿ المعمكمات المالية المتعمقة بالمنشاة في  -4

 ص ىذه المعمكمات في شكؿ تقرير.مجمكعات، مف الضركرم أف يتـ تمخي
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أك قائمة، تقدـ لألشخاص المعنييف بالمنشأة، أك الميتميف بأحكاليا المالية، كتيدؼ ىذه الخطكة إلي 
 إيضاح األمكر كاألحداث المالية التي كقعت كالتي أمكف تبكيبيا.
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 المبحث الثاني
 منيج وقياس القيمة العادلة

 
  وتشتمل الدراسة في ىذا المبحث عمى التالي:     
 د.: تميي0-2-2

 .: منيج محاسبة التكمفة التاريخية1-2-2
 .: مزايا استخدام مبدأ التكمفة التاريخية3-2-2
 .: االنتقادات الموجية لمبدأ التكمفة التاريخية4-2-2

 .العادلة التحول من التكمفة التاريخية إلى القيمة مبررات5-2-2: 
 .منيج محاسبة القيمة العادلة6-2-2: 
 .مفيوم القيمة العادلة7-2-2: 
 (39). الدولي المحاسبي لممعيار الرئيسة المكونات8-2-2: 
 .أىداف تطبيق محاسبة القيمة العادلة9-2-2: 

 .أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة10-2-2: 
 .العادلة القيمة قياس أساليب11-2-2: 
 .العادلة القيمة قياس اعتبارات12-2-2: 

 .: شروط تطبيق القيمة العادلة13-2-2
 .مقومات القيمة العادلة 14-2-2:
 .مزايا استخدام القيمة العادلة15-2-2: 
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 المبحث الثاني
 تمييد0-2-2: 

 األساس المناسب اختيار عند كبيرة تحديات القياس لكظيفة تحقيقيا في المحاسبة مينة كاجيت     

 المحاسبية، لتكفير المصداقية لممعمكمات األكثر مالءمة القياس طريقة كاختيار المحاسبي، لمقياس

شباع  فيما القائـ الجدؿ أف حيث. السميـ اتخاذ القرار عمى لتساعدىـ المعمكمات مستخدمي حاجات كا 

 بشكؿ ماتالمعمك  إظيار في الطريقة المناسبة اختيار في يكمف المحاسبي القياس بمكضكع يتعمؽ

 مف طريقة كؿ أف خصكصان  كمعارضكىا مؤيدكىا كاحدة منيا لكؿ التي القياس طرؽ عدد مف أفضؿ،

 المالية. القكائـ في المحاسبية لمعناصر مختمفة نتائج إلى إتباعيا لمكصكؿ يؤدم سكؼ الطرؽ تمؾ

القياس  يقةطر  باختالؼ المالية القكائـ مستخدمي قبؿ مف المتخذة اختالؼ القرارات كبالتالي
 فو، كمف ثـ اختيارمما دعا لمبحث بيف بدائؿ القياس المختم ؛(1 2006:المستخدمة )عدس، كنكر، 
مما يكفر المزيد مف  ؛معمكمات محاسبية تتسـ بالخصائص النكعية عنو البديؿ األنسب الذم ينتج

فالمالءمة كالمكثكقية كالقابمية لمفيـ كالقابمية لممقارنة،   الكاقع تمثؿ التي التاريخية ةالتكمف حقيقة كا 
 التممؾ، أك الكتساب لحظة صحتياب كقتيا في يشؾ ل لحظة التبادؿ، كقكعو كقت لمحدث الفعمي
نما شيئان  المسجمة القيمة تصبح إذ الحدث، حدكث أك التممؾ بعد المبدأ سالمة التشكيؾ في يظير كا 

 لمبدأ لـ تنتو   انتقادات بدأت ىنا كمف الية،الح القيمة عف كثيران  أك قميالن  ينحرؼ الذم مف الماضي،
 المحاسبية كالنماذج الطرؽ، كالمبادئ، كالسياسات، كالبدائؿ معيا تعددتمف ثـ  ك التاريخية، التكمفة

 دائـ، كتتغير بشكؿ كالمتقمبة المتغيرة الديناميكية بالحركة تتسـ القتصادية فالظركؼ المستحدثة،
 غيرىا أك التضخـ ك الكساد مف حالتيا المختمفة في الظركؼ ىذه بتغير النقد لكحدة الشرائية القكة
 صالح،أقاسـ، ك انتقادات ) ةعد التاريخية التكمفة إلى مبدأ كجيت القتصادية، كلذلؾ الظركؼ مف

المحاسبة إلى منيج  إلى التكجوكنتيجة ليذه النتقادات بدأ التزايد في اآلراء المؤيدة  (، 2008:109
العادلة كخاصة لبنكد المكجكدات كالستثمارات المالية كالتي ىي عادة تسمي  ةالقيمعمى أساس 

فبالقيمة السكقية العادلة،   طبقان  المالية األدكات تقييـ عند العادلة السكقية القيمة أسمكب استخداـ كا 

 صحابالمالءمة كالمكثكقية أل صبغة المحاسبية المعمكمات عمى أضفت الدكلية، لمعايير المحاسبة

 (. 2009: 1القرارات )صالح، 
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 منيج محاسبة التكمفة التاريخية :1-2-2
يعد منيج أك مبدأ التكمفة التاريخية، مف أىـ المبادئ المحاسبية التي تحكـ إعداد القكائـ      

 المالية. كبمكجب ىذا، المبدأ، يتـ إثبات أصكؿ المنشأة كالتزاماتيا حسب السعر التبادلي الفعمي

Acquisition أك النقد المكافئ المدفكع لحيازتيا في تاريخ اقتناء األصؿ أك  ،الممثؿ لقيمة النقد
نشكء اللتزاـ، أما ما يطرأ عمى التكمفة التاريخية بعد تاريخ اقتناء األصؿ فيتـ تجاىمو )مطر، 

مى (، كيستند ىذا المبدأ إلى فرض المكضكعية ألف المحاسب يستطيع العتماد ع 2006:62
مستندات الشراء في إثبات قيمة األصؿ بدؿ المجكء إلى إثباتو بقيمتو الستبدالية المعتمدة عمى 
الحكـ الشخصي كالتقدير التي يفتقر إلى المكضكعية، كما يستند ىذا المبدأ إلى فرض الستمرارية 

ئيؿ جدان، إذ يفترض المحاسب أف احتماؿ تصفية المشركع كبالتالي بيع أصكلو أك التخمص منو ض
الحتفاظ باألصكؿ كتشغيميا، كمف ثـ فالحاجة إلى تحديد قيمة  أم فالحتماؿ األكبر ىك استمرار

 153ىذه األصكؿ باإلحالؿ أك الستبداؿ تصبح ثانكية كغير ضركرية )رمضاف، كعبد اهلل، 

 ( 2003: 371)حناف، أجمميا تراعى ثالثة معايير ثانكية، (، كعند تحديد التكمفة التاريخية2005:
 :كالتالي

معيار الزمف: أم تعتمد التكمفة النقدية لألصؿ في تاريخ اقتنائو، فتستبعد تكمفة تمكيؿ اقتناء  -1
 األصؿ الجاىز.

نفقات البعد  -الثابت أك المخزكف السمعي -معيار المكاف: أم تضاؼ إلى تكمفة األصؿ  -2
 ستفيدة.المكاني حتى يصؿ األصؿ إلي مكاف كمخازف المنشاة الم

معيار الجاىزية: أم تضاؼ إلى تكمفة األصؿ جميع النفقات المرتبطة بو حتى يصبح جاىز  3-
 لالستخداـ كالستفادة منة حسب الغرض المخصص لو.
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 مزايا استخدام مبدأ التكمفة التاريخية  :2-2-2
 تدعـ كجية التي األسباب مف ىناؾ أف إل التاريخية، التكمفة لمبدأ المكجية النتقادات رغـ     
 :(Lefebvre, et. al., 2009)يمي  فيما أىميا يتمخص كالتي لعدالتو المؤيديف ك المناديف نظر
  األصؿ. عمى الحصكؿ كقت الحقيقية القيمة تمثؿ التاريخية التكمفة إف1- 
  افتراضية. فعالن، كليس حدثت عمميات إلى التاريخية التكمفة تستند 2-
 ما كجكد مكثكقية بسبب أكثر اللتزاـ، ىي نشكء أك األصؿ امتالؾ عند كقعت التي مياتالعم إف3- 
 إثبات. سندات مف األحداث تمؾ يؤيد
 (، أف مف ىذه المزايا:429 : 2003كيرل )حناف،     

 فركض عميو مف يشتمؿ بما لممحاسبة الفكرم اإلطار مع يتالءـ التاريخية التكمفة مبدأ إف4- 
 صحة مف التحقؽ يتيح إمكانية الذم المكضكعية، فرض لسيما عمكمان، مقبكلة بيةمحاس كمبادئ

  الدفاتر. في المثبتة التاريخية البيانات كدقة 
 ستستمر الكحدة المحاسبية أف يفترض الستمرارية، الذم فرض مع التاريخية التكمفة مبدأ تماشى 5-
  .محدكد غير أجؿ إلى التشغيمية كعممياتيا نشاطيا في
 ارتفاع أسعار في التغير إثبات يتجاىؿ بأنو التاريخية التكمفة مبدأ عمى يعاب أنو صحيح 6-

 البنكد إثبات الستمرار في يشترط كالحذر، الذم الحيطة مبدأ مع يتالءـ ذلؾ إف إل األصكؿ،
ظيارىا المؤسسة بتسجيالت المالية  أم إثبات تـي ل لتكمفتيا التاريخية، بحيث كفقان  الميزانية في كا 
  كاإليرادات كاللتزامات. األصكؿ في متكقعة )محتممة( زيادة

 األصكؿ كالمطمكبات تبقى النسؽ، بحيث إتباع في: الثبات مبدأ مع التاريخية التكمفة مبدأ يتالءـ 7-
 تمؾ خالؿ الطارئة األسعار عف تغيرات النظر أخرل، بصرؼ إلى فترة مف التاريخية بتكمفتيا مقكمة
 ات.الفتر 
 (، أف مف ىذه المزايا: 2007: 371كيرل )الحيالي،     

 درجة أكبر مف المكضكعية كالثقة في البيانات المحاسبية.التي تؤدم الى تكفير إمكانية التحقؽ 8- 
اتساؽ أساس التكمفة التاريخية مع كثير مف العناصر األخرل المككنة لإلطار الفكرم لممحاسبة  9-

 صر الفكرية التي ترتبط بأساس التكمفة التاريخية ما يمي:المالية كمف أىـ العنا
مبدأ تحقؽ اإليرادات، مبدأ مقابمة اإليرادات بالمصركفات، فرض الستمرار، مفيكـ الثبات، الحيطة 

 كالحذر، فرض كحدة القياس النقدية، مبدأ القياس الفعمي.
 :، أف مف ىذه المزايا( 2008: 109-108صالح،سـ، ك اأق)كيرل      
النظرم لمنمكذج المحاسبي  –اتساؽ مبدأ التكمفة التاريخية مع عناصر اإلطار المفاىيمي 10- 

مع كثير مف الفركض كالمبادئ المحاسبية  consistentالمعاصر؛ إف مبدأ التكمفة التاريخية يتسؽ 
ف التساؽ المقبكلة عمكمان، كما أنة بدكره  يستخدـ لتبرير معظـ تمؾ الفركض كالمبادئ. كىكذا، فا
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متبادؿ بيف منيج التكمفة التاريخية مف ناحية كبيف مجمكعة الفركض كالمبادئ المحاسبية مف ناحية 
 ثانية.

 
 االنتقادات الموجية لمنيج التكمفة التاريخية :3-2-2
 ةالقيم منيج مقابؿ التاريخية التكمفةمبدأ إلى  نقدان  الماضية السنكات في الفكرم الجدؿ شيد     
 المكثكقية كخصكصان  المحاسبية المعمكمات هاتكفر أف يجب التي كاقع الخصائص في ةالعادل

 المحاسبي ساالقي في المؤثر فعميا فعمت كالتي التضخـ كالحذر بسبب مكجات كالحيطة ةكالمالءم

 مع المقارنة خاصية تفقد كبذلؾ السجالت في فكر تسجيميا متقادمة التكمفة لممكجكدات. إذا أصبحت

فك  (.  2010:154أخرل )ياسيف،  سنكات  القياس نتائج تشكيو إلى يؤدم التاريخية التكمفة تطبيؽ ا 
 مشكالت عدة إلى يؤدم مما المحاسبي القياس كحدة قيمة في التغير تجاىؿ بسبب المحاسبي

 (: 2005:104)زىراف،  أىميا
 يؤدل إلى قياس غير سميـ لمربح الدكرم. 1-
 دات النقدية األصمية.تجاىؿ التغير في قيمة الكح 2-
 يجعؿ األرقاـ المحاسبية بعيدة عف التعبير عف القيـ الجارية ليذه العناصر. 3-
 البيانات المحاسبية مف المعمكمات حيث أف ىذا يعدـ قدرتو عمي الكفاء باحتياجات مستخدم 4-

كالمركز  داء الربحالنظاـ ل يكفر المعمكمات المالئمة لتخاذ القرارات طكيمة اآلجؿ كقياس كتحميؿ أ
  .المالي
 :إلى يؤدم التاريخية التكمفة تطبيؽ إف ( 2001: 11)جربكع،بينما يرل      

 .عف التغيرات في القكة الشرائية لمكحدة النقدية في مستكيات األسعار ميمةتجاىؿ معمكمات 5- 
 :إلى يؤدم التاريخية التكمفة تطبيؽ إف (2008: 40)شاىيف، كيرل      

 .عف التغيرات في األسعار السكقية ألصكؿ المشركع ميمةؿ معمكمات تجاى6- 
 خارجي طرؼ مع حقيقي تبادؿ يتـ حتى كالخصكـ األصكؿ قيـ في بالتغير العتراؼ تأجيؿ إف7- 

 المختمفة. المحاسبية الفترات نتائج تداخؿ إلى يؤدم سكؼ
 مف ىذه النتقادات: فأ (،431 :2003)حناف، كيرل      

 القيـ عمى أساس مقاسو المصركفات مع لمنتائج الجارية القيمة تمثؿ التي اإليرادات قابمةم إف 8-
 اإلنتاج، عكامؿ عمى أسعار المضاربة ناتج مع الجارم النشاط إدماج إلى يؤدم سكؼ التاريخية

 أسعار أساس عمى اإليرادات كالمصركفات مف لكؿ المقابمة يتطمب الجارم النشاط ناتج إف حيث
 يتطمب - األصكؿ اقتناء عف الناتجة المكاسب - اإلنتاج عكامؿ عمى المضاربة ناتج أما ة،جاري
 .الجارية األسعار أساس عمى بالمصركفات األسعار التاريخية أساس عمى المصركفات مقارنة
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 :إلى يؤدم التاريخية التكمفة تطبيؽ فأ ،( 2001: 11)جربكع،كيرل 
 يؤدم إلى ظيكر أخطاء كحدة القياس. ؛التاريخية إف العتماد عمى منيج التكمفة9- 

عمى مبدأ القياس الفعمي القائمتيف عمى  ك، إف اعتماد منيج التكمفة التاريخية عمى مبدأ التحقؽ10- 
حدكث عمميات تبادؿ حقيقية مع طرؼ خارجي قبؿ العتراؼ بأم تغير في بنكد القكائـ المالية، إف 

سقاط كثير  مف األصكؿ غير المممكسة مف قائمة المركز المالي، األمر ذلؾ مف شأنو تجاىؿ كا 
 الذم يجعؿ ىذه القائمة ل تمثؿ الكاقع القتصادم لمكحدة المحاسبية.

 ( مف ىذه النتقادات: 2006:15، جربكع، كحمس)كيرل      

عدـ  تجاىؿ نمكذج التكمفة التاريخية لمتغيرات في القكة الشرائية لكحدة النقد يؤدم إلىإف   11-
 مصداقية القكائـ المالية المعدة كفقان لنمكذج التكمفة التاريخي.

يميؿ نمكذج التكمفة التاريخية إلى اإلقرار باألحداث فقط عند الشراء أك البيع كىذا يعني أنو  14-
نظاـ ل يعترؼ بالمكاسب أك الخسائر غير المحققة كأيضان ل يتـ تسجيؿ الزيادات أك النخفاضات 

 أ في قيمة الستثمارات المالية المتداكلة.التي تنش
 مف ىذه النتقادات: ( 2008: 40شاىيف،(كيرل      

عمى الرغـ مف أف نمكذج التكمفة التاريخية يكفر قدران كبيران مف المكثكقية في بيانات القكائـ  13-
 .ليةالمالية، إل أف ىذه المعمكمات تككف أقؿ مالءمة بالنسبة لمستخدمي القكائـ الما

السالفة الذكر، كبعد تزايد انتقادات  كبناءن عمى النتقادات المكجية لمبدأ التكمفة التاريخية     
مستخدمي البيانات كالمعمكمات المالية ليذا المبدأ كضعؼ ثقتيـ في المعمكمات المالية المعدة عمى 

س محاسبة التكمفة التاريخية ، بدأ التكجو نحك محاسبة القيمة العادلة، كقد اعتبر استبداؿ قياأساسو
مسالة ميمة كذلؾ في ضكء أكلكيات الخصائص  التقميدية بالقياس عمى أساس القيمة العادلة

 (. 20: 2011الكاجب تكفرىا في المعمكمات كخاصة المكثكقية كالمالئمة كالحيطة، كالحذر )يكنس،
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 العادلة ةالتحول من التكمفة التاريخية إلى القيم مبررات4-2-2: 
التكمفة أساس القائمة عمى التي تظير في القكائـ المالية في ظؿ المحاسبة  القيـلـ تعد      

تقدـ الخدمات المطمكبة منيا بالنسبة لممستثمريف الذيف يحتاجكف إلى معمكمات عادلة  التاريخية
الذم يقارب بيف  تمثؿ الكقائع القتصادية لتخاذ قرارات سميمة كمف ىنا كاف البحث عف البديؿ

الخيار األمثؿ إليجاد التالقي ىي القيـ القتصادية كالقيـ المحاسبية فكانت محاسبة القيمة العادلة 
القتصاد كثيؽ الصمة بالمحاسبة فال يمكف  صبحفي المفاىيـ بيف المحاسبيف كالقتصادييف، إذ أ

أك  ،أك حجـ الئتماف ،نفاؽأك حجـ اإل ،أك مدل الستثمار ،أك الطمب ،تصكر دراسة عف العرض
كغير ذلؾ مف المكاضيع دكف تكفر معمكمات مالية دقيقة كذات  ،أك السياسة النقدية ،الدخؿ القكمي

)الحاج، كعقمي،  ،أك الكمية، كمقدمة في أكقاتيا المناسبة ،مكثكقية كمكتممة مف حيث النكعية
تفقد قيمتيا، كبما أف  كقت المناسبالفي  ألصحاب القرار ف المعمكمات اذا لـ تقدـأل.( 2010:17

 دعامما ، مكثكقةتتسـ بقدر مف المالءمة، كالعمميات اتخاذ القرار تتطمب الستناد الى معمكمات 
 مبحث بيف بدائؿ القياس المختمفة.ل

ف       ل لحظة التبادؿ، كقكعو كقت لمحدث الفعمي الكاقع تمثؿ التي التاريخية التكمفة حقيقة كا 
نما التممؾ، أك الكتساب لحظة كصحتيا اكقتي في يشؾ  بعد المبدأ سالمة التشكيؾ في يظير كا 
 كثيران  أك قميالن  ينحرؼ الذم شيئان مف الماضي، المسجمة القيمة تصبح إذ الحدث، حدكث أك التممؾ
 الطرؽ، معيا كتعددت التاريخية، التكمفة لمبدأ لـ تنتو   انتقادات بدأت ىنا كمف الحالية، القيمة عف

 بالحركة تتسـ القتصادية فالظركؼ المستحدثة. المحاسبية كالنماذج كالبدائؿ كالسياسات، كالمبادئ،
 في الظركؼ ىذه بتغير النقد لكحدة الشرائية القكة دائـ، كتتغير بشكؿ كالمتقمبة المتغيرة الديناميكية

 إلى مبدأ كجو كعميةالقتصادية،  الظركؼ مف غيرىا أك التضخـ ك الكساد مف حالتيا المختمفة
مما دعا إلي البحث بيف  (. 2008:109 صالح،أقاسـ، ك النتقادات ) مف كثيران  التاريخية التكمفة

البدائؿ المحاسبية األخرل لختيار البديؿ األنسب كمف ثـ تالقت سمبيات منيج التكمفة التاريخية مع 
 ايجابيات منيج القيمة العادلة مما دعا إلى التكجو إليو.
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 منيج محاسبة القيمة العادلة5-2-2: 
المعايير  كاضعي، ك لممينييف إغراء األكثر ىك كالقياس العتراؼ في العادلة القيمة منيج يعد     
لتخاذ  مالءمة كاألكثر األفضؿ المقياس كيعد لمشركة، الحقيقي القتصادم الكضع يعكس بصفتو

 معمكمات تككف إلى المالية، البيانات عف التقرير في ريخيةالتا التكمفة مرجعية تستند بينما القرارات،
 المالءمة لتخاذ خاصية فييا تتكافر كل الكقت مركر مع مكثكقية أقؿ تصبح لكنيا بداية، مكثكقة
لممكجكدات  التاريخي السجؿ عف باإلبالغ تكتفي ألنيا الحدث، كقكع مف فترة بعد القرارات

في  العادلة القيمة استخداـ أف كما الحاضرة، قيمتيا عف حديثة تمعمكما تقدـ أف دكف كالمطمكبات،
 خاصية مف يحسف تقييمي منيج بإتباع كالحاضرة الماضية كاألحداث العمميات كؿ عف التقرير
مف  سمة عمى تشتمؿ التاريخية التكمفة إف حيف في النسؽ، إتباع في كالثبات لممقارنة القابمية

مف  عالية بدرجة المقارنات إجراء معيا يمكف ل التي المختمفة، اتكالمسمم كالفرضيات التقييمات
نظر إلى منيج القيمة العادلة في العتراؼ كالقياس عمى أنو يك  (. 2007:8)السيكطي،  الدقة كالثقة

ف القتصادم يعكس الكضع  الحقيقي لممنشأة، بصفتو المقياس األكثر مالءمةن لتخاذ القرارات، كا 
 أف كما ،الحالت التي ل تتكافر فييا اشتراطات معينة لتطبيؽ ىذا األساس في مكثكقية كاف أقؿ
 منيج بإتباع كالحاضرة الماضية كاألحداث العمميات كؿ عف في التقرير العادلة القيمة استخداـ
 التاريخية التكمفة إف حيف في النسؽ، إتباع في كالثبات لممقارنة القابمية خاصية مف يحسف تقييمي
 إجراء معيا يمكف ل التي المختمفة، كالمسممات كالفرضيات مف التقييمات مجمكعة عمى تشتمؿ

 .( (www.mqandil.blogspot.com 15/10/2012عالية بدرجة المقارنات
تستطع  لـ التي اريخيةالت التكمفة في القصكر لمكاجية العادلة منيج القيمة استحداث كما جاء     
 فرضتو التكسعات ما إلى بالنظر أنو كما فيو، الكثكؽ يمكف بشكؿ  لمكحدة المالي المركز عف التعبير

 عمى األسيـ المستثمريف كحممة كقكؼ ضركرة حكؿ المحاسبة كظيفة عمى الستثمارات في الكبيرة

 أصبحت فقد مف تغيرات، أمكاليـ ىعم يطرأ كما ،القتصادية لمكحدة الحقيقي الحالي المركز حقيقة

 األمر المتطمبات، بتمؾ عمى الكفاء قادرة غير التاريخية التكمفة أساس عمى المبنية التقميدية المحاسبة

بأساس القياس  الىتماـ كيرجع (، 22: 2011)يكنس، العادلة القيمةأساس  نحك التحكؿ يعزز الذم
 عكامؿ إلى الماضي القرف مف الثمانينيات بداية في ديدج مف ،العادلة القيمة المحاسبي المستند إلي

 التضخـ كظيكر األسعار، في زيادة إلى أدل مما ؛النقد لكحدة الشرائية القكة انخفاض أىميا عدة،
 لكحدة الشرائية القكة ثبات بفرض المحاسبة تمسؾ كمع لألصكؿ، الستبدالية ـالقي عمى انعكس الذم
 المختمفة، لألصكؿ الستبدالية لمقيمة ممثمة القيـ ىذه تعد فييا، لـ قبكلةالم المبادئ مف كمبدأ النقد

 القيمة لمنيج المفاىيمي بالتكيؼ المرتبطة النظر ككجيات آراء بتعدد العادلة القيمة مرادفات كتعددت

 كصافي الخارجة بالقيمة يسمى ما إلى اإلحالؿ تكمفة فمف العادلة، كالقيمة  Exit Valueالسكقية،

http://www.mqandil.blogspot.com/
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 نفسو، العاـ المفيكـ ليا مرادفات مف ذلؾ غير إلى المستقبمية النقدية التدفقات كصافي الحالية قيمةال

 (. 2009:10كآخركف،  الحتساب )مطر طريقة في تختمؼ كلكنيا
 المينية كالباحثيف كالمنظمات كالمينييف المحاسبيف بيف اتفاؽ النظرية الناحية مف يكجد كل ىذا     

 في المؤثرة تعدد العكامؿ بسبب لتقديرىا محددة طريقة أك العادلة لمقيمة محدد تفسير أك مفيكـ عمى

 في الالزمة المعمكمات المحاسبية خصائص عمى تأثيرىا إلى إضافة المالية، لألداة العادلة القيمة

 (. 2011:22يكنس،  (القرارات اتخاذ عممية
قدر يحتمؿ بعض الغمكض، حيث أنو يمقى؛ ب كعندما نبحث في مفيكـ القيمة العادلة، نجده       

فيناؾ تعريفات تركز عمى أف القيمة  المحاسبة. كبير مف الخالؼ بيف المحاسبيف كالميتميف بمينة
 .السكقية تعتبر مؤشران رئيسان لمقيمة العادلة

 
 : مفيوم القيمة العادلة6-2-2
 جديدة، آفاؽ كأطر إلى التقميدية حاسبيةالم النظرية نقؿ قد العادلة القيمة "مفيكـ بأف جداؿ ل     
 نتاجان لمتطكرات ذلؾ ككاف أجؿ طكيؿ. إلى كمدلكلتيا المالية البيانات بنية في شامالن  تغييران  كاحدث

 في بمكرتيا كتـ نضجت كالتي األخيرة العقكد الثالثة خالؿ المحاسبية النظرية عمى الحاصمة
 األلفية بداية في التطبيؽ مكضع كضعت كالتي العادلة القيمةب المتعمقة. الدكلية المحاسبية المعايير
 .(111 :2008 صالح،أقاسـ، ك )الثالثة" 
مفيكـ القيمة ل، كالميتميف بمينة المحاسبة كعدـ الكضكح بيف المحاسبيف كبناءن عمى الجدؿ     

إلى مفيكـ صكؿ مف تعريفات القيمة العادلة في محاكلة لمك  أف نستعرض عددان  مما تطمبالعادلة 
 العادلة.  كاضح كمحدد لمقيمة

أم قدر قيمتو، كيقاؿ عادؿ بيف الشيئيف أك كازف  كالقيمة العادلة لغةن: يقاؿ قيـ الشيء تقييمان      
كعميو فالمعنى  مقامة كالعدؿ إعطاء المرء ما لو كأخذ ما عميو بينيما كجعؿ الشيء مثمو قائمان 

" )زىراف، التحيز أك الخطأ عف صحيحان بعيدان  ء المقدرة تقديران قيمة الشي"المغكم لمقيمة العادلة ىك 
2005: 12 .) 
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    مفيوم القيمة العادلة :1-6-2-2
 كظؿ   كبير، بشكؿ العشريف القرف كبداية عشر التاسع القرف في العادلة القيمة مفيكـظير      
 التالعب في استخداميا إساءة بسبب عنيا الرجكع تـ حيث مضت، سنة (25) حتى بو معمكلن 
 ذركتيا إلى العادلة القيمة استخداـ إساءة كصمت كقد المالية، التقارير إعداد عند المحاسبية باألرقاـ
 كالتضخـ الرخاء شجع فقد الصناعية، الدكؿ مف كثير في الماضي القرف مف العشرينيات خالؿ
 الكساد بسبب كبير بشكؿ نخفضلي عاد منيا ككثيران  لمقيـ، جدان  متفائمة انعكاسات كضع عمى

عندما نبحث في مفيكـ القيمة العادلة نرل أف ىناؾ ك (.625 : 2010)رفاعة، بعد فيما العالمي
 عدة تعريفات نذكر أىميا:

( الصادر عف لجنة معايير المحاسبة الدكلية عاـ 32عرؼ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ ) 1-
ـ ضمف البند الخامس 1996اعتباران مف بداية عاـ كنافذ المفعكؿ  1998ـ كالمعدؿ عاـ 1995

أنيا: "المبمغ الذم يمكف أف تتـ مبادلة األصؿ بو أك سداد اللتزاـ  ى)تعريفات( القيمة العادلة عم
 10)حمدم، كنكبمي،  بيف أطراؼ مطمعة كراغبة في التعامؿ عمى أساس تبادؿ تجارم بحت"

:2012.) 

أك تسكية  بيع( (مغ الذم يتـ التفاؽ عميو لستبداؿ المكجكداتالمب"ىي  تعرؼ القيمة العادلة: 2-
 (.2010: 6)الحاج، كعقمي، " مطمكبات بيف طرفيف عمى اطالع كرغبة ذكم مصمحة )دفع(

لتكصؿ إلييا في كقت معيف ككفقا لفركض معينة اتمؾ القيمة التي يتـ " :القيمة العادلة ىي 3-
مع الغرض مف تحديد تمؾ القيمة كتحظى في النياية بقبكؿ  كباستخداـ طريقة محاسبية مناسبة تتفؽ

 (. 2005:12" )زىراف، األطراؼ المعنية
ية، كاألمريكية الدكل المحاسبة معايير بيف العادلة القيمة مفيكـ عمي جكىرم اختالؼ يكجد لك      
 أساس عمي اماتاللتز  كتسديد األصكؿ لتبادؿ تصمح التي ةأنيا القيم عمي المعايير ىذه تتفؽ حيث
 السكؽ عف كافية معمكمات كلدييـ فيو، كراغبة التبادؿ، عف راضية أطراؼ كبيف بحت، تجارم

 .(2010: 7)العابدم، 
 كعندما نبحث في مفيكـ القيمة العادلة نجد أنيا تقسـ إلى قسميف ىما:     

 وق نشط.أواًل: قيم تستند إلى السوق وىي القيمة السوقية؛ أي األسعار المعمنة في س
القيمة العادلة: كىي "المبمغ الذم يمكف بمكجبو تبادؿ مكجكدات أك تأدية مطمكبات بيف جيات 

 (.5 : 2009مطمعة كراغبة كفي معاممة مباشرة" )خكرم،
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إلى القيمة العادلة يشير يمكف أف  مؤشرف أفضؿ أنجد  :كلمتعرُّؼ عمى مفيكـ القيمة العادلة     
نشط حيث تتكفر المعمكمات لكافة األطراؼ عف القيمة مالي كؼء ك  ي سكؽىك األسعار المتداكلة ف

المختمفة لمقيمة السكقية في السكؽ الكؼء  المفاىيـد مف يعدالكىناؾ  ،مالية متداكلة العادلة ألداة
 :( 2005:13 )زىراف،كالتي تعبر عف  القيمة العادلة، كنذكر منيا 

المدخؿ األكثر انتشاران كاستخدامان لتحديد القيمة العادلة، مدخؿ القيمة السكقية العادلة: كىك      
كتعتبر القيمة السكقية العادلة مف أكثر التعريفات شيكعان في اتفاقيات البيع كالشراء كبعض عمميات 

المبمغ المعبر عنو نقدان، أك بما يعادؿ النقد "الدمج، كيمكف تعريؼ القيمة السكقية العادلة بأنيا: 
انتقاؿ ممكية أصؿ ما مف بائع راغب إلى مشترم راغب كيتكافر لدل كؿ منيما الذم يتـ بو 

)عبد "معمكمات معقكلة عف كافة الحقائؽ ذات الصمة، كل تخضع أم منيما ألم نكع مف اإلكراه
 (.53: 2004العاؿ، 

 ثانيًا: قيم ال تستند بالارورة إلى السوق وىي:
 القيمة مف الستعماؿ. -1
 ة لالسترداد.القيمة القابم -2
 القيمة الستبدالية. -3
 قيمة المنشأة المستمرة. -4
 قيمة التصفية. -5

 مناسب مفاىيمي إطار تكفير في يسيـ المالية األسكاؽ في الكفاءة كالعقالنية كجكد فكحيث أ     
 لتزاماتكال لألصكؿ العادلة القيمة لتحديد السكقية القيمة إلى الستناد يمكفك  العادلة، القيمة لقياس
 كانت إل إذا العادلة القيمة تمثؿ ل السكقية القيمة ألف ،ؤهككف نشطة األسكاؽ تككف أف شريطة
 بدكره العادلة يسيـ القيمة محاسبة تطبيؽ فإف أيضان  العكس كعمى كنشطة، كعقالنية هكفكء األسكاؽ

كر نعرض كحتى تتضح الص .(621: 2010 )رفاعة،ككفاءة  عقالنية أكثر األسكاؽ جعؿ في
يعكس سعر السيـ كافة  Efficient Marketفي السكؽ الكؼء  ة السكؽ:اءكنناقش مفيكـ كف

ذا كاف األمر كذلؾ فانو  المعمكمات المتاحة التي مف شأنيا أف تؤثر عمى القيمة السكقية لمسيـ، كا 
 Fair Valueيمكف القكؿ بأنو في ظؿ السكؽ الكؼء تككف القيمة السكقية لمسيـ ىي قيمة عادلة 

(FV)  تعكس تمامان القيمة الحقيقية أك العادلة أك الذاتية التي يتكلد عنيا عائد يكفي لتعكيض
المستثمر، مما يترتب عمية الستثمار في ذلؾ السيـ مف مخاطر. أك بعبارة أخرل تككف القيمة 

سيـ، مخصكمة السكقية لمسيـ ممثمة في القيمة الحالية لممكاسب المستقبمية الناتجة عف امتالؾ ال
 (.2004: 6بمعدؿ عائد يكفي لتعكيض المستثمر عف المخاطر)اليندم، 
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  (39) الدولي المحاسبي لممعيار الرئيسة : المكونات7-2-2

 القيمة مفيكـ لتكضيح كالقياس العتراؼ المالية األدكات (39) الدكلي المحاسبي المعيار جاء     
 كيفصؿ العادلة بالقيمة جميعيا تقاس التي المالية كالمشتقات المالية األدكات مفيكـ كتعريؼ العادلة

 بالقيمة تقاس أف يجب التي الحسابات ىي كما العادلة لمقيمة المحاسبية الجكانب في المعيار ىذا

 . العادلة بالقيمة تقاس ل التي الحسابات ىي كما العادلة

 البيانات في المالية باألدكات الخاصة بالمعمكمات لالعتراؼ مبادئ تحديدإلى " المعيار ىذا ىدؼك 

 (. 2010:9 " )بشايرة،عنيا كاإلفصاح كقياسيا األعماؿ تلمنشآ المالية
 

 : أىداف تطبيق محاسبة القيمة العادلة8-2-2
 إف لستخداـ القيمة العادلة أىداؼ جديدة يمكف تمخيص أىميا فيما يمي:     

لحسابات المختمفة بالقيمة األقرب إلى الكاقع في تاريخ ييدؼ مفيكـ القيمة العادلة إلى إظيار بنكد ا
إعداد الميزانية العمكمية، بحيث يعترؼ بالدخؿ إما بعد الحفاظ عمى القكة الشرائية العامة لحقكؽ 
المساىميف في المنشأة أك بعد الحفاظ عمى الطاقة التشغيمية لممنشأة كأف مفيكـ القيمة العادلة يككف 

كبالتالي فالقيمة العادلة ل  ،منشأة مستمرة في أعماليا ألجؿ غير محدكدمبني عمى أساس أف ال
تمثؿ المبمغ الذم سكؼ تتسممو أك تدفعو المنشأة في عممية إجبارية أك تصفية غير اختيارية أك 

 .2007: 4)مضطر لمبيع )القشي، 
 

 : أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة9-2-2
 تحسيني إرشاد كتكجيو تطكير نحك جيدة أكلى خطكة العادلة القيمة مقياس نحك جوالتك  يعتبر     
 المحاسبة معايير الدكلية كمجمس المحاسبة معايير مجمس قبؿ مف كذلؾ العادلة، القيـ لتقدير
 تقديرات تصبح أف قبؿ بو القياـ العمؿ ينتظر مف الكثير ىناؾ فمازاؿ ذلؾ مع األمريكية، المالية
 لمعايير الستشارم المجمس طالب ، كلقد(FASB)لمصحة  كقابمة بيا، مكثكؽ لعادلةا القيمة

 في العادلة القيمة لمقاييس أكبر استخداـ كالمكثكقية بالمالءمة األمريكي المتعمؽ المالية المحاسبة
 يفالمستثمر  مف لكؿ كصمة مالءمة أكثر العادلة القيمة معمكمات أف يرل أنو المالية، بسبب القكائـ

 أفضؿ تعكس بشكؿ المقاييس ىذه مثؿ إف التاريخية، حيث التكمفة معمكمات مع مقارنة كالمقرضيف،
 أداءىا تقييـ أفضؿ تسيؿ بشكؿ كما المالية، لبياناتيا الناشرة لممؤسسة الحاضر المالي الكضع
  .( 2008:113صالح، أقاسـ، ك )المستقبمية  كالتكقعات الماضي
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 العادلة لقيمةا قياس : أساليب10-2-2
 Dynamic and Volatileكالمتقمبة  المتغيرة األسكاؽ ظؿ في العادلة القيمة مقاييس إف     

 القيمة إلى مالءمة كباإلضافة التاريخية، التكمفة بمقاييس مقارنة كذلؾ الشفافية مف بكثير تزكدنا
 ميمة تككف  المعمكمات ألف كالمتقمبة المتغيرة كالمالية القتصادية الظركؼ ظؿ في لمقياس العادلة
 بعدـ تتسـ كأف المعمكمات التيReliability كالمكثكقية  Relevanceالمالءمة  قبؿ أيضان 

 معايير مجمس بيف قدية قياس القيمة العادلة ففأما عف كيمستخدـ،  ألم فائدة بال تصبح المكثكقية
 (:24 :2009، )صالح يمي كما العادلة القيمة قياس يمكف نوأ المالية المحاسبة

 .العادلة لمقيمة مقياس أفضؿ نشط سكؽ في المحدد السعر يعتبر1- 
 لمبنكد كخاصة العادلة، القيمة مف قريبة الدفترية القيمة كانت إذا ما تقدير يتـ ذلؾ، يتكفر لـ إذا2- 
 .المتغير الفائدة معدؿ ذات المالية كاألدكات كالدائنة المدينة الذمـ مثؿ
 :العادلة القيمة لقياس التالية الطرؽ ؾكذل تستخدـ قد3- 
 .المشابية المالية لألدكات المحددة السكقية األسعار - أ
 .خارجية جية مف التسعير خدمات - ب
 .الداخمية التسعير نماذج - ج
 مة.المخصك  النقدية التدفقات -د

 العادلة القيمة قياس اعتبارات :11-2-2
 المحاسبة لمعايير طبقان  المالية دكاتاأل تقييـ عند العادلة السكقية القيمة أسمكب استخداـ إف     

 .القرارات صحابأل مةءالمال ك المكثكقية صبغة المحاسبية المعمكمات عمى يضفنجدىا ت   الدكلية،
 المعمكمات كلجعؿ المحاسبية، لممعمكمات النكعية خصائصال حدأ مثؿي ةالمالءم مبدأ أف كبما

 تقديرات عف البعيدة بالمكضكعية ةالمالءم تدعيـ يتـ فانو ،تلقراراا اتخاذ في مفيدة المحاسبية

 ليحقؽ محايد طرؼ يعتبربحيث  صكؿاأل قيمة قياس عند السكقي بالسعر ةبالستعان داألفرا

 المالي المركز ككاقعية عدالة عف حقيقية صكرة كيعطينا أخرل، حساب فئة عمى فئة مصمحة

 نشط سكؽ كجكدتن تحديد القيمت العادلت لألداة الماليت في حالت وي(.  2006: 1)عدس، كنكر، لممنشأة
 كيعتبر نشط، سكؽ في المتداكلة األسعار ىي العادلة القيمة عمى دليؿ أفضؿ كيعتبر المالية لألداة
 كالسماسرة التجار نتيجة تبادؿ كانتظاـ بسيكلة فيو متكفرة األسعار تككف عندما نشيطان  السكؽ

 مف كمنتظمة فعمية عف صفقات ناتجة األسعار ىذه كتككف. السكؽ في متخصصة كمجمكعات
 العتماد يتـك  المجمعة المالية األداة مف ألجزاء نشط سكؽ كجكد .كاطالع رغبة ذات أطراؼ خالؿ
 لنمكذج ككمدخالت المجمعة األداة سعر تحديد عند كأساس األداة ىذه ألجزاء السكؽ أسعار عمى
 (. 2009: 55)خكرم، عرىالتحديد س المستخدـ التقييـ
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 ثالثا: محاسبة القيمة العادلة 
 :(2010: 14-13)الحاج، كعقمي،  تغطي محاسبة القيمة العادلة المكاضيع التالية     

 األدكات المالية. -1
 الستثمارات العقارية. -2
 المكجكدات الزراعية )محاصيؿ كمكجكدات بيكلكجية(. -3
 ات عقكد التأميف(.المطمكبات التأمينية )التزام -4

كيرل الباحث: أف محاسبة القيمة العادلة ل تتناكؿ مكضكع كاحد فقط بؿ تتناكؿ العديد مف      
البيئة القتصادية؛ مما يعتبر دافع لتطبيؽ محاسبة القيمة العادلة تطكرات المكاضيع التي تكاكب 

مكجكدات الزراعية، كاألدكات كالتأكد مف قدرتيا عمى معالجة مكاضيع متنكعة منيا ما يتعمؽ بال
المالية، كالستثمارات العقارية، كالمطمكبات التأمينية، كنالحظ أف ىذه المكاضيع ليا أثر فاعؿ 

 بدرجة كبيرة عمى القتصاد الكطني الفمسطيني.
 

 شروط تطبيق القيمة العادلة: 12-2-2
(،  2010:9ة )الحاج، كعقمي، عند تطبيؽ قياس القيمة العادلة لبد مف تكفر الشركط التالي     

 :(Sing and Meng, 2005: 4)ك
تكفر األسكاؽ الجاىزة، كاألسكاؽ المالية الفاعمة، كبالتالي ستتمكف الشركات مف قياس القيمة  1-

 العادلة بكؿ كفاءة كفاعمية.
 تكفر الككادر المؤىمة لمتعامؿ مع القيـ العادلة. 2-
ط أخالقيات إدارات الشركات المطبقة لمعايير القيمة تكفر قكانيف كتشريعات تساىـ في ضب3- 

 ط. العادلة، كذلؾ لألخذ بركح نص المعيار كليس بنصو المجرد فق
 كيرل الباحث: أنو يتكجب تعديؿ التشريعات الضربية بما يتالئـ مع قياس القيمة العادلة.     

 
 مقومات القيمة العادلة 13-2-2:

 عمى تقكـ ،نجدىا التطرؽ إلية مف مفيكـ، كأىمية القيمة العادلة بعد استعراض كمناقشة ما تـ     
 :( 2008:115، صالحأقاسـ، ك )كىي  مف المقكمات مجمكعة

 تمكف التي القيمة كتمثؿ ؛بيا األصؿ مبادلة يمكف قيمة قيمتيف، أحدالعادلة  القيمة تمثؿ 1-
 عمى الحصكؿمثؿ ، األصكؿ عمى الحصكؿ طرؽ كتتعدد األصؿ، عمى الحصكؿ مف المؤسسة
 كشبو نقدية مف األصؿ عمى الحصكؿ مقابؿ يدفع ىك ما العادلة القيمة تككفىنا ك  نقدان  األصؿ
 .النقدية
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 المقكمات: ىذه مفأف  ( 4: 2007)القشي،كيرل      
 عمى كقد نصت معايير المحاسبة الدكلية عمى أف السعر في السكؽ النشط يمثؿ أفضؿ دليؿ2- 

 كجكدات المراد قياسيا كصفات السكؽ النشط ىي:القيمة العادلة لمم
 في أم لحظة. عادة مشترلالبائع ك كجكد ال -أ
 األسعار معمنة كمتكفرة لمعامة.أف تككف  -ب
 البنكد التي يتـ تداكليا في ىذا السكؽ متجانسة.أف تككف  -ج

 .زاـاللت إطفاء مقابؿ المؤسسة تتحمميا التي القيمة كتمثؿ اللتزاـ، سداد قيمة 3-
 تمت قد فعمية عممية ضكء في تتحدد أف يجب العادلة القيمة أف أم حقيقية تبادؿ عممية كجكب 4-

 .المبادلة طرؽ كفؽ اللتزاـ أك األصؿ لمبادلة
بينما يرل الباحث: أف تكافر صفات السكؽ النشط في السكؽ المالي يؤىمو لتقديـ معمكمات      

دلة، كلكف في ظؿ غياب األسكاؽ الكفكءه كالنشطة، يتطمب محاسبية تستند إلى قياس القيمة العا
تسيـ في تحديد القيمة العادلة؛ مما يزيد مف مكثكقية المعمكمات بحيث تكفير قكاعد استرشادية 

المحاسبية كيخفض مف درجة العتماد عمى التقديرات الشخصية التي يمكف أف تؤدم إلى تحيز 
 يمة العادلة.القياس المحاسبي كتؤثر عمى تقدير الق
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 : مزايا استخدام القيمة العادلة 14-2-2
إف األخذ بالقيمة العادلة يؤدم إلى تحقيؽ مجمكعة مف المزايا كالتي يكمف أف نجمميا في      

 :(Sing and Meng, 2005: 10)التالي ، 

ركز المالي كنتيجة األعماؿ إف القيمة العادلة تتفؽ مع التعبير العادؿ لمقكائـ المالية عف الم 1-
 كالتدفقات النقدية كالتغيرات في حقكؽ الممكية لمشركة.

تعبر القيمة العادلة إذا تـ تقيـ المكجكدات كاللتزامات عمى أساسيا عف الدخؿ القتصادم،  2-
 حيث يتـ أخذ األسعار السكقية بعيف العتبار.

أس الماؿ خاصة بالبتعاد عف التكمفة التاريخية كمفيكـ المحافظة ر  ،يتفؽ تطبيؽ القيمة العادلة 3-
التي تحيط بيا مجمكعة مف المؤثرات تؤدم إلى ابتعاد التكمفة التاريخية عف القيمة العادلة كاحتماؿ 

 تأكؿ رأس الماؿ في ضكء عدـ العتراؼ بالنخفاض في األصكؿ.
 ( أف مف ىذه المزايا التالي:2012: 10كيرل )حمدم، كنكبمي،      

القيمة العادلة ىي مقياس لمكاقع القتصادم كتعبير كاضح لمفيكـ الدخؿ الشامؿ، حيث تكفر  4-
 .عالي الدقة ليذا المفيكـً مقياسا

 لكحدة النقد الشرائية القدرة مراعاة حيث مف التاريخية التكمفة مفيكـ في القصكر مف ًتعالج جانبا5- 
 .عركضة في المركز المالي )الميزانية(الم يةالمحاسب لمبيانات القتصادم المفيكـ يعكس مما

 أف مف ىذه المزايا: أيضان  (2 :2011، سميماف)بينما يرل 

جراء التحميالت المالية، لتخاذتكفر قاعدة مالئمة لممستثمريف كالمساىميف 6-   بإضافة القرارات كا 
 .النقدية كالتدفقات المستقبمية بالنتائج لمتنبؤ جيدة سأس
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 الثالث المبحث 
الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في ظل 

 قياس القيمة العادلة.
 
 
 

  وتشتمل الدراسة في ىذا المبحث عمى التالي:     
 تمييد. 0-3-2:

 .المحاسبية المعمومات مفيوم :1-3-2
 .إلييا والحاجة المحاسبية المعمومات أىمية :2-3-2

 .الجودة ذات ةالمحاسبي المعمومات مفيوم : 3-3-2
 .الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية : 4-3-2
لممعمومات المحاسبية في ظل  النوعية األساسية الخصائص تحميل :5-3-2

 .قياس القيمة العادلة
مقارنة تواح عالقة القيمة العادلة والتكمفة التاريخية بالخصائص  :6-3-2

 .النوعية الرئيسة لممعمومات المحاسبية
 .القرار اتخاذ في المحاسبية لممعمومات النوعية الخصائصدور  7-3-2:
 .الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية استخدام محددات :8-3-2
 .النوعية لممعمومات المحاسبية الخصائص استخدام مشكالت: 9-3-2

 . المعمومات من المالية البيانات مستخدمياحتياجات  10-3-2:
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 لثالثا المبحث
 مييدت 0-3-2:

تعد المعمكمات المحاسبية أحد المصادر األساسية التي يعتمد عمييا المستثمر الحالي كالمرتقب      
لتقكيـ قدرة المنشأة عمى تكليد التدفقات النقدية المستقبمية، كتحديد العائد المطمكب الذم يتناسب مع 

 قدرة تقكيـ في المقرض ميياع يعتمد التي المصادر أىـ مف المعمكمات تمؾ كتعتبر ،ىذا الستثمار
 الذم المطمكب العائد كتحديد حينيا، في المستحقة األقساط تسديد في بالتزاماتيا الكفاء عمى المنشأة
كلشؾ أف زيادة جكدة  ،(Doron, 2003: 355) اللتزاـ بيذا الكفاء عدـ مخاطر مع يتناسب

الحالة المالية لممنشآت القتصادية المعمكمات المحاسبية يزيد مف فاعمية تقكيـ مستكل األداء ك 
مما يساعد مستخدمي المعمكمات المحاسبية عمى اتخاذ قرارات اقتصادية  ؛كتقكيـ مراكزىا المالية
 .( 2011:1القيعي، العقيؿ، ك ) كبدرجة كفاءة عالية

 كأ ،المفيدة التي تتسـ بيا المعمكمات المحاسبية بالخصائص المعمكمات جكدة مفاىيـ كتتحدد     
 تحديد ىذه كيؤدم ،المحاسبية نكعية المعمكمات لتقييـ استخداميا الكاجب األساسية القكاعد

عند  المسئكليف تساعد كما المحاسبية، المعايير كضع عند مساعدة المسئكليف إلى الخصائص
 كفي بديمة، محاسبية تطبيؽ طرؽ عف تنتج التي المحاسبية المعمكمات تقييـ في المالية القكائـ إعداد
 المحاسبية المعمكمات فائدة تقييـ كيجب، كذلؾ كمال يعتبر ضركريان  إيضاحان  يعتبر ما بيف التمييز
 المستفيديف الخارجييف مساعدة الىتماـ عمى يرتكز فييا التي المالية أساس أىداؼ القكائـ عمى

 ىؤلء إلى اىتماميـ يكجو المحاسبكف كيجب أف ،بالمنشآت تتعمؽ التي القرارات اتخاذ في الرئيسييف
 اتخاذ في بشكل كبير تسيـ التي المالية القكائـ إعداد إلى تتجو عنايتيـ أف يجب كما المستفيديف

 .(-www.tanmia-idaria.ipa.edu 3/8/2012 (و (،SOCPA :237ـ  )تيقرارا
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 المحاسبية المعمومات مفيوم :1-3-2
 أف بعد البيانات معالجة عممية مف عمييا الحصكؿ يتـ لتيا النتائج المحاسبية المعمكمات تمثؿ     
 ،كالتحميؿ ،التبكيب :مثؿ معالجة عمميات لعدة كتخضع المعمكمات، نظـ إلى إدخاليا يتـ

 الكقت كفي وأجم مف طمبت الذم الستخداـ غرض تناسب تقارير في كالعرض ،كالتمخيص
 ،المالي المركز قائمة مثؿ: المالية كالقكائـ ميةك ة،  فقد تككفالمحاسبي المعمكماتتتنكع ك ، المناسب
 النقدية، التدفقات كقائمة ،المالي المركز في التغير كقائمة ،كالخسائر األرباح  كقائمة، الدخؿ كقائمة
 عف مسترجعة معمكمات تكفر كالتي التقديرية لممكازنات الفعمي التنفيذ عف األداء تقارير جانب إلى

 (. 2010:17كاألنشطة )المدلؿ،  لألعماؿ الفعمي األداء
 

 إلييا والحاجة المحاسبية المعمومات أىمية :2-3-2
 العصكر مثؿ مف عصر يشيد لـ كلكف القدـ، منذ اإلنساف قبؿ مف المعمكمات استخداـ عرؼ     
 طبع العصر إلى تميؿ التي كالمصطمحات المفاىيـ بعض شيكع لدرجة لممعمكمات األىمية ىذه

 إف حيث )الذكاء الصطناعي المعمكمات، مثؿ: )عصر المعمكمات، ثكرة المعمكمات بطابع الحالي
 أحد المعمكمات كلقد أصبحت الشبكية، كاليياكؿ، الخبرة أنظمة مف يتككف الصطناعي الذكاء

 العالـ كيعيش، المنظمات القتصادية في عنيا الستغناء يمكف ل التي اإلنتاجية العممية عناصر
 لمبدأ كفقان  إلعدادىا كاستخداميا طريقة أفضؿ عف كالبحث كأنظمتيا، معمكماتال عصر اليكـ

 لممعمكمات المنتجة أىـ األنظمة أحد المحاسبي النظاـ يعدك  التكمفة(/المنفعة(القتصادية  التكمفة
 (.2006: 35، أحمد، شبير(كالقتصادية  اإلدارية القرارات اتخاذ في المفيدة

 
  الجودة ذات المحاسبية اتالمعموم مفيوم : 3-3-2

 كيقصد، القرارات ترشيد مجاؿ في فائدة األكثر المعمكمات تمؾ ىي الجيدة المعمكمات إف     
 المحاسبية المعمكمات بيا تتسـ أف يجب التي الخصائص بأنيا تمؾ المعمكمات جكدة بمفاىيـ
 نكعية تقييـ في المالية قاريرالت إعداد لممسئكليف عف كبيرة فائدة ذات تككف الخصائص ىذه ،المفيدة

 معايير مجالس تكجيت كلقد البديمة. المحاسبية كاألساليب الطرؽ تطبيؽ عف تنتج التي المعمكمات
 كمجمس (FASB)األمريكي  المالية المحاسبة معايير مجمس رأسيا كعمى المتخصصة المحاسبة
 تكفر التي المحاسبية المعايير مف العديد إصدار نحك  (IASB)الدكلية المحاسبة معايير

بحيث تصبح المعمكمات  .(7: 2004كالقشي،  ،خطيبالمحاسبية )ال لممعمكمات النكعية الخصائص
الناتجة عنيا ذات نفع لكافة األطراؼ التي تستخدميا. كبناءن عمى ذلؾ فاف تحديد ىذه الخصائص 

ل لإلطار الفكرم يعتبر حمقة كصؿ ضركرية بيف مرحمة تحديد األىداؼ كبيف المقكمات األخر 
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المحاسبي. كما أف ىذه الخصائص سكؼ تككف ذات فائدة كبيرة لكؿ المسئكليف عف كضع المعايير 
ككذلؾ المسئكليف عف إعداد التقارير المالية التي يعتبركف مف أىـ  ((FASBالمناسبة مثؿ 

 (. 2010:17المصادر التي تزكد متخذم القرارات القتصادية بالمعمكمات )أبك شعباف، 
 

 المحاسبية المعمومات جودة تقييم كيفية  4-3-2:
 تكقع استعماليا أك الحالي الكقت في استعماليا إمكانية بمدل المحاسبية المعمكمات قيمة تتحدد     
 القيمة المضافة كبالتالي المعمكمات، تمؾ عمى بناءن  المتخذة القرارات كفعالية ككفاءة المستقبؿ في
 ككظائؼ المؤسسة، نشاطات عمى مختمؼ كانعكاسيا القرار مراكز كؿ لمستك  عمى تحدثيا التي
 التكمفة كالمنفعة عامؿ ذلؾ تحميؿ في كيدخؿ لممعمكمات التفاضمية القيمة عمى التركيز يتـ كعميو

 يتـ ل قيمة المنفعة تحديد لكف بدقة، يتـ أف يمكف المعمكمات تكمفة تقدير أف إل ،)العائد/ التكمفة (
مكانيات الستعمالت نظران لتعدد يكلةالس بنفس  تمؾ تأثير استعماؿ مع الستعماؿ إعادة كا 

 ثالثة جكدتيا، كىناؾ مف قيمتيا المحاسبية المعمكمات تستمد ك ،مستكيات عدة عمى المعمكمات
 كىي: القرار لمتخذ أك لممستخدـ المعمكمات جكدة درجة تحدد عكامؿ

 كمعالجة إنتاج في كالتحيز األخطاء درجة المعمكمات، عمى الرضا درجة منفعة المعمكمات،      
تكمفة  تزيد تكمفة، كعندما ذلؾ يتطمب المعمكمات تمؾ عمى لمحصكؿ ؛كالمعمكمات كنقؿ البيانات

بديميف )بكشكشة، كمبارؾ،  أماـ يككف فإنو المعمكمات ىذه قيمة عف المعمكمات عمى الحصكؿ
2009::(4-5  

 عمييا المتحصؿ المنافع زيادة خالؿ مف أك صحتيا درجة زيادة خالؿ مف المعمكمات قيمة زيادة -أ
 .المعمكمات مف
 المنافع مف التقميؿ خالؿ مف أك المعمكمات صحة درجة تخفيض خالؿ مف التكمفة تدني -ب

 في كاستعماليا القرار في التغير قيمة تمثؿ المعمكمات قيمة إف ،المعمكمات ىذه المستمدة مف
 تكمفة منيا مطركحان  الثاني القرار كنتائج األكؿ القرار نتائج بيف حسابيا بالفرؽ كيتـ ئؿ،البدا اختيار

 تؤدم لـ إذا فإنو كبالتالي القرار تغيير إلى أدت التي اإلضافية ىذه المعمكمات عمى الحصكؿ
 اكمتس المعمكمات ىذه قيمة فإف سابقان  المتخذ القرار تغيير إلى الجديدة المحاسبية المعمكمات
  الصفر.
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 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية : 5-3-2
 المالية القكائـ في المقدمة المحاسبية المعمكمات في تكف رىا الكاجب الصفات أك السمات ىي      
 17جكدة عالية )الشامي،  ذات معمكمات تصبح أك القرار، لمتخذم إفادة تصبح أكثر بحيث

 ىذه في عمييا سنعتمد كالتي السابقة الدراسات في عمييا المتفؽ األربعة كالخصائص (.2009:
الدراسة، ىي خاصية: )المالءمة، كالمكثكقية، كالقابمية لمفيـ، كالقابمية لممقارنة(. كتتحدد مفاىيـ 
جكدة المعمكمات بالخصائص التي تتسـ بيا المعمكمات المحاسبية المفيدة أك القكاعد األساسية 

لتقييـ نكعية المعمكمات المحاسبية، كيؤدم تحديد ىذه الخصائص إلى مساعدة الكاجب استخداميا 
المسئكليف عند كضع المعايير المحاسبية، كما تساعد المسئكليف عند إعداد القكائـ المالية في تقييـ 
المعمكمات المحاسبية التي تنتج مف تطبيؽ طرؽ محاسبية بديمة، كفي التمييز بيف ما يعتبر 

  .(2010: 13، لجعدم، كالحاجريان كما ل يعتبر كذلؾ )اإيضاحان ضرك 
تصبح أكثر فائدة كذات  عندما تتسـ المعمكمات المحاسبية بالخصائص النكعية كيرل الباحث:     

 مفيدة المالية التقارير في المعركضة المعمكمات تجعؿ جدكل في عممية اتخاذ القرارات، بحيث
 ،قتصادية، مما ينعكس بدكره عمى ترشيد القرارات الستثماريةال اتخاذ القرارات في لممستخدميف

 : كفيما يمي نستعرض الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كعالقتيا بالقيمة العادلة
 

 Relevance خاصية المالءمة  أوالً: :  1-5-3-2
 كلكي تصبح تعتبر خاصية المالءمة أحد الخصائص النكعية الرئيسة لممعمكمات المحاسبية،     

 المعمكمات القرارات، كتمتمؾ متخذم لحاجات مالئمة تككف أف يجب فإنيا مفيدة، المعمكمات
 تقييـ في مساعدتيـ لممستخدميف مف خالؿ القتصادية القرارات تؤثر عمى عندما المالءمة، خاصية
 فات التالية: كنستعرض مفيكـ المالءمة مف خالؿ التعري، كالحاضرة كالمستقبمية الماضية األحداث
 مساعدة طريؽ عف القرارات في فرؽ أحداث عمى القادرة المعمكمات تمؾ بأنيا FASB "عرفيا     

 تصحيحيا كيمكف أك السابقة التنبؤات تعزيز أك المستقبمية لمنتائج تنبؤات تككيف عمى المستخدميف
داؼ كالقرارات" كاألى الفيـ عمى تأثيرىا طريؽ عف مالئمة تككف أف المحاسبية لممعمكمات
 (. 2009: 40)حميدم،

 مف المستمدة المعمكمات بيف كثيقة عالقة كجكد "بيا بأنو يقصد ( 45: 2006ير،بش) كيرل     
 مف تساعد كانت إذا مالءمة المعمكمات كتعتبر أجميا مف تعد التي كاألغراض المالية المحاسبة

 الخصائص تكافر شريطة .القرار بيا يتعمؽ التي البدائؿ إحدل محصمة تقييـ عمى القرار يتخذ
 المفيدة". المعمكمات بيا تتسـ التي األخرل
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كيؤيد الباحث ىذا، التعريؼ كيرل أنو يجب أف يالـز ىذه الخاصية صفة المكثكقية التي تزيد      
بدرجة كبيرة مف قيمة المعمكمة التي تصؿ في الكقت المناسب؛ مما ينعكس ايجابيان عمى ترشيد 

لمبني عمى ىذه المعمكمة كأنو ل جدكل مف المعمكمات التي ل تتصؼ بقدر يسير مف القرار ا
 المكثكقية، كالقابمية لمفيـ، كالقابمية لممقارنة.

( بأنيا "تمؾ المعمكمات القادرة عمى إحداث تغيير في اتجاه 213  2003:بينما يرل )حناف،     
 ماؿ، كغالبان إلى اتخاذ قرارات خاطئة".القرار، كغياب تمؾ المعمكمات يؤدم إلى عدـ الكت

 (.     2011:297)خمقاني، كسكيسي، 
 التأثير قاعدة عمى اتفقت انيأ نالحظ المالءمة، لخاصية كتماشين مع التعريفات السابقة الذكر     
 خاصية كتمكف النسبية كاألىمية الشامؿ اإلفصاح مع مبدئي اتفقت انيأ كما القرار، متخذ عمى

 : (Hodder and Hopkins, 2010: 1) مف مستخدمييا المالئمة
 المستقبمية. أك الحاضرة أك الماضية األحداث عمى تترتب سكؼ التي النتائج عف تكقعات تككيف1- 
 المالءمة المعمكمات أف يعني كىذا التكقعات، ىذه في تغيير إجراءات أك الحالية التكقعات تعزيز2- 
 الدراسة. محؿ لمقرار نسبةالتأكد بال درجة تغيير إلى تؤدم
  مف التالي: مستخدمييا المالئمة تمكف خاصيةأف  (2004: 9، الخطيب، كالقشي)كيرل      
 .السابقة التكقعات كتصحيح المستقبؿ في المتكقعة بالنتائج التنبؤ عمى القرار متخذ قدرة تحسيف3- 
 المفاىيمية األطر مف كثير ، في Materialityالمادية بمفيكـ المالءمة خاصية كترتبط     

 إطاره مف  (30)الفقرة في المادية(IASB) الدكلية  المحاسبة معايير مجمس عرؼ فقد لممحاسبة،
 سيؤثر خاطئ بشكؿ عرضو أك حذفو كاف ما إذا أىمية نسبية ذك أك ماديان  البند "يعتبر :المفاىيمي

 يضع المادية مفيكـ فإف كعميو المالية"، القكائـ كاقع عمى القتصادية المبنية المستخدميف قرارات في
 لكي المعمكمات بيا تتصؼ أف يجب أساسية خاصية ككنيا قطع لممالءمة نقطة أك فاصالن  حدان 
 .( 2009:34مفيدة )صالح،  تككف
كيرل أنصار القيمة السكقية العادلة أف التقييـ المستند إلى أسعار البيع في السكؽ يحقؽ مبدأ       

بمعنى أف المعمكمات التي تعدىا القيـ السكقية العادلة ل تحقؽ فقط  ،ستخدميف كافةالمالءمة لمم
رغبات المستثمريف بؿ كافة فئات المستخدميف، في الحصكؿ عمى معمكمات مكضكعية تساعد في 
اتخاذ القرارات، كبالتالي ل بد أف تككف المعمكمات متسقة كمتكافقة مع احتياجات اإلدارة 

لمستثمريف الحالييف، كالمستثمريف المستقبمييف، كبعض المؤسسات الحككمية كالييئات كالمقرضيف، كا
ف ،( 2010:10الحاج، كعقمي، )المالية كغيرىا   بخاصية تتميز أف يجب المحاسبية المعمكمات كا 

 بالمستقبؿ التنبؤ أجؿ مف الماضي كاستيعاب بالحاضر التحكـ في تأثيرىا لزيادة كذلؾ المالءمة،
 كألجؿ ،عالية كفاءة كذك أدؽ قرار كاتخاذ صنع عممية المعمكمات تمؾ مستخدمي عمى سيؿت بحيث



 
48 

 كىيفرعية  نكعية صفات تتكفر ثالث أف لبد المعمكمات لتمؾ المالئمة صفة تحقيؽ
(www.acc4arab.com 2012/9/5): 

 Timeliness: التكقيت الزمني المناسب 1- 

حاسبية في فترة زمنية مناسبة يمكف تحديدىا بالفترة الزمنية أم انو يجب تكفير المعمكمات الم     
 تتكفر لـ إذا نوأ البدييي فمف ،الالزمة لتخاذ قرار معيف مف قبؿ مستخدميا )متخذ القرار(

 محددة القرار اتخاذ عممية أف إذ عمى القرار، تأثير ليا يككف فمف إلييا، الحاجة عند المعمكمات
 القرارات تستمـز فبعض القرار، طبيعة اختالؼ مع المالئـ التكقيت كيختمؼ معينة، زمنية بفترة دائما
-298 :2011، كيرل )خمقاني، كسكيسي، المالئمة المعمكمات تكفير في غيرىا مف أكثر سرعة

 التالي: فرعيال نكعيةال صفاتال ، أف مف ىذه(297
  القدرة التنبؤية  -2

رة في إمكانية تحقيؽ استفادة منيا في اتخاذ القرارات أم أف تككف لممعمكمات المحاسبية القد     
 .التي ليا عالقة بالتنبؤات المستقبمية

  Feed Back Value القيمة الرقابيةـ 3
أم أف تككف لممعمكمات المحاسبية إمكانية الستخداـ في الرقابة كالتقييـ مف خالؿ التغذية      

 ف أف تنتج عف سكء الستخداـ.كتصحيح األخطاء التي يمك Feed Back  العكسية
 

    (Reliability) خاصية الموثوقيةثانيًا:  :2-5-3-2
تعتبر خاصية المكثكقية أحد الخصائص النكعية الرئيسة لممعمكمات المحاسبية، ك تتكافر ىذه      

الخاصية في المعمكمات عندما تككف خالية مف األخطاء، كحيادية، كتتصؼ بأمانة التعبير، أم 
خاصية تتعمؽ بأمانة المعمكمات المحاسبية كالعتماد عمييا، كتقدر المعمكمات التي يتـ نشرىا  أنيا

في التقارير المالية الخالية مف األخطاء كالتحيز في العرض، كالتصكر الصادؽ لألحداث كالعمميات 
ذيف ل يتكفر المحاسبية ضركرة ممحة لألفراد ال كتمثؿ خاصية المكثكقية في المعمكمات ،القتصادية

لدييـ الكقت كالخبرة الكافية لتقييـ محتكيات التقارير المالية كاختيار المعمكمات المفيدة ليـ 
 (. 2009: 51)المجيمي، 

أم أف تككف المعمكمات المحاسبية مفيدة كتمتمؾ المعمكمات خاصية المكثكقية إذا كانت خالية      
التحيز )الحياد( كيمكف العتماد عمييا مف قبؿ كعدـ  ،مف األخطاء اليامة )التمثيؿ الصادؽ(

المستخدميف كمعمكمات تعبر بصدؽ عما يقصد أف تعبر عنو أك مف المتكقع أف تعبر بشكؿ معقكؿ 
 (. 2009: 23)الشامي،
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كبمعنى أخر إمكانية العتماد عمى المعمكمات المحاسبية في التعبير بصدؽ عف حقيقة      
(. كىي التي تأكد  2008:37حقؽ منيا بأدلة إثبات مكضكعية )شاىيف، األحداث كالعمميات مع الت

بأف المعمكمات خالية مف األخطاء كالتحيز بدرجة معقكلة كأنيا تمثؿ بصدؽ ما تزعـ تمثيمو. كأف 
مكانية العتماد عمييا )حناف،   (. كيمكف 2003:196خاصية المكثكقية تتعمؽ بأمانة المعمكمات كا 

 يككف أف المحتمؿ بيا مف العتراؼ أف لدرجة مكثكقة، غير كلكف مالئمة المعمكمات تككف أف
 تتحقؽ الخاصية أف ىذه الدكلية المحاسبة معايير مجمس بيف كقد. (2009: 35مضمالن )صالح، 

 :(www.world-acc.net -2012/11/23) اآلتية الفرعية الخصائص خالؿ مف

  Representational Faithfulness :صدؽ التعبير -1
أم أف تككف المعمكمات المحاسبية معبرة عف األحداث الخاصة بيا بصكرة سميمة كأمينة      

 . مما يسيـ في مكثكقية المعمكمات ؛كخالية مف أم تالعب متعمد
 التالي: الفرعية الخصائص مفأف  ،(43-42 2010: )حسيف،كيرل      
 Neutrality :الحياد )عدـ التحيز( 2-

أك بمعنى أخر مكضكعية، كعدـ التحيز يعني أنو يجب  ،يجب أف تككف البيانات غير متحيزة     
تركيز الىتماـ عمى مكضكعية المعمكمات المحاسبية عند تطبيؽ المعايير المحاسبية لكي تخدـ 

 مف خالية أم محايدة، تككف أف يجب مكثكقة مكماتالمع تككف حتىجميع الفئات المستفيدة منيا، ك 
عممية  عمى يؤثر المعمكمات عرض أك اختيار كاف إذا محايدان  المالي التقرير كل يعتبر التحيز،
 نشر اليدؼ مف يككف أف بذلؾ كيقصد .سمفان  محددة نتيجة تحقيؽ ألجؿ الحكـ أك القرار اتخاذ

 جية لخدمة ىذه المعمكمات تكجيو في تحيز أم دكف ؼاألطرا كافة خدمة ىك المحاسبية المعمكمات
 .األخرل دكف معينة

 
 Verifiability :قابمية التحقؽ -3

أم القدرة عمى الكصكؿ إلى نفس النتائج مف قبؿ أكثر مف شخص، إذا ما تـ استخداـ نفس      
ـ مصطمح الطرؽ كاألساليب التي استخدمت في قياس المعمكمات المحاسبية، كغالبان ما يستخد

 .Objectivityمرادؼ لمتحقؽ كىك المكضكعية 
 خاصية العادلة القيمةالمحاسبي المستند إلى  قياسال أف يحقؽ كيرل الباحث: أنو يمكف     

لكف في ظؿ غياب السكاؽ ك  ،نشطةالكفكءه كال المكثكقية لممعمكمات المحاسبية في حالة تكفر سكؽ
مكثكقية ال درجة عمى سينعكس سمبان  ية القيـ العادلة مما؛كالنشطة ل تمثؿ القيمة السكق هالكفكء

 معمكمات المحاسبية.لم
 
 

http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=7186
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  Understandability خاصية القابمية لمفيم ثالثًا::  3-5-3-2
لممعمكمات المحاسبية ىي خاصية القابمية لمفيـ التي تسمح  األساسية الخصائص إحدل إف     

 اية المحاسبية بإدراؾ مغزل تمؾ المعمكمات المعركضةلممستخدميف الذم ليـ قدر معقكؿ مف الدر 
 لدل أف يفترض الغرض، ليذا كتحقيقان  ،(Kieso, et. al., 2007: 32)المالية بالتقارير

 في الرغبة لدييـ كأف كالمحاسبية، القتصادية كاألنشطة األعماؿ في بعض المعرفة المستخدميف
الميمة  المعمكمات استبعاد عدـ يجب فإنو يكف، ماكمي العناية، مف معقكؿ بقدر دراسة المعمكمات

 اعتمادان عمى المالية التقارير تضمينيا يجب التي القتصادية القرارات متخذم لحاجات كالمالئمة
 أف كبما مف التعقيد، بعضان  تحتكم ككنيا العادييف، المستخدميف قبؿ مف فيميا جدان  الصعب مف أنو

 لمفيـ القابمية صفة فأف تحقؽ المحاسبية، المعايير لكضع دليؿكال المرشد ىك المفاىيمي اإلطار
 التي المعايير بأف ليتأكدكا لكاضعي المعايير، تحد   أك أساسي متطمب تعتبر المحاسبية لممعمكمات
فصاحان  ماليان  تنتج تقريران  كالمعقدة الحساسة المكاضيع لتعالج طكركىا  37-36مفيكمان )صالح، ماليان  كا 

اؾ العديد مف التعريفات التي تركز عمى خاصية القابمية لمفيـ نذكر منيا التالي كىن .( 2009:
 (:296: 2011)خمقاني، كسكيسي، 

 متخذ جانب مف مفيكمة المعمكمات تككف أف بمعنى لمفيـ القابمية: "(مطر، كالسكيطي)يرل  1-
 مف كخبرة ميارة زاكية مف ثـ جية، مف يعدىا مف كخبرة ميارة زاكية مف لمفيـ كتتأثر القابمية القرار،

 "أخرل جية مف سيستخدميا
 فيميا يسيؿ بحيث الغمكض مف البيانات خمك لمفيـ بالقابمية "يقصد: (الحيالي ناجي كليد )يرل 2-

 تككف أف يجب المالية بالقكائـ عنيا المعبر كالمعمكمات البيانات بمعنى منيا، لتحقيؽ الفائدة بيسر
 . "لتعقيدا مف كخالية ككاضحة بسيطة
 ككيفية المالية القكائـ تحتكييا التي البيانات طبيعة عمى المعمكمات فيـ إمكانية كتتكقؼ     

 فإنو كبالتالي أخرل، ناحية مف كثقافتيـ يستخدمكنيا مف قدرات عمى تتكقؼ كما ناحية، مف عرضيا
 كحدكد القكائـ ىذه تخدميمس بقدرات بينة عمى يككنكا أف المالية القكائـ بإعداد يقكـ مف عمى يتعيف
القكائـ  تمؾ تشمميا التي البيانات إبالغ يكفؿ الذم التصاؿ تحقيؽ يتسنى حتى كذلؾ القدرات، تمؾ

كاستيعابيا  فيـ المعمكمات المحاسبة إمكانية في تسيـ التي اإلجراءات كمف (.38: 2010المدلؿ، (
(2012/8/12- www.abahe.co.uk): 

  المالية. القكائـ يستخدمكف لمف مغزل ذات مجمكعات في البيانات تصنيؼ1- 
 يرغب التي المؤشرات عمى الدالة األرقاـ البعض، كتقديـ بعضيا مقابؿ المترابطة البيانات كضع2- 

 القكائـ عادة معرفتيا. ىذه مف يستخدمكف
 
 

http://www.abahe.co.uk/
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 مف المباشر لمفيـ قابمة المتكفرة لماليةا المعمكمات تككف أف الخاصية ىذه كتقضي     
 الكعي ك المعرفة مف درجة المالية المعمكمات يتكفر لدل مستخدمي أف يفترض لذا مستخدمييا،
 المعمكمات ىذه معدم يجب عمى كما منفعتيا، مستكل كتقييـ المعمكمات ىذه فيـ مف بحيث تمكنيـ

عرض  بضركرة تقضي ل لمفيـ القابمية خاصية أف عمى التنكيو يجب األخير كفي ذلؾ، مراعاة
 النسبية األىمية ذات المالية المعمكمات كؿ عرض بضركرة تقضي بؿ فقط، السيمة المعمكمات

 (. 296- 295 :2011ممكنة )خمقاني، كسكيسي،  طريقة بأسيؿ
 أيضان  بؿ تعتمد المعمكمات بذات المتعمقة الخصائص عمى تعتمد ىذه الخاصية كبالتالي ل     
تتعمؽ بمستخدمي تمؾ المعمكمات مثؿ: مستكل الثقافة كالكعي، كمستكل  أخرل خصائص عمى

لدييـ، كدرجة  المتكفرة السابقة المعمكمات ككمية كالقدرة عمى الفيـ كالستيعاب كاإلدراؾ التعميـ،
 المعمكمات خصائص بيف كصؿ كحمقة لمفيـ المعمكمات خاصية قابمية الخبرة. كبالتالي تعتبر

 الرغبات بيف المكاءمة ميمة المالية التقارير معدم عاتؽ عمى مستخدمييا. لذلؾ يقع ائصكخص
كيمكف تصنيؼ  ،( 2009: 37التقارير )صالح، ىذه لمستخدمي المتعددة كالمتباينة كالصفات

 (:2011: 295مستخدمي المعمكمات المالية حسب درجة كعييـ إلى )خمقاني، كسكيسي، 
لقارئ الماىر لمقكائـ المالية(: كىك المستخدـ الذم يتمتع بدرجة عالية مف المستخدـ الحصيؼ )ا 1-

 الكعي، كاإلفصاح المكجو لو يككف إفصاح إعالمي.
المستخدـ العادم )القارئ العادم لمقكائـ المالية(: كىك المستخدـ الذم يتمتع بدرجة فيـ  2-

 كاستيعاب متكسطة، كيككف اإلفصاح لو إفصاح كقائي.
خدـ الضعيؼ )القارئ الضعيؼ لمقكائـ المالية(: كىك المستخدـ الذم لو درجة متدنية مف المست 3-

 الفيـ كالستيعاب، كاإلفصاح المكجو لو ليككف إفصاح كقائي.
 كبطريقة شكؿ في أف َتقدـ يجب المطمكبة، الستجابة المحاسبية لممعمكمات تتحقؽ كحتى     
 نشاط عف كعبارات أرقاـ تكصيؿ مجرد تككف أف ل ةبسيكل يستخدميا أف منيا لممستفيد يمكف

 إمكانية عدـ أك تجاىميا احتماؿ يككف مألكؼ غير شكؿ تأخذ التي المعمكمات ألف المنشأة، كذلؾ
 لمخصائص عرض مف تقدـ ما خالؿ كمف فيو شؾ ل مما ك كبيران، مفيكـ معنى إلى ترجمتيا
 اتخاذ في كبيران  كارتباطان  التقارير المالية عالقة مياتقد التي أف لممعمكمات نجد لممعمكمات، النكعية
 العاـ خالؿ متقاربة دكرية فترات خالؿ المعمكمات ىذه تقدـ عندما كخصكصان  الستثمارية القرارات
 (. 2006: 191لممنشأة )مرعي، الماضي
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  Compareability خاصية القابمية لممقارنةرابعًا:  :4-5-3-2
 األكجو عمى التعرؼ مف المحاسبة يستخدمكف المعمكمات مف تمكيف إلى صيةالخا ىذه تؤدم     

 كما معينة زمنية فترة خالؿ األخرل المنشآت كأداء المنشأة أداء بيف كالختالؼ لمتشابو الحقيقية
 "عممان  .(46: 2006)شبير،  المختمفة الزمنية الفترات بيف فيما نفسيا المنشأة أداء مقارنة مف تمكنيـ

 في أثران كبيران  أخرل إلى دكرة مف المحاسبية كاإلجراءات السياسات استخداـ في الثبات مبدأل أف
  (.2006: 191المقارنة" )مرعي،  قابمية خاصية كفاءة
 السياسات المحاسبية عف المستخدميف إعالـ لممقارنة، القابمية خاصية تتضمنو ما أىـ كمف   

 بحيث التغير، كآثار ىذا السياسات ىذه في تغير أم كعف المالية، التقارير إعداد في المستخدمة
 المنشآت في المحاسبية المستخدمة السياسات في الختالفات تحديد مف المستخدمكف يمكف

 فاللتزاـ المختمفة، كبيف المنشآت ألخرل فترة مف األخرل كاألحداث المشابية المالية لمعمميات
 تحقيؽ في يساعد المحاسبية عف السياسات اإلفصاح ذلؾ في بما الدكلية المالية التقارير بمعايير
ف .لممقارنة القابمية خاصية  الطرؽ كاألساليب تطبيؽ في ثبات تتطمبو ىذه الخاصية مف ما كا 

(. كتربط 2009: 37كالمكثكقية )صالح،  المالءمة خاصيتي مع متداخمة خاصية المحاسبية يجعميا
 عبر الفترات المقارنة تحقيؽ إمكانية بيدؼ كذلؾ أك التماثؿ ساؽالت بمبدأ لممقارنة القابمية خاصية
حيث تتعدد في الغالب الطرؽ كاإلجراءات المحاسبية المتبعة في انجاز غرض  ،المختمفة المالية

فمثالن تعدد طرؽ احتساب أقساط اإلىالؾ، كطرؽ تحديد تكمفة المخزكف. كعمى  ،محاسبي معيف
يعان مقبكلة محاسبيان، إل أف استخداـ كاحدة منيا دكف الباقي، الرغـ مف اعتبار ىذه الطرؽ جم

يقتضي الستمرار في استعماليا مف مدة إلى أخرل. كذلؾ انسجامان مع مبدأ قابمية المقارنة في 
البيانات المحاسبية أما إذا تـ التغيير مف طريقة إلى أخرل فيجب اإلفصاح عف ىذا التغير مع بياف 

 (. 152  2007:لمالية )رمضاف، كعبد اهلل،أثره عمى القكائـ ا
كيرل الباحث: أف فتح مجاؿ تغيير الطرؽ كاإلجراءات المحاسبية بدكف رقابة، يعتبر نافذة      

  .تحريؼ، كتظميؿ لممعمكمات المحاسبية مما ينعكس بدكرة عمى تخفيض جكدة المعمكمات المحاسبية
كمات المحاسبية في عقد المقارنات يعتبر أمران ككما ىك معركؼ أف إمكانية استخداـ المعم     

حيكيان، كذلؾ نظران لعدـ تكفر مقياس مطمؽ لتقييـ األداء، كيتمثؿ اليدؼ في عقد المقارنة في تحديد 
كتفسير أكجو التشابو كالختالؼ في المعمكمات المحاسبية، كذلؾ عف طريؽ إيجاد عالقة بيف 

يمـز اإلشارة إلى أف عقد المقارنة في مجاؿ المحاسبة يتـ ليذا  ،نكعيف مف المعمكمات أك األرقاـ
كلكي تككف المعمكمات المحاسبية قابمة لممقارنة يجب أف يتكفر فييا الشرطيف  ،عمى مستكييف

 (:2009: 85التالييف )المجيمي، 
 سيكلة العرض، كاستخداـ أسمكب كاحد لمقياس المحاسبي يسيؿ إجراء تقييـ تمؾ المعمكمات. 1-
 لثبات في القياس كالعرض لممعمكمات مف فترة زمنية ألخرل.ا 2-
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كمف خالؿ مناقشة كتحميؿ األفكار السابقة المتعمقة بخاصية القابمية لممقارنة نجد أف ىناؾ      
"عالقة طردية كمباشرة بيف تطبيؽ مبدأ الثبات كبيف الجكدة كالثقة كالقابمية لممقارنة في القكائـ 

كمف خالؿ العرض كالتحميؿ النظرم لألفكار السابقة يؤيد الباحث  ،(1 2009:المالية" )أؿ باحص،
 .مالية تقارير تقديـ ىك لممحاسبة األىداؼ األساسية أحد أف مف القابمية لممقارنة تبرز أف أىمية

كغالبان ما تككف التقارير المالية ذات صفة إخبارية كىذا يتطمب تقديـ معمكمات مالءمة يمكف 
 التقارير أرقاـ مثؿ أخرل أرقاـ يا كالكثؽ بيا، كيأتي ذلؾ مف خالؿ إجراء المقارنة معالعتماد عمي

مما ينتج عف عممية   نفسيا، أك مع منشآت تعمؿ في نفس المجاؿ، لممنشأة السابقة لمسنكات المالية
  المقارنة معمكمات محاسبية ذات قدر أكبر مف المنفعة.
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 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية:ىرم  . 6-3-2
 (1-2-2)شكؿ رقـ 

 

 مستخدمك المعمكمات المحاسبية   

 قيد حاكـ     

 

 خصائص متعمقة بالمستخدـ

 

 معيار حاكـ  

 

  

 

 

 

  

 خصائص ثانكية متفاعمة 

 

 عينة أك أحد العتراؼ       

 ,.Kieso, et. al) (35 :2009المصدر: 

متخذو القرارات وخصائصيم مثل الفيم أو 
 المعرفة المسبقة 

 المنفعة < التكمفة

 القابمية لمفيم

 المنفعة لمقرار

الموثوقية  المالءمة
 لمقرار

قابمية  الحياد
 التحقق

صدق في 
 التعبير

توقيت 
 مناسب

قدرة التقييم 
 االرتدادي

قدرة 
تنبؤية 

 لمقرار

 قابمية المقارنة )بما في ذلك الثبات(

 األىمية النسبية
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لممعمومات المحاسبية في ظل قياس  النوعية األساسية الخصائص تحميل :7-3-2
 القيمة العادلة

 لمقياس كأساس العادلة الدكلية بأنو عند العتماد عمى القيمة المحاسبة معايير مجمس أكصى     
 المحاسبية ماتالمعمك  جعؿ شأنيا أساسية مف خصائص أربع عمى أثرىا اختبار يتطمب المحاسبي

لممقارنة  كالقابمية لمفيـ كالقابمية العتمادية أك كالمكثكقية المالءمة، خاصية كىي لممستخدميف، مفيدة
( 82:Ernest and young, 2008) ،لممعمكمات المحاسبية النكعية بالخصائص كيقصد 

 نظر يةمف كج كبيرة المعمكمات ليذه اإلعالمية القيمة تجعؿ التي كالمميزات الخصائص
 المالية المعمكمات بيف لمتمييز عمكمان  كيستخدـ نسبيان  حديثان  المصطمح ىذا كيعتبر مستخدمييا،

 مف بات كعميو شأنان، األقؿ المالية كالمعمكمات بنجاح( القرارات في اتخاذ الجيدة )المساىمة
 مف ترفع كالتي احةالمت المحاسبية اختيار السياسات كالبدائؿ المالية التقارير معدم عمى الضركرم

القرارات )خمقاني،  باتخاذ كثيقة عالقة في دائمان  التقارير إعداد يككف أف ىذا كمعنى القيمة، ىذه
 تطبيؽ في البداية نقطة المالية، ىك التقارير أىداؼ تحديد كيعتبر ،( 296-2011:295كالسكيسي، 

 تمؾ ىي الجيدة المعمكمات أف أم المستفيديف، قرارات ترشيد في المحاسبية المعمكمات فائدة منيج
 الخصائص تمؾ المعمكمات جكدة بمفاىيـ كيقصد، القرارات ترشيد مجاؿ في فائدة األكثر المعمكمات

 كبيرة فائدة ذات تككف الخصائص ىذه، المفيدة المحاسبية المعمكمات بيا تتسـ أف يجب التي
 الطرؽ تطبيؽ عف تنتج التي عمكماتالم نكعية تقييـ في المالية التقارير إعداد لممسئكليف عف

     .(7: 2004كالقشي،  ،خطيبالبديمة )ال المحاسبية كاألساليب
دائـ،  بشكؿ ك المتقمبة المتغيرة الديناميكية بالحركة تتسـ القتصادية كنالحظ أف الظركؼ      
 أك التضخـ ك لكسادا مف حالتيا المختمفة في الظركؼ ىذه بتغير النقد لكحدة الشرائية القكة كتتغير
 أف كما ،النتقادات مف كثيران  التاريخية التكمفة إلى مبدأ كجو القتصادية، كلذلؾ الظركؼ مف غيرىا
 كأف خاصة عميو، كاف األمر كما يعد لـ القتصاديات كؿ في كاستفحاليا التضخـ ظاىرة انتشار

 مف الكثير تفقد أصبحت بدأالم عمى ىذا بالعتماد القياس عف الناتجة المحاسبية المعمكمات
 المحاسبي النمكذج كأصبح الحقيقية لممؤسسة، الكضعية عف إلفصاحعمى ا كقدرتيا صالحيتيا

 أساس عمى مسجمة ليا المالية الذمة عناصر ما دامت المؤسسة عف حقيقية غير بصكرة يمدنا
 تكحي التاريخية التكاليؼ فإف ليذا المستقبؿ، في تطكر أسعارىا إىماؿ مع األصمية، أسعارىا

 كاقع في عميو ىي مما ؛ن كازدىارا رخاء أكثر ىي المؤسسات بأف لمحككمات كلمجميكر، لممسيريف،
السياسات  كتطبيؽ المداخؿ تخصيص عند سميمة غير إلى اتخاذ قرارات األمر، مما يقكدنا

 كيمكف كثكؽم أنو عمى العادلة القيمة قياس أخذ كيمكف ،(2008: 110صالح، أقاسـ، ك الحككمية )
 لدل ىامة فركؽ كجكد عدـ حاؿ (Verification) القيمة قياس تقديرات في فقط عميو العتماد
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 قيـ عادلة افتراض فإف كبالتالي. نشطة سكؽ كجكد عدـ ظؿ في يتحقؽ ل قد كىذا التحقؽ العادؿ،
 قارنةم كمكثكقية كقابمية مالئمة عمى كسيؤثر خطران  يككف قد سكقي أساس كجكد عدـ ظؿ في

 (. 2009:32المعمكمات المحاسبية )صالح،  فيـ كقابمية
كيؤيد الباحث أف ىناؾ عالقة متداخمة بيف مفيكمي المالءمة كالمكثكقية ألنو مف المفترض أف      

تتكافر خاصيتي المالءمة كالمكثكقية معان كبدرجة عالية مف التأكد بصفتيـ مف الخصائص الرئيسة 
ىذا ىك الكضع األمثؿ لتصبح المعمكمات المحاسبية أكثر نفعان كفائدة في لممعمكمات المحاسبية، ك 

 اتخاذ القرارات. 
ففي أغمب األحكاؿ يظير  ،كلكف في الحياة العممية نادران ما تتكافر ىذه الحالة بشكميا المثالي     

جة التأكد شكؿ مف التبادؿ بيف تمؾ الخاصيتيف، فتزداد درجة التأكد لدل خاصية مقابؿ انخفاض در 
كبالتالي يجب المكازنة بدرجة مقبكلة مف التأكد بيف ىاتيف الخاصيتيف مف  ،لدل الخاصية األخرل

 ،أجؿ تقديـ كعرض معمكمات عادلة كغير متحيزة بحيث يمكف الستفادة منيا في اتخاذ القرارات
امان في تعظيـ مما يتطمب البحث بيف بدائؿ القياس المحاسبي لختيار طريقة القياس األكثر إسي

 .الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية

المعايير  ككاضعي إغراء لممينييف األكثر ىك كالقياس العتراؼ في العادلة القيمة منيج كيعد     
لتخاذ  مالءمة كاألكثر األفضؿ المقياس كيعد لممنشأة، الحقيقي القتصادم الكضع يعكس بصفتو

معمكمات تاريخية  إلى المالية، البيانات عف التقرير في التاريخية لتكمفةا يستند منيج بينما القرارات،
المالءمة  خاصية فييا تتكافر كل الزمف مركر مع مكثكقية أقؿ تصبح لكنيا بدايةن، مكثكقة تككف
لممكجكدات  التاريخي السجؿ عف باإلبالغ تكتفي ألنيا الحدث، كقكع مف فترة بعد القرارات لتخاذ

في  العادلة القيمة استخداـ أف كما الحاضرة، قيمتيا عف حديثة معمكمات تقدـ أف دكف ،كالمطمكبات
خاصية  مف ي عظـ تقييمي منيج بإتباع كالحاضرة الماضية كاألحداث العمميات كؿ عف التقرير
 تشتمؿ التاريخية التكمفة حيف أف في نفس الطرؽ كاإلجراءات، إتباع في كالثبات لممقارنة القابمية

 المقارنات إجراء معيا يمكف ل التي المختمفة، كالمسممات كالفرضيات مف التقييماتمجمكعة  ىعم
 التاريخية التكمفة نمكذجي بيف كعند المقارنة ،(45: 2010مف الدقة كالثقة )عكاد،  عالية بدرجة
 مف أقؿ كقدران  قيةالمكثك  مف كبيران  قدران  التكمفة التاريخية نمكذج يحقؽ حيف فنجد أنو العادلة، كالقيمة

 خاصة المكثكقية، مف أقؿ كقدران  المالءمة مف أكبر يحقؽ قدران  العادلة القيمة نمكذج فإف المالءمة
أك  المالءمة خاصيتي مف أم عف الستغناء يمكف كألنو ل، نشطة سكؽ عدـ كجكد ظؿ في

 كالعكس المكثكقية مف ـأى المالئمة تككف المكاقؼ بعض بينيما، ففي المكازنة يجب فإنو المكثكقية،
 أك المالءمة مف بأم التضحية الظركؼ مف ظرؼ أم تحت يمكف ذلؾ ل كمع أخرل، مكاقؼ في

العادلة في التقرير عف كؿ  استخداـ القيمة ككما أف، (33 2009:، بالكامؿ)صالح المكثكقية
تباع مدخؿ تقييمي كاحد ت، يحسف مف كؿ األكقا في العمميات كاألحداث الماضية كالحاضرة، كا 
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التكمفة التاريخية تشتمؿ عمى ف في حيف أ ،خاصية القابمية لممقارنة كالثبات في إتباع النسؽ
معيا إجراء  التي ل يمكف مف المعالجات المحاسبية كالفرضيات كالمسممات المختمفة، مجمكعة

 (. 2007:8)السيكطي،  كالثقة المقارنات بدرجة عالية مف الدقة
 

اح عالقة القيمة العادلة والتكمفة التاريخية بالخصائص النوعية مقارنة تو  :8-3-2
 الرئيسة لممعمومات المحاسبية

 منيج التكمفة التاريخية منيج القيمة العادلة البيان
المؤسسة تعكس معمكمات تتعمؽ بأداء  المالءمة

كذلؾ بالنسبة لمقرارات اإلدارية المتعمقة 
بالحتفاظ باألصكؿ أك اللتزامات 

لمثؿ القرارات المتعمقة باقتناء أك كبا
بيع األصكؿ ككذلؾ تحمؿ الديكف 

 كتسديدىا.

بأداء معمكمات تتعمؽ بالمنشأة كذلؾ فقط 
فيما يتعمؽ بقرارات اقتناء أك بيع األصكؿ 
أك تحمؿ الديكف أك تسديدىا، بينما تتجاىؿ 
تأثيرات القرارات المتعمقة بالستمرار في 

 زامات.حيازة األصؿ أك تحمؿ اللت

تتطمب تحديد األسعار السكقية الجارية  الموثوقية
مف أجؿ التقرير عف القيـ كىذا بدكره 
فقد يتطمب الدخكؿ في تقديرات مما قد 
 يؤدم إلي مشكالت تتعمؽ بالمكثكقية.

تعتمد عمى القيـ المثبتة في البيانات المالية 
عمى أسعار المعامالت الفعمية دكف اإلشارة 

 لسكقية الحالية.إلى البيانات ا

 (.114: 2008صالح، أقاسـ، ك ) المصدر:

 

 القرار اتخاذ في المحاسبية لممعمومات النوعية الخصائصدور  10-3-2:
 إصدار عاتقيا عمى متخصصة محاسبية مجالس عدة أخذت المحاسبة نظرية عمى بالعتماد     

 القياس عممية في بإصداراتيا بالتقيدالمنشأة  إدارة كتمـز تكجو التي المختمفة المحاسبية المعايير
 التفاؽ تـ ما فييا يتكفر مالية قكائـ إلى كصكلن  عمييا، تقكـ التي التجارية بالعمميات كالعتراؼ

 عمى العتماد القرار متخذ يستطيع كبذلؾ المحاسبية، لممعمكمات النكعية بالخصائص تسميتو عمى
 الشركة إدارة بأف يشيد مستقؿ خارجي طرؼ مف ققةمد تككف أف يجب كالتي المالية القكائـ تمؾ

، لخطيبالمختصة )ا المجالس قبؿ مف عمييا المنصكص المحاسبة معايير بجميع بالتقيد قامت
 (.6:  2004،قشيكال
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 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية استخدام محددات :11-3-2
 المحاسبة الصادرة معايير معظـ كتصدرىا دلةالعا القيمة محاسبة تمقاه الذم الكبير التأييد رغـ     
 سكؽ عدـ كجكد ظؿ في خاصة الصعكبات مف الكثير يكتنفو العادلة القيمة قياس أف إل حديثان،
  (:300: 2006لممعمكمات )مطر،  النكعية الخصائص لستخداـ رئيسياف محدداف كىناؾ نشطة،

 األىمية مستكل اختبار1- 
 دالعائ / التكمفة اختبار -2

تحددىا  سكؼ خاصية لكؿ النسبية كاألىمية الكمية، الصفة المحدديف ىذيف عمى كيغمب     
 القرار طبيعة مستخدـ يحدد ما فعادة آخر، إلى شخص مف تختمؼ سكؼ أنيا كما الحاؿ ظركؼ
 لو. بالنسبة المعمكمات كأىمية

 
 النوعية لممعمومات المحاسبية الخصائص استخدام مشكالت: 12-3-2

 لممعمكمات النكعية الخصائص بيف المفاضمة عند قد تنشأ التي المشكالت بعض ىناؾ     
 :2004: 12-11))الخطيب، كالقشي،  يمي فيما تتضح كالتي المحاسبية

 ل إذ ،المحاسبية )المالءمة كالمكثكقية( لممعمكمات الرئيسة الخصائص بيف التعارض احتماؿ1- 
 إذا تقبؿ أك معينة معمكمة ترفض فمثالن قد بيا، الكثكؽ درجةك  المعمكمات مالءمة بيف تكافؽ يكجد
 التكمفة فأرقاـ ،مالءمة غير كلكنيا بيا مكثكؽ أنيا أك بيا، مكثكؽ غير كلكنيا مالئمة كانت

 مف منخفضة بدرجة تتمتع أنيا إل التحيز، مف لخمكىا الثقة مف عالية بدرجة تتمتع التاريخية
 .الفعمي لمكاقع تمثيالن، أك ارتباطان، قؿأ األرقاـ  تمؾ ألف المالءمة

 التنبؤية كالقدرة المالئـ التكقيت بيف كالتعارض الفرعية الخصائص بيف التعارض احتمالت2- 
 عالية، تنبؤية قدرة تممؾ ل كلكنيا المناسب الكقت في المعمكمة تصؿ فقد المحاسبية، لممعمكمات

 عمى يككف ما غالبان  المعمكمات إعداد في السرعة فإ لؾكذك  ،التػاريخية التكمفة أرقاـ حالة في كما
 التأكد. كعدـ كالكتماؿ الدقة درجة حساب

 أىمية ذات تككف ل قد ألنيا مفيدة معمكمات تعتبر بيا كالمكثكؽ المالئمة المعمكمات كؿ ليست3- 
 أك حذفو أدل إذا نسبية أىمية مفيدان كذك يعتبر البند إف) األىمية مستكل اختبار. (تذكر نسبية

 .القرار متخذ عمى التأثير إلى محرفة بطريقة عنة اإلفصاح
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 بيف المفاضمة عند قد تنشأ التي المشكالت بعض ىناؾأف أيضان  (39: 2009)صالح، كيرل      
 ي:أجمميا في التال المحاسبية لممعمكمات النكعية الخصائص

 /)اختبار التكمفة :منيا المتكقع العائػد مف رأكب المعمكمات عمى الحصكؿ تكمفة تككف قد كذلؾ  4-
 المحاسبية المعمكمات أف ىي كالعائد التكمفة محدد باختبار يتعمؽ فيما العامة القاعدة العائد( إف

ل كمفتيا عف منفعتيا زادت إذا إل كتكزيعيامعمكمات لم إنتاجيا عدـ يجب  تتكبد ةأالمنش فاف كا 
  .منفعتيا تفكؽ كمفتيا معمكمات عف اإلفصاح بسبب كذلؾ مة،المعمك  تمؾ عف اإلفصاح عند خسارة

 فيميا، صعكبة في أف مستخدميا يكاجو إل بيا كمكثكؽ مالئمة المحاسبية المعمكمات تككف قد5- 
 تككف أف ينبغي المعمكمات أف مف الرغـ عمى ،يكاجيو الذم القرار نمكذج في كاستخداميا كتحميميا
المنشكرة.  المعمكمات بيا تتميز التي كالكضكح السيكلة خصائص كسياتع ىذه الفيـ كصفة مفيكمة،
 أىداؼ ككذلؾ مختمفة كتعميـ استيعاب مستكيات يمتمككف المستخدميف مف كبير عدد ىناؾ كلكف
 و؛عاتق عمى يقع لذلؾ ،لممحاسب بالنسبة لمغاية صعبة الميمة ىذه مف يجعؿ مما ؛كمتعددة مختمفة
 كالصفات الرغبات بيف التكفيؽ ميمة فمف المالية التقارير عف اعداد المسئكلة الجية باعتباره
 .التقارير تمؾ تحتكييا التي المحاسبية المعمكمات لمستخدمي كالمتباينة المتعددة

 المعمكمات مستخدمك بو ييتـ ما فإف ،القرار اتخاذ عممية في المقارنة أىمية مف بالرغـ6- 
 القطاع مع أك منافسة أك مشابية منشأة مع معينة بمنشأة خاصةال المعمكمات مقارنةىك  المحاسبية
 تككف ل قد الزمنية أك المكانية سكاء المقارنة عممية أف إل ،المنشأة ىذه إليو تنتمي الذم الصناعي

 بمجرد المحاسبية الطرؽ تغيير كعدـ التساؽ أك التماثؿ المنشأة بسياسة تمتـز ل عندما جدكل ذات
 كاآلثار التغيير ىذا عف اإلفصاح الضركرم مف فإنو الطرؽ تمؾ تغيير كعند غييرالت في الرغبة
 العالقة. ذات لمشركة النشاط كنتيجة المالي الكضع عمى التغيير ىذا نتيجة المترتبة
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  المعمومات من المالية البيانات مستخدمياحتياجات  14-3-2:
 المالي المركز تمثؿ قائمة التي المالية البيانات عدادبإ األعماؿ منظمات في اإلدارة تقكـ     
 في المالي المركز في التغيرات قائمة النقدية، ك التدفقات األعماؿ( كقائمة الدخؿ )نتيجة كقائمة
 القتصادية القرارات اتخاذ في مستخدمييا لتساعد ىذه القكائـ تنشر حيث المالية، السنة نياية

 : ( 2008:32الح، صأقاسـ، ك مف أجؿ ) الرشيدة
 مسؤكليتيا. ك اإلدارة أداء تقييـ1- 
 الغير. مف المشركع اقترضيا التي لألمكاؿ المتكفرة الضمانات تقييـ2- 
 الممكية. حقكؽ في مف الستثمار  بيع أك الحتفاظ أك الحيازة يتـ ما تحديد3- 
 يو.عم طرأت التي التغييرات ك التزاماتو ك المشركع أمكاؿ مصادر بياف4- 
 المشركع. أنشطة تنظيـ5- 
 .الضركرية السياسات تحديد 6-

 المالية التقارير مستخدمي تزكيدك  بتقديـ العادلة القيمة ي المستند إلىمحاسبال القياس ميزيتك      
 التكمفة ي المستند إلىمحاسبال القياس بخالؼ كذلؾ المالءمة خاصية فييا بمعمكمات تتكفر

 العادلة القيمة قياس أساليب بعض كفاعمية كفاءة عدـ ىي شكمة الرئيسيةالم أف حيف في التاريخية،
 ركزت فقد ىنا كمف التاريخية، التكمفة محاسبة في الحاؿ ىك كما خاصية المكثكقية تحقيؽ عمى
 العادلة لمقيمة المحددة المقاييس أفضؿ ىك نشطة سكؽ في السكقي السعر أف المعايير عمى معظـ

 عمى أعمى الحصكؿ فييا يراعى العادلة لمقيمة األخرل القياس أساليب أف يفح في كأكثر مكثكقية،
 األقؿ مقبكلة عمى و أكمكثكق درجة ذات الحالت جميع في تبقى أف عمى ممكنة، مكثكقية درجة

 .(2009: 33صالح، )
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 الثالثالفصل 

 الدراسة الميدانية

 تشتمل الدراسة في ىذا الفصل عمى ما يمي:

 ث األول: البنوك المحمية العاممة في فمسطينالمبح

 المبحث الثاني: المنيجية واإلجراءات.

 المبحث الثالث: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيراتيا.
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 المقدمة:
بحثػت ىػذه الدراسػة أىميػة القيػاس المحاسػبي المسػتند إلػى القيمػة العادلػة فػي تعظػيـ الخصػػائص      

محاسػػبية فػػي البنػػكؾ المحميػػة العاممػػة فػػي فمسػػطيف،  حيػػث سػػمطنا مػػف خالليػػا النكعيػػة لممعمكمػػات ال
الضػكء عمػى مفيػكـ كأىميػة قيػػاس القيمػة العادلػة لممصػارؼ المحميػة العاممػػة فػي فمسػطيف كدكرىػا فػػي 
تعظػيـ جػكدة المعمكمػات المحاسػبية مػف خػالؿ تقػديـ معمكمػات تتسػـ بالخصػائص النكعيػة لممعمكمػػات 

إلػى ضػبط أداءىػا كفػؽ معػايير القيمػة المحاسػبة الدكليػة التػي تتجػو نحػك القيمػة  المحاسبية ممػا يػؤدم
العادلػة، كذلػػؾ بالسػػتناد عمػػى مصػػادر معمكمػػات متعػػددة منيػػا: المعمكمػػات النظريػػة التػػي تػػـ اسػػتقائيا 
مػػف المؤلفػػات كالػػدكريات كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة، كالدراسػػة الميدانيػػة التػػي تػػـ القيػػاـ 
بيػػا فػػػي ىػػذه الدراسػػػة، كلقػػػد تمػػت السػػػتفادة مػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػي كضػػػع اإلطػػار النظػػػرم ليػػػذه 
الدراسػػة، حيػػث اسػػتطاع الباحػػث مػػف خػػالؿ ىػػذه الدراسػػات تكػػكيف إطػػاران، معرفيػػان كافيػػان حػػكؿ مكضػػكع 

كالكصػػكؿ إلػػى صػػياغة الفرضػػيات بشػػكؿ يكضػػح أىػػداؼ  ةبحثػػو كتحديػػد المتغيػػرات التابعػػة كالمسػػتقم
لدراسػة ليػتـ النطػػالؽ منػو كأسػػاس إلعػداد الدراسػػة كتصػميـ أسػػئمة المقابمػة كاإلسػػتبانة كالتػي تناكلػػت ا

معظػػػػـ الجكانػػػػب المتعمقػػػػة بمتغيػػػػرات الدراسػػػػة، كالتػػػػي تعتبػػػػر أداة الدراسػػػػة المسػػػػتخدمة لمكصػػػػكؿ إلػػػػى 
 النتائج.
، كمػػف ذلػػؾ تعريػػؼ كيتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ تكضػػيح اإلجػػراءات التػػي تػػـ إتباعيػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة     

منيج الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد مجتمع الدراسػة كعينتيػا كأىػـ صػفات عينػة الدراسػة، 
ككػذلؾ أداة الدراسػػة المسػػتخدمة كطػرؽ إعػػدادىا كصػػدقيا كتطبيقيػػا، كالمعالجػات اإلحصػػائية التػػي تػػـ 

 كتفسيرىا.العتماد عمييا في تحميؿ الدراسة، كأخيران نتائج الدراسة الميدانية 
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 المبحث األول:
 المحمية العاممة في فمسطين. البنوك
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 تمييد0-1-3: 
يعتبر القطاع المصرفي مف أىـ مككنات النظاـ المالي الفمسطيني. كاألكثر تأثيران عمى      

الرئيسة سكاء لمقطاع الستقرار المالي بشكؿ عاـ. كيعتبر القطاع المصرفي بمثابة قناة التمكيؿ 
العاـ أك الخاص. كبالتالي فإف التغيرات التي يشيدىا القطاع المصرفي ليا انعكاسات مباشرة كغير 

(. كيمثؿ 2010: 31مباشرة عمى مجمؿ النشاط القتصادم بشكؿ عاـ )سمطة النقد الفمسطينية، 
تمعات الحديثة. لذلؾ الجياز المصرفي ركنان ميمان في القتصاد القكمي ألم مجتمع مف المج

اىتمت معظـ البمداف المتحضرة بكضع تشريعات ترسـ كتنظـ مجالت النشاط المتعمقة بكافة أنكاع 
 المككنة لمجياز المصرفي بيا. البنكؾ
ا البنكؾ كتمعب      في  المباشر تأثيرىا خالؿ مف القتصادم النشاط حركة في ىامان  دكارن  أيضن
 كتأتي القتصاد، في النقكد عرض مقدار في كبالتالي تقدميا، لتيا الئتمانية التسييالت حجـ

 النقكد حجـ في التغيرات تحدثو ما بسبب النقكد عرض عمى التأثير في البنكؾ دكر سةاأىمية در 
 جميعيا كىي القتصادم، النمك كمعدلت كالتضخـ، البطالة مستكيات عمى مباشر مف تأثير

 (. 2011: 55القتصادية )األسطؿ،  سياسةلم مباشرة أىدافان  متغيرات تشكؿ
 

 سمطة النقد الفمسطينية1-1-3: 
ـ. باعتبارىا مؤسسة 1995تأسست سمطة النقد الفمسطينية بمكجب قرار رئاسي في عاـ      

ـ. كتـ إنشاء سمطة النقد 1997مستقمة، كتـ استبداؿ ىذا القرار بإصدار قانكف سمطة النقد في عاـ 
كقد تـ إنشاؤىا كنكاة لمبنؾ  .لمياـ الكاردة في بركتكككؿ باريس القتصادملتحقيؽ العديد مف ا

المركزم الفمسطيني كىي تقكـ بمعظـ الكظائؼ الكالسيكية لمبنكؾ المركزية مف ترخيص لمكحدات 
المالية كفركعيا كاإلشراؼ عمييا كتنظيـ البيئة التي تعمؿ فييا كىي تعمؿ أيضان كمستشار كككيؿ 

الكطنية الفمسطينية، كتشكؿ أيضان الكحدة التي عف طريقيا يتـ استثمار المصادر مالي لمسمطة 
فاف سمطة النقد الفمسطينية تفتقر لألدكات الالزمة   طة. إل أنو كلغياب النقد الكطنيالمالية لمسم

لتنفيذ بعض الكظائؼ الجكىرية التي يقكـ بيا البنؾ المركزم، ككظيفة المقرض األخير، ككظيفة 
-2006: 213رضكاف، )األغا، ك ف كتكميفو كتبني نظاـ لسعر الصرؼحكـ في حجـ الئتماالت

214  .) 
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 الميام التي تمارسيا سمطة النقد2-1-3: 
بالبنؾ المركزم، متحددة عمى كجو  تمارس سمطة النقد عددان مف، كليس كؿ، المياـ المناطة     

 ، كخدمات المدفكعات، كاألبحاث كاإلحصاء.البنكؾالخصكص في مراقبة 
 

 تعريف الجياز المصرفي3-1-3: 
يعرؼ الجياز المصرفي بأنة "مجمكعة المؤسسات المالية المصرفية كالقكانيف المنظمة      

 (. 28 2008:" )مسعكد، كعالقاتيا في المجتمع كالخاضعة لرقابة المصرؼ المركزم
ـ 1971لسنة  (24)رقـ  البنكؾمف قانكف  (2)كما عرؼ المشرع األردني في المادة رقـ     

المصرؼ المرخص عمى أنو "الشركة التي رخص ليا بتعاطي األعماؿ المصرفية كفؽ أحكاـ 
 (.5 2006:القانكف" )سعادة، كظاىر، 

العاممة في  البنكؾمنظمة كفعالة كفؤة، كيحكـ  كيعمؿ القطاع المصرفي الفمسطيني بطريقة     
 البنكؾـ، كالتعميمات الصادرة بمقتضاه، كما كتعمؿ 2010لعاـ  (9)رقـ  البنكؾفمسطيف قانكف 

بالتماشي مع أفضؿ المعايير المصرفية الدكلية، خاصة المبادئ األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة 
ية، كالمنيجية المتعمقة بيا، كمبادئ الحككمة الجيدة، كاتفاؽ الصادرة عف لجنة بازؿ لمرقابية المصرف

 .(2012-12-27تاريخ الزيارة   (www.pma.psبازؿ، فيما يجرم العمؿ لتطبيؽ اتفاؽ بازؿ
 

 مكونات الجياز المصرفي في فمسطين4-1-3: 
د الجياز المصرفي الفمسطيني المعاصر، حيث لقد شيد العقد األخير مف القرف الماضي ميال     

كاف ىناؾ مصرفيف فقط يعمالف في الضفة الغربية كقطاع غزة، كقد تطكر الجياز المصرفي 
 الفمسطيني عقب قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية حيث يتككف مف:

ظاـ ـ لبناء الن1994تأسست سمطة النقد الفمسطينية كأخر عاـ  سمطة النقد الفمسطينية: -1
 المصرفي كالنقدم كضماف استقراره تشجيع النمك القتصادم لألراضي الفمسطينية.

التجارية التي  البنكؾيتككف القطاع المصرفي في فمسطيف بشكؿ أساس مف  التجارية: البنوك -2
تستقطب النسبة األكبر مف ادخارات الكحدة القتصادية كادخارات األفراد، كىي بالتالي تحتكر 

 مصارؼ بأنيا التجارية البنكؾكتعد  دخارات نحك األنشطة القتصادية المختمفة.تكجيو ال
 حقكؽ ترتيب في ترغب أفراد بيف في الكساطة دكرىا كيتمثؿ المصرفية، الخدمات في متخصصة

 المصرؼ كيقكـ المصرؼ، في عمييا ديكف في ترتيب ترغب كأشخاص التجارم، المصرؼ في ليا
-28)أبك سمرة،  المصرفية خدماتو مقابؿ أثماف عمى الحقكؽ، كيحصؿ ليذه استخدامو مقابؿ بالدفع

 (:2010: 2التجارية إلى التالي )قانكف المصارؼ،  البنكؾكتنقسـ  (.2007: 25
 

http://www.pma.ps)/
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 التي تأسست بترخيص مف سمطة النقد الفمسطينية. البنكؾالمحمية: كىي  البنكؾ - أ
بترخيص مف السمطات المصرفية في  التي تأسست البنكؾالعربية كاألجنبية: كىي  البنكؾ  - ب

 البمد األـ، كحاصمة عمى الترخيص مف سمطة النقد لمزاكلة العمؿ داخؿ فمسطيف.
بتكجيو نشاطيا القتصادم كفؽ الشريعة اإلسالمية كتعمؿ  البنكؾتقكـ ىذه اإلسالمية:  البنوك -3

 (:2009: 15إسالمية كىي )البشيتي،  البنكؾ اثناف مففي فمسطيف 
 مصرؼ اإلسالمي العربي.ال -أ
 المصرؼ اإلسالمي الفمسطيني. -ب
 29تعمؿ في فمسطيف مصارؼ متخصصة منيا ما يمي )مسعكد، المتخصصة:  البنوك -4

:2008 :) 
 المصرؼ العقارم المصرم العربي. - أ
ـ. كىك مصرؼ كطني كمتخصص 2006مصرؼ الرفاه: تـ إنشاء ىذا المصرؼ في عاـ  -ب

 الصغيرة. المصدر. في دعـ كمساندة المشاريع
 

 وفروعيا البنوك المحميةعدد 5-1-3: 
 ((212عشر مصرفان تعمؿ مف خالؿ ثمانية  (18)العاممة في فمسطيف حاليان  البنكؾيبمغ عدد      
. كبمغ عدد ةرؼ كافدافرعا،ن كمكتبان فرعيان، منيا ثمانية مصارؼ محمية كعشر مصكاثنا عشر  تيفمائ

ثنيف (102)مائة كعشرة فرعان، مقابؿ  (110)الفركع لممصارؼ المحمية  فرعان لممصارؼ  مائة كا 
ـ. 2011التجارية كفركعيا مكزعة حسب جنسيتيا حتى عاـ  البنكؾالكافدة. كفيما يمي تفصيؿ لتمؾ 

، كعمى البنكؾمف إجمالي عدد  44.44 %ثمانية مصارؼ محمية كىي تستحكذ عمى  (8)حيث أف 
مف  هرؼ كافدامص ةعشر لتعكد % 48.1 المكاتب، مقابؿ مف إجمالي عدد الفركع ك % 51.9

المحمية التجارية العاممة في  البنكؾيكضح  (1-3) إجمالي، عدد الفركع كالمكاتب، كالجدكؿ رقـ
المحمية اإلسالمية العاممة في فمسطيف. بينما  البنكؾأيضان  (2-3)فمسطيف، كما يضح الجدكؿ رقـ 

 .(21: 2011)سلطت النقد الفلسطينيت، كافدة. ال البنكؾ(  يكضح 3-3الجدكؿ رقـ )
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 (1-3)جدول رقم                            
 التجارية المحمية العاممة في فمسطيف: البنكؾيبيف  

تاريخ  اسم البنك
 التأسيس

عدد 
 الفروع

 42 1960 بنك فمسطين

 6 1994 البنك التجاري الفمسطيني 

 13 1995 بنك االستثمار الفمسطيني

 17 1995 بنك القدس

 1 1996 البنك العربي الفمسطيني لالستثمار

 6 2006 بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

 
 (2-3)جدول رقم                              

 اإلسالمية المحمية العاممة في فمسطيف: البنكؾيبيف 
تاريخ  اسم البنك

 التأسيس
عدد 

 الفروع
 10 1995 عربيالبنك اإلسالمي ال

 15 1995 البنك اإلسالمي الفمسطيني

 
 (.2010: 33المصدر )سمطة النقد الفمسطينية، 
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 (3-3)جدول رقم                          
 العاممة في فمسطيف:ك الكافدة  البنكؾيبيف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.2010: 33المصدر )سمطة النقد الفمسطينية، 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

تاريخ  اسم البنك
 التأسيس

عدد 
 الفروع

 18 1986 بنك القاىرة عمان

 22 1994 يالبنك العرب

 31 1994 بنك األردن

 6 1994 البنك العقاري المصري العربي

 3 1994 البنك التجاري األردني

 5 1995 البنك األىمي األردني

 12 1995 بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل

 2 1995 البنك األردني الكويتي

 1 1995 بنك االتحاد

 1 1998 لمشرق األوسط المحدود HSBCال  بنك
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 المبحث الثاني
 المنيجية واإلجراءات

 
 تشتمل الدراسة في ىذا المبحث عمى ما يمي:     

 : تمييد.0-2-3
 : منيج الدراسة.1-2-3
 : مجتمع وعينة الدراسة.2-2-3
 : أداة الدراسة.3-2-3
 .: صدق وثبات اإلستبانة4-2-3

 المعالجات اإلحصائية.5-2-3: 
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 المبحث الثاني
 المنيجية واإلجراءات

 
 : تمييد3-2-0     

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كاألفراد مجتمػع الدراسػة كعينتيػا، ككػذلؾ أداة الدراسػة ك      
راءات التػػي قػػاـ لإلجػػ المسػػتخدمة كطػػرؽ إعػػدادىا، كصػػدقيا كثباتيػػا، كمػػا يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان 

المعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اعتمػػد الباحػػث  بيػػا الباحػػث فػػي تقنػػيف أدكات الدراسػػة كتطبيقيػػا، كأخيػػران 
 عمييا في تحميؿ الدراسة.

 
 : منيج الدراسة1-2-3
يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية إلى      

محؿ الدراسة، كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، إضافة  نتائج تتعمؽ بالمكضكع
 إلى أنو العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية.  

الباحث مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خالؿ إطالعو عمى الدراسات  يعرؼك    
إلى دراسة أىمية القياس المحاسبي السابقة المتعمقة بمكضكع البحث، كيسعى الباحث لمكصكؿ 

المحمية  البنكؾالمستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 
كىذا يتكافؽ مع المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إلى تكفير البيانات . العاممة في فمسطيف

عمى دللتيا، كحيث أف المنيج الكصفي  كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ
التحميمي يتـ مف خالؿ الرجكع لمكثائؽ المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجالت كغيرىا مف المكاد التي 
يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لمكصكؿ إلى أىداؼ البحث، فإف الباحث سيعتمد عمى ىذا المنيج 

البحث، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لمظاىرة لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ مشكمة 
مكضع الدراسة، كما أنو سيستخدـ أسمكب العينة العشكائية الطبقية في اختياره لعينة الدراسة، 

 في جمع البيانات األكلية. اإلستبانةكسيستخدـ 
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 :اعتمد الباحث عمى نوعين من البيانات طرق جمع البيانات 
 :البيانات األولية1- 
لؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبانات لدراسة بعض مفردات البحث كحصر كذ     

 كتجميع المعمكمات الالزمة في مكضكع البحث، كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج
(Statistical Package for Social Science) SPSS  اإلحصائي كاستخداـ الختبارات

 كصكؿ لدللت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.اإلحصائية المناسبة بيدؼ ال
 

 :البيانات الثانوية2 - 
أك المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة،  ،كالمنشكرات الخاصة ،كالدكريات ،كتمت مراجعة الكتب     

كالتي تتعمؽ بدراسة أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص 
المحمية العاممة في فمسطيف، كأية مراجع قد يرل الباحث  البنكؾممعمكمات المحاسبية في النكعية ل

أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي، كينكم الباحث مف خالؿ المجكء لممصادر الثانكية في 
الدراسة، التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عاـ 

 آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة. عف
 

 : مجتمع وعينة الدراسة2-2-3
( مصارؼ 8فمسطيف، كعددىـ )العاممة في  محميةال البنكؾمف قطاع  الدراسة يتككف مجتمع     

)بنؾ فمسطيف، البنؾ التجارم الفمسطيني، بنؾ الستثمار، بنؾ القدس، البنؾ العربي الفمسطيني 
 اإلسالميالعربي، البنؾ  اإلسالمي، بنؾ الرفاه لتمكيؿ المشاريع الصغيرة، البنؾ لالستثمار
، عممان بأنة تـ استبعاد بنؾ الرفاه لتمكيؿ المشاريع الصغيرة لصغر حجمو كألنة في الفمسطيني(

 مميفالعا الممثميف في لختيار أفراد الدراسة العشكائية العينة تـ استخداـ طريقةقد ك طريقة لالندماج. 
 البنكؾ راءمد مف الدراسة عالقة بمشكمة كلدييـفمسطيف  في العاممةلمحمية ا البنكؾ قطاع في

 لإلجابة فالداخمييف، كالمدراء الماليي كالمدققيف ،كالمحاسبيف ،كرؤساء األقساـ ،كمساعدييـ كالفركع
مع الدراسة. مكظؼ مف مجت (100)كقد تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف  اإلستبانة أسئمة عف

كبعد تفحص الستبانات لـ  ،استبانو (80)كقد تـ تكزيع الستبانات عمى عينة الدراسة كتـ استرداد 
 .يستبعد أم منيما نظران لتحقؽ الشركط المطمكبة لإلجابة
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 : أداة الدراسة3-2-3
األثر الفاعؿ  بعد الطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة كالتي كاف ليما     

(، كدراسة  2009(، كدراسة )صالح، 2010في تصميـ اإلستبانة، كمف أبرزىا: دراسة )حسيف،
(،  (Tan, Hancock, et. al., 2004(، كدراسة2005(، كدراسة )زىراف،  2006)عدس، كنكر،

، كتـ إعداد استبانو خصصت لجمع المعمكمات حكؿ "أىمية (Carroll, et. al., 2003)كدراسة 
لقياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ا

في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف" بحيث تغطي فرضيات الدراسة. كقد تـ اختيار الصدؽ 
الظاىرم لإلستبانة عف طريؽ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف تتألؼ مف ستة أشخاص أساتذة 

ت فمسطينية متخصصيف في المحاسبة كاإلحصاء كقد اخذ رأم السادة المحكميف بعيف جامعا
العتبار، كبذلؾ خرجت اإلستبانة في صكرتيا النيائية. كقد تـ تقسيـ اإلستبانة إلى مجمكعتيف 

 كالتالي: 
 .فقرات  4كيتككف مف : تحتكم عمى الخصائص العامة لمجتمع كعينة الدراسةالمجموعة األولى

تناقش أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص  موعة الثانية:المج
كتـ تقسيمو إلى أربعة محاكر النكعية لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. 

 كما يمي:
في تكفير خاصية أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة ما األول:  المحور1- 

 فقرات (9) المالءمة  كيتككف مف
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية ما  المحور الثاني:2- 

 فقرات (7) المكثكقية كيتككف مف
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية  ماالمحور الثالث: 3- 

 فقرات (6)فيـ كيتككف مف القابمية لم
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية القابمية  ماالمحور الرابع: 4- 

 فقرات. (6)لممقارنة كيتككف مف 
مكافؽ تعني  (5)إجابات حيث الدرجة  (5)كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  مككنة مف      
 .(3-4)مكافؽ بشدة كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ " تعني غير 1كالدرجة " بشدة
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 (3-4) جدول رقم
 مقياس اإلجابات

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60- 1.80 1.80-1 الفترة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  درجة الموافقة

 5 4 3 2 1 الكزف

 : صدق وثبات اإلستبانة.3-2-4

( ، كما يقصد 429: 1995سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ،  يعني التأكد مف أنيا      
لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح  اإلستبانةبالصدؽ "شمكؿ 

 ،)عبيدات كآخركف فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا"
 ف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:( ، كقد قاـ الباحث بالتأكد م179 :2001
  بطريقتيف. اإلستبانة: تـ التأكد مف صدؽ فقرات اإلستبانةصدق فقرات 

 

 .(أداة الدراسةالصدق الظاىري لألداة )صدق 1- 
قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف      

 ، كجامعة األقصىفي كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية أعضاء مف أعضاء الييئة التدريسية (6)
 كاإلحصاء.  متخصصيف في المحاسبة

أسماء المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة. كقد  (1)كيكضح الممحؽ رقـ      
مة العبارات لقياس ما كضعت ألجمو، كمدل ءطمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدل مال

كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي إليو. كمدل كفاية العبارات  ،ضكح صياغة العباراتك 
ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو  ،لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية

مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، ككذلؾ  ضركريان 
اء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية )الخصائص الشخصية كالكظيفية المطمكبة مف إبد

. كتركزت تكجييات المحكميف عمى اإلستبانةالمبحكثيف(، إلى جانب مقياس ليكرت المستخدـ في 
حيث كانت تحتكم عمى بعض العبارات المتكررة، كما أف بعض المحكميف  اإلستبانةانتقاد طكؿ 

ضافة بعض العبارات إلى محاكر  ،ة تقميص بعض العبارات مف بعض المحاكرنصحكا بضركر  كا 
 أخرل.
إلى المالحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي  كاستنادان      

يف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر ماتفؽ عمييا معظـ المحك
 . تفاؽ مع المشرؼ عمى ذلؾبال منيا
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 اإلستبانة صدق االتساق الداخمي لفقرات2 - 
عمى عينة الدراسة الستطالعية البالغ حجميا  اإلستبانة تـ حساب التساؽ الداخمي لفقرات     

مفردة، كذلؾ بحساب معامالت الرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما  (30)
  :يمي

: أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في ق الداخمي لفقرات المحور األولالصد .أ
 في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. تكفير خاصية المالءمة

معامالت الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ )أىمية  (3-5)جدكؿ رقـ كيبيف      
يمة العادلة في تكفير خاصية المالءمة( كالمعدؿ الكمي لفقراتو،  القياس المحاسبي المستند إلى الق

حيث إف مستكل  (،05.0كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل دللة )
، 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف أالدللة لكؿ فقرة 

 .عتبر فقرات المحكر األكؿ صادقة لما كضعت لقياسوكبذلؾ ت
 (5-3)جدول رقم 

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر األكؿ:
 في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. تكفير خاصية المالءمة

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط 
مستوى 

 الداللة
 0.000 0.767 ـ القيمة العادلة يجعؿ القكائـ المالية أكثر مالءمة لتخاذ القرار.استخدا -1

تعتبر القيمة العادلة لألدكات المالية أكثر مالءمة لحتياجات مستخدمي  -2
 0.000 0.866 المعمكمات المالية.

 0.000 0.752 عاليو. تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة معمكمات ذات قيمة تنبؤية 3-

 0.000 0.633 تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة معمكمات ذات قيمة استردادية. -4

تحقؽ البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة خاصية التكقيت المناسب  -5
 لممعمكمات المحاسبية.

0.707 0.000 

دة إلى القيمة العادلة الدائنيف في اتخاذ قرارات تساعد البيانات المالية المستن -6
 الئتماف.

0.757 0.000 

تساعد البيانات المالية  المستندة إلى القيمة العادلة المستثمريف في اتخاذ قرارات  -7
 الستثمار.

0.804 0.000 

ة  تساعد البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة في زيادة درجة التأكد مف دق -8
 التدفقات النقدية المستقبمية لممصرؼ.

0.685 0.000 

يساعد تطبيؽ القيمة العادلة في القياس المحاسبي في تقديـ معمكمات مالئمة  -9
 لتفسر اختالؼ القيـ الدفترية عف السكقية.

0.773 0.000 

 0.361تساكم   (28)كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل دللة  rقيمة 
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معامالت الرتباط بيف كؿ فقرة  (3-6) جدكؿ رقـيبيف  :اخمي لفقرات المحور الثانيالصدق الدب. 
مف فقرات المحكر الثاني )أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية 

( كالمعدؿ الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت لممصارؼ المحمية العاممة في فمسطيف المكثكقية
قؿ مف أ(، حيث إف مستكل الدللة لكؿ فقرة 05.0رتباط المبينة دالة عند مستكل دللة )ال

، كبذلؾ تعتبر فقرات 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  0.05
 .المحكر الثاني صادقة لما كضعت لقياسو

 
 (3-6)جدول رقم 

المحكر الثاني: أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في الصدؽ الداخمي لفقرات 
 في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. تكفير خاصية المكثكقية

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط 
مستوى 

 الداللة
يكفر القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة معمكمات ذات مكثكقية  -1

 0.000 0.727 لمالية.عالية في التقارير ا

 0.000 0.617 يكفر قياس اللتزامات المالية بالقيمة العادلة معمكمات ذات مكثكقية عالية. -2
 0.000 0.623 تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة معمكمات محايدة. -3
بية قابمة تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة معمكمات محاس -4

 0.000 0.671 لمتحقؽ.

تحقؽ المعمكمات المحاسبية المستندة إلى القيمة العادلة خاصية التمثيؿ  -5
 0.000 0.656 الصادؽ.

يعبر مجمكع المكجكدات في قائمة المركز المالي عف القيـ الحقيقية إذا تـ  -6
 0.001 0.578 استخداـ القيمة العادلة.

مستند إلى القيمة العادلة يككف أكثر صحة كذات مؤشر التحميؿ المالي ال -7
 0.000 0.638 جدكل عند اتخاذ القرارات.

 0.361تساكم   (28)كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل دللة  rقيمة 
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معامالت الرتباط بيف كؿ  (3-7)جدكؿ رقـ يبيف : الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث -ج
لثالث )أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير فقرة مف فقرات المحكر ا

كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند  خاصية القابمية لمفيـ( كالمعدؿ الكمي لفقراتو،
المحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف أ(، حيث إف مستكل الدللة لكؿ فقرة 05.0مستكل دللة )

، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثالث صادقة لما 0.361الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أ
 كضعت لقياسو.

 (3-7)جدول رقم 
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثالث:
 فمسطيف.في البنكؾ المحمية العاممة في  تكفير خاصية القابمية لمفيـ

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط 
مستوى 

 الداللة
 .يكتنؼ مفيـك القيمة العادلة بعض الغمكض -1

 
0.713 0.000 

 يكجد فيـ كاضح لمفيـك القيمة العادلة لدل المحاسبيف كالمراجعيف. -2
 0.693 0.000 

 تتكفر المقكمات الثقافية التي تسيؿ استخداـ القيمة العادلة. 3-
 0.627 0.000 

يجب شمكؿ التقارير المالية عمى كافة المعمكمات المحاسبية حتى لك كانت  4-
 معقدة كصعبة الفيـ عمى المستخدـ العادم.

0.475 0.008 

يككف التقرير المالي مفيكمان بشكؿ أكبر، عند تكفر المعرفة في األعماؿ  -5
 كاألنشطة القتصادية كالمحاسبة لممستخدميف.

0.710 0.000 

التقرير المالي المبني عمى أساس القيمة العادلة كافة المعمكمات الميمة  يكفر 6-
 كالقابمة لمفيـ لممستخدميف.

0.748 0.000 

 0.361تساكم  (28)كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل دللة  rقيمة 
 
ؿ فقرة ( معامالت الرتباط بيف ك3-8جدكؿ رقـ )يبيف  الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: -د

مف فقرات المحكر الرابع )أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية 
كالمعدؿ الكمي  لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف(. القابمية لممقارنة

حيث إف  ،05.0لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل دللة 
تساكم  الجدكلية كالتي rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف أمستكل الدللة لكؿ فقرة 

 .، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الرابع صادقة لما كضعت لقياسو0.361
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 (3-8جدول رقم )
تند إلى القيمة العادلة في الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الرابع: أىمية القياس المحاسبي المس

 في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. تكفير خاصية القابمية لممقارنة

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط 
مستوى 

 الداللة
إف تقييـ عناصر القكائـ المالية بالقيمة العادلة بشكؿ دكرم يجعميا قابمة لممقارنة مع  -1

 0.000 0.603 السنكات السابقة.

لممعمكمات المحاسبية خاصية القابمية  بيؽ معايير القيمة العادلة، يحقؽإف تط -2
 0.003 0.516 لممقارنة بشكؿ أفضؿ. 

تسمح التقمبات في األسعار السكقية بإجراء المقارنة بيف المعمكمات المحاسبية  -3
 0.002 0.553 الناتجة عف تطبيؽ القيمة العادلة بشكؿ دقيؽ.

أساس القيمة العادلة المستخدمكف مف إجراء  ة المستندة إلىتمكف البيانات المالي -4
 0.002 0.542 المقارنات الزمنية كالمكانية الالزمة لعمؿ التحميالت المالية.

 0.008 0.473 تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة معمكمات محاسبية قابمة لممقارنة. -5

ـ في الكصكؿ إلى مؤشرات عائد األمكاؿ المستثمرة مف استخداـ القيمة العادلة يساى -6
 0.011 0.459 المختمفة. البنكؾخالؿ خاصية القابمية لممقارنة بيف 

 0.361تساكم  (28)كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل دللة  r قيمة
 

  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة 
بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع المعدؿ ( معامالت الرتباط 3-9جدكؿ رقـ )يبيف      

، ((0.05كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل دللة  اإلستبانةالكمي لفقرات 
الجدكلية  rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  0.05قؿ مف أحيث إف القيمة الحتمالية لكؿ فقرة 

 ات المحكر صادقة لما كضعت لقياسو.، كبذلؾ تعتبر فقر  0.314كالتي تساكم
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 (3-9)جدول رقم 
 اإلستبانةمعامؿ الرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع المعدؿ الكمي لفقرات 

 
 المحور

 
معامل  المحورعنوان 

 االرتباط
القيمة 

 االحتمالية

فير خاصية أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تك ما  األكؿ
 0.000 0.929   لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. المالءمة

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية ما  الثاني
 0.000 0.881   لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف.المكثكقية 

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية  ما الثالث
 0.000 0.767   لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. القابمية لمفيـ

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية ما  الرابع
محاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في لممعمكمات ال القابمية لممقارنة

   فمسطيف.
0.710 0.000 

 0.361تساكم  (28)كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل دللة  rقيمة 
 

  اإلستبانةثبات فقرات Reliability: 
لك تكرر تطبيقيا عمى  أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبان      
(. كقد أجرل الباحث خطكات الثبات 430: 1995)العساؼ، مختمفة شخاص ذاتيـ في أكقاتاأل

 عمى العينة الستطالعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
: تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية  الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامالت  معدؿ األسئمة
 الرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  براكف لمتصحيح 

(Spearman - Brown Coefficient ) :حسب المعادلة  التالية 
معامؿ الثبات = 

1

2

ر

( أف ىناؾ معامؿ 3-10كؿ رقـ )حيث ر معامؿ الرتباط كقد بيف جد  ر

" 0.8404"اإلستبانة كقد بمغ المعدؿ العاـ لثبات لجميع فقرات اإلستبانة، لفقرات  ثبات كبيرة نسبيان 
 .باستخداـ طريقة التجزئة النصفية مما يطمئف الباحث مف استخداـ أداة الدراسة في عممية البحث
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 (3-10)جدول رقم 
 ة النصفية(معامؿ الثبات ) طريقة التجزئ

 
 عنوان المحور المحور

 

 التجزئة النصفية

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  ما األول
لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ تكفير خاصية المالءمة 
    المحمية العاممة في فمسطيف.

0.6727 0.8043 0.000 

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  ما الثاني
لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ تكفير خاصية المكثكقية 
   المحمية العاممة في فمسطيف.

0.7010 0.8242 0.000 

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  ما الثالث
لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ  ابمية لمفيـتكفير خاصية الق

   المحمية العاممة في فمسطيف.
0.6548 0.7914 0.000 

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  ما الرابع
لممعمكمات المحاسبية في  تكفير خاصية القابمية لممقارنة

   البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف.
0.6925 0.8183 0.000 

 0.000 0.8404 0.7248 جميع المحاور

 0.361تساكم  (28)كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل دللة  rقيمة 
 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد   اإلستبانةاستخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات      

 أف معامالت الثبات مرتفعة، كقد بمغ المعدؿ العاـ لثبات جميع فقرات (3-11)بيف جدكؿ رقـ 
مما يطمئف الباحث مف استخداـ أداة الدراسة في  (0.8729) باستخداـ طريقة كركنباخ  اإلستبانة

 .عممية البحث
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 (11-3)جدول رقم 
 كركنباخ( كألفامعامؿ الثبات )طريقة 

 المحور
 عنوان المحور

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية  ما األكؿ
 0.8510 9     لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. المالءمة

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية  ما الثاني
 0.8750 7   لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. المكثكقية

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية  ما الثالث
 0.8347 6   لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف. القابمية لمفيـ

سبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية أىمية القياس المحا ما الرابع
لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في  القابمية لممقارنة

   فمسطيف.
6 0.8537 

 0.8729 28 جميع الفقرات

 
 المعالجات اإلحصائية 5-2-3: 

عيا، فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجمي     
 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ الجتماعية

Social Science (SPSS)  كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ
 البيانات:

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآل 1- لي، حسب مقياس ليكرت الخماسي كما ىك مكضح تـ ترميز كا 
، كلتحديد طكؿ فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدكد الدنيا كالعميا( المستخدـ في (1-3) بجدكؿ رقـ

الخمسة  س، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقايي(4=1-5) محاكر الدراسة، تـ حساب المدل
ضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في ، بعد ذلؾ تـ إ(0.8=5/4)لمحصكؿ عمى طكؿ الفقرة أم 

 المقياس )كىى الكاحد الصحيح(، كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى 
تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة كتحديد  2-

 .استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة
كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف  Mean المتكسط الحسابي3- 

كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب 
 (.89: 1996أعمى متكسط حسابي ) كشؾ، 
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لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ  (Standard Deviation)تـ استخداـ النحراؼ المعيارم  4-
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسية 
عف متكسطيا الحسابي، كيالحظ أف النحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة 

قيمتو مف الصفر  اقتربتئيسة، فكمما لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الر 
كمما تركزت الستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس )إذا كاف النحراؼ المعيارم كاحد صحيحا 

  .فأعمى فيعني عدـ تركز الستجابات كتشتتيا(
 اإلستبانة.اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات  5-
 .معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات6- 
 .معادلة سبيرماف براكف لمثبات7- 
 سمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ل - اختبار ككلكمجركؼ8- 

(1- Sample K-S.) 
لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة  One sample T testلمتكسط عينة كاحدة  tاختبار 9- 

  .(3)كالمتكسط الحيادم 
 .ألحادماختبار تحميؿ التبايف ا10- 
 شفيو.اختبار 11- 
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 المبحث الثالث 
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 
 تشتمل الدراسة في ىذا المبحث عمى ما يمي:     

 خصائص وسمات عينة الدراسة.: 1-3-3
 اختبار التوزيع الطبيعي.: 2-3-3
 تحميل فقرات الدراسة.: 3-3-3
 .فرايات الدراسةاختبار : 4-3-3
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 : خصائص وسمات عينة الدراسة1-3-3
 المؤىل العممي:1- 
مف % 78.8مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي "دبمكـ"، ك%    5.0أف (12-3)يبيف جدكؿ رقـ      

 مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي "ماجستير".% 16.0عينة الدراسة مؤىميـ العممي "بكالكريكس"، ك
رة المبحكثيف عمى تفيـ أسئمة اإلستبانة كاإلجابة عمييا كتزكيدىا كىذا يطمئف الباحث عمى قد

 بالمعمكمات الالزمة، كما أف المؤىؿ العممي العالي مؤشر ايجابي عمى قدرات ككفاءة المبحكثيف.
 

 (12-3)جدول رقم 
 المؤىؿ العممي تكزيع عينة الدراسة حسب متغير

النسبة  التكرار المؤىل العممي
 المئوية

 5 4 دبمـك

 78.8 63 بكالكريكس

 16.3 13 ماجستير

 0.0 0 دكتكراه

 100 80 المجمكع

 
 :العممي التخصص2- 
% 17.5% مف عينة الدراسة متخصصيف "محاسبة"، ك 60.0أف  (13-3)يبيف جدكؿ رقـ      

% مف عينة الدراسة متخصصيف"عمكـ مالية  16.3مف عينة الدراسة متخصصيف "إدارة أعماؿ"، ك
، مما يدؿ عمى التنكع في اختصاص % مف عينة الدراسة متخصصيف "اقتصاد"6.3، ككمصرفية"

أفراد عينة الدراسة مع التركيز عمى مف ىـ تخصص محاسبة باعتبارىـ الفئة األكثر معرفة 
 بمكضكع الدراسة، مما يزيد مف درجة العتماد عمى إجابتيـ لمقياـ باختبار فرضيات الدراسة.
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 (13-3)جدول رقم 
 العممي التخصص تكزيع عينة الدراسة حسب متغير

النسبة  التكرار التخصص
 المئوية

 60.0 48 محاسبة

 17.5 14 إدارة أعماؿ

 16.3 13 عمـك مالية كمصرفية

 6.3 5 اقتصاد

 100.0 80 المجموع

 
 الوظيفي:المسمى 3- 
 36.3يفة "محاسب"، كمف عينة الدراسة يعممكف في كظ% 37.5أف  (3-14)يبيف جدكؿ رقـ      

% مف عينة الدراسة يعممكف في  3.8مف عينة الدراسة يعممكف في كظيفة "رئيس قسـ"، ك% 
مف %  11.3مف عينة الدراسة يعممكف في كظيفة" مدقؽ داخمي"، ك %3.8كظيفة "مدير مالي"، ك 

كظيفية مما يدؿ بكضكح عمى التنكع في المسميات ال ."مدير مصرؼعينة الدراسة يعممكف في "
ألفراد العينة، األمر الذم يعني شمكؿ العينة عمى أكثر مف طرؼ كالتعدد في كجيات النظر حكؿ 
مكضكع الدراسة، كعدـ الكتفاء مف كجية نظر كاحدة، كاف معظـ مف قاـ بتعبئة اإلستبانة ىـ مف 

 اسطة اإلستبانة.ذكم المكاقع الكظيفية المتقدمة، كىذا يدعـ كيعزز الثقة في المعمكمات المجمعة بك 
 

 (14-3)جدول رقم 
 الوظيفية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 التكرار الوظيفية
النسبة 
 المئوية

 37.5 30 محاسب
 36.3 29 رئيس قسـ           

 3.8 3 مدير مالي                  
 11.3 9 مدقؽ داخمي                

 11.3 9 مدير مصرؼ
 100.0 80 المجموع
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 سنوات الخبرة: -4

مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرة لدييـ"أقؿ مف % 18.8أف  (15-3)يبيف جدكؿ رقـ      
  إلى أقؿ مف  5مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرة لدييـ"مف %28.8سنكات"، ك 5

 إلى أقؿ مف  10مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرة لدييـ "مف%  27.5سنكات"، ك10

مما يدؿ  ".فأكثر سنة15 مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرة لدييـ "مف %25.0سنة"، ك15
سنكات كىذا دليؿ عمى الخبرة  5مف أفراد العينة تزيد خبرتيـ عف  (81.20%) ما نسبةعمى أف 

العممية الجيدة في مجاؿ عمميـ، كما أنو يعزز مف قدرتيـ عمى التعامؿ مع اإلستبانة كتعبئتيا 
 شكؿ مكضكعي.ب

 (15-3)جدول رقم 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنكات الخبرة

النسبة  التكرار عدد سنوات الخبرة
 المئوية

 سنكات 5أقؿ مف 
15 18.8 

 سنكات 10 إلى أقؿ مف  5مف
23 28.8 

 سنة                  15  إلى أقؿ مف  10مف
22 27.5 

 فأكثر سنة 15 مف
20 25.0 

 100.0 80 المجموع
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 Sample -1)  فسمر نو  -اختبار كولمجروف) اختبار التوزيع الطبيعي: 3-2-3

K-S) 
لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ل   ؼسمر نك  - سنعرض اختبار ككلمجركؼ     

ككف ف معظـ الختبارات المعممية تشترط أف يكىك اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات أل
 ف القيمة الحتماليةإ( نتائج الختبار حيث 16-3. كيكضح الجدكؿ رقـ )تكزيع البيانات طبيعيان 

( كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي 05.0sig) 0.05كبر مف ألكؿ محكر 
 كيجب استخداـ الختبارات المعمميو.

 (16-3)جدول رقم 
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) ياختبار التكزيع الطبيع

 
القيمة  Zقيمة  عنوان المحور المحور

 االحتمالية

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى ما  األول
 القيمة العادلة في تكفير خاصية المالءمة
لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية 

   العاممة في فمسطيف.

1.328 0.059 

المحاسبي المستند إلى أىمية القياس ما  الثاني
 القيمة العادلة في تكفير خاصية المكثكقية
لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية 

  العاممة في فمسطيف.

0.719 0.679 

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى ما  الثالث
القيمة العادلة في تكفير خاصية القابمية 

لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ  لمفيـ
   ية العاممة في فمسطيف.المحم

0.700 0.711 

أىمية القياس المحاسبي المستند إلى ما  الرابع
القيمة العادلة في تكفير خاصية القابمية 

لممعمكمات المحاسبية في البنكؾ  لممقارنة
   المحمية العاممة في فمسطيف.

0.704 0.704 

 
 0.170 1.110 جميع الفقرات
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 تحميل فقرات الدراسة: 3-3-3
، اإلستبانةلتحميؿ فقرات  (One Sample T- test)لمعينة الكاحدة  Tتـ استخداـ اختبار      

كبر أالمحسكبة  tكتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة 
كبر أالنسبي  كالكزف 0.05قؿ مف أ )أك القيمة الحتمالية 1.99كالتي تساكم  ،الجدكلية tمف قيمة 

 t%(، كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ل يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة 60 مف

 0.05قؿ مف أ)أك القيمة الحتمالية 1.99 -الجدكلية كالتي تساكم  tالمحسكبة أصغر مف قيمة 
مستكل الدللة ليا  إذا كاف متكسطة%(، كتككف آراء العينة في الفقرة 60قؿ مف أكالكزف النسبي 

 .(Levine, et. al.,2010) 0.05كبر مف أ
 
 تحميل واختبار فرايات الدراسة :3-3-4

أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكل تكجد عالقة ذات دللة إحصائيةاألولى:  الفراية
 .المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة كتعظيـ مالءمة المعمكمات المحاسبية

كالذم يبيف آراء أفراد  (3-17)لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار      
ىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير أعينة الدراسة في المحكر األكؿ )

حسب الكزف  تنازليان ( مرتبة المعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف مالءمة
 :النسبي  كما يمي

 0.05قؿ مف أكىي  (0.000)كمستكل الدللة  )%83.50)بمغ الكزف النسبي  (1)رقـ  في الفقرة1- 
استخداـ القيمة العادلة يجعؿ القكائـ المالية أكثر مالءمة لتخاذ ( عمى مكافقةال مما يدؿ عمى

 .)القرار
قؿ مف أكىي  0.000))كمستكل الدللة  )%82.25) بيبمغ الكزف النس (2)في الفقرة  رقـ 2- 

القيمة العادلة لألدكات المالية تعتبر أكثر مالءمة لحتياجات )مما يدؿ عمى المكافقة عمى  0.05
 .(مستخدمي المعمكمات المالية

كىي اقؿ مف  (0.000)كمستكل الدللة  %(82.25) بمغ الكزف النسبي (7)في الفقرة  رقـ 3- 
البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة المستثمريف ( دؿ عمى المكافقة عمى إفمما ي 0.05

 .)تساعد في اتخاذ قرارات الستثمار
قؿ مف أكىي  (0.000) كمستكل الدللة )%80.25)بمغ الكزف النسبي  (6)في الفقرة  رقـ  4- 

ة إلى القيمة العادلة الدائنيف تساعد البيانات المالية المستند( فأمما يدؿ عمى المكافقة  عمى  0.05
 .)في اتخاذ قرارات الئتماف
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قؿ مف أكىي  (0.000)كمستكل الدللة  )%79.75)بمغ الكزف النسبي  (3)في الفقرة  رقـ 5- 
البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة تكفر معمكمات )مما يدؿ عمى المكافقة عمى إف  0.05

 .)يوذات قيمة تنبؤية عال
قؿ مف أكىي  (0.000)كمستكل الدللة  %(79.25)بمغ الكزف النسبي ( 9)في الفقرة  رقـ  6-

تطبيؽ القيمة العادلة في القياس المحاسبي يساعد في تقديـ )المكافقة عمى أف مما يدؿ عمى  0.05
 .(معمكمات مالئمة لتفسر اختالؼ القيـ الدفترية عف السكقية

قؿ مف أكىي  (0.000)كمستكل الدللة  )%78.00)الكزف النسبي  بمغ 5))في الفقرة رقـ 7- 
البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة تحقؽ خاصية )المكافقة عمى أف مما يدؿ عمى  0.05

 .(التكقيت المناسب لممعمكمات المحاسبية
قؿ مف أكىي  (0.000)كمستكل الدللة  %(76.75)بمغ الكزف النسبي  (8)في الفقرة  رقـ 8- 

البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة تساعد في زيادة )ف أمما يدؿ عمى المكافقة عمى  0.05
 .(درجة التأكد مف دقة  التدفقات النقدية المستقبمية لممصرؼ

قؿ مف أكىي  (0.000)كمستكل الدللة  %(75.75)بمغ الكزف النسبي  (4)في الفقرة  رقـ 9-  
البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة تكفر معمكمات (ؿ عمى المكافقة عمى إف مما يد 0.05

 .)ذات قيمة استردادية
كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ )أىمية القياس      

كالكزف النسبي  ، 3.99المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية المالءمة( تساكم  
 المحسكبة تساكم  t" كقيمة %60" تكسطكبر مف الكزف النسبي المأكىي % 79.78يساكم 

 0.000، ك مستكل الدللة تساكم 1.99الجدكلية كالتي تساكم   tكبر مف قيمة أكىي    17.074
ياس مقلف أمما يدؿ عمى  0.518، كما أف النحراؼ المعيارم لألسئمة مجتمعة 0.05قؿ مف أكىي 

في البنكؾ  مالءمة المعمكمات المحاسبية ـيعظت أىمية في المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة
. بدرجة كبيرة، كىذا يؤىمنا لقبكؿ 05.0عند مستكل دللة  المحمية العاممة في فمسطيف

(، كدراسة 2010لح، (، كدراسة )صا2010الفرضية. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )العابدم، 
 (Tan, Hancock, et. al., 2004)(، كدراسة 2007)المبيض، 
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 (17-3)جدول رقم 
)أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية  تحميؿ فقرات المحكر  األكؿ

 .(المعمكمات المحاسبية في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف المالءمة
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استخداـ القيمة العادلة يجعؿ القكائـ المالية  -1
 0.000 16.630 83.50 0.632 4.18 أكثر مالءمة لتخاذ القرار.

 تعتبر القيمة العادلة لألدكات المالية أكثر -2
ات مالءمة لحتياجات مستخدمي المعمكم

 المالية.
4.11 0.675 82.25 14.743 0.000 

تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة  -3
 العادلة معمكمات ذات قيمة تنبؤية عاليو.

3.99 0.584 79.75 15.112 0.000 

تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة  -4
 العادلة معمكمات ذات قيمة استردادية.

3.79 0.630 75.75 11.175 0.000 

تحقؽ البيانات المالية المستندة إلى القيمة  -5
العادلة خاصية التكقيت المناسب لممعمكمات 

 المحاسبية.
3.90 0.668 78.00 12.060 0.000 

تساعد البيانات المالية المستندة إلى القيمة  -6
 العادلة الدائنيف في اتخاذ قرارات الئتماف.

4.01 0.738 80.25 12.277 0.000 

تساعد البيانات المالية المستندة إلى القيمة  -7
 0.000 13.986 82.25 0.711 4.11 العادلة المستثمريف في اتخاذ قرارات الستثمار.

تساعد البيانات المالية المستندة إلى القيمة  -8
العادلة في زيادة درجة التأكد مف دقة  التدفقات 

 النقدية المستقبمية لممصرؼ.
3.84 0.702 76.75 10.677 0.000 

يساعد تطبيؽ القيمة العادلة في القياس  -9
المحاسبي في تقديـ معمكمات مالئمة لتفسر 

 اختالؼ القيـ الدفترية عف السكقية.
3.96 0.754 79.25 11.421 0.000 

 0.000 17.074 79.78 0.518 3.99 جميع الفقرات 

 1.99" تساكم 79" ة حرية" ك درج0.05الجدكلية عند مستكل دللة "  tقيمة 
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أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكلتكجد عالقة ذات دللة إحصائية الثانية:  الفراية
 المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة ك التغير في درجة تعظيـ مكثكقية المعمكمات المحاسبية.

كالذم يبيف آراء أفراد  (18-3)مبينة في جدكؿ رقـ لمعينة الكاحدة كالنتائج  tتـ استخداـ اختبار      
تعظيـ في أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة عينة الدراسة في المحكر الثاني )

 :( مرتبة تنازليا حسب الكزف النسبي  كما يميمكثكقية المعمكمات المحاسبية
 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000ستكل الدللة "" كم%79.00" بمغ الكزف النسبي "7في الفقرة  رقـ " 1-

المكافقة عمى "مؤشر التحميؿ المالي المستند إلى القيمة العادلة يككف أكثر صحة أف مما يدؿ عمى 
 كذات جدكل عند اتخاذ القرارات ".

 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%"  كمستكل الدللة "78.75" بمغ الكزف النسبي "2في الفقرة  رقـ "2- 
المكافقة عمى "قياس اللتزامات المالية بالقيمة العادلة يكفر معمكمات ذات مكثكقية  أف مىمما يدؿ ع

 عالية".
 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "78.75" بمغ الكزف النسبي "6في الفقرة  رقـ "3- 

القيـ الحقيقية المكافقة عمى "مجمكع المكجكدات في قائمة المركز المالي يعبر عف  أف مما يدؿ عمى
 إذا تـ استخداـ القيمة العادلة".

 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "78.50" بمغ الكزف النسبي "1في الفقرة  رقـ " 4-
عمى "القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة يكفر معمكمات ذات  المكافقةأف مما يدؿ عمى 

 ".مكثكقية عالية في التقارير المالية
 0.05 قؿ مفأ" كىي 0.000كمستكل الدللة " %"77.75بمغ الكزف النسبي " "4" في الفقرة  رقـ5- 

المكافقة عمى "تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة معمكمات محاسبية أف مما يدؿ عمى 
 قابمة لمتحقؽ".

قؿ مف أ" كىي 0.000الدللة "%"  كمستكل 76.75" بمغ الكزف النسبي "5في الفقرة  رقـ " 6-
"المعمكمات المحاسبية المستندة إلى القيمة العادلة تحقؽ  المكافقة عمى أف مما يدؿ عمى 0.05

 خاصية التمثيؿ الصادؽ".
 0.05قػؿ مػف أ" كىػي 0.000%" كمسػتكل الدللػة "73.25" بمغ الػكزف النسػبي "3في الفقرة  رقـ " 7-

بيانػػػػات الماليػػػػة المسػػػػتندة إلػػػػى القيمػػػػة العادلػػػػة تػػػػكفر معمكمػػػػات المكافقػػػػة  عمػػػػى "ال أف ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى
 ".تكسطةم

أىمية القياس كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني )     
، ك 3.88( تساكم مكثكقية المعمكمات المحاسبية في تعظيـالمحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 

المحسكبة  t%" كقيمة 60" تكسطةكبر مف  الكزف النسبي مأكىي % 77.54الكزف النسبي  يساكم 
، كمستكل الدللة تساكم 1.99الجدكلية كالتي تساكم  tكبر مف قيمة أكىي 16.547 تساكم 
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ف أمما يدؿ عمى  0.474، كما أف النحراؼ المعيارم لألسئمة مجتمعة 0.05 قؿ مفأكىي  0.000
في  المعمكمات المحاسبية كثكقيةم ـيعظت أىمية في يمة العادلةمقياس المحاسبي المستند إلى القل

. بدرجة كبيرة، كىذا يؤىمنا 05.0عند مستكل دللة  البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف
 (2007( كدراسة )المبيض، 2010لقبكؿ الفرضية. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )صالح، 

 .Carroll, et)، كدراسة ( 2009)شعيب، كآخركف،، كدراسة ( 2009يبة،كطبا ،القشي)كدراسة 

al., 2003) 

 (18-3)جدول رقم 
مكثكقية  في تكفيرأىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة ) تحميؿ فقرات المحكر الثاني

 .(لممقارنة في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف المعمكمات المحاسبية
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يكفر القياس المحاسبي المستند إلى القيمة  -1
العادلة معمكمات ذات مكثكقية عالية في 

 التقارير المالية.
3.93 0.742 78.50 11.143 0.000 

يكفر قياس اللتزامات المالية بالقيمة العادلة  -2
 ذات مكثكقية عالية. معمكمات

3.94 0.681 78.75 12.305 0.000 

تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة  -3
 العادلة معمكمات محايدة.

3.66 0.711 73.25 8.339 0.000 

القيمة  تكفر البيانات المالية المستندة إلى -4
 العادلة معمكمات محاسبية قابمة لمتحقؽ.

3.89 0.675 77.75 11.761 0.000 

تحقؽ المعمكمات المحاسبية المستندة إلى  -5
 القيمة العادلة خاصية التمثيؿ الصادؽ.

3.84 0.514 76.75 14.568 0.000 

يعبر مجمكع المكجكدات في قائمة المركز  -6
المالي عف القيـ الحقيقية إذا تـ استخداـ 

 القيمة العادلة.
3.94 0.623 78.75 13.454 0.000 

ميؿ المالي المستند إلى القيمة مؤشر التح 7-
العادلة يككف أكثر صحة كذات جدكل عند 

 اتخاذ القرارات.
3.95 0.673 79.00 12.622 0.000 

 0.000 16.547 77.54 0.474 3.88 جميع الفقرات 

 1.99" تساكم 79" " ك درجة حرية0.05الجدكلية عند مستكل دللة "  tقيمة 
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أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكلت دللة إحصائية تكجد عالقة ذاالثالثة:  الفراية
 المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة كتعظيـ قابمية المعمكمات المحاسبية لمفيـ.

كالذم يبيف آراء أفراد  (19-3)لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار      
 تكفير في أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلةمحكر الثالث )عينة الدراسة في ال

حسب  مرتبة تنازليان  .(في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف قابمية المعمكمات المحاسبية لمفيـ
 :الكزف النسبي  كما يمي

 0.05قؿ مف أىي " ك 0.000%" كمستكل الدللة "80.00" بمغ الكزف النسبي "5في الفقرة  رقـ "1- 
ف "التقرير المالي يككف مفيكمان بشكؿ أكبر، عند تكفر المعرفة في األعماؿ أمما يدؿ عمى المكافقة 

 كاألنشطة القتصادية كالمحاسبة لممستخدميف".
 0.05 قؿ مفأ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "79.75" بمغ الكزف النسبي "6في الفقرة  رقـ "2- 

ف "التقرير المالي المبني عمى أساس القيمة العادلة يكفر كافة المعمكمات أة مما يدؿ عمى المكافق
 الميمة كالقابمة لمفيـ لممستخدميف".

 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "75.75" بمغ الكزف النسبي "4في الفقرة  رقـ "3- 
افة المعمكمات المحاسبية حتى مما يدؿ عمى المكافقة  عمى أنو "يجب شمكؿ التقارير المالية عمى ك

 لك كانت معقدة كصعبة الفيـ عمى المستخدـ العادم".
 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "74.75" بمغ الكزف النسبي "2في الفقرة  رقـ "4- 

مما يدؿ عمى المكافقة عمى أنو "يكجد فيـ كاضح لمفيكـ القيمة العادلة لدل المحاسبيف 
 كالمراجعيف".

 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "74.00" بمغ الكزف النسبي "3في الفقرة  رقـ "5- 

 مما يدؿ عمى المكافقة عمى "تكفر المقكمات الثقافية التي تسيؿ استخداـ القيمة العادلة".
 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "68.25" بمغ الكزف النسبي "1في الفقرة  رقـ "6- 

 مما يدؿ عمى المكافقة عمى أنو "يكتنؼ مفيكـ القيمة العادلة بعض الغمكض".
أىمية القياس كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث )     

في البنكؾ  تعظيـ قابمية المعمكمات المحاسبية لمفيـ فيالمحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 
كبر مف الكزف أ% كىي  75.42، كالكزف النسبي يساكم 3.77تساكم .(في فمسطيف المحمية العاممة

الجدكلية كالتي  tكبر مف قيمة أكىي  13.528 المحسكبة تساكم t%" كقيمة 60" تكسطالنسبي الم
، كما أف النحراؼ المعيارم 0.05قؿ مف أكىي  0.000، كمستكل الدللة تساكم 1.99تساكم 

 أىمية في مقياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلةلف أمما يدؿ عمى  0.510لألسئمة مجتمعة 
عند مستكل دللة  لمفيـ في البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف المعمكمات المحاسبية قابمية ـيعظت
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05.0الح، . بدرجة كبيرة، كىذا يؤىمنا لقبكؿ الفرضية. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )ص
 (Carroll, et. al., 2003)، كدراسة ( 2005)الزعبي،، كدراسة 2008))الطكيؿ،(، كدراسة 2009

 (19-3)جدول رقم 
تعظيـ قابمية  فيأىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة ) تحميل فقرات المحور  الثالث

 .(طيففي البنكؾ المحمية العاممة في فمس المعمكمات المحاسبية لمفيـ
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 0.000 4.255 68.25 0.867 3.41 .يكتنؼ مفيـك القيمة العادلة بعض الغمكض 1-

يكجد فيـ كاضح لمفيـك القيمة العادلة لدل  2-
 0.000 8.334 74.75 0.791 3.74 المحاسبيف كالمراجعيف.

تكفر المقكمات الثقافية التي تسيؿ استخداـ القيمة ت 3-
 العادلة.

3.70 0.736 74.00 8.506 0.000 

يجب شمكؿ التقارير المالية عمى كافة المعمكمات  4-
المحاسبية حتى لك كانت معقدة كصعبة الفيـ عمى 

 المستخدـ العادم.
3.79 0.791 75.75 8.908 0.000 

بشكؿ أكبر، عند تكفر  يككف التقرير المالي مفيكمان  5-
المعرفة في األعماؿ كاألنشطة القتصادية 

 كالمحاسبة لممستخدميف.
4.00 0.656 80.00 13.634 0.000 

يكفر التقرير المالي المبني عمى أساس القيمة  6-
العادلة كافة المعمكمات الميمة كالقابمة لمفيـ 

 لممستخدميف.
3.99 0.665 79.75 13.272 0.000 

 0.000 13.528 75.42 0.510 3.77 قراتجميع الف 

 .1.99" تساكم 79" " كدرجة حرية0.05الجدكلية عند مستكل دللة "  tقيمة 
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أىمية القياس  بيف 05.0عند مستكل تكجد عالقة ذات دللة إحصائيةالفراية الرابعة: 
 لمعمكمات المحاسبية لممقارنة.المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة كتعظيـ قابمية ا

( كالذم يبيف آراء أفراد 20-3لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار     
الرابع )أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير  عينة الدراسة في المحكر

 :الكزف النسبي  كما يمي حسب خاصية القابمية لممقارنة( مرتبة تنازليان 
 0.05قؿ مفأكىي  "0.000" %" كمستكل الدللة81.75" بمغ الكزف النسبي "5رقـ " في الفقرة1. 

"البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة تكفر معمكمات محاسبية  فأمما يدؿ عمى المكافقة عمى 
 قابمة لممقارنة".

 0.05قؿ مفأ" كىي 0.000كمستكل الدللة " %"81.25سبي "" بمغ الكزف الن1في الفقرة  رقـ "2. 

مما يدؿ عمى المكافقة عمى إف "تقييـ عناصر القكائـ المالية بالقيمة العادلة بشكؿ دكرم يجعميا 
 قابمة لممقارنة مع السنكات السابقة".

 0.05مف قؿ أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "79.75" بمغ الكزف النسبي "4في الفقرة  رقـ "3. 
تمكف  ف "البيانات المالية المستندة إلى أساس القيمة العادلةأمما يدؿ عمى المكافقة عمى 

 مف إجراء المقارنات الزمنية كالمكانية الالزمة لعمؿ التحميالت المالية".المستخدمكف 
 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "79.50" بمغ الكزف النسبي "3في الفقرة  رقـ "4. 

مما يدؿ عمى المكافقة عمى إف "التقمبات في األسعار السكقية تسمح بإجراء المقارنة بيف المعمكمات 
 المحاسبية الناتجة عف تطبيؽ القيمة العادلة بشكؿ دقيؽ".

 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000%" كمستكل الدللة "79.25" " بمغ الكزف النسبي2في الفقرة  رقـ "5. 
ة عمى إف "تطبيؽ معايير القيمة العادلة، يحقؽ لممعمكمات المحاسبية خاصية مما يدؿ عمى المكافق

 القابمية لممقارنة بشكؿ أفضؿ".
 0.05قؿ مف أ" كىي 0.000كمستكل الدللة " %"78.50" بمغ الكزف النسبي "6في الفقرة  رقـ " 6.

إلى مؤشرات عائد مما يدؿ عمى المكافقة  عمى إف "استخداـ القيمة العادلة يساىـ في الكصكؿ 
 المختمفة". البنكؾاألمكاؿ المستثمرة مف خالؿ خاصية القابمية لممقارنة بيف 

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع )أىمية القياس      
ف ، كالكز  3.89المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية القابمية لممقارنة( تساكم

المحسكبة  t%" كقيمة 60" تكسطكبر مف الكزف النسبي المأ% كىي  77.71النسبي يساكم
، كمستكل الدللة تساكم 1.99الجدكلية كالتي تساكم  tكبر مف قيمة أكىي   17.481تساكم

ف أمما يدؿ عمى  0.453، كما أف النحراؼ المعيارم لألسئمة مجتمعة 0.05قؿ مف أكىي  0.000
في  مالءمة المعمكمات المحاسبية ـيعظت أىمية في ي المستند إلى القيمة العادلةمقياس المحاسبل

. بدرجة كبيرة، كىذا يؤىمنا 05.0عند مستكل دللة  البنكؾ المحمية العاممة في فمسطيف
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(، كدراسة 2009( )صالح، 2010لقبكؿ الفرضية. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )العابدم، 
(Nelson, 1996). 
 

 (20-3)جدول رقم 
)أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تكفير خاصية  تحميؿ فقرات المحكر  الرابع

 .القابمية لممقارنة(
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بالقيمة العادلة  إف تقييـ عناصر القكائـ المالية 1-
بشكؿ دكرم يجعميا قابمة لممقارنة مع السنكات 

 السابقة.
4.06 0.681 81.25 13.945 0.000 

يحقؽ  لممعمكمات  إف تطبيؽ معايير القيمة العادلة، 2-
 0.000 14.757 79.25 0.583 3.96 المحاسبية خاصية القابمية لممقارنة بشكؿ أفضؿ. 

السكقية بإجراء المقارنة تسمح التقمبات في األسعار  3-
بيف المعمكمات المحاسبية الناتجة عف تطبيؽ 

 القيمة العادلة بشكؿ دقيؽ.
3.98 0.779 79.50 11.194 0.000 

تمكف البيانات المالية المستندة إلى أساس القيمة  -4
العادلة المستخدمكف مف إجراء المقارنات الزمنية 

 ية.كالمكانية الالزمة لعمؿ التحميالت المال
3.99 0.684 79.75 12.908 0.000 

تكفر البيانات المالية المستندة إلى القيمة العادلة  5-
 معمكمات محاسبية قابمة لممقارنة.

4.09 0.640 81.75 15.191 0.000 

استخداـ القيمة العادلة يساىـ في الكصكؿ إلى  6-
مؤشرات عائد األمكاؿ المستثمرة مف خالؿ خاصية 

 المختمفة. البنكؾنة بيف القابمية لممقار 
3.93 0.652 78.50 12.696 0.000 

 0.000 17.481 77.71 0.453 3.89 جميع الفقرات 

 1.99" تساكم 79" " كدرجة حرية0.05الجدكلية عند مستكل دللة "  tقيمة 
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بات بيف إجا 05.0عند مستكل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية :الفراية الخامسة  
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية  المبحكثيف حكؿ

المحمية العاممة في فمسطيف تعزم لممتغيرات الشخصية التالية:  البنكؾلممعمكمات المحاسبية في 
 )المؤىؿ العممي، التخصص، الكظيفة، عدد سنكات الخبرة(.

بين إجابات المبحوثين حول  05.0عند مستوى  لة إحصائيةتوجد فروق ذات دال  -1-5   
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية لممعمومات 

 المحمية العاممة في فمسطين تعزي إلى المؤىل العممي. البنوكالمحاسبية في 
بايف األحادم لختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ أىمية تـ استخداـ اختبار تحميؿ الت     

القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية 
كالنتائج  .05.0إلى المؤىؿ العممي عند مستكل لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾفي 

المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  F( ك يتبيف أف قيمة 3-21جدكؿ رقـ ) مبينة في
، كما أف القيمة الحتمالية لجميع 3.12الجدكلية كالتي تساكم  Fقؿ مف قيمة أكىي  1.684

عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية  مما يدؿ عمى 0.05كبر مف أكىي  0.192المحاكر تساكم 
سبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات حكؿ أىمية القياس المحا

  .المحمية العاممة في فمسطيف تعزم إلى المؤىؿ العممي البنكؾالمحاسبية في 
 

 (3-12)جدول رقم 
القياس  بيف إجابات المبحكثيف حكؿ أىمية (One Way ANOVA)بايف األحادم نتائج تحميؿ الت

المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 .إلى المؤىؿ العممي لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾ

 3.12تساكم  0.05لة " كمستكل دل77.2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة  

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

)أىمية القياس المحاسبي المستند  لمحاكرجميع ا
إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية 

المحمية العاممة  البنكؾلممعمكمات المحاسبية في 
 .في فمسطيف(

بيف 
 المجمكعات

0.565 2 0.282 

1.684 

 

0.192 

 
داخؿ 

 المجمكعات
12.907 77 0.168 

  79 13.472 المجموع
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بين إجابات المبحوثين حول  05.0عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -5-2
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية لممعمومات 

 .إلى  التخصص ىالمحمية العاممة في فمسطين تعز  البنوكالمحاسبية في 
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ أىمية      

القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية 
. كالنتائج 05.0المحمية العاممة في فمسطيف تعزم إلى التخصص عند مستكل  البنكؾفي 

 1.179المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  F( ك يتبيف أف قيمة 3-22مبينة في جدكؿ رقـ )

 المحاكر تساكم ، كما أف القيمة الحتمالية لجميع2.72الجدكلية كالتي تساكم  Fقؿ مف قيمة أكىي 
صائية حكؿ أىمية إح عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة مما يدؿ 0.05كبر مف أكىي  0.323

القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية 
 إلى التخصص لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾفي 
 

 (22-3)جدول رقم 
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ أىمية القياس  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في في المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 
 .المحمية العاممة في فمسطيف تعزم إلى التخصص البنكؾ

 2.72تساكم  0.05" كمستكل دللة 76، 3الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة  
 
 
 

 عنوان المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

 القيمة
 االحتمالية

جميع المحاكر)أىمية القياس المحاسبي المستند 
إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية 

المحمية العاممة  البنكؾلممعمكمات المحاسبية في 
 .في فمسطيف(

بيف 
 المجمكعات

0.599 3 0.200 

1.179 

 

0.323 

 
داخؿ 

 المجمكعات
12.873 76 0.169 

  79 13.472 المجموع
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بين إجابات المبحوثين حول  05.0عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -3-5
تعظيم الخصائص النوعية لممعمومات في أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 

 .إلى الوظيفية ىعز المحمية العاممة في فمسطين ت البنوكالمحاسبية في 
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ أىمية      

تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في ك القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 
كالنتائج مبينة في  .05.0كلإلى الكظيفية عند مست لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾ

كىي اقؿ  1.217المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  Fك يتبيف أف قيمة ( 3-23)جدكؿ رقـ 
 0.311، كما أف القيمة الحتمالية لجميع المحاكر تساكم 2.49الجدكلية كالتي تساكم  Fمف قيمة 

كؽ ذات دللة إحصائية حكؿ أىمية القياس عمى عدـ كجكد فر  مما يدؿ 0.05كبر مف أكىي 
المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 

 .إلى الكظيفية لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾ
 

 (23-3)جدول رقم 
حكؿ أىمية القياس بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 .المحمية العاممة في فمسطيف تعزم إلى الكظيفية البنكؾ

 2.49تساكم  0.05" كمستكل دللة 75.4ية عند درجة حرية "الجدكل Fقيمة 
 
 
 
 

مصدر  عنوان المحور
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

أىمية القياس المحاسبي ما ) محاكرجميع ال
المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ 
الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 

 .المحمية العاممة في فمسطيف( البنكؾ

بيف 
 المجمكعات

0.821 4 0.205 

1.217 

 

0.311 

 
داخؿ 

 المجمكعات
12.651 75 0.169 

  79 13.472 المجموع
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بين إجابات المبحوثين حول  05.0عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -4-5
تعظيم الخصائص النوعية لممعمومات في أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 

 مية العاممة في فمسطين إلى عدد سنوات الخبرة.المح البنوكالمحاسبية في 
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ أىمية      

القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية 
. 05.0عدد سنكات الخبرة عند مستكل  إلى ليف تعز المحمية العاممة في فمسط البنكؾفي 

المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  Fك يتبيف أف قيمة  (24-3)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 
، كما أف القيمة الحتمالية لجميع 2.72الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي أكبر مف قيمة  3.213

مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية حكؿ  0.05قؿ مف أىي ك   0.028المحاكر تساكم 
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات 

المحمية العاممة في فمسطيف تعزم إلى عدد سنكات الخبرة كيبيف اختبار شفيو  البنكؾالمحاسبية في 
  سنكات"، ك فئة الخبرة "مف10 إلى أقؿ مف  5كؽ بيف فئة الخبرة "مفأف الفر  (4-23)جدكؿ رقـ 

 ."فأكثر سنة15" كالفركؽ لصالح الفئة "مففأكثر سنة15
 

 (24-3) جدول رقم
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ أىمية القياس  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في  المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيـ
 .إلى عدد سنكات الخبرة لالمحمية العاممة في فمسطيف تعز  البنكؾ

 2.72تساكم  0.05" كمستكل دللة 76.3الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
 
 
 
 

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

أىمية القياس المحاسبي ما ) جميع المحاكر
عادلة في تعظيـ المستند إلى القيمة ال

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 .المحمية العاممة في فمسطيف( البنكؾ

بيف 
 المجمكعات

1.516 3 0.505 

3.213 

 

0.028 

 
داخؿ 

 المجمكعات
11.956 76 0.157 

  79 13.472 المجمكع
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(3-25) رقم  جدول   
شفيو لمفركؽ بيف المتكسطات حسب متغير عدد سنكات الخبرة اختبار  

الفرق بين 
 المتوسطات

 5أقل من 
إلى أقل   5من سنوات

 سنوات10من

إلى   10من
أقل 

 سنة15من

أكثر 
 سنة15من

 5أقل من 
 سنوات

 0.209 -0.105 -0.115 

إلى أقل   5من
 سنوات10من

-0.209  -0.315 -0.324
* 

إلى   10من
أقل 
 سنة15من

0.105 0.315
 

 -0.010 

 سنة15من
 فأكثر

0.115 0.324
* 

0.010  
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 رابعالفصل ال
 النتائج والتوصيات والدراسات المستقبمية

 
 تشتمل الدراسة في ىذا الفصل عمى التالي:

 .المبحث األول: نتائج الدراسة
 .المبحث الثاني: توصيات الدراسة

 .ث: الدراسات المستقبمية المقترحةالمبحث الثال
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 :المبحث األول
 نتائج الدراسة

 : النتائج5 -1
بعد إجراء التحميل اإلحصائي المطموب واختبار الفرايات، توصل الباحث من      

 خالل تحميل ومناقشة الجوانب النظرية والعممية لمدراسة إلى النتائج التالية:
ى الخصائص النكعية يجابي عمإستند إلى القيمة العادلة بشكؿ القياس المحاسبي الم يؤثر1- 

 كلكف المالءمة، كالمكثكقية، كالقابمية لمفيـ، كالقابمية لممقارنة . لممعمكمات المحاسبي المتمثمة في:
كتكافر المقكمات الثقافية في المجتمع المالي،  ،الكفكءه كالنشطةالمالية  األسكاؽ تكافر بشرط

 العادلة في فمسطيف. القيمةقياس  مع لمتعامؿ المؤىمة كالككادر الفنية
ت عد المعمكمات المحاسبية الناتجة عف تطبيؽ القيمة العادلة مقياسان مفضالن لدل مستخدمي  2-

التقارير المالية حيث أنيا تعكس حقيقة المركز المالي لممنشأة، كتكفر معمكمات ذات جكدة عالية 
 ألداء البنكؾ في السكؽ المالي.

عتبر القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة مؤشران في مجاؿ التحميؿ المالي، حيث يكفر ي  3- 
 معمكمات عف تطكرات األداء المصرفي بشكؿ يعكس حقيقة األكضاع السائدة.

 المالية كيزيد مف دقة لألصكؿ سميـ قياس إلى يؤدم العادلة القيمة محاسبة إف استخداـ منيج4- 
عرض معمكمات مالية تتسـ بالخصائص النكعية لممعمكمات  إلى المحاسبي، مما يؤدم اإلفصاح
 المحمية العاممة في فمسطيف. البنكؾالخاصة ب المحاسبية

إف المعمكمات المحاسبية المستندة إلى قياس القيمة العادلة تساعد المستثمريف في اتخاذ قرارات  5-
 ستثمارية.الستثمار، كتعمؿ عمى ترشيد قراراتيـ ال

تكفر المعرفة في األعماؿ كاألنشطة القتصادية كالمحاسبة لمستخدمي المعمكمات المحاسبية    -6
المحمية العاممة في فمسطيف مفيكمان بشكؿ أكبر، في ظؿ  البنكؾيجعؿ التقرير المالي الخاص ب

 قياس القيمة العادلة.
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 المبحث الثاني
 توصيات الدراسة

 
 : التوصيات2-5
 التوصيات التالية: نوردإلييا الدراسة  تبناًء عمى النتائج التي توصم     

ضركرة تكجو إدارة السكؽ المالي الفمسطيني نحك رفع مستكل كفاءة كنشاط السكؽ بحيث تصبح  -1
القيمة السكقية تعكس القيمة العادلة؛ مما يسيـ بدكره في تطبيؽ قياس القيمة العادلة في فمسطيف 

 دة المعمكمات المحاسبية الناتجة عف تطبيقو.كزيادة جك 
مما يزيد  ؛العمؿ عمى تكفير قكاعد استرشادية تكضح آلية قياس كتطبيؽ القيمة العادلةضركرة  -2

التخفيض مف درجة العتماد عمى التقديرات ، مف خالؿ مقيمة العادلةل ةالمكثكقيمف خاصية 
 .عدـ كجكد سكؽ نشط ككؼء، في ظؿ الشخصية مف قبؿ معدم التقارير المالية

 بتطكير الىتماـ ضركرة يتطمب العادلة، القيمة الى المستند المحاسبي بالقياس الىتماـ فإ -3
 في العاممة المحمية البنكؾ في لمعامميف الميني بالتأىيؿ الىتماـ خالؿ مف مينيان  العامميف أداء

 في متخصصة تدريبية دكرات دعق خالؿ مف كذلؾ المالية، التقارير معدم كبخاصة فمسطيف،
 .العادلة القيمة بقياس المتعمقة المعايير كخاصة المحاسبية، المعايير

، فيما ضركرة العمؿ عمى اجراء تعديالت عمى بعض نصكص القكانيف ذات الطابع القتصادم -4
نكؾ بيدؼ تشجيع الببحيث يتبنى القياس عمى أساس القيمة العادلة؛  قانكف ضريبة الدخؿب يتعمؽ

 .ياالمحمية العاممة في فمسطيف بتطبيق
 ؾالعادلة كذل محاسبة القيمة مجاؿ في ة، كالتحميميالتطبيقية البحكث مف المزيد إجراءضركرة  -5

لالستفادة مف نتائج كتكصيات تمؾ البحاث في الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة لمستخدمي 
المالية  األكراؽ سكؽ في الستثمار كتشجيع الستثمارية القرارات ترشيد التقارير المالية في

 .الفمسطيني
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 المبحث الثالث:
 الدراسات المستقبمية المقترحة 

 
تمثؿ ىذه الدراسة إضافة جديدة في مجاؿ القيمة العادلة كأثرىا عمى الخصائص النكعية قد      

ف خالؿ ما تضمنتو مف المحمية العاممة في فمسطيف، كذلؾ م البنكؾلممعمكمات المحاسبية في 
 البنكؾنتائج كتكصيات كالتي مف شأنيا أف تؤدم إلي تحسيف جكدة المعمكمات المحاسبية كمساعدة 

المحمية العاممة في فمسطيف بمعرفة أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة. ككمنا أمؿ 
ل تصب في مجاؿ محاسبة القيمة أف يكفقنا اهلل عز كجؿ باف نستكمؿ ىذه الدراسة بدراسات أخر 

 .العادلة
 كمف أىـ تمؾ الدراسات المقترحة ما يمي:      

بمتطمبات القياس كاإلفصاح بالقيمة  المحمية البنكؾفي إلزاـ  الفمسطينية أثر تعميمات سمطة النقد -1
 العادلة لألدكات المالية كفقان لمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية.

 اؾ المدققيف الداخميف كالخارجيف لمفيكـ القيمة العادلة.مدل إدر 2- 
 أثر تطبيؽ معيار القيمة العادلة عمى المكجكدات المالية.3- 

 محاسبة القيمة العادلة كترشيد القرارات.العالقة بيف  -4
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 الدراسة مراجع
 أواًل: المراجع العربية.

 ثانيًا: المراجع األجنبية.
 واقع االلكترونية.ثالثًا: الم
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 المراجع:
 المراجع العربية: أواًل:

بطاقة األداء المتكازف كعالقتيا بعممية اتخاذ القرارات الدارية: دراسة ، (2011)األسطؿ، فادم،  -1
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ اإلدارية، جامعة ميدانية عمى المصارؼ الكطنية بقطاع غزة

 ر، غزة ، فمسطيف.األزى
، برنامج العمـك الدارية 1، طالقتصاد الفمسطيني، (2006)األغا، ناصر، ك رضكاف، منير،  -2

 كالقتصادية، جامعة القدس المفتكحة، مكتبة الجامعة، فرع خانيكنس، فمسطيف.
مصارؼ مدل إمكانية تطبيؽ المكازنة عمى أساس األنشطة في  ال، (2009)البشيتي، عبد الرحيـ،  -3

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، الكطنية العاممة في قطاع غزة
 فمسطيف.

دكر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في ترشيد  (،2010، )الجعدم، نكره، الحاج، سمطاف -4
 نسانية، الجميكرية اليمنية.، بحث غير منشكر، كمية العمـك اإلدارية كاإلالقرارات القتصادية

(، مكتبة الجامعة اإلسالمية، غزة، 2، )طالفكر الحديث في الستثمار، (2004)اليندم، منير إبراىيـ،  -5
 فمسطيف.

القياس المحاسبي المستند الى القيمة السكقية العادلة كأىميتو لمشركات الصناعية (، 2005الزعبي، ) -6
 : دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ. الردنية المدرجة في بكرصة عماف

 : األكاديمية العربية المفتكحة.الدنمارؾ(، 1، )طنظرية المحاسبة(، 2007الحيالي، ناجي، ) -7
، بحث غير منشكر، القيمة العادلة كأثرىا عمى القكائـ المالية(، 2010الحاج، أحمد كعقمي، محمد، ) -8

 امعة دمشؽ، سكريا.كمية القتصاد، ج
المحاسبة عف القيمة العادلة لألصكؿ المالية ألغراض تعظيـ منفعة ، (2008)الطكيؿ، سحر،  -9

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة المعمكمات المحاسبية: دراسة تطبيقية عمى شركات التأميف المصرية
 قناة السكيس، جميكرية مصر العربية.

خصائص المعمكمات المحاسبية كأثرىا في اتخاذ القرار: دراسة ، (2009)المجيمي، ناصر محمد،  -10
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ القتصادية كعمكـ التيسير، جامعة حالة مؤسسة اقتصادية

 باتنة، الجميكرية الجزائرية. -الحاج لخضر
ئمة كمكثكقية البيانات المالية في تأثير محاسبة القيمة العادلة عمى مال، (2007)المبيض، أحمد،   -11

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، نسخة الكتركنية.شركات الكساطة المالية األردنية
أثر جكدة المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا عمى كفاءة سكؽ فمسطيف (، 2010المدلؿ، إيماف، ) -12

 كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، فمسطيف.، رسالة ماجستير غير منشكرة، لألكراؽ المالية: دراسة تطبيقية
مدم حاجة معايير المحاسبة كالمراجعة السعكدية لتبني القيمة ، (2010)العابدم، راشد مصطفى،  -13

، غير منشكرة، جامعة العادلة كأساس لمقياس كاإلفصاح كالمراجعة بالقكائـ المالية: دراسة تحميمية مقارنة
 الممؾ سعكد.
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 لمالحق ا
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 الدراسة استبانو
            غزة –الجامعة اإلسالمية 

                  الدراسات العمياعمادة 
                                              كمية التجارة

     والتمويلالمحاسبة قسم 
 

    
 األخ الكريـ

 كبعد،،، طيبةو تحي
أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة (:برسالة ماجستير بعنكاف اإلستبانةتتعمؽ ىذه    

 ). العاممة في فمسطيف محميةال البنكؾفي تعظيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 
 كمتطمبات قياس القيمة ،لمفاىيـ النظرية لمجكانب مفصالن  تحميالن  الدراسة تتضمف حيث     

 المالية األدكات عمى تطبيقيا كأبعاد بيا، اللتزاـ كمدل العادلة القيمة بمفيكـ يتعمؽ كما العادلة،
 عمى كتداعيات تأثيرات مف ليذا كما األخرل، كاألصكؿ ،الثابتة كاألصكؿ ،العقارية كالستثمارات
 في محمية العاممةلممصارؼ ال المالية التقارير في المحاسبية المعمكمات جكدةل النكعية الخصائص
 .فمسطيف
عطائيا ،المرفقة اإلستبانة بتعبئة التكـر سيادتكـ مف نرجك لذا       مف لو لما؛ األىمية المناسبة كا 
كضكعية كم ،حرصكـ عمى تقديـ المعمكمات الكافية كالمطمكبة بدقة فالدراسة، كا   نتيجة عمىر تأثي

 التأكيد مع كبالتالي الحصكؿ عمى نتائج كتكصيات أكثر دقة، ،سيؤدم إلى إثراء مكضكع الدراسة
 .فقط العممي البحث ألغراض تستخدـ سكؼ نياإ حيث ستقدمكنيا المعمكمات التي سرية عمى
 

تزاـ بيف : "المبمغ الذم يمكف أف تتـ مبادلة األصؿ بو أك سداد اللمفيكـ القيمة العادلة مالحظة:
 أطراؼ مطمعة كراغبة في التعامؿ عمى أساس تبادؿ تجارم بحت.

 
 معنا لكـ حسف تعاكنكـ شاكران 

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ الحتراـ،،،
                                       الباحث                                                                                                                             

 اتامر بساـ جابر األغ                                                                        
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المحور األول: حدد أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  ـ
 تعظيم خاصية المالءمة:

 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

 .مة لتخاذ القرارءاستخداـ القيمة العادلة يجعؿ القكائـ المالية أكثر مال 1-
 

     

مة لحتياجات مستخدمي ءلعادلة لألدكات المالية أكثر مالتعتبر القيمة ا 2-
 .المعمكمات المالية

     

القيمة العادلة معمكمات ذات قيمة تنبؤية  ستندة إلىتكفر البيانات المالية الم 3-
 و.عالي

     

      استردادية. القيمة العادلة معمكمات ذات قيمةستندة إلى البيانات المالية الم تكفر 4-

القيمة العادلة خاصية التكقيت المناسب  ستندة إلىتحقؽ البيانات المالية الم 5-
 .لممعمكمات المحاسبية

     

القيمة العادلة الدائنيف في اتخاذ قرارات  ستندة إلىتساعد البيانات المالية الم 6-
 .الئتماف

     

ثمريف في اتخاذ قرارات القيمة العادلة المست ستندة إلىتساعد البيانات المالية  الم 7-
 .الستثمار

     

  زيادة درجة التأكد مف دقةالقيمة العادلة في ستندة إلى تساعد البيانات المالية الم 8-
 لممصرؼ. لتدفقات النقدية المستقبميةا

     

 مالئمةتقديـ معمكمات  فيالقيمة العادلة في القياس المحاسبي  يساعد تطبيؽ 9-
 .الدفترية عف السكقيةتفسر اختالؼ القيـ ل

     

المحور الثاني: حدد أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  ـ
 تعظيم خاصية الموثوقية:

     

 معمكمات ذات مكثكقية عالية يكفر القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 1-
 في التقارير المالية.

     

      .مكثكقية عالية المالية بالقيمة العادلة معمكمات ذات يكفر قياس اللتزامات 2-

      .القيمة العادلة معمكمات محايدةستندة إلى تكفر البيانات المالية الم 3-
محاسبية قابمة  القيمة العادلة معمكماتستندة إلى البيانات المالية الم تكفر 4-

 .تحقؽلم
     

القيمة العادلة خاصية التمثيؿ دة إلى ستنالم المعمكمات المحاسبيةتحقؽ  5-
 ؽ.الصاد

     

تـ  ايعبر مجمكع المكجكدات في قائمة المركز المالي عف القيـ الحقيقية إذ 6-
 .استخداـ القيمة العادلة
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تابع لممحور الثاني: حدد أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة 
 .في تعظيم خاصية الموثوقية

 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

ككف أكثر صحة كذات جدكل يعادلة ال ةقيمالالتحميؿ المالي المستند إلى  مؤشر 7-
 .عند اتخاذ القرارات

     

حدد أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  : ثالثالمحور ال م
 :لمفيمخاصية القابمية توفير 

     

      يكتنؼ مفيـك القيمة العادلة بعض الغمكض 1-
      المحاسبيف كالمراجعيف.يكجد فيـ كاضح لمفيـك القيمة العادلة لدل  2-
      .القيمة العادلة كفر المقكمات الثقافية التي تسيؿ استخداـتت 3-
حتى لك كانت يجب شمكؿ التقارير المالية عمى كافة المعمكمات المحاسبية  4-

 .معقدة كصعبة الفيـ عمى المستخدـ العادم
     

كبر، عند تكفر المعرفة في األعماؿ أالتقرير المالي مفيكمان بشكؿ  يككف 5-
 .كاألنشطة القتصادية كالمحاسبة لممستخدميف

     

يكفر التقرير المالي المبني عمى أساس القيمة العادلة كافة المعمكمات الميمة  6-
 .ممستخدميفبمة لمفيـ لكالقا

     

المحور الرابع:  حدد أىمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في  ـ
 :القابمية لممقارنة خاصيةتوفير 

     

ـ عناصر القكائـ المالية بالقيمة العادلة بشكؿ دكرم يجعميا قابمة لممقارنة يتقيإف  1-
 .مع السنكات السابقة

     

يؽ معايير القيمة العادلة، يحقؽ  لممعمكمات المحاسبية خاصية القابمية إف تطب 2-
 لممقارنة بشكؿ أفضؿ. 

     

تسمح التقمبات في األسعار السكقية بإجراء المقارنة بيف المعمكمات المحاسبية  3-
 الناتجة عف تطبيؽ القيمة العادلة بشكؿ دقيؽ.

     

أساس القيمة العادلة المستخدمكف مف إجراء  تمكف البيانات المالية المستندة إلى 4-
 المقارنات الزمنية كالمكانية الالزمة لعمؿ التحميالت المالية.

     

قابمة القيمة العادلة معمكمات محاسبية المستندة إلى البيانات المالية  تكفر 5-
 .مقارنةلم

     

األمكاؿ المستثمرة استخداـ القيمة العادلة يساىـ في الكصكؿ إلى مؤشرات عائد  6-
 .المختمفة البنكؾلممقارنة بيف  مف خالؿ خاصية القابمية

     



 
118 

 

 (1)جدكؿ رقـ 
 

 قائمة أسماء محكمين االستبيان.

المؤسسة التي يعمل  فيالمسمى الوظي التخصص االسم م
 بيا

 الجامعة مساعد نائب رئيس محاسبة د عمي عبد اهلل شاىيف أ. -1
 لمشئكف الدارية كالمالية

 الجامعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسالمية أكاديمي/ جامعي محاسبة د سالـ حمس أ. -2
 الجامعة اإلسالمية نائب عميد كمية التجارة محاسبة د حمدم زعرب أ. -3
رئيس قسـ اإلحصاء كالعمكـ  إحصاء د نافذ بركات أ. -4

 السياسية
 الجامعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسالمية رئيس قسـ المحاسبة محاسبة د. عصاـ البحيصي -5

 جامعة األقصى أكاديمي/ جامعي محاسبة د. عبد الناصر كادم -6


